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Inne obszary działalności grupy Polimer:

 ¾ Projektowanie i wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych: www.polimer.tech
 ¾ Usługi obróbki metali: www.polimer.tech/obrobka-metali

Współpraca i wsparcie

Jesteśmy zawsze wtedy, kiedy trzeba: w każdy dzień tygodnia, o każdej godzinie, w każdym miejscu. 
Jesteśmy zawsze do dyspozycji w kwestii wszelkich konsultacji. Zawsze odbieramy telefony 
i natychmiast odpowiadamy na maile. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli wsparcie i komfort współpracy.

Kompleksowość usług

Doświadczeni pracownicy, duża baza samochodowa, szerokie uprawnienia personelu i firmy, wiele 
rodzajów badań i nowoczesny sprzęt badawczy pozwalają nam kompleksowo wykonywać wszelkie 
zlecenia w krótkim czasie na terenie całej Polski.

Elastyczność i szybkość

Terminy realizacji badań dostosowujemy do potrzeb klienta. Wyniki dostarczamy bezzwłocznie – 
stosujemy e-podpis. Przed dostarczeniem protokołów udzielamy wyczerpujących informacji na temat 
efektów badań.

Dysponujemy Mobilnym Laboratorium: samochodem-pracownią RT pozwalającą na wywoływanie 
zdjęć w miejscu badania - u Klienta, co oznacza możliwość oceny wskazań i wykonywania poprawek 
na bieżąco.

Przeprowadzamy badania NDT również z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

CO NAS WYRÓŻNIA

Dyrektor Laboratorium
+48 698 095 521
+48 12 644 85 51

laboratorium@lab.polimer.tech
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O NAS

Świadczymy szeroki zakres usług badań nieniszczących NDT na terenie całej Polski. Posiadamy szczególne 
doświadczenie w branżach: rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej, energetycznej i przesyłu gazu i ropy.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

CO BADAMY

 ¾ Nadzór i kompleksowe wykonanie badań NDT instalacji   
przemysłowych (urządzeń ciśnieniowych, kotłów, zbio-
ników, rurociągów technologicznych, turbin, itp.):

       podczas budowy;
       podczas postojów remontowych / technologicznych
            / diagnostycznych;
            na czynnej instalacji - także w wysokich  temperaturach;

 ¾ Nadzór i kompleksowe wykonanie badań NDT konstrukcji 
stalowych;

 ¾ Badania diagnostyczne urządzeń i konstrukcji w trakcie  
 ich wytwarzania / prefabrykacji;
 ¾ Badania materiałów: odlewów, odkuwek, blach, itp.;
 ¾ Pomiary owalizacji i pełzania rurociągów;
 ¾ Badania NDT+DT złączy spawanych wykonywanych  
w ramach egzaminów spawaczy 

 ¾ Badania NDT+DT złączy spawanych wykonywanych    
w ramach kwalifikowania technologii spawania

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA 
Nasz personel badawczy posiada certyfikaty kompetencji 
w stopniu 2 i 3 zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 
9712 oraz certyfikaty kompetencji wg ASME Level II (VT, 
RT, PT, MT, UT).

Posiadamy Świadectwo uznania Laboratorium do wykony-
wania badań laboratoryjnych nadane przez UDT.

Spełniamy wymogi przepisów: PN EN 1090, PN EN ISO-
15614, ASME, PED, WUDT–UC–WO–W/11:10, DNV, 
AD2000, TRD, DVS, PN-EN ISO 9606-1

JAKOŚĆ 
Gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez Polimer La-
boratory usług jest:

 ¾ Wykwalifikowany personel badawczy z wieloletnim do-
świadczeniem, posiadający certyfikaty kompetencji zgodne 
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 oraz ASME;

 ¾ Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu;
 ¾ Wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Labora-

torium zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego 
oraz PN-EN ISO 17025;

 ¾ Stosowanie do badań wysokiej klasy urządzeń uznanych 
producentów;

 ¾ Zrozumienie potrzeb Klienta i zaangażowanie wszystkich 
pracowników.

WYPOSAŻENIE 
Polimer Laboratory dysponuje nowoczesnym, certyfikowa-
nym sprzętem wiodących na świecie producentów urządzeń 
do badań NDT.

RODZAJE BADAŃ

Badania radiograficzne (RT)
Świadczymy usługi badań radiograficznych z zastosowaniem aparatów rentgenowskichi gammagraficznych. 
Oferujemy ekspresowe wyniki badań radiograficznych w miejscu ich wykonywania dzięki Mobilnemu Labora-
torium – samochodowi przystosowanemu do wywoływania zdjęć RT i ich oceny na bieżąco.

Badania ultradźwiękowe (UT)
Badanie ultradźwiękowe wykonujemy zgodnie z normami PN-EN ISO (grubość 8÷100 mm) oraz w metodzie 
IBUS (grubość od 2 do 8 mm).

Ultradźwiękowy pomiar grubości (UTT)
Pomiar grubości materiału wykonujemy również przez powłokę lakierniczą zarówno na stali węglowej jak 
i nierdzewnej.

Badania penetracyjne (PT)
Badania penetracyjne wykonujemy w technice barwnej oraz fluorescencyjnej (w świetle UV), także 
w podwyższonych temperaturach.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
Badania magnetyczno-proszkowe wykonujemy w technice barwnej oraz fluorescencyjnej (w świetle UV).

Badania wizualne (VT)

Pomiary twardości (HT)
Pomiary twardości metali oraz ich złączy spawanych wykonujemy twardościomierzem przenośnym na 
obiektach.

Badania składu chemicznego (PMI)
Sprawdzamy skład chemiczny wszystkich materiałów i stopów urządzeniami przenośnymi metodą fluorescencji 
rentgenowskiej.

Badania szczelności (LT)
Badanie szczelności metoda pęcherzykową która umożliwia wykrywanie nieciągłości w materiale występujących 
na wskroś, czyli nieszczelności przy użyciu przyssawek próżniowych. 
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