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CHEMET SA  
– gra toczy się o spełnienie 
europejskich standardów bezpieczeństwa

O zmianach w technologii wytwarzania zbiorników na gazy niebezpieczne, 
restrykcyjnych normach bezpieczeństwa, innowacjach, korzyściach z umiejętnego 
projektowania i perspektywach rozwoju branży w ramach Unii Europejskiej i na świecie 
rozmawiamy z przedstawicielami zarządu Zakładów Aparatury Chemicznej CHEMET SA: 
Katarzyną Głowik-Łazarczyk, dyrektorem ds. technicznych, Piotrem Fryczem, dyrektorem 
ds. handlowych, oraz Ireneuszem Popiołem, prezesem zarządu.

Adam Sieroń

W jaki sposób zmienia się technologia związana z transpor-
tem różnego rodzaju gazów? 
K.Ł.: Trudno mówić o zmianie sposobu dystrybucji gazów niebezpiecz-
nych. Tak jak kilkanaście lat temu wykorzystywany jest transport kolejo-
wy, drogowy i, oczywiście, morski. Tak naprawdę zmieniają się przede 
wszystkim wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa składowania 
i dystrybucji gazów ciekłych. W związku z tym wprowadzane są coraz no-
wocześniejsze konstrukcje i stosowane ulepszane materiały, które muszą 
spełniać coraz bardziej wymagające normy techniczne. Kiedyś do produkcji 
tego typu urządzeń stosowane były tylko stale potocznie nazywane stalami 
konstrukcyjnymi, dzisiaj stal modyfikowana pozwala nam uzyskać lepsze 
parametry techniczne, obniżyć ciężar i zwiększyć pojemność zbiorników. 
Nowe materiały to, w naszym wypadku, konieczność wdrażania nowych 
technologii obróbki i spawania. Nowoczesna technologia pozwala skrócić 
czasy technologiczne produkcji i wyeliminować wady. Dzisiejsze urządzenia 
spawalnicze to praktycznie półroboty, przy których obsłudze rola człowie-
ka ograniczona jest do niezbędnego minimum.

I.P.: Możemy się pochwalić, że jeśli chodzi o produkowane przez nas zbior-
niki kriogeniczne na gazy takie jak LNG, LOX, LIN, LAR, LCO2 poszliśmy 
o krok do przodu w stosunku do naszej konkurencji i całkowicie zrezy-
gnowaliśmy z izolacji perlitowej na rzecz izolacji próżniowej, ze specjalnie 
opracowanym przez nas zimnochronnym systemem izolacji włóknistej. 
Dzięki temu nasze zbiorniki są lżejsze i mają lepsze właściwości technicz-
ne. Wdrożenie tego pomysłu do produkcji rozpoczęliśmy w 2009 r. Na 
realizację tego projektu udało nam się pozyskać finansowanie z Centrum 
Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej. W efekcie naszych prac ba-
dawczo-rozwojowych zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy tzw. ISO-
-kontener do transportu intermodalnego, do przewozu wszystkich gazów 

kriogenicznych. W kontenerze tym został zastosowany, opatentowany 
przez naszą firmę, system podpór międzypłaszczowych, umieszczony 
w przestrzeni próżniowej. System ten bazuje na materiałach o niskiej 
przewodności cieplnej, które zostały przez nas przebadane w tempera-
turach kriogenicznych pod kątem ich własności wytrzymałościowych oraz 
odporności na zmianę temperatury w zakresie od +40ºC do –196ºC. 
Kolejnym etapem rozwoju zbiorników kriogenicznych było opracowanie 
konstrukcji i wdrożenie do produkcji pionowych i poziomych zbiorników 
stacjonarnych. W rozwiązaniach tych zastosowaliśmy również wspomnia-
ną wcześniej bardzo nowoczesną izolację, zmodernizowane, opatentowa-

Zakład Obróbki Metali w Sierpcu działa na rynku od 1977 roku. W swojej działal-
ności koncentruje się na produkcji śrub i nakrętek dla przemysłu petrochemicznego, 
naftowego, chemicznego, energetycznego, do instalacji i urządzeń ciśnieniowych oraz 
wszędzie tam gdzie wymagane są odbiory UDT lub innych jednostek notyfi kowanych.

Zakład Obróbki Metali w Sierpcu wdrożył oraz stosuje: 
■ system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. System 

został wdrożony i jest nadzorowany przez UDT - CERT.
■ system zapewnienia jakości na zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/WE 

oraz przepisami AD 2000-Merkblatt W0/W7/W10, nadzorowaną przez TÜV 
NORD Systems GmbH & Co. KG.

Od kilku lat jesteśmy stałym dostawcą śrub i nakrętek dla 
Zakładów Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 4742-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 4742-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 4742-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 47

www.obrobkametali.com.pl

Konstrukcje Stalowe KTR Group Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek
tel.: +48 (77) 402 68 54
kom.+48 (0) 606 960 789

Firma nasza jest światowym dostawcą konstrukcji stalowych w obszarach:

► systemy hydrauliki siłowej – zbiorniki, wanny olejowe, ramy wsporcze

► przemysł maszynowy – spawane części maszyn i urządzeń, korpusy maszyn

► przemysł budowalny – konstrukcje hal,
     masztów, bilbordów reklamowych

► przemysł kolejowy
     – konstrukcje pojazdów szynowych

► przemysł wydobywczy morski i lądowy
     – konstrukcje platform wiertniczych

www.ks.com.pl

przemysł maszynowy – spawane części maszyn i urządzeń, korpusy maszyn

przemysł budowalny – konstrukcje hal,

 przemysł wydobywczy morski i lądowy

Ireneusz Popiół
prezes zarządu

Piotr Frycz
członek zarządu - dyrektor ds. handlowych
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się już pochwalić czterema instalacjami na gaz LNG w Polsce. Wśród nich 
znajduje się Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej oraz Hotel i Termy Bukovina 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Kolejne nasze realizacje powstaną jeszcze w tym 
roku w Norwegii. We wszystkich tych projektach jesteśmy dostawcą kom-
pletnego rozwiązania w zakresie wyposażenia klienta w dostęp do gazu 
ziemnego. Projektujemy i wykonujemy kompletne instalacje do regazyfika-
cji, nie zajmujemy się natomiast dostawami gazu.

Nie jest to jedyny nowy produkt firmy Chemet. Rozpo-
częli państwo w tym roku również produkcję wagonów 
kolejowych.
P.F.: Rzeczywiście. Wagony to efekt naszego patrzenia w przyszłość. Do 
tej pory produkowaliśmy wyłącznie zbiorniki do wagonów cystern i do-
starczaliśmy je do firm produkujących wagony. Z czasem zrozumieliśmy, że 
jako producent zbiorników mamy przewagę nad tymi firmami, ponieważ 
produkcja zbiorników cystern wymaga wiedzy technicznej, umiejętności, 
certyfikatów, których nie posiadają firmy z branży kolejowej. Dlatego też, 
posiadając kompetencje w zakresie projektowania zbiorników, zaprojekto-
waliśmy kompletny wagon cysternę do transportu LPG i postanowiliśmy, 
przy współudziale naszego klienta, rozpocząć produkcję. 

Myśleliśmy już wcześniej o wejściu na ten rynek, ale nie mieliśmy zamówie-
nia. Wówczas taka decyzja byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i wią-
załaby się z zainwestowaniem stosunkowo dużych pieniędzy w badania 
i dopuszczenia techniczne wagonu. Mając podpisany kontrakt, łatwiej nam 
było zorganizować cały proces, ponieważ wiedzieliśmy, że wagon nie bę-
dzie stał na firmowej bocznicy, tylko od razu trafi do klienta.

W najbliższym czasie podejmiemy także decyzję dotyczącą projektowania 
i rozwoju wagonu cysterny ze zbiornikiem ze stali kwasoodpornej, prze-
znaczonego do transportu produktów chemicznych.

I.P.: Dlaczego uruchomiliśmy produkcję wagonów kolejowych? Przede 
wszystkim dlatego, że w ramach Unii Europejskiej funkcjonują określone 

Wykorzystywane w przedsiębiorstwie Chemet technologie oraz 
wytwarzane produkty spełniają wymagania dyrektyw Unii Europej-
skiej. Cysterny kolejowe wykonywane są według norm europejskiej 
dyrektywy na zbiorniki przenośne 1999/36/WE oraz przepisów mię-
dzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych 
drogami lub koleją. Zbiorniki autogazowe, grzewcze i magazynowe na 
gaz LPG wykonywane są według określonych norm przedmiotowych 
oraz dyrektywy europejskiej na stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe 
1997/23/WE. Zbiorniki kriogeniczne również zostały zaprojekto-
wane zgodnie z tą dyrektywą oraz zgodnie z wymogami norm EN-
13458 oraz EN-12213.

Spółka wdrożyła System Jakości ISO 9001:2008 obejmujący proces 
projektowania i wytwarzania wszystkich produktów i usług pro-
dukcyjnych certyfikowany przez Lloyd’s Register Quality Assurance 
Limited oraz certyfikat w zakresie systemu jakości ASME, spełniają-
cy wymagania przepisów amerykańskich w zakresie projektowania 
i produkcji urządzeń ciśnieniowych, wystawiony przez American So-
ciety of Mechanical Engineers.

Czy wiesz, że…

ne rozwiązanie podpór międzypłaszczowych, a także kompletny system 
orurowania, służący do załadunku i eksploatacji zbiornika wraz z modułem 
podnoszenia ciśnienia.

Dlaczego chcieli państwo zainwestować w ten nowy obszar 
działalności?
I.P.: Po pierwsze, dlatego że w Europie na dzień dzisiejszy jest tylko trzech 
producentów, a rynek jest dosyć spory i perspektywiczny. Po drugie, jest 
to efekt realizacji naszej strategii w zakresie dywersyfikacji produktowej 
w obszarze logistyki i transportu gazów niebezpiecznych. Po trzecie, wi-
dzimy również duże możliwości rozwoju w Polsce tzw. instalacji stacjo-
narnych na gaz LNG, czyli na gaz ziemny skroplony, i dalsze perspektywy 
rozwoju tego rynku w związku z budową gazoportów nie tylko w Świnouj-
ściu, ale również w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. Dzisiaj możemy 
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BEZPIECZEŃSTWO
TRWAŁOŚĆ
JAKOŚĆ

ArmAturA HErOSE tO bEzpiEczEńStwO w ObSłudzE gAzów 
tEcHnicznycH, pAr i ciEczy. 

Ponad 140 lat doświadczenia w badaniach, produkcji i sprzedaży w połą-
czeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym i certyfikowanym systemem 
zarządzania jakością czynią HEROSE wiodącym światowym producentem: 

• armatury do głęboko schłodzonych gazów ciekłych,
• zaworów bezpieczeństwa,
• armatury specjalnej do transformatorów chłodzonych olejem,
• zaworów wg DIN EN.

Szczególnym uznaniem cieszą się specjalistyczne rozwiązania HEROSE do 
transportu i magazynowania ciekłych gazów technicznych, w tym LNG.

Stała współpraca ze światowymi wytwórcami zbiorników kriogenicznych 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i trwałości przy zachowaniu 
konkurencyjnych cen.

Firma HEROSE eksportuje do blisko 100 krajów na całym świecie. Od po-
nad 15 lat jest obecna na polskim rynku poprzez swoje przedstawicielstwo, 
ARKO Sp. z o.o. w Warszawie, oferując doradztwo w doborze optymalnych 
rozwiązań dla Państwa potrzeb.

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników HEROSE.

ArKO Sp. z o.o.
www.arko.waw.pl

ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 34, D-06188 Landsberg / OT Queis, Germany
Tel.: +49 (0)34602 551-0, Fax: +49 (0)34602 551-30
Information@elh.de, www.elh.de

Od tradycyjnego standardu po nową generację wózków o zmniejszonym wpływie na tory.

ELH składa podziękowania CHEMET SA za owocną współpracę w branży wózków standardowych. 
Chcielibyśmy również podkreślić naszą zdolność do działania na polu technologii, rozwoju i produkcji wy-
jątkowych, charakteryzujących się zmniejszonym wpływem na tory wózków dla wagonów towarowych i pa-
sażerskich, w szczególności rodziną RC25NT w wielu odmianach, m.in. RC25NT-D (hamulec tarczowy), 
RC25NT-C (zespół hamulcowy) oraz RC25NT-K (kompozytowe klocki hamulcowe).
Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji!

Wózki z Niemiec!
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CHIMIMECA POLSKA sp. z o.o.
ul. Zagórska 167a
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 450 86 22
fax: +48 32 450 86 24
e-mail: biuro@chimimeca.pl

www.chimimeca.pl

■ Kompletna gama produktów do odtłuszczania 
trawienia i pasywacji stali nierdzewnych, aluminium i tytanu

■ Czyszczenie chemiczne, trawienie i pasywacja zbiorników, 
cystern, urządzeń oraz rurociągów i instalacji przemysłowych

■ Wyposażanie ochronne i bezpieczeństwo pracy
■ Wanna do trawienia o wymiarach 7000x2000x1500 mm
■ Doradztwo techniczne

Pasjonujemy się spawaniem 20 lat, od zawsze Chemet podzielał nasze zaangażowanie we wdrażanie do produkcji coraz nowszych systemów 
do cięcia i spawania. Zaprojektowaliśmy i wspólnie uruchomiliśmy kilkanaście nowoczesnych stanowisk zautomatyzowanych do spawania 
wzdłużnego i obwodowego metodą SAW. Głównie są to systemy modułowe ze słupowysięgnikami fi rmy ESAB, wyposażone w pełni 
zautomatyzowane głowice spawalnicze z systemem obserwacji procesu spawania za pomocą kamer oraz systemami elektronicznego 
śledzenia złącza. Cały proces sterowania automatem ogranicza się do pracy jednej osoby przy pulpicie sterowniczym.

Zbudowaliśmy min. stanowiska:
• dwugłowicowe do spawania elementów wież wiatrowych
• do spawania elementów grubościennych do 150mm (głowica wąskoszczelinowa)
• czterogłowicowe do spawania wzdłużnego ścian szczelnych
• do spawania wzdłużnego elementów dwuteowych
• do spawania obwodowego cystern cienkościennych samochodowych i kolejowych (MAG)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PH POLSAB Sp.K
45-231 Opole, ul.Oleska 121
tel: 77 458 12 72, 77 458 14 84
e-mail: polsab@polsab.com.pl

www.polsab.com.pl

O firmie
Misją firmy Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o. jest kompleksowe zaopatrywanie firm wykonujących prace antykorozyjne 
w nowoczesne technologie oraz sprzęt w celu podniesienia poziomu wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych. Ponadto celem 
firmy jest fachowe doradztwo techniczne, szkolenia, usługi konsultingowe, serwis, modernizacja i naprawy sprzętu technicznego.

Zakres nasZej dZiałalnOści 
• Sprzedaż maszyn i urządzeń oraz części zamiennych (CLEMCO, OSU HESSLER, WIWA, GRACO, ADAL)
• Projekty architektoniczne i budowlane linii antykorozyjnych (kabiny śrutownicze) i malarskich (kabiny lakiernicze)
• Kontrakty długoterminowe budowli linii antykorozyjnych (komory śrutownicze) i malarskich (komory lakiernicze)
• Naprawa urządzeń i maszyn
• Sprzedaż urządzeń kontrolno-pomiarowych ( ELEKTROPHYSIK, DEFELSKO, ELCOMETER, TQC)
• Doradztwo techniczne
• Organizowanie prezentacji i pokazów maszyn i urządzeń

Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o.
ul. Kamieńskiego 205, 51-126 Wrocław 
tel/fax: /+48/ 71 352 79 30
e-mail: wroclaw@anticorr.eu

www.anticorr.eu

Katarzyna Głowik-Łazarczyk
dyrektor ds. technicznych

przepisy, głównie związane z bezpieczeństwem transportu różnego 
typu gazów, i po ich analizie szacujemy, że w czasie najbliższych dzie-
sięciu lat część taboru kolejowego, właśnie tego dedykowanego prze-
mysłom chemicznemu i gazowemu, będzie musiała być wymieniona. 
Z naszych analiz wynika, że popyt na nowe wagony cysterny wyniesie 
pomiędzy 5 a 10 tys. sztuk w całej Europie.

P.F.: Ten proces jest z powodu kryzysu opóźniony, ale jest on nie-
uchronny. Czterdziestoletnia cysterna na gaz jest niebezpieczna. 
Mało tego, klienci – ze względu na optymalizację transportu – nie 
chcą już zamawiać cystern o mniejszych pojemnościach. Nasza firma 
proponuje więc wagony cystern umożliwiające transport ładunków 
większych o mniej więcej 2%, przy zachowaniu tego samego gabarytu 
co wagony standardowe. Gra toczy się więc o jednostkowe koszty 
transportu i o bezpieczeństwo. Wagony nasze są więc wyposażone 
w nowoczesne zderzaki typu „crash”, które – pochłaniając energię 
podczas ewentualnego zderzenia – podwyższają bezpieczeństwo ca-
łej konstrukcji wagonu. Wychodząc naprzeciw nowym trendom od-
nośnie do dodatkowych zabezpieczeń, konstrukcja naszego wagonu 
umożliwia montaż modułu przeciwnajazdowego, chroniącego zbior-
nik cysternę przed możliwością uszkodzenia w czasie najazdu kolej-
nego wagonu.

CHEMET SA specjalizuje się w produkcji opakowań na gazy skroplo-
ne i sprężone, które są transportowane bądź przechowywane pod 
bardzo wysokim ciśnieniem – nawet do 300 bar. Gazy te są określa-
ne mianem gazów niebezpiecznych i wymienione są w tabeli P200 
konwencji ADR/RID. Wśród nich należy wymienić zwłaszcza: środki 
chłodnicze, chlor, amoniak, chlorowodór oraz gazy skroplone silnie 
schłodzone (kriogeniczne), takie jak LNG, LOX, LIN, LAR, LCO2. 
Osobnym obszarem działalności firmy jest produkcja wagonów 
kolejowych, którą CHEMET rozpoczął w tym roku. Są to cysterny 
gazowe, przeznaczone do przewozów gazów węglowodorowych: 
propanu, butanu, propanu-butanu oraz różnych innych mieszanek 
LPG. Na rynku polskim Chemet znany jest jako producent zbior-
ników grzewczych, autogazowych i magazynowych na gaz LPG. Za-
kład produkuje także aparaturę procesową, znajdującą zastosowanie  
w instalacjach chemicznych i petrochemicznych. 

Czy wiesz, że…
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Niezawodność innowacyjnych zabezpieczeń ciśnieniowych firmy Elfab.

Jako światowy lider w projektowaniu i produkowaniu płytek bezpieczeństwa, Elfab dostarcza 
innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na wyzwania przemysłu w dziedzinie 
zarządzania ciśnieniem. Nasze ekspertyzy znajdują zastosowanie w różnych sektorach 
przemysłu, chroniąc ludzi, fabryki, procesy produkcyjne i środowisko na całym świecie. 

Elfab jest jedynym producentem zabezpieczeń ciśnieniowych, który oferuje kompletne 
rozwiązania o najwyższych parametrach pracy z bezinwazyjnym systemem detektującym 
ich zadziałanie. Rozumiejąc, iż kluczowe znaczenie w aplikacjach naszych klientów, ma 
bezpieczeństwo,  opracowujemy indywidualne  rozwiązania zgodne z wymaganiami każdego 
projektu i w ścisłej współpracy z każdym klientem dostosowujemy produkt dla danej instalacji.

Elfab posiada na miejscu zaawansowane technologie wytwarzania, które zawsze są w zgodzie 
z najnowszymi i ciągle rosnącymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W wielu 
sektorach bezwzględnie istotna jest szczelność układów i krytyczne jest aby medium w toku 
procesu nie przedostało się do atmosfery, dlatego Elfab wprowadził na rynek opracowany we 
własnej fabryce produkt oparty na technologii spawania wiązką elektronową, która zapewnia 
najwyższą szczelność bezpieczników wśród wszystkich dostępnych płytek bezpieczeństwa. 
Redukując ryzyko nieszczelności i przedwczesnego otwarcia płytki bezpieczeństwa. Produkty 
spawane elektronowo sa testowane do 10-8cc/sec poziomu szczelności i posiadają 
najwyższą tolerancje na rynku to jest +/-3%, dzięki tym parametrom ryzyko nieszczelności 
i przedwczesnego otwarcia płytki bezpieczeństwa jest wyeliminowane. 

Posiadamy ponad 75 lat doświadczenia, którym chcemy się z Państwem dzielić 
i dostarczać najbardziej zaawansowane technicznie, wspólnie opracowane rozwiązania 
przy najniższych kosztach. 

Elfab Limited, Alder Road, North Shields,
Tyne & Wear, NE29 8SD, UK
www.elfab.com

KontaKt:  
anna tytula 
e-mail: polandsales@elfab.com
telefon: +48 (22) 65 38 604 
mobile: +44 783 452 6686 

German leader in replacement parts 
and valve production for rail vehicles
Trading of replacement parts
We dispose of a large product range of assembly groups, fi ttings for wagons, consumables 
as well as processed exchange parts. Because of this, we are able to act as just in time 
distributor for our customers – who do not have to stock things on their own. 

Armatures for tank cars for pressure gas, petroleum and chemical products
We build and deliver armatures for tank cars for pressure gas, petroleum and chemical 
products.

Our product range comprises the complete system approved by the German technical 
inspection authority (TÜV). It comprises bottom valves, hydraulic aggregates as well as 
engagement indicators. 

All deliveries an services are realized according to the respective valid conditions. 
We dispose of all important authorities and certifi cates.

WLS Waggon und Lokreparatur Service GmbH 
Baerler Straße 70, 47441 Moers 
Germany
Phone: +49 28 41 – 9 55 10-0 
www.wls-moers.com

I.P.: Mamy kompetencje w zakresie projektowania i to – moim zdaniem 
– jest jeden z naszych największych atutów – potrafimy zaprojektować 
nowoczesny wagon. Mamy także kompetencje w projektowaniu i pro-
dukowaniu zbiorników. Na rynku kolejowym zaś, ze względu na trwają-
cy kryzys, jest bardzo dużo wolnych mocy produkcyjnych. Mając te dwie 
podstawowe kompetencje, nie musimy budować ani kupować kolejnego 
zakładu. Dzisiaj zlecamy montaż firmie zewnętrznej, ale w przyszłości nie 
wykluczamy takiej inwestycji.

Planujemy jednak w najbliższym czasie rozbudowę zakładu i wyposażenie 
go w dodatkowe linie do produkcji zbiorników kriogenicznych. Obecnie 
nasze roczne budżety inwestycyjne wynoszą 11 mln zł. Fundusze te prze-
znaczane są na nowe projekty, prace badawczo-rozwojowe, inwestycje 
w istniejące obiekty, a także nowe maszyny i urządzenia. 

Czy prawdopodobny rozwój firmy, związany z uruchomie-
niem nowej produkcji, nie jest zagrożony ze strony przemy-
słu chińskiego?
P.F.: Myślę, że nie. Produkujemy urządzenia ciśnieniowe, a Europa ma 
swoje standardy jakościowe, których spełnienie nie jest łatwe dla firm spo-
za Unii. Dlatego barierą dla firm chińskich są certyfikaty i dopuszczenia, 
którymi dysponujemy. Drugą istotną kwestią, na którą zwracają uwagę 

nasi klienci, jest jakość wykonania tych urządzeń. W wypadku rozszczel-
nienia się beczki o pojemności 1000 l, transportującej chlor, niemal cała 
ludność takiego miasta jak Tarnowskie Góry mogłaby ulec śmiertelnemu 
zatruciu. Tak naprawdę konkurujemy z beczkami chińskimi tylko na Bliskim 
Wschodzie. Jeśli klient z Chin czy Indii zamierza kupić gaz niebezpieczny 
w Europie, to musi kupić lub wydzierżawić zbiornik nasz lub innego euro-
pejskiego producenta, gdyż europejscy producenci gazów nie napełniają 
zbiorników niespełniających norm UE. 

P.F.: Obecnie dostrzegam tylko jedno istotne zagrożenie, które jest 
związane z naszą – szeroko rozumianą – branżą metalową. Sukces naszej 
firmy bazuje w dużej mierze na konkurencyjności polskiej siły roboczej. 
I tej wykwalifikowanej, i tej mniej wykwalifikowanej. Jak popatrzymy na 
tendencje światowe, to fala produkcji, bazującej na konkurencyjności siły 
roboczej, stopniowo przesuwa się na Wschód: do Chin, Indii, ale nie tylko, 
również do Indonezji, Tajlandii czy Malezji. Pojawia się tutaj pytanie: jak 
szybko musimy rozwijać się pod względem urządzeń, technologii, myśli 
technicznej, aby wytrzymać tę konkurencję. Stąd nasze kierunki rozwo-
ju: rozpoczęcie działalności w charakterze generalnego dostawcy, ciągły 
rozwój technologii spawania i montażu, a także sukcesywne poszerzenie 
firmowego know-how. W naszej opinii zakłady koncentrujące się jedynie 
na prostej produkcji zbiorników w dłuższej perspektywie nie będą miały 

racji bytu – po prostu skazane są na przegraną w bezpośredniej rywalizacji 
rynkowej z tańszymi producentami spoza Europy.

Czy w tego typu przypadkach korzystacie państwo ze współ-
pracy ze środowiskiem naukowym?
I.P.: Wiele naszych projektów realizujemy z Politechniką Krakowską, ale nie 
tylko. Dobre relacje nawiązaliśmy również z Instytutem Spawalnictwa w Gli-
wicach, a także z Politechniką Śląską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie. Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką daje nam dostęp do 
nowych technologii i nowych rozwiązań technicznych. Nasze produkty stają 
się bardziej konkurencyjne, dlatego że projektujemy optymalne kosztowo 
konstrukcje i produkujemy je z lepszej gatunkowo stali niż nasza konkuren-
cja, a także dlatego, że procesy technologiczne ulegają ciągłej optymalizacji, 
tym samym proces wytwarzania jest w efekcie końcowym tańszy. 

Oprócz tego produkują państwo wyroby dla ściśle określone-
go klienta?
P.F.: Tak nasze wyroby nie są wyrobami wystandaryzowanymi. Funkcjo-
nujemy w określonych niszach produktowych, gdzie liczba konkurentów 
jest z natury rzeczy ograniczona. Jeśli w danej niszy mamy trzech gra-
czy o ściśle określonych portfelach produktowych, pewnych różnicach 
w możliwościach i mocach produkcyjnych, to oznacza, że jesteśmy w jakiś 
sposób z klientem na siebie skazani. I ta świadomość jest coraz bardziej 
zauważalna po obydwu stronach. Długofalowa współpraca pozwala obu 
stronom rozwijać się w danej grupie asortymentowej, co umożliwia po-
dejmowanie coraz bardziej racjonalnych decyzji biznesowych i technicz-
nych. W takim tandemie obydwie strony wspólnie poszukują najlepszych 
rozwiązań i oszczędności. Dlatego też cały czas staramy się być elastyczni 
w naszym kompleksowym podejściu do klienta, od początku do końca 
pracujemy z klientem nad produktem, który często jest naszym wspól-
nym osiągnięciem. Dostosowujemy się do bieżących i przyszłych potrzeb 
naszych klientów i chcemy w jak największym stopniu spełnić jego oczeki-
wania. W długiej perspektywie to się naprawdę opłaca. ■

Głównymi odbiorcami produktów spółki Chemet są firmy, które 
zajmują się dystrybucją i logistyką gazów niebezpiecznych. Wyroby 
spółki trafiają głównie na rynek europejski. Oprócz tego Chemet 
intensywnie dywersyfikuje swoją działalność, rozwijając sprzedaż na 
innych kontynentach: w Azji (m.in. w Korei Południowej, w Japonii, na 
Tajwanie, w Malezji), Afryce Północnej i Ameryce Północnej. Wyzwa-
niem dla firmy jest wejście ze swoimi produktami na rynek Ameryki 
Południowej, dokąd w tym roku firma po raz pierwszy wyeksportuje 
swoje produkty.

Czy wiesz, że…


