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1. CEL I ZAKRES NINIEJSZEJ OPINII 

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z oceną żywotności istniejącego 

reaktora biologicznego SUPERBOS - 1000 zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków                       

w Starym Garwarzu, gm. Glinojeck. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są zbiorniki w budynku oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu,            

gm. Glinojeck.    

3.      PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą formalna opracowania jest umowa zawarta pomiędzy: 

Gmina Glinojeck reprezentowaną przez Pana Waldemara Godlewskiego Burmistrza Miasta i Gminy 

Glinojeck przy kontrasygnacie Celiny Czerskiej Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck 

a 

Abak Pracownia Mariusz Słupecki reprezentowaną przez Mariusza Słupeckiego. 

4. MATERIAŁY I BADANIA WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: 

a. dokumentacja archiwalna udostępniona przez Zleceniodawcę, 

b. wywiady z Zarządcą obiektu, 

c. inwentaryzację własną, 

d. wyniki wizji lokalnej dokonane w kwietniu 2016r,  

e. wyniki badań nieinwazyjnych VT, PT, UT,  

f. dokumentację fotograficzną, 

g. operat wodnoprawny,  

h. normy: 

•PN- 82/B-02000 obciążenia budowli, zasady ustalania wielkości 

•PN- 82/B-02001 obciążenia budowli, obciążenia stałe 

•PN- 82/B-02003 obciążenia budowli, obciążenia zmienne technologiczne 

•PN- 69/B-03500 obliczenia statyczne 

•PN- 82/B-02014 obciążenia budowli, obciążenie gruntem 

•PN- 81/B-03520 posadowienie bezpośrednie budowli 

•PN- 90/B-03200 konstrukcje stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie 

•PN- B-03264 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i projektowanie 

•PN- 86-B-01811 antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie, wymagania 

i. ustawę „Prawo budowlane”  
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j. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r.) 

k. PN-EN 13018: 2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne 

l. PN-EN ISO 17637: 2011 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe proszkowe do 

spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych                

i drobnoziarnistych, klasyfikacja. 

m. PN-EN 583-1: 2001/A1: 2006 Badania nieniszczące. Badanie ultradźwiękowe wyrobów płaskich 

ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych o grubości równej lub 

większej niż 6 mm (metoda odbicia). 

n. PN-EN ISO 17640: 2012 Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe. Techniki, 

poziomy badania i ocena. 

o. PN-EN 10160: 2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub 

większej niż 6 mm (metoda echa). 

p. PN-EN 10228-3: 2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych. Badanie ultradźwiękowe 

odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych. 

q. PN EN ISO 12680-1: 2005 Odlewnictwo. Badania ultradźwiękowe. Część 1: Odlewy staliwne 

ogólnego stosowania. 

r. PN EN 14127: 2011 Badania nieniszczące. Ultradźwiękowe pomiary grubości. 

s. PN EN ISO 3452-1: 2013-08 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Część 1: Zasady 

ogólne. 

t. PN EN 10893-4: 2011 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 4: Badanie penetracyjne rur 

stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych. 

u. PN EN 10228-2: 2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych. Badanie penetracyjne. 

v. PN EN 1371-1: 2012 Odlewnictwo. Badania penetracyjne. Część 1: Odlewy wykonane w formach 

piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem. 

w. PN EN 1371-2: 2012 Odlewnictwo. Badania penetracyjne. Część 2: Odlewy wykonane metodą 

wytapianych modeli. 
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5. OPIS KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW SUPERBOS-1000 

Oczyszczalnia Superbos-1000 zlokalizowana jest w miejscowości Stary Garwarz na działce 181. 

Zbudowana została w 2005r. Budynek oczyszczalni wykonano w technologii tradycyjnej z 

usztywnieniem w postaci rdzeni i wieńców żelbetowych w ścianach. Do poziomu 1 metra wykonano 

ściany żelbetowe 25cm, z których wyprowadzono słupy (rdzenie). Ściany powyżej wykonano z 

bloczków gazobetonowych. Ściany od wewnątrz pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym. Na 

żelbetowych słupach (rdzeniach) oparte są drewniane dźwigary ze ściągiem stalowym celem 

przeniesienia sił poziomych napinanym za pomocą śruby rzymskiej. 

Oczyszczalnia ścieków Superbos-1000 jest zespolonym zbiornikiem o konstrukcji stalowej 

wykonanej ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości. Ściany wykonuje się z blach grubości 

8mm ze stężeniami pionowymi z I200 oraz opasaniem poziomym z C160. Dno zbiornika z blachy 

grubości 10mm. 

Montaż zbiorników oczyszczalni ścieków odbywał się na miejscu budowy. W dokumentacji 

projektowej „konstrukcji montażu” zaprojektowano przygotowanie na warsztatach u wytwórcy 

elementów blach ścian z przyspawanymi stężeniami pionowymi. Przygotowane elementy 

zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową przewożone są transportem samochodowym na plac 

budowy. Montaż sprefabrykowanych elementów blach spawano w segmenty na placu składowania.  

W skład zespolonego zbiornika oczyszczalni wchodzą: 

-komora biosorpcji w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 9mx2x5m, 

-osadnik pośredni o kształcie prostopadłościanu z lejem w kształcie ostrosłupa ściętego o wymiarach 

2x6x5m,  

-zbiornika reaktora strefowego o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2x10x5, 

-zbiornika reaktora strefowego o kształcie prostopadłościanu i wymiarach 25x8x5, 

-czterech zbiorników osadników wtórnych o kształcie prostopadłościanu z lejem w kształcie 

ostrosłupa ściętego o wymiarach 5x5x5m, 

Dwóch komór tlenowej stabilizacji osadów o kształcie prostopadłościanu z lejem w kształcie 

ostrosłupa ściętego o wymiarach 5x5x5m. 

6. OPIS TECHNOLOGI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Oczyszczalnia składa się z dwóch modułów: SUPERBOS 1000 oraz zbiornika retencyjnego              

WS-400. Moduł SUPERBOS 1000 jest poddawany oczyszczeniu ścieków dopływających siecią 

kanalizacji sanitarnej wraz ze ściekami dowożonymi i pierwszą falą wód deszczowych w ilości               

Qśr= 1100 m3/d, Qmax d= 1400 m3 /d, nadmiar ścieków który wystąpi przy długotrwałych opadach 

powyżej 1400 m3/d będzie kierowany do zbiornika retencyjnego WS-400. Zadaniem tego zbiornika 

jest ochrona oczyszczalni ścieków SUPERBOS 1000 przed „wymyciem” osadu czynnego w czasie 

intensywnego deszczu, ponieważ duża część miasta Glinojeck posiada sieć ogólnospławną. 
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Dzięki zbiornikowi retencyjnemu ścieki deszczowo - komunalne, które w trakcie trwania 

nawalnego deszczu w ilości 2646 m3 spłyną na oczyszczalnię w ciągu 16 godzin. 

Do oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów z terenu miasta i gminy Glinojeck jest 

zastosowana technologia stanowiąca połączenie metod mechanicznego, biologicznego i chemicznego 

sposobu oczyszczania ścieków. 

Ścieki komunalne o parametrach wymaganych obowiązującym stanem prawnym w zakresie 

normatywów dla wskaźników zawartych w ściekach oczyszczonych oraz oczyszczone ścieki z 

odwodnienia terenu i obiektu oczyszczalni wprowadzane będą do rzeki Wkry. 

W chwili obecnej, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, ilość i jakość ścieków 

oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Wkry w km 82+595, nie powinna przekraczać następujących 

wartości: 

Qśr. dobowe = 1100 m3/d 

Qmax dobowe = 1400 m3/d 

przy stężeniach zanieczyszczeń: 

BZT5  ≤25 mgO2/l 

ChZTCr   ≤125 mgO2/l 

Zawiesina ogólna  ≤35 mg/l 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) oraz  zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 

zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji (dla RLM od 10000 do 14999) wynoszą: 

1. BZT5   ≤25 mgO2/l 

2. ChZTCr   ≤125 mgO2/l 

3. Zawiesina ogólna ≤35 mg/l 

4. Azot ogólny  ≤15 mgN/l 

5. Fosfor ogólny  ≤2 mgP/l 

Wielkość zrzutu ścieków oczyszczonych z miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Starym 

Garwarzu wprowadzanych do rzeki Wkry wynoszą: 

6. Qśr. dobowe = 1100 m3/d 

7. Qmax dobowe = 1400 m3/d 

8. Qśr godzinowe = 60 m3/d 

9. Qmax godzinowe = 90 m3/d 

10. Qmax roczne = 511000 m3/d 

11. RLM  10083 
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W skład oczyszczalni wchodzą obiekty oraz urządzenia technologiczne:  

- hermetyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w 

której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH;  

- przepompownia do ścieków komunalnych z pompami przelotowymi tłoczącymi ścieki na blok 

SUPERBOS-1000, a ścieki z pogody deszczowej pompowane do  modułu WS-400;  

- w skład oczyszczalni SUPERBOS -1000 wchodzą następujące urządzenia: 

- sitopiaskownik z rurami spustowymi do skratek i piasku do kontenerów  

- zbiornik biosorpcji z awaryjną kratą oczyszczoną ręcznie z usuwaniem skratek do w/w rury, 

transportującej skratki do kontenera  

- osadnik pośredni  

- reaktor strefy ze strefami:  

1. defosfatacji mieszanej mieszadłem- poziom tlenu = 0  

2. denitryfikacji z odprowadzaniem osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych oraz 

recyrkulacją wewnętrzną ze strefy nitryfikacji- poziom tlenu 0,1- 0,5 gO2 /m (mieszanie mieszadłem 

oraz dyskami do mieszania)  

3. nitryfikacji z napowietrzeniem przez sekcje dysków membranowych /poziom tlenu 2,5 g02 /m  

- cztery osadniki wtórne,  

- dwie komory stabilizacji,  

Ponadto w budynku są:  

- pomieszczenia socjalne; pomieszczenie sterowni – dyżurka; pomieszczenie mechanicznej pracy 

odwadniającej i mieszacza do higienizacji osadu; pomieszczenie dmuchaw; pomieszczenie PIX-u;.   

- rurociąg tłoczny z przepompowni do bloku oczyszczalni SUPERBOS-1000;  

- silos na wapno do higienizacji tlenowo ustabilizowanego i odwodnionego na prasie osadu;  

- zbiornik retencyjny WS-400, wolnostojący obok budynku SUPERBOS-1000,  

- kontenery na odwodnione skratki i piasek pochodzące z umieszczonego na pierwszym bloku 

oczyszczalni SUPERBOS-1000 sitopiaskownika także są umieszczone w budynku oczyszczalni;  

- kanał odprowadzający ścieki oczyszczone korytem pomiarowym;  

- drogi wewnętrzne i ogrodzenie; 

- wiata.  

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni SUPERBOS-1000 odprowadzane są do rzeki Wkry w km 

82+595 istniejącym kanałem ø200 z pomiarem ilości ścieków, przez przepływomierz ultradźwiękowy.  

7.   BADANIA NIENISZCZ ĄCE 

7.1 BADANIA WIZUALNE (VT) 

Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych. Badania wizualne są 

podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Wymagania 

dotyczące badań wizualnych złączy spawanych zostały przedstawione w normie PN-EN 970 
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„Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne”. Metoda badania 

wizualnego służy do wykrywania w materiałach i wyrobach metalowych oraz w połączeniach 

spawanych otwartych nieciągłości powierzchniowych, do których należą np.: pęknięcia, zakucia, pory, 

rozwarstwienia, braki przetopu, wklęśnięcia grani, wklęśniecie lica, podtopienia grani, podtopienie 

lica, krater, ślad zajarzenia łuku, uszkodzeń mechanicznych, porowatość, wyciek, próg lica, nadmierny 

nadlew lica, nawis lica, uskok, nierówność lica, wypukłość spoiny pachwinowej, nierównomierność 

spoiny, niewłaściwa grubość, niewłaściwa długość, przepalenia, rozlew lica, wypaczenie podłużne, 

wypaczenie poprzeczne, rozprysk. 

Przeznaczoną do badania powierzchnię należy oczyścić z zendry, żużla, rdzy, tłuszczy, lakierów, 

środków konserwujących i innych zanieczyszczeń metodami ręcznymi lub mechanicznymi (przy 

użyciu płótna ściernego, trawienia, szczotkowania, szlifowania). Przy czyszczeniu stali 

austenitycznych należy stosować tarcze i szczotki pozbawione Fe i S (ich zawartość nie powinna 

przekraczać 0,20%). Badane złącze należy sprawdzić czy: 

• żużel został całkowicie usunięty, w celu uwidocznienia niezgodności, 

• nie występują ślady po narzędziach lub uderzeniach, 

• w przypadku wymaganej obróbki powierzchni złącza, nie występują ślady przegrzania 

spowodowane szlifowaniem ani też ślady po narzędziu szlifierskim, a obróbka czy została 

przeprowadzona równomiernie, 

• spoina przechodzi łagodnie w metal podstawowy bez powodowania ubytków jego grubości w 

przypadku spoin czołowych, których nadlew należy zrównać z powierzchnią materiału 

podstawowego oraz spoin pachwinowych. 

Ocenie podlega: spoina od strony lica jak i grani, strefa wpływu ciepła oraz materiał podstawowy. 

Spoinę sprawdzamy i oceniam czy:  

• profil powierzchni spoiny oraz wysokość wszelkich nadlewów spełniają wymagania według 

normy PN EN ISO 5817 dla zadanego poziomu jakości, 

• powierzchnia jest regularna, układ i odstęp ściegów zakosowych są równomierne i nie budzą 

wątpliwości, 

Wszystkie wykryte niedopuszczalne niezgodności zaznaczyć na powierzchni zewnętrznej oraz 

sporządzić i nanieść na szkic.  

Normy powiązane  

PN-EN 473, - Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących – 

Zasady ogólne 

PN-EN 970 - Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne 

PN-EN ISO17635:2010 Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali  

PN-EN 5817 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych 

wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 
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PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne 

PN-EN 13927:2009 Badania nieniszczące - Badania wizualne – Wyposażenie 

7.2 BADANIA PENETRACYJNE  (PT) 

Wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) 

wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Są przeprowadzane zwykle po wykonaniu badań 

wizualnych złącza spawanych. 

Metoda penetracyjna polega na wykorzystaniu zjawiska wnikania cieczy w otwarte szczeliny 

powierzchniowe. Po wniknięciu penetranta w szczeliny usuwa się jego nadmiar z powierzchni, a tę 

części penetranta, które przeniknęły do szczelin wywabia się na powierzchnię za pomocą 

wywoływacza. Metody penetracyjne służą do wykrywania w materiałach i wyrobach metalowych oraz 

w połączeniach spawanych otwartych nieciągłości powierzchniowych, do których należą np.: 

pęknięcia, zakucia, pory, rozwarstwienia, zawalcowania, korozja powierzchniowa, braki przetopu. 

  Planowaną do badania powierzchnię lica spoiny i materiału należy oczyścić z zendry, rdzy, 

tłuszczy, lakierów, środków konserwujących i innych zanieczyszczeń metodami ręcznymi lub 

mechanicznymi (przy użyciu płótna ściernego, trawienia, szczotkowania, szlifowania). Penetrant na 

badaną powierzchnię należy nanosić metodą natryskiwania lub pędzelkiem. Czas penetracji podaje 

producent penetranta na opakowaniu, a w przypadku jego braku powinien wynosić, co najmniej:  

- 20 minut przy temperaturze badania 11-30°C 

- 30 minut przy temperaturze badania 5-10°C 

W żadnym przypadku penetrant nie powinien wyschnąć przez czas penetracji. Po określonym 

czasie penetracji badaną powierzchnię należy zwilżyć zmywaczem i przetrzeć czystymi szmatkami 

celem usunięcia nadmiaru penetranta z badanej powierzchni. Zastosowanie środka usuwającego nie 

powinno powodować usunięcie penetranta z nieciągłości. Nadmiar penetranta może być usunięty za 

pomocą płukania, zmywania natryskowego wodą lub przecierania wilgotną szmatką. Następnie należy 

oczyścić powierzchnię czystą szmatką, lekko zwilżoną zmywaczem. Nie powinno być widoczne 

podwyższone tło pochodzące od penetranta. Suszenie powierzchni przeprowadza się przez jej wytarcie 

czystą i suchą szmatką. Wywoływacz nanosi się cienką równomierną warstwą metodą natryskiwania 

lub pędzelkiem, tak szybko jak to możliwe po usunięciu nadmiaru penetranta. 

Wywoływacz w postaci natryskiwacza należy nanosić na badaną powierzchnię możliwie 

prostopadle z odległości około 30 cm tak, aby badana powierzchnia była równomiernie pokryta białą 

warstwą wywoływacza. Po upływie czasu podanego przez producenta, a w przypadku braku takich 

zaleceń po około 10-30 minutach ( w zależności od temperatury) do momentu naniesienia 

wywoływacza należy dokonać oględzin badanej powierzchni. Kolejne oględziny należy 

przeprowadzić po upływie około 15 minut od poprzednich oględzin. Oględziny należy przeprowadzać 

przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym. Miejsce badane powinno być oświetlone światłem 

rozproszonym >500Lx (tzn. aby można było czytać drobny druk). Oględziny badanej powierzchni 
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(spoin, materiałów) należy przeprowadzać gołym okiem lub przy użyciu lupy o powiększeniu 2-5x. Po 

zakończonych badaniach, należy oczyścić badaną powierzchnię z pozostałości wywoływacza,                  

w szczególności, gdy mogą one mieć wpływ na dalsze procesy lub wymagania eksploatacyjne. 

Barwne (czerwone) linie lub punkty na białym tle wywoływacza są wskazaniami świadczącymi                

o istnieniu nieciągłości. W oparciu o rodzaj i wymiar wskazania, złącza spawane, obejmujące spoinę              

i przylegający do niej materiał podstawowy, do l0 mm z każdej strony, klasyfikowane są do jednego   

trzech poziomów akceptacji w oparciu o poniższą tablicę, zgodna z PN-EN 1289:2000.  

 
Sąsiadujące wskazania powinny być ocenione, jako pojedyncze ciągłe wskazanie, jeżeli odległości 

między nimi są mniejsze niż główny wymiar najmniejszego wskazania. Wskazania mniejsze niż 

podane w tablicy nie powinny być brane pod uwagę i nie należy ich rejestrować.  

Normy powiązane  

PN-EN ISO 5817- Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-EN1289(ISO 23277) -Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania penetracyjne złączy 

spawanych - Poziomy akceptacji 

PN-EN12062 (PN-EN ISO 17635: 2010) - Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące 

metali 

PN-EN473, Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - 

Zasady ogólne 

PN-EN 571-1 -Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Zasady ogólne 

PN-EN ISO3059 - Badania nieniszczące - Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe -- 

Warunki obserwacji 

PN-EN ISO3452-3 - Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Część 3: Próbki odniesienia 

PN-EN ISO3452-4 - Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Część 4: Wyposażenie 

Przepisy BHP i ppoż., przepisy OŚ, oraz normy i specyfikacje dodatkowo obowiązujące w miejscu 

przeprowadzania badania. 

7.3 BADANIA ULTRAD ŹWIĘKOWE  (UT) 

Badania ultradźwiękowe opierają się na obserwacji natężenia i zmian kierunku fal 

ultradźwiękowych w badanym materiale (w zakresie od 20 kHz do 15 MHz) oraz na pomiarach czasu 
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przejścia fal przez materiał. Wymienione metody znajdują szczególnie zastosowanie między innymi 

do badania złączy spawanych, pomiarów grubości i innch. 

W badanym obiekcie rozchodzące się fale dają sygnał przepuszczalny bądź sygnał odbity od 

powierzchni lub od nieciągłości, który wraca do głowicy i po przetworzeniu na drgania elektryczne 

jest obserwowany jako impulsy na ekranie oscyloskopu.  

Celem przeprowadzenia badań ultradźwiękowych jest wykrywanie wad wewnętrznych, określenie ich 

wielkości, długości, głębokości, rodzaju. Badania spoin najczęściej przeprowadzamy kontaktową 

metodą echa. W oparciu o kryteria dopuszczenia (normy, warunki techniczne), określamy zakres 

naprawy, lub określamy klasy wadliwości badanych wyrobów. W celu prawidłowej interpretacji wad 

występujących w spoinach, należy uwzględnić, technologię spawania (WPS), związany z tym rodzaj 

możliwych wad oraz miejsce ich występowania. Z uwagi na to, że amplituda echa wady naturalnej 

może zależeć od kierunku padającej na nią wiązki fal ultradźwiękowych i wielkości wskazań tej samej 

wady, wyznaczone z różnych powierzchni badania – mogą być różne. Dlatego rozmiary wad należy 

traktować jako „rozmiary wyznaczone metodą ultradźwiękową”, które mogą różnić się od rozmiarów 

rzeczywistych. Wykrytej wadzie z różnych powierzchni przypisujemy zawsze wielkość największą. 

Kryteria i ocenę wadliwości przeprowadzamy zgodnie z odpowiednimi normami lub innymi  

warunkami uzgodnionymi z klientem. 

Sprawdzanie zgodności zlecenia badań 

Przed badaniem personel badający powinien zaznajomić się z wszystkimi informacjami istotnymi dla 

danego obiektu, a obejmującymi: 

• identyfikację badanego obiektu, 

• plan badań, jeśli jest wymagany, 

• instrukcję badań danego elementu, 

• niezbędne informacje wymagane przez normy do przeprowadzenia badań i klasyfikacji. 

W strefie podlegającej badaniom ultradźwiękowym nie mogą znajdować pozostałości – rdzy, zendry, 

żużle i odprysków spawalnicze, nie przylegającej lub o różnej długości czy też grubości powłoki 

antykorozyjnej. W strefie badań powinny być usunięte wady powierzchniowe przekraczające 

dopuszczalne wielkości. Stan powierzchni w obszarze przesuwu głowicy ultradźwiękowej powinien 

zapewniać dobre i stabilne sprzężenie akustyczne. Miejscowe różnice sprzężenia akustycznego nie 

powinny przekraczać ± 2 dB. Powierzchnia powinna zapewnić swobodny przesuw głowicy 

ultradźwiękowej na całej szerokości i długości obszaru przesuwu.  

Normy powiązane  

PN-EN 12668-2:2002/A1:2005 (U) Badania nieniszczące. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury 

ultradźwiękowej. Część 2: Głowice (Zmiana A1). 

PN-EN 12668-3:2003 Badania nieniszczące. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury 

ultradźwiękowej. Część 1: Aparatura kompletna. 
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PN-EN 12668-3:2003/A1:2006 Badania nieniszczące. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury 

ultradźwiękowej. Część 3: Aparatura. (Zmiana A1). 

PN-EN 12668-2:2002 (U) Badania nieniszczące. Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury 

ultradźwiękowej. Część 1: Aparatura. (Zmiana A1). 

PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Zasady ogólne. 

PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Zasady ogólne. (Zmiana 

A1). 

PN-EN 583-2:2004 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 2: Nastawianie czułości i 

zakresu obserwacji. 

PN-EN 583-3:2000 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 3: Technika 

przepuszczania. 

PN-EN 583-4:2003 (U) Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 4: Badania nieciągłości 

prostopadłych do powierzchni. 

PN-EN 583-4:2003/A1:2005 (U) Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 4: Badania 

nieciągłości prostopadłych do powierzchni.(Zmiana A1). 

PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Część 5: Charakteryzowanie i 

wymiarowanie nieciągłości. 

PN-75/M-70051 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorzec kontrolny W1. 

PN-EN 12223:2003 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Opis próbki nr 1. 

PN-EN 27963:1993 Połączenia spawane stali. Wzorzec kontrolny Nr 2 do ultradźwiękowych badań 

stali. 

PN-89/M-70055/02 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Badania spoin 

czołowych o grubości 8 - 30 mm głowicami skośnymi, falami poprzecznymi. 

PN-EN ISO 5817:2005 (U) Spawanie. Złącza spawane (z wyłączeniem spawania wiązką) stali, niklu, 

tytanu i ich stopów. Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN ISO 10042:2005 Złącza aluminium i jego stopów spawane łukowo – Poziomy jakości według 

niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. Poziom akceptacji. 

PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. Poziom akceptacji. (Zmiana A1). 

PN-EN 1712:2001/A2:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. Poziom akceptacji.(Zmiana A2). 

PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 

złączy spawanych. Poziom akceptacji. (Zmiana A1). 

PN-EN 1713:2002 Nieniszczące badania spoin. badania ultradźwiękowe. charakterystyka wskazań w 
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spoinach. 

PN-EN 1713:2002A1:2005 Nieniszczące badania spoin. badania ultradźwiękowe. charakterystyka 

wskazań w spoinach. (Zmiana A1). 

PN-EN 1713:2002A2:2005 Nieniszczące badania spoin. badania ultradźwiękowe. charakterystyka 

wskazań w spoinach. (Zmiana A2). 

PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 

PN-EN 1714:2002/A1:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. (Zmiana A1). 

PN-EN 1714:2002/A2:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. (Zmiana A2). 

WUDT/UC/2003 Warunki UDT dla urządzeń ciśnieniowych. 

8.   DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEBIEGU BADA Ń NIENISZCZĄCYCH 

 
Fot. 1 Powierzchnia ściany zewnętrznej zbiornika poddana badaniom 
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Fot. 2 Przygotowanie powierzchni ściany zbiornika (blacha gr. 8mm) 

 
Fot. 3 Przebieg badania penetracyjnego PT ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 4 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  

 
Fot. 5 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  
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Fot. 6 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  
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Fot. 7 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  
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Fot. 8 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  

 
Fot. 9 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  
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Fot. 10 Przygotowanie powierzchni połączenia spawanego ściany zbiornika  

 
Fot. 11 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 12 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 13 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 14 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 15 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 16 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 17 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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Fot. 18 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 

 
Fot. 19 Przebieg badania penetracyjnego PT połączenia spawanego ściany stalowej zbiornika 
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9.   DOKUMENTY FORMALNE Z ZAKO ŃCZENIA BUDOWY 
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10.   KSIĄŻKA OBJEKTU DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Prowadzenie książki obiektu budowlanego ma za zadanie systematyczne i skrupulatne 

dokumentowanie wszelkich aktywności i decyzji, które mają związek z utrzymaniem prawidłowego 

stanu technicznego budynków. Powinny się tam więc znaleźć informacje o wszystkich kontrolach, 

usterkach, naprawach, przebudowach i każdego typu ingerencjach w stan techniczny kontrolowanego 

obiektu. Prowadzenie książki obiektu budowlanego jest istotne ze względu na odnotowywanie wraz z 

załączeniem odpowiedniej dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przeglądów i kontroli.  

Na podstawie art. 64 ust. 1. Prawo budowlane właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić 

dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty 

obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą 

dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 

technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

Art. 64 ust. 3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 

technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu 

budowlanego. 

Do opracowania załączono otrzymaną kopię książki obiektu budowlanego z zakresem wykonanych 

kontroli na obiekcie.    

Według art. 62 ust.1 istnieją dwa rodzaje okresowej kontroli w zakresie sprawdzenia stanu 

technicznego danego obiektu budowlanego: kontrola co roku (częściowa) i co 5 lat (całościowa). 
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11.   ANALIZA WYNIKÓW WYKONANYCH BADA Ń 

Badania nieniszczące zbiorników stalowych na oczyszczalni ścieków w Starym Garwarzu 

sporządziła firma „Laboratorium badań nieniszczących „SPAWTEST” S.C., ul. Graniczna 52B,                 

09-402 Płock. 

Zakres badań obejmował badania wizualne VT, penetracyjne PT, badania ultradźwiękowe UT dla 

obszaru płaszcza oraz spoin zbiornika. Lokalizację wykonanych badań dla blachy oraz spoin zbiornika 

wyznaczono na miejscu komisyjnie.  

Badanie wizualne VT polegające na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących 

na powierzchni płaszcza zbiornika wykazało płytkie powierzchniowe wżery. Badanie penetracyjne PT 

umożliwiające wykrycie niezgodności zewnętrznych sięgających w głąb badanego obiektu nie 

wykazało pęknięć, szczelin, rozwarstwień blachy. Badanie ultradźwiękowe UT umożliwiające 

wykrywanie różnego rodzaju wewnętrznych nieciągłości, ubytków w materiale nie wykazało zmiany 

grubości blachy zbiornika. Zbiornik zaprojektowano i wykonano z blach stalowych grubości 8mm. 

Badania wizualne oraz penetracyjne dla spoin wykazały podtopieni ciągłe, wskazania liniowe oraz 

nieliniowe. W oparciu o obowiązujące przepisy otrzymane wyniki badanych spoin przedstawiają 

rezultat nie do zaakceptowania.  

Na etapie oddawania obiektu do użytkowania, na podstawie kontroli wykonawca oświadczył                  

o prawidłowości wykonania spoin płaszcza zbiornika (pkt.9). Brak dokumentów świadczących o tym, 

aby w trakcie użytkowania obiektu stan techniczny połączeń płaszcza zbiornika był sprawdzany. 

Skany dokumentów otrzymanych od Zarządcy obiektu z przeprowadzonych kontroli rocznych oraz 

pięcioletnich załączono do opracowania (pkt.8). W książce obiektu budowlanego brak informacji na 

temat widocznej korozji na płaszczu zewnętrznym zbiornika, brak zaleceń na temat zabezpieczenia 

antykorozyjnego.  

Przyczyn utraty odporności korozyjnej powłok stalowych powłok zbiorników nie należy upatrywać 

w przekroczeniu naprężeń lub odkształceń granicznych, które mogą powodować pęknięcia 

powierzchniowe powłok antykorozyjnych albo ich odspajanie. Zniszczenie powierzchni powłok 

stalowych zbiorników na ścieki komunalne jest skutkiem braku właściwej ochrony katodowo-

anodowej oraz na zastosowaniu materiałów niewłaściwych lub niedostatecznie zabezpieczonych 

powłokami antykorozyjnymi. 

Korozja elementów stalowych w bardzo agresywnym środowisku ścieków komunalnych                           

i wilgotnej atmosferze może być wywołana przez dwa współpracujące ze sobą procesy występujące na 

granicy faz metal - elektrolit. Proces anodowy, w którym metal przechodzi do roztworu i proces 

katodowy polegający na redukcji na powierzchni metalu cząstek lub jonów występujących w 

ściankach. 
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12.   WNIOSKI I ZALECENIA 

Analiza obserwacji dokonanych na obiekcie, informacji uzyskanych od Zarządcy obiektu oraz 

analiza dokumentacji projektowej pozwala stwierdzić, że obiekt został zbudowany zgodnie                           

z projektem. Interpretacja wyników z przeprowadzonych badań nieniszczących wykazuje, że ogólny 

stan techniczny zbiorników można uznać za dostateczny.  

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że niezgodności w wykonaniu spoin na płaszczu 

zbiornika pojawiły się podczas realizacji obiektu. Z otrzymanych od Zarządcy informacji montaż 

zbiorników odbywał się na placu budowy, co mogło mieć wpływ na brak precyzji w trakcie 

prowadzenia prac spawalniczych.  

Spośród wielu typowych przyczyn korozji dla ścian zbiorników w oczyszczalni ścieków można 

wymienić następujące: 

- nieprawidłowo dobrany gatunek stali do kategorii agresywności środowiska, 

- nieodpowiednie wykonanie prac spawalniczych,  

- nieodpowiednio dobrany typ powłoki ochronnej w stosunku do składu chemicznego agresywnego 

środowiska ścieków,  

- nieodpowiednio sprawowany nadzór nad obiektem. 

Zbiorniki w stanie obecnym wymagają znacznych nakładów materialnych. Bez ich poniesienia stan 

z całą pewnością będzie się pogarszał. Należy wskazać również konieczność wykonania niezbędnych 

prac remontowo budowlanych na budynku oczyszczalni ścieków, który pozostaje poza opracowaniem. 

W ścianach zewnętrznych, drewnianych dźwigarach dachowych stwierdzono zawilgocenie i 

zagrzybienie. W celu potwierdzenia czy budynek jest zagrzybiony należałoby przeprowadzić 

specjalistyczne badania mykologiczne. Wykonanie prac naprawczych spoin, zastosowanie 

odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych oraz należyte sprawowanie nadzoru na obiekcie pozwoli 

na wydłużenie okresu użytkowania zbiorników o kolejne 10lat.   

Biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania obiektu budowlanego, powinien on być 

zbudowany w sposób określony w przepisach (w tym techniczno-budowlanych), oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej zapewniając, co najmniej sześć podstawowych wymagań określonych w 

art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Wymagania te (w skrócie WT2002) są wyszczególnione w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)                              

z późniejszymi zmianami w zakresie:  

· bezpieczeństwa konstrukcji (&203-&206 WT2002),  

· bezpieczeństwa pożarowego (&207-&290 WT2002), 

· bezpieczeństwa użytkowania (&291-&308 WT2002), 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska (&309-&329 

WT2002), 
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· ochrony przed hałasem i drganiami (&322-&327 WT2002), 

· oszczędności energii oraz odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (&322-&327 

WT2002), 

W rozważanym przypadku pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do spełnienia przepisów 

conajmniej w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania oraz ochrony środowiska. 

Ostateczny wybór naprawy powinien uwzględniać czynniki takie jak: 

- utrzymanie ciągu technologicznego bez zmiany użytkowych parametrów technicznych,  

- bezpośrednich kosztów prac remontowych,  

- trwałość wykonanych prac.  

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy przerwać proces technologiczny na 

oczyszczalni ścieków, następnie osuszyć zbiorniki stalowe. Wykonanie prac naprawczych ścian 

stalowych zbiornika należy prowadzić poprzez usuniecie rdzy, uzupełnienie miejsc zniszczonych 

przez korozję, naprawę niezgodności spawalniczych przez wykfalifikowanych spawaczy i pod stałą 

kontrolą nadzoru technicznego, wykonanie powłoki ochronnej przeciwkorozyjnej za pomocą 

dobranych pokryć ochronnych. Pokrycia te powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną.  

Roboty budowlane z uwagi na ich charakter należy zlecić firmie posiadającej niezbędne 

doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. 

 

 

Opinię wykonał: 

mgr inż. Mariusz Słupecki 

upr.  nr  MAZ/0313/POOK/08 
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13.   ZAŁĄCZNIK 1 BADANIA NIENISZCZ ĄCE 
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