WYBRANE POSTANOWIENIA NORM SERII PN-EN 378
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI
I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH.
KOMPETENCJE OSÓB I CERTYFIKACJA PERSONALNA
W NORMIE PN-EN 13313

1. WSTÊP

Protokó³ Montrealski, podpisany
16 wrzeœnia 1987 roku, a obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 1989 roku, jest
pierwszym aktem prawnym podejmuj¹cym w skali globalnej problem
zwi¹zany z u¿ytkowaniem m.in. niskowrz¹cych p³ynów roboczych.
Konsekwencj¹ tego aktu by³o powstanie szeregu norm odnosz¹cych
siê szczegó³owo do budowy i eksploatacji urz¹dzeñ zawieraj¹cych czynniki ch³odnicze. Oczywistym, dalszym krokiem by³o opracowanie
przepisów dotycz¹cych niezbêdnych
kwalifikacji osób pracuj¹cych wokó³
tego typu urz¹dzeñ.
2. ZAKRES I PROBLEMATYKA
NORMY PN-EN 378

Norma PN-EN 378, ustanowiona w
Unii Europejskiej w 2000 roku, jest
czteroczêœciowym aktem prawnym
dotycz¹cym projektowania, budowy,
eksploatacji i utylizacji urz¹dzeñ
ch³odniczych, klimatyzacyjnych
oraz pomp ciep³a. Zakres tej normy,
uzupe³niony o zawartoœæ tematyczn¹
normy EN 13136 („Instalacje ziêbnicze i pompy ciep³a. Przyrz¹dy zabezpieczaj¹ce przed nadmiernym
ciœnieniem i przewody przy³¹czne.
Metody obliczeñ.„) w ca³oœci obejmuje swoj¹ tematyk¹ miêdzynarodow¹ normê ISO 5149 („Mechaniczne instalacje ziêbnicze do oziêbiania
i ogrzewania. Wymagania bezpieczeñstwa„), wdro¿on¹ do zbioru Polskich Norm pod numerem PN-ISO

5149, która obowi¹zuje w Polsce od
piêciu lat i jest obecnie zastêpowana przez wy¿ej wymienion¹ normê
europejsk¹.
Tematyka normy PN-EN 378 zosta³a podzielona na cztery czêœci.
Czêœæ pierwsza dotyczy zagadnieñ
ogólnych. Czêœæ druga obejmuje
wymagania dotycz¹ce projektowania
instalacji oraz ich sprawdzania,
oznaczania i dokumentowania.
Czêœæ trzecia poœwiêcona jest wymaganiom dotycz¹cym budowy i
wyposa¿enia pomieszczeñ przeznaczonych dla instalacji ch³odniczych
oraz wymaganego sprzêtu ochrony
osobistej. W czêœci czwartej normy
zawarte zosta³y zagadnienia zwi¹zane z obs³ug¹, konserwacj¹ i napraw¹,
odzyskiem czynnika ch³odniczego z
instalacji, a tak¿e zakres wymagañ
kompetencyjnych osób, których
praca zwi¹zana jest z urz¹dzeniami ch³odniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciep³a.
Wymagania zawarte w czwartej
czêœci obowi¹zuj¹ w Polsce od dnia
1 lipca 2003 roku.
3. KOMPETENCJE ORAZ KWALIFIKACJE
Norma PN-EN 378 okreœla niezbêdne kompetencje oraz kwalifikacje
osób w zale¿noœci od zadañ realizowanych przez nie przy urz¹dzeniach
zawieraj¹cych czynnik ch³odniczy,
konieczne dla zapewnienia odpowiedniej jakoœci wykonywanych
czynnoœci.
W myœl normy:

w wszystkie osoby (prawne i fizyczne), które wykonuj¹ pracê
przy urz¹dzeniach zawieraj¹cych
czynnik ch³odniczy musz¹ posiadaæ œwiadectwo wymaganych
kompetencji;
w ka¿dy pracownik musi posiadaæ
umiejêtnoœci w³aœciwe dla zakresu swojej dzia³alnoœci, czyli byæ
w stanie wykonaæ ka¿de zadanie
w tym zakresie zgodnie z wymogami omawianej normy;
w osoby uwa¿ane s¹ za kompetentne wtedy, je¿eli posiadaj¹ odpowiednie do prowadzonej dzia³alnoœci urz¹dzenia, narzêdzia oraz
przyrz¹dy i pos³uguj¹ siê nimi w
trakcie wykonywanych czynnoœci zawodowych;
w osoby, które maj¹ nadzór lub ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za urz¹dzenie ch³odnicze, powinny znaæ
dok³adnie teoriê i praktykê codziennej eksploatacji i nadzorowania instalacji, narzêdzi i odpowiednich przyrz¹dów pomiarowych;
w przedsiêbiorstwo dzia³aj¹ce w jakiejkolwiek dziedzinie zwi¹zanej
z obiegiem lewobie¿nym, powinno posiadaæ kompetentny personel i odpowiednie wyposa¿enie
do wykonywania czynnoœci zawodowych - powinno to byæ udokumentowane.
W normie sformu³owano wymagania
potwierdzenia kompetencji za pomoc¹ œwiadectwa okreœlonego jako
certyfikat kompetencji.
Certyfikatu wymaga siê od przedsiêbiorstw i osób podejmuj¹cych

nastêpuj¹ce rodzaje dzia³alnoœci w
zakresie urz¹dzeñ i instalacji
ch³odniczych, którymi s¹:
· konstruowanie;
· produkcja;
· monta¿;
· uruchamianie;
· próby i dozór;
· eksploatacja;
· konserwacja;
· remonty;
· wy³¹czanie z eksploatacji oraz
odzysk;
· uzdatnianie i likwidacja czynników ch³odniczych.
Wymóg poœwiadczenia kompetencji
nie dotyczy osób wykonuj¹cych tylko czynnoœci codziennej obs³ugi lub
oczyszczania zewnêtrznych powierzchni urz¹dzeñ (wg instrukcji
opracowanych przez producenta lub
konstruktora), jednak tylko w odniesieniu do instalacji niewielkich - o
nape³nieniu nie przekraczaj¹cym 10
kg czynnika ch³odniczego.
Kwalifikacje, czyli œwiadectwo
pobierania nauki, posiadania wiedzy
zawodowej, bieg³oœæ i doœwiadczenie, musi byæ potwierdzone certyfikatem wydanym przez centrum egzaminacyjne.
Osoba ubiegaj¹ca siê o uzyskanie certyfikatu powinna, przystêpuj¹c do egzaminu, wykazaæ siê odpowiednim doœwiadczeniem praktycznym, i tak:
· osoba bez wykszta³cenia technicznego - 6 letni¹ praktyk¹ zawodow¹;
· osoba z ukoñczon¹ 2 letni¹ szko³¹
techniczn¹ - 2 letni¹ praktyk¹ zawodow¹;
· osoba z wy¿szym wykszta³ceniem technicznym - 1 roczn¹
praktyk¹ zawodow¹.
Wa¿noœæ certyfikatu wynosi 5 lat
licz¹c od daty certyfikacji podanej
na dokumencie. Z chwil¹ up³ywu
pierwszego okresu wa¿noœci certyfikatu, niezale¿ny organ certyfikuj¹cy mo¿e go odnowiæ na kolejny
okres, nie d³u¿szy jednak ni¿ piêæ lat,
pod warunkiem zdania przez zainteresowan¹ osobê egzaminu ogólnego
i kierunkowego w zakresie wiedzy

dotycz¹cej obowi¹zuj¹cych dyrektyw, ustawodawstwa pañstwowego i
norm z zakresu bezpieczeñstwa.
Istotn¹ spraw¹ jest równie¿ zapis
zawarty w rozpatrywanej normie
mówi¹cy, ¿e aby utrzymaæ swe kompetencje, osoby zainteresowane powinny miêdzy innymi studiowaæ literaturê fachow¹, uczestniczyæ w seminariach oraz pog³êbiaæ doœwiadczenia zawodowe. Doœæ niejasnym
zapisem mo¿e wydawaæ siê to, ¿e
niektóre aspekty kompetencji osobowych (brak bli¿szego sprecyzowania) mog¹ wymagaæ ponownej oceny dokonywanej mniej lub bardziej
regularnie.
Certyfikat mo¿e byæ cofniêty (uniewa¿niony) przez niezale¿ny organ
certyfikuj¹cy, w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego zachowania siê osoby posiadaj¹cej certyfikat.
Zagadnienie w³aœciwego szkolenia maj¹cego na celu uzyskanie
kompetencji powinno byæ rozwi¹zane przy uwzglêdnieniu zaszeregowania zainteresowanych osób do jednej z trzech kategorii, zale¿nie od
posiadanych kwalifikacji.
Kategorie dzieli siê w sposób nastêpuj¹cy:
· kategoria A: np. personel zajmuj¹cy siê konserwacj¹;
· kategoria B: np. personel zajmuj¹cy siê monta¿em;
· kategoria C: np. konstruktorzy,
konsultanci, technicy, inspektorzy.
4. KATEGORIE KOMPETENCJI

4.1. Kategoria A
Osoba zaliczana do kategorii A, aby
byæ uwa¿an¹ za kompetentn¹, powinna posiadaæ:
Podstawy wiedzy z zakresu:
w ustawodawstwa pañstwowego
dotycz¹cego zapewnienia bezpieczeñstwa oraz ochrony zdrowia i
œrodowiska lokalnego i globalnego;
w znajomoœci norm dotycz¹cych
bezpieczeñstwa ( EN 378 );

w dzia³añ na rzecz zachowania
energii.
G³êbsz¹ wiedzê z zakresu:
w procesów z dziedziny ch³odnictwa, czynników ch³odniczych,
ich rodzajów i w³aœciwoœci termodynamicznych i fizycznych;
w elementów sk³adowych obiegów
i urz¹dzeñ ch³odniczych, elektrycznoœci, konserwacji;
w umiejêtnoœci „czytania” schematów ruroci¹gów, przyrz¹dów, instalacji ch³odniczych.
Bieg³oœæ i szczegó³ow¹ wiedz¹ w
zakresie:
w wyposa¿enia ochrony osobistej
(jego u¿ywanie);
w zapobiegania przeciekom czynnika ch³odniczego – pomiar.
Udokumentowane doœwiadczenie
w zakresie:
w obs³ugi i konserwacji urz¹dzeñ
zawieraj¹cych czynnik ch³odniczy w okresie min. 1 roku.
4.2. Kategoria B
Osoba zaliczana do kategorii B, aby
byæ uwa¿an¹ za kompetentn¹, powinna posiadaæ:
Podstawy wiedzy z zakresu:
w znajomoœci dyrektyw, ustawodawstwa pañstwowego dotycz¹cego zapewnienia bezpieczeñstwa oraz ochrony zdrowia i œrodowiska lokalnego i globalnego;
w znajomoœci norm dotycz¹cych
bezpieczeñstwa ( EN 378 );
w znajomoœci dzia³añ na rzecz zachowania energii.
G³êbsz¹ wiedzê z zakresu:
w wymagañ dotycz¹cych projektowania, badania itp.;
w procesów z dziedziny ch³odnictwa, czynników ch³odniczych,
ich rodzajów i w³aœciwoœci termodynamiczno – fizycznych;
w znajomoœci elementów sk³adowych obiegów i urz¹dzeñ ch³odniczych, elektrycznoœci, obs³ugi,
metod naprawczych;
w umiejêtnoœci „czytania” schematów instalacji ch³odniczych.

Bieg³oœæ i szczegó³ow¹ wiedz¹ w
zakresie:
w postêpowania z czynnikami
ch³odniczymi - wykonywanie
czynnoœci;
w wyposa¿enia ochrony osobistej jego u¿ywanie;
w zapobiegania przeciekom czynnika ch³odniczego - wykonywanie
pomiarów;
w wymagañ dotycz¹cych instalowania, odzysku i wtórnego u¿ycia czynników, obs³ugi, dokumentacji i konserwacji.
Udokumentowane doœwiadczenie
w zakresie:
w serwisu lub obs³ugi i konserwacji uzyskane w okresie min. 1
roku.
4.3. Kategoria C
Osoba zaliczana do kategorii B, aby
byæ uwa¿an¹ za kompetentn¹, powinna posiadaæ:
Podstawy wiedzy z zakresu:
w znajomoœci dyrektyw, ustawodawstwa pañstwowego dotycz¹cego zapewnienia bezpieczeñstwa oraz ochrony zdrowia
i œrodowiska lokalnego i globalnego;
w znajomoœci norm dotycz¹cych
bezpieczeñstwa (EN 378 ).
G³êbsz¹ wiedzê z zakresu:
w ogólnych wymagañ dotycz¹cych
definicji i doboru czynników
ch³odniczych, procesów z dziedziny ch³odnictwa, czynników
ch³odniczych, ich rodzajów i
w³aœciwoœci termodynamicznofizycznych;
w znajomoœci elementów sk³adowych obiegów i urz¹dzeñ ch³odniczych, elektrycznoœci, obs³ugi,
metod naprawczych;
w umiejêtnoœci „czytania” schematów instalacji ch³odniczych;
w umiejêtnoœci obliczania obiegów
ch³odniczych;
w umiejêtnoœci analizowania informacji pochodz¹cych z instalacji
ch³odniczych;
w metod oszczêdzania energii.

Szczegó³ow¹ wiedzê w zakresie
(sporz¹dzanie instrukcji):
w postêpowania z czynnikami
ch³odniczymi;
w wyposa¿enia ochrony osobistej;
w zapobieganie przeciekom czynnika ch³odniczego.

sta³a zatwierdzona przez Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 3 kwietnia 2003 roku. Ma ona
ten sam status co oficjalne oryginalne wersje, czyli opracowane w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim.

Udokumentowane praktyczne doœwiadczenie - wykszta³cenie w zakresie:
w monta¿u, serwisu, konstrukcji,
projektowania, badania i konserwacji urz¹dzeñ zawieraj¹cych
czynnik ch³odniczy.

5.3. Zakres i zawartoœæ normy PNEN 13313
Norma, we wprowadzeniu podaje, ¿e
poniewa¿ czynniki ch³odnicze wykorzystywane w instalacjach i urz¹dzeniach ch³odniczych mog¹ mieæ
negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne i bezpieczeñstwo ludzi, osoby które wytwarzaj¹, naprawiaj¹,
sprawdzaj¹ lub obs³uguj¹ instalacje
i urz¹dzenia ch³odnicze powinny byæ
kompetentne do wykonywania ka¿dego zadania, zgodnie z przedmiotow¹ norm¹.

Doœwiadczenie - wykszta³cenie
mo¿e byæ uzyskane na drodze dowolnego ³¹czenia kszta³cenia, praktyki i doœwiadczenia.
5. NORMA PN-EN 13313

5.1. Wstêp
Norma europejska EN 378 k³adzie
szczególny nacisk, miêdzy innymi
na koniecznoœæ posiadania przez
osoby zajmuj¹ce siê urz¹dzeniami
zawieraj¹cymi czynnik ch³odniczy
odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
rozumianych jako zdolnoœæ wykonywania w sposób zadowalaj¹cy czynnoœci zawodowych.
Jak du¿¹ wagê przywi¹zuje siê w
Unii Europejskiej do kwestii posiadania potwierdzonych kwalifikacji
zawodowych, dla zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska,
œwiadczy fakt opracowania przez
Europejski Komitet Normalizacyjny
CEN, odrêbnej normy, wy³¹czaj¹cej
sprawy kwalifikacji personelu, jego
weryfikacji i certyfikacji, ze wspomnianej normy EN 378. Jest to norma PN-EN 13313 „Instalacje ziêbnicze i pompy ciep³a – Kompetencje personelu”.
5.2. Norma PN–EN 13313
Norma PN–EN 13313, jest polsk¹
wersj¹, przet³umaczon¹ bez jakichkolwiek zmian, wersji angielskiej
normy europejskiej EN 13313: 2001,
przyjêtej przez Europejski Komitet
Normalizacyjny CEN 12 listopada
2001 roku. Polska wersja normy zo-

Œwiadczy to o zgodnoœci idei i treœci zawartych w tej normie z norma
wyjœciow¹, któr¹ jest EN 378 ( g³ównie jej czwarta czêœæ ).
W normie PN-EN 13313 okreœlono
procedury s³u¿¹ce osi¹ganiu i ocenianiu kompetencji osób, które
projektuj¹, konstruuj¹, instaluj¹,
przeprowadzaj¹ przegl¹dy, badania i dopuszczaj¹ do eksploatacji,
obs³uguj¹, konserwuj¹, naprawiaj¹, wy³¹czaj¹ z eksploatacji i
likwiduj¹ instalacje ch³odnicze i
pompy ciep³a, z uwzglêdnieniem
wymagañ dotycz¹cych ochrony
zdrowia, bezpieczeñstwa, ochrony
œrodowiska oraz oszczêdnoœci energii. Norma ta nie odnosi siê do osób
wykonuj¹cych prace wed³ug instrukcji, jeœli s¹ nadzorowane przez kompetentn¹ osobê, lub osób obs³uguj¹cych instalacjê zgodnie z instrukcj¹
obs³ugi, lub jeœli wykonywane przez
nie prace nie maja wp³ywu na obieg
czynnika ch³odniczego. Norma nie
odnosi siê tak¿e do osób wykonuj¹cych prace w ramach procesu wytwarzania ( pocz¹wszy od wstêpnego projektu po kompletne wytwarzanie wyrobu ), przy za³o¿eniu, ¿e proces produkcji jest kontrolowany, a
zastosowane metody zosta³y sprawdzone przez kompetentn¹ osobê.

Norma jednoznacznie definiuje,
które osoby uwa¿ane s¹ za personel.
W myœl normy za personel uwa¿a
siê osoby odpowiedzialne za projektowanie, konstruowanie, instalowanie, przeprowadzanie przegl¹dów, badania i dopuszczanie do
eksploatacji, obs³ugê, konserwacjê, naprawê, wy³¹czanie z eksploatacji i likwidacjê instalacji ch³odniczej i jej czêœci. Osoby te powinny byæ kompetentne do wykonywania powierzonych zadañ, z uwzglêdnieniem wymagañ dotycz¹cych
ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa,
ochrony œrodowiska oraz oszczêdnoœci energii. Powinno to byæ odpowiednio udokumentowane.
Dokument definiuje równie¿ pojêcie kompetencji. W rozumieniu niniejszej normy, byæ kompetentnym
oznacza posiadaæ wiedzê i umiejêtnoœci do wykonywania zadañ na
poziomie okreœlonym w przedmiotowej normie, przy jednoczesnym
rozumieniu wystêpuj¹cych w danym zadaniu problemów, aby zrozumieæ, dlaczego zaleca siê wykonanie zadania w dany sposób.
Norma okreœla, jakimi wiadomoœciami i doœwiadczeniem powinien wykazaæ siê personel, aby uznaæ go za
kompetentny.
W myœl normy s¹ to:
· doœwiadczenie w wykonywaniu
ka¿dego podejmowanego zadania z zakresu ch³odnictwa, które
jest okreœlone w normie europejskiej EN 378, zgodnie z wymaganiami dotycz¹cymi ochrony
zdrowia, bezpieczeñstwa, ochrony œrodowiska oraz oszczêdnoœci
energii;
· wiedza na temat przepisów
ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa oraz ochrony œrodowiska,
maj¹cych zastosowanie w danym
przypadku, w stopniu wystarczaj¹cym do wykonania zadania z
zakresu swojej odpowiedzialnoœci;
· wiedza z zakresu podstaw teorii
ch³odnictwa, w stopniu wystarczaj¹cym do wykonania zadañ z
zakresu swojej odpowiedzialnoœci.

Uzyskanie kompetencji potwierdzone jest certyfikatem wydanym przez
uprawnion¹ jednostkê certyfikuj¹c¹.
Ogólne kryteria dotycz¹ce jednostek
certyfikuj¹cych zawarte s¹ w normie
europejskiej EN 45013.
Norma PN-EN 13313 zachowuje, podany w EN 378, podzia³ personelu na trzy kategorie kompetencji, w zale¿noœci od wykonywanych
obowi¹zków:
· kategoria A: personel zajmuj¹cy siê obs³ug¹ i konserwacj¹
urz¹dzeñ;
· kategoria B: personel zajmuj¹cy siê instalowaniem i naprawami;
· kategoria C: projektanci, pracownicy nadzoru, inspektorzy.
5.4. Zalecenia normy PN-EN
13313 dotycz¹ce zakresu posiadanej przez personel wiedzy i doœwiadczenia
Norma PN-EN 13313 jednoznacznie
okreœla jakimi wiadomoœciami i doœwiadczeniem powinna wykazaæ siê
osoba z personelu, w danej kategorii, aby by³a uwa¿ana za kompetentn¹.
Pewnym novum w porównaniu do
EN 378, jest u¿ycie w omawianej
normie w odniesieniu do wymaganej wiedzy, okreœleñ „podstawowy”, „szczegó³owy” i „zaawansowany” poziom wiedzy, odpowiednio do kategorii A, B i C.
W myœl normy, personel w zale¿noœci od kategorii, aby zostaæ uznany za kompetentny powinien wykazaæ siê nastêpuj¹cymi wiadomoœciami i doœwiadczeniem:
KATEGORIA A:
Wiedza z zakresu:
1. zasad bezpieczeñstwa;
2. ustawodawstwa:
podstawowa znajomoœæ:
w przepisów dotycz¹cych ochrony
zdrowia;
w przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska
(lokalnego i globalnego);
3. podstawowa znajomoœæ norm
bran¿owych dotycz¹cych bezpieczeñstwa (szczególnie EN 378);

4. umiejêtnoœci obchodzenia siê z
czynnikami ch³odniczymi:
podstawowa znajomoœæ i umiejêtnoœæ:
w obchodzenia siê z czynnikami
ch³odniczymi;
w wymagañ ochrony osobistej;
w zapobiegania wyciekom czynnika ch³odniczego;
5. znajomoœci techniki ch³odniczej:
podstawowa znajomoœæ:
w procesów ch³odzenia;
w czynników ch³odniczych;
w elementów sk³adowych obiegów
i urz¹dzeñ ch³odniczych;
w funkcji elektrycznych i kontrolnych;
w konserwacji;
w schematów ruroci¹gów i przyrz¹dów;
w instalacji ch³odniczych;
6. podstawowa znajomoœæ zasad
oszczêdzania energii.
Personel z kategorii A powinien posiadaæ doœwiadczenie praktyczne, na
przyk³ad w obs³udze i konserwacji
urz¹dzeñ ch³odniczych.
KATEGORIA B
Wiedza z zakresu:
1. znajomoœci zasad bezpieczeñstwa;
2. ustawodawstwa:
szczegó³owa znajomoœæ:
w przepisów dotycz¹cych ochrony
zdrowia;
w przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska (
lokalnego i globalnego );
3. szczegó³owa znajomoœæ norm
bran¿owych dotycz¹cych bezpieczeñstwa ( szczególnie EN 378 );
4. umiejêtnoœci obchodzenia siê z
czynnikami ch³odniczymi:
szczegó³owa znajomoœæ i umiejêtnoœæ:
w obchodzenia siê z czynnikami
ch³odniczymi;
w wymagañ ochrony osobistej;
w zapobiegania wyciekom czynnika ch³odniczego;
5. znajomoœci techniki ch³odniczej:
szczegó³owa znajomoœæ:
w procesów ch³odzenia;
w czynników ch³odniczych;

w elementów sk³adowych obiegów
i urz¹dzeñ ch³odniczych;
w funkcji elektrycznych i kontrolnych;
w konserwacji;
w schematów ruroci¹gów i przyrz¹dów;
w instalacji ch³odniczych;
6. szczegó³owa znajomoœæ zasad
oszczêdzania energii.
Personel z kategorii B powinien posiadaæ doœwiadczenie praktyczne, na
przyk³ad w instalowaniu, w obs³udze, konserwacji i naprawach urz¹dzeñ ch³odniczych.
KATEGORIA C
Wiedza z zakresu:
1. znajomoœci zasad bezpieczeñstwa;
2. ustawodawstwa:
zaawansowana znajomoœæ:
w przepisów dotycz¹cych ochrony
zdrowia;
w przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska
(lokalnego i globalnego);
3. zaawansowana znajomoœæ norm
bran¿owych dotycz¹cych bezpieczeñstwa (szczególnie EN 378);
4. umiejêtnoœci obchodzenia siê z
czynnikami ch³odniczymi:
zaawansowana znajomoœæ:
w obchodzenia siê z czynnikami
ch³odniczymi;
w wymagañ ochrony osobistej;
w zapobiegania wyciekom czynnika ch³odniczego;
5. znajomoœci techniki ch³odniczej:
zaawansowana znajomoœæ:
w procesów ch³odzenia;
w czynników ch³odniczych;
w elementów sk³adowych obiegów
i urz¹dzeñ ch³odniczych;
w funkcji elektrycznych i kontrolnych;
w konserwacji;
w schematów ruroci¹gów i przyrz¹dów;
w instalacji ch³odniczych;
6. zaawansowana znajomoœæ zasad oszczêdzania energii.
Personel z kategorii C powinien posiadaæ doœwiadczenie praktyczne na

przyk³ad w projektowaniu, konstruowaniu, instalowaniu, badaniu, eksploatacji i naprawach urz¹dzeñ
ch³odniczych.
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