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Rok założenia 1840

HUTA POKÓJ  -  ROZWIĄZANIA ZE STALI

Tworzymy historię hutnictwa i przetwórstwa stali 
od 1840 roku. Kontynuujemy tradycje lidera rozwoju, 
dbając o społeczność lokalną i skupiając się na powiększaniu 
wartości fi rmy.  Mamy ambicje bycia nowoczesną i rentowną 
fi rmą, integrującą i inspirującą innych przedsiębiorców, 
w tym przetwórców stali.

NASZE SPECJALIZACJE

• Kształtowniki formowane na zimno, o różnorodnej 
geometrii przekroju poprzecznego oraz bardzo wysokiej 
jakości i precyzji wykonania

• Kształtowniki walcowane na gorąco w szerokiej 
gamie gatunków stali, o dowolnej geometrii przekroju 
poprzecznego

• Konstrukcje stalowe, także wyrafi nowane architektonicznie, 
z możliwością wykonania projektu i montażu

• Kształtowniki spawane i prefabrykaty

• Badania laboratoryjne w zakresie wymagań jakościowych 
dla wyrobów hutniczych własnych oraz klientów

JAKOŚĆ

W naszej fi rmie funkcjonuje system zarządzania jakością 
i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, 
PN-EN ISO 14001, a także system zarządzania jakością 
w laboratoriach badawczych zgodny z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IESC 17025. Zapewniają one jakość wyrobów 
oraz usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie, uwzględniając 
równocześnie otaczające nas środowisko naturalne.

DORADZTWO TECHNICZNE

W ramach dokonywanych zleceń zawsze otrzymają 
Państwo nasze fachowe doradztwo techniczne gratis. 
Zaproponujemy optymalne rozwiązania dla Państwa działań, 
podamy alternatywne możliwości, np. bardziej pasujące 
wymiary, albo kształty wyrobów. 

ELASTYCZNOŚĆ  W PRODUKCJI

U nas można zamówić dokładnie taką ilość towaru, jaka 
jest w danym momencie potrzebna Państwa fi rmie, 
zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem – także 
w wymiarach ścisłych. Wyroby hutnicze będziemy dostarczać 
w dogodnych dla Państwa terminach. Specjalnie dla 
Państwa fi rmy możemy stworzyć produkty nietypowe, 
jesteśmy otwarci na uruchomienie produkcji nowych 
wyrobów według autorskiego rysunku.

NASZE WARTOŚCI

W naszej codziennej pracy, w relacjach z klientami, 
pracownikami i partnerami działamy w oparciu o wartości:

• rentowność działań i podejmowanych projektów

• otwartość na nowe idee biznesowe, alianse i produkty

• poszukiwanie nowości technicznych, technologicznych  
   i organizacyjnych

• kooperacja między ludźmi i z otoczeniem
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 POTWIERDZENIE
 WŁASNOŚCI
 MATERIAŁÓW
 I WYROBÓW

 • Kwalifi kowanie procesu
    cięcia termicznego

 • Kwalifi kowanie procesu
    prostowania płomieniowego

 • Kwalifi kowanie procesu   
   otworowania

 • Kwalifi kowanie technologii
    spawania metali

 • Kwalifi kowanie personelu
    spawalniczego

RODZAJE BADAŃ OFEROWANYCH PRZEZ
LABORATORIA „HUTY POKÓJ” S.A.

 BADANIA 
NIENISZCZĄCE

   (NDT)

 BADANIA 
Z ZAKRESU
ANTYKOROZJI

 BADANIA
 METALI

 BADANIA 
 CHEMICZNE

 BADANIA
 POMIAROWE
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OFERTA

LABORATORIA HUTY POKÓJ S.A. OFERUJĄ KOMPLEKSOWE BADANIA 
NIENISZCZĄCE I NISZCZĄCE:

■ badania nieniszczące (UT, PT, MT, VT, pomiary grubości ścianek),        
   
■ badania niszczące (badania wytrzymałościowe, udarność, zginanie i łamanie materiałów 

oraz złączy spawanych, badania metalografi czne-makroskopowe, pomiar twardości, badania 
składu chemicznego),

  
■ badania pod kwalifi kowanie technologii spawania wg PN-EN ISO 15614, wytycznych NORSOK,

     
■ badanie złączy próbnych na egzamin spawaczy wg PN-EN ISO 9606, prowadzenie badań 

pod kwalifi kowanie technologii cięcia termicznego, otworowania, prostowania płomieniowego 
oraz badania powłok antykorozyjnych wg normy PN-EN 1090-2, 

■ badania pozwalające uzyskać dopuszczenia Towarzystw Klasyfi kacyjnych na wykonanie stalowych 
konstrukcji i elementów wytwarzanych z wyrobów hutniczych wg normy gatunkowych.



BADANIA
NIENISZCZĄCE

BADANIA 
ULTRADŹWIĘKOWE

BADANIA
PENETRACYJNE

BADANIA
WIZUALNE

BADANIA
MAGNETYCZNO-

PROSZKOWE

POMIARY
GRUBOŚCI
ŚCIANEK
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BADANIA NIENISZCZĄCE (NDT)

Rodzaj badania Badane cechy i metody 
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

Badania wizualne Wykrywanie nieciągłości 
powierzchniowych (pęknięcia 
kuźnicze, hartownicze, 
spawalnicze, wklęśnięcia, 
podtopienia, braki przetopu), 
oraz wady kształtu badanego 
obiektu (odkształcenia kątowe, 
porowatości, pustki, ubytki 
korozyjne)

PN-EN ISO 5817

PN-EN ISO 17637

Badania ultradźwiękowe 

Badanie ultradźwiękowe wyrobów 
stalowych płaskich grubości 
równej lub większej niż 6 mm 
(metoda echa)

Ultradźwiękowe pomiary 
grubości materiału

Wykrywanie niezgodności 
wewnętrznych w spoinach

Pomiary grubości w zakresie 
0,1mm ÷ 300 mm

PN-EN ISO 23279
PN-EN ISO 11666
PN-EN ISO 16810
PN-EN ISO 17640
PN-EN 10160

Badania penetracyjne Wykrywanie nieciągłości 
powierzchniowych takich jak: 
pęknięcia, zawalcowania, 
rozwarstwienia, porowatości 
i innych nieciągłości 
otwartych na powierzchni

PN-EN ISO 3059
PN-EN ISO 3452
PN-EN ISO 23277
PN-EN 571-1

Badania magnetyczno-proszkowe Wykrywanie nieciągłości 
tpowierzchniowych lub 
podpowierzchniowych 
do ok. 2 mm

PN-EN ISO 9934-1
PN-EN ISO 23278
PN-EN ISO 17638



ANALIZA CHEMICZNA
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BADANIA CHEMICZNE 

Rodzaj badania Badane cechy i metody 
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

Badania chemiczne wyrobów 
stalowych i materiałów 
konstrukcyjnych,
a także:
żelazostopów, metali kolorowych, 
rud, topników, żużli, szlamów, 
popiołów, zendry, brykietów 
stalowych

Zawartość pierwiastków:
Metoda spektrometryczna 
ze wzbudzeniem iskrowym
 
Metoda emisyjnej spektrometrii 
atomowej ze wzbudzeniem 
w plazmie indukcyjnie sprzężonej 
(ICP-OES)

QPL-DKJ-16
 
 
 
QPL-DKJ-17

Badania chemiczne
Próbki wody, ścieków i gleby
 

Stężenie metali
Metoda emisyjnej spektrometrii 
atomowej ze wzbudzeniem 
w plazmie indukcyjnie sprzężonej 
(ICP-OES)

PN-EN ISO 11885 
PN-ISO 11466 
QPL-DKJ-17
QIL-DKJ-24

Gazy Analiza spalin
Oznaczenie części palnych gazu 
z przewodów przeznaczonych do 
prac spawalniczych

QI-DKJ-6-2.18
QI-DKJ-6-2.19



BADANIA
WYTRZYMAŁOŚCIOWE

PRÓBA
ROZCIĄGANIA

PRÓBA ZGINANIA
ABV/SEP 1390

PRÓBA
UDARNOŚCI

PRÓBA
ZGINANIA

BADANIE
TWARDOŚCI

PRÓBA „Z”

BADANIA METALI

Rodzaj badania Badane cechy i metody 
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

Badania wytrzymałości na 
rozciąganie metali
 
 
 
 
 
 

Badania niszczące spoin 
w metalach.  Badanie na 
rozciąganie złączy krzyżowych 
i zakładkowych
 
Badania niszczące spawanych 
złączy metali. Próba rozciągania 
próbek wzdłużnych ze spoin 
złączy spawanych
 
Badania niszczące złączy 
spawanych metali.  Próba 
rozciągania próbek poprzecznych 

Badanie własności mechanicznych:              
- umowna granica plastyczności Rp 
- górna granica plastyczności ReH

- wytrzymałość Rm 
- wydłużenie A%

- przewężenie Z 
Metoda: próba rozciągania 
w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 6892-1
metoda B    
 
PN-EN ISO 4136 
PN-EN 876
PN-EN ISO 9018 
 
 

PN-EN ISO 9018
 
 
  

PN-EN 876
 
 
 
  
PN-EN ISO 4136

Badania udarności

Badanie udarności złączy
spawanych metali

Praca łamania
Zakres:
- KV2;KU2
- temp. 20ºC ÷ (-60)ºC
Próba udarności sposobem
Charpy`ego

PN-EN ISO 148-1

PN-EN ISO 9016
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Rodzaj badania Badane cechy i metody 
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

Próby zginania 
 
 
Badania niszczące spoin 
w materiałach metalowych

Podatność metali do odkształceń 
plastycznych

PN-EN ISO 7438 
 
 
PN-EN ISO 5173
Dobór średnicy trzpienia gnącego
PN-88/M-69720
AD 2000 Merkblatt 

Próba zginania próbki napawanej
wg ABV/SEP 1390  

Własności na wskroś grubości 
wyrobu po napawaniu

ABV/SEP 1390  

Próba łamania Określenie typu, rozmiarów 
i rozkładu wewnętrznych 
niezgodności tj. pęcherze, 
pęknięcia, przyklejenia, braki 
przetopu oraz wtrącenia stałe 
w powierzchni przełomu

PN-EN ISO 9017

Próba Z15, Z25, Z35
(przewężenia)

Własności na wskroś grubości 
wyrobu

PN-EN 10164
PN-EN ISO 6892-1

Twardość: 
• Vickersa 
• Brinella 
• Rockwella
 
Badanie twardości złączy 
spawanych łukowo

Odporność na działanie sił 
skupionych

PN-EN ISO 6507-1 
PN-EN ISO 6508-1
PN-EN ISO 9015-1
PN-EN ISO 6506-1

Próba makroskopowa 
 
Badania makroskopowe 
i mikroskopowe złączy 
spawanych

Określanie rodzaju i kształtu 
złącza, określanie rozmiarów 
i ukształtowania strefy wpływu 
ciepła, ujawnianie obecności oraz 
identyfi kacja wad i niezgodności 
spawalniczych ujętych w normie 
PN-EN ISO 5817

PN-EN ISO 17639 

spawalniczych ujętych w normie 
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Rodzaj badania Badane cechy i metody 
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

Parametry charakteryzujące 
kształt powierzchni
 

Specyfi kacja geometrii wyrobu 
i tolerancje jakości

Określanie:
–  odchyłki prostopadłości  
    i pochylenia
–  średniej wysokości  
    chropowatości Rz5
–  promienia nadtopienia górnej   
    krawędzi cięcia r

Specyfi kacja geometrii wyrobu 
i tolerancje jakości

PN-EN ISO 9013 
PN-EN 1090-2
PN-EN ISO 8015

Sprawdzanie przyrządów 
pomiarowych:
• suwmiarkowych: 
   suwmiarki,  
   wysokościomierze, 
   głębokościomierze 
• mikrometrycznych: 
   mikrometry,  
   głębokościomierze  
   średnicówki
• do pomiaru kąta: 
   kątowniki, kątomierze 
   poziomnice
• taśmy i liniały

a także promieniomierzy, 
spoinomierzy, szczelinomierzy, 
klinów pomiarowych

Określanie:
płaskości, prostoliniowości, równoległości, grubości, wyznaczenie 
błędów wskazań w zakresie pomiarowym, szerokości kresek 
i dokładności podziałek, odchyłki kształtu od linii profi lu
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Specyfi kacja geometrii wyrobu 

BADANIA POMIAROWE



OCENA JAKOŚCI
POWIERZCHNI PRZED

MALOWANIEM

OCENA
CHROPOWATOŚCI

BADANIE
SKUTECZNOŚCI

ODPYLENIA

OCENA STANU 
ZATŁUSZCZENIA

OCENA
ZANIECZYSZCZEŃ 

JONOWYCH

OCENA
WIZUALNA

BADANIA Z ZAKRESU ANTYKOROZJI

Rodzaj badania Badane cechy i metody 
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

OCENA STOPNIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA DO PRAC ANTYKOROZYJNYCH

Ocena stopnia zapylenia Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania 
(metoda z taśmą samoprzylepną)

PN-EN ISO 8502-3

 Ocena stopnia zatłuszczenia Metoda z zastosowaniem 
bibuły fi ltracyjnej i benzyny 
ekstrakcyjnej

PN-H-97052

Badanie zanieczyszczeń Ocena czystości powierzchni,
analiza rozpuszczalnych 
zanieczyszczeń metodą 
ekstrakcji - Metoda Bresla
 
Oznaczanie sumarycznej 
gęstości powierzchniowej soli 
rozpuszczalnych w wodzie 
(głównie chlorków i siarczanów) 
na podłożach stalowych - Metoda 
pomiaru przewodnictwa

PN-EN ISO 8502-6 

Oznaczanie zanieczyszczeń 
jonowych w ścierniwach 

Metoda pomiaru przewodnictwa
jonowego

PN-EN ISO 11127-6

Wizualna ocena przygotowania 
powierzchni

Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni
Ocena szeregu stopnia 
skorodowania i stopnia 
przygotowania powierzchni stali

PN-EN ISO 8501-1

9



Rodzaj badania Badane cechy i metody badawcze/ 
pomiarowe

Normy i/lub 
udokumentowane 

procedury badawcze

OCENA JAKOŚCI POWŁOK

Badania wizualne Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian 
w wyglądzie
Zniszczenie powłok:
spęcherzenie, skorodowanie, spękanie, 
łuszczenie, skredowanie

PN-EN ISO 4628

Kolor – ocena w porównaniu ze wzorcami PN-EN ISO 3668

Badania przyczepności 
powłok malarskich

Metoda odrywowa (pull-off)
oznaczanie przyczepności w wyniku 
przeprowadzenia próby odrywania na 
pojedynczej powłoce lub systemie powłokowym 
z farb, lakierów lub produktów podobnych

PN-EN ISO 4624

Metoda nacięcia krzyżowego
ocena odporności systemów powłokowych, 
na których wykonano nacięcia w postaci wzoru 
z prostokątnych kratek (siatka nacięć) lub 
w postaci X

PN-EN ISO 16276-2

Metoda siatki nacięć
odporności powłok z farb na odwarstwienie 
od podłoży w wyniku nacięcia powłoki

PN-EN ISO 2409

Badanie 
grubości powłok 
antykorozyjnych

Powłoki malarskie
oznaczanie grubości mokrej powłoki, 
grubości suchej powłoki na chropowatych 
powierzchniach i grubości nieusieciowanych 
warstw farby proszkowej

PN-EN ISO 2808 
PN ISO 19840
PN-EN ISO 12944-5

Powłoki metalizacyjne PN-EN ISO 2063

Badanie 
chropowatości 
powierzchni

Metoda stykowa PN-EN ISO 8503-4

Metoda porównawcza z użyciem wzorca – 
stopniowanie profi lu powierzchni stalowych 
po obróbce strumieniowo-ściernej

PN-EN ISO 8503-2

Oznaczenie 
twardości powłoki

Metoda ołówkowa (w przypadku gładkich 
powierzchni)

PN-EN ISO 15184

 OCENA JAKOŚCI POWŁOK 

OCENA
WIZUALNA

OCENA
GRUBOŚCI

OCENA
PRZYCZEPNOŚCI

 OZNACZENIE
 TWARDOŚCI
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CERTYFIKATY

 Certyfi kat Systemu Zarządzania 
wg PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001

 Certyfi kat Akredytacji PCA Laboratorium Badawczego 
potwierdzający, że laboratorium spełnia wymagania normy 
PN-EN ISO/IEC 17025

 Uznanie UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych 
potwierdzające, że laboratorium spełnia wymagania normy 
PN-EN ISO/IEC 17025

 Posiadamy członkostwo w Klubie Polskich Laboratoriów 
Badawczych POLLAB

 Jesteśmy zrzeszeni w międzynarodowej organizacji ILAC 
International Laboratory Accreditation Cooperation
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HUTA POKÓJ S.A. 
ul. Piotra Niedurnego 79 
41-709 Ruda Śląska 

Laboratoria
tel. (+48 32) 772 16 03

e-mail: dkj@hutapokoj.eu

www.hutapokoj.eu

LABORATORIUM BADANIA METALI
LABORATORIUM WZORCUJĄCE

BADANIE POWŁOK – ANTYKOROZJA 

PRACOWNIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH 

LABORATORIUM CHEMICZNE

Magdalena Dyrda                              
tel. (+48 32) 772 44 01                        
kom. (+48) 694 428 149                     
magdalena.dyrda@hutapokoj.eu      
 
Bartosz Popielski
tel. (+48 32) 772 46 08
kom. (+48) 668 188 918
e-mail: bartosz.popielski@hutapokoj.eu

Marek Glazer
tel. (+48 32) 772 11 56
kom. (+48) 694 428 146
marek.glazer@hutapokoj.eu 
 

Krystyna Kołodziej
tel. (+48 32) 772 12 74
krystyna.kolodziej@hutapokoj.eu
 


