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PROFIL
DZIAŁALNOŚCI
Naszą główną działalnością jest projektowanie i wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych tworzących instalacje przemysłowe w branży rafineryjnej,
chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, nawozów i energetyki.
Projektujemy i wytwarzamy także konstrukcje specjalnego przeznaczenia, jak np.: kanały spalin, absorbery, ruszty, separatory, maszty specjalne, specjalne konstrukcje nośne, tabor kolejowy, itp.
Ofertę kierujemy przede wszystkim do Użytkowników Końcowych oraz firm EPC (Engineering, Procurement & Construction).

Jesteśmy odpowiednim partnerem dla każdej firmy, która potrzebuje
• zaprojektować, zainstalować, wymienić, naprawić, zmodernizować, zoptymalizować
• pojedyncze urządzenia, zespoły bądź całe instalacje
• szczególnie dla mediów korozyjnych, toksycznych, zapalnych, wybuchowych
• szczególnie przy wysokich ciśnieniach i skrajnych temperaturach
• szczególnie przy użyciu materiałów niestandardowych.

Wykonujemy urządzenia z odbiorem ASME „U stamp/designator” i „U2 stamp/designator”, PED 2014/68/EU ze znakiem CE, UDT i GOST (EAC).

PRODUKTY
OFERUJEMY PROJEKTOWANIE I WYKONANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

płaszczowo-rurowych wymienników ciepła;
chłodnic powietrznych;
zbiorników ciśnieniowych;
reaktorów;
rurociągów / orurowania;
kolumn;
wież;
kotłów;
zbiorników magazynowych;
podgrzewaczy elektrycznych;
oraz różnych innych elementów instalacji 		
przemysłowych, nie mieszczących się 		
w powyższych kategoriach i konstrukcji stalowych.

Kategoryzując ze względu na proces oferujemy:
chłodnice, podgrzewacze, skrubery, separatory, absorbery, skraplacze, odgazowywacze, autoklawy,
nasycacze, odparowywacze, kondensatory, warniki,
strippery, wyparki, przegrzewacze, kotły, etc..

Oferujemy realizacje kompleksowe - inżynieria, zakupy, wytwarzanie,
instalacja, uruchomienie - jak i poszczególne ich etapy.
Swoją konkurencyjną przewagę widzimy w realizowaniu
niestandardowych projektów, wymagających:
• zrozumienia specyfiki i potrzeb Klienta;
• doskonałej organizacji współpracy z Klientem;
• dużej wiedzy i doświadczenia inżynierskiego i produkcyjnego;
• doskonałej znajomości światowego rynku niestandardowych materiałów;
• szerokiego zakresu umiejętności, uprawnień i certyfikatów.
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ENGINEERING
MANUFACTURING
TESTING
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INŻYNIERIA
I PROJEKTOWANIE

Dostosowujemy wzory i numerację dokumentów projektowych do systemu
Klienta, jeśli jest taka potrzeba

NASZA DZIAŁALNOŚĆ INŻYNIERYJNA
I PROJEKTOWA OBEJMUJE:
Nasze biuro projektowe tworzy zespół projektantów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń zgodnie
z określonymi przepisami i wymogami Klienta. Zapewniamy szeroki wachlarz usług projektowych oraz kompleksową i profesjonalnie
opracowaną dokumentację projektową z różnych dziedzin szeroko
rozumianego przemysłu.
Specjalizujemy się w branżach: technologicznej, instalacyjnej, aparatury ciśnieniowej
i orurowania, stosowanych głównie w rafinerii, chemii, petrochemii, energetyce, ale też
i wielu innych gałęziach przemysłu. Projektujemy zarówno w oparciu o uznane normy
projektowe, jak również kompleksowe analizy numeryczne.
Oferujemy wykonanie całościowych projektów technicznych instalacji procesowych,
przesyłu i magazynowania, całych lub ich części: wymienników ciepła płaszczowo rurowych, reaktorów, kolumn, zbiorników ciśnieniowych, zbiorników magazynowych, chłodnic
wentylatorowych, rurociągów, stacji nalewczych, konstrukcji stalowych i innych instalacji
wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową.
Wykonujemy projekty od podstaw osiągając pożądane przez Klienta efekty na bazie data
sheet. Wykonujemy projekty modernizujące, optymalizujące istniejące urządzenia i instalacje, np. zmniejszenie gabarytów przy zachowaniu wydajności, osiągnięcie większej
wydajności, osiągnięcie większej odporności korozyjnej – dłuższej żywotności, obniżenie
kosztu urządzenia przy zachowaniu wydajności i żywotności, itp. Wykonujemy (najczęściej w ramach wymiany urządzeń) projekty aktualizujące istniejące dokumentacje; na
zgodność z najnowszymi przepisami, czy aktualizujące materiały.
Poddajemy projekty ocenie i zatwierdzeniu we wskazanych przez Klienta niezależnych
jednostkach inspekcyjnych (np. ASME – Authorized Inspection Agency, Europejska Dyrektywa Ciśnieniowa – Jednostka Inspekcyjna, UDT).
Oferujemy również przeprowadzanie ekspertyz oraz analiz szczególnych przypadków występujących podczas eksploatacji instalacji przemysłowych.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obliczenia cieplno-przepływowe bilans cieplny (DATA SHEET);
Symulacje cieplno-przepływowe CFD;
Obliczenia wytrzymałościowe;
Symulacje wytrzymałościowe 		
elementów ciśnieniowych jak 		
i konstrukcji stalowych przy pomocy
metody MES (metody elementów 		
skończonych);
Trójwymiarowe (3D) i dwuwymiarowe
(2D) modelowanie urządzeń i instalacji;
Analizy modalne konstrukcji;
Analizy zmęczeniowe urządzeń 		
i konstrukcji poddanych obciążeniom
dynamicznym;
Analizy rozkładu temperatur i prędkości
oraz innych wielkości fizycznych;
Dobór technologiczny, materiałowy;
Dokumentacje warsztatowe 		
i technologiczne;
Dokumentację orurowania, zbiorników
bezciśnieniowych, magazynowych;
Dokumentację budowlaną;
Dokumentację AKPiA;
Dokumentację elektryczną;
Schematy technologiczne;
Dobory pomp;
Dokumentacje koncesyjne 			
i zatwierdzone przez strony trzecie
(Jednostki Notyfikowane, AIA - 		
Authorized Inspection Agency, UDT,
itp.), także wskazane przez Klienta.

NORMY I PRZEPISY PROJEKTOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ASME VIII Div.1 latest edition;
ASME VIII Div.2 latest edition;
EN 13445;
PED (Pressure Equipment Directive)
2014/68/UE;
EN 13480;
EN 14015;
EN 1591;
WUDT (Warunki Urzędu Dozoru 		
Technicznego): Wytwarzanie, 		
Modernizacje, Naprawy;
GOST;
API 661;
TEMA;
AD 2000-Merkblatt.

GŁÓWNE OPROGRAMOWANIE
PROJEKTOWE:
•
•
•
•
•
•
•

Autodesk AutoCad;
Autodesk Inventor Professional;
Autodesk Nastran;
Autodesk AutoCad Plant 3D;
Intergraph PVElite;
Intergraph Visual Vessel Design;
NozzlePRO.
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PRZYKŁADY
REALIZACJI
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1.

Kondensator kwasu octowego
Tytan – platerowanie wybuchowe – próby helowe
Klient: Orlen, Płock

6.

Podgrzewacz gazu ziemnego
591°C – Alloy 601 – Aluminiowanie
Klient: Orlen, Płock

2.

Podkolektory
815°C - 100 000 h
Klient: Anwil, Włocławek

7.

Podgrzewacz wody kotłowej
#90 mm - 1.5Cr-0.5Mo - 43 350 kg
Klient: Nitrogénművek, Węgry

3.

Podgrzewacz wsadu do reaktorów
#40 mm - 1.5Cr-0.5Mo - 27 104 kg
Klient: Orlen, Płock

8.

4.

Zbiornik wody kotłowej
CFD + MES(FEM)
Klient: Zakłady Azotowe „Puławy”

Kocioł parowy: komora spalania i kondensator
Projekt systemu kompensacji wydłużeń cieplnych –
80 100 kg + 19 160 kg
Klient: Orlen, Płock

9.

5.

Separator gazów nitrozowych
Dobór wewnętrznego systemu odseparowywania
cząstek
Klient: Zakłady Azotowe „Puławy”

Chłodnica gazu syntezowego
#90 - 186 bar – 193°C
Klient: Zakłady Chemiczne „Police”
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BADANIA NDT

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

Polimer Laboratorium NDT wykonuje usługi
w następujących metodach badawczych:
CO NAS WYRÓŻNIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badania radiograficzne (RT)
Badania ultradźwiękowe (UT)
Ultradźwiękowy pomiar grubości (UTT)
Badania penetracyjne (PT)
Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
Badania wizualne (VT)
Pomiary twardości (HT)
Badania składu chemicznego (PMI)
Badania szczelności (LT)

WYKONUJEMY:
•

•
•
•
•
•
•
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Nadzór i kompleksowe wykonanie badań NDT instalacji przemysłowych 		
(urządzeń ciśnieniowych, kotłów, zbiorników, rurociągów technologicznych, turbin, itp.):
- podczas budowy;
- podczas postojów remontowych / technologicznych / diagnostycznych;
- na czynnej instalacji - także w wysokich temperaturach;
Nadzór i kompleksowe wykonanie badań NDT konstrukcji stalowych;
Badania diagnostyczne urządzeń i konstrukcji w trakcie ich wytwarzania / prefabrykacji;
Badania materiałów: odlewów, odkuwek, blach, itp.;
Pomiary owalizacji i pełzania rurociągów;
Kompleksowe badania NDT+DT złączy spawanych wykonywanych w ramach 		
egzaminów spawaczy na uprawnienia zgodnie z normą PN-EN 9606-1;
Kompleksowe badania NDT+DT złączy spawanych wykonywanych w ramach 		
kwalifikowania technologii spawania (WPS/WPQR) wg PN-EN ISO 15614.

Więcej informacji na www.ndt.polimer.tech

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
Kilkudziesięciu doświadczonych pracowników, duża baza samochodowa, szerokie
uprawnienia personelu i firmy, wiele rodzajów badań i nowoczesny sprzęt badawczy
pozwalają nam kompleksowo wykonywać
duże zlecenia w krótkim czasie na terenie
całej Polski.
Szybkość
Wyniki dostarczamy bezzwłocznie. Przed
dostarczeniem protokołów udzielamy wyczerpujących informacji.
Dysponujemy Mobilnym Laboratorium: samochodem-pracownią RT pozwalającą na
wywoływanie zdjęć w miejscu badania u Klienta, co oznacza możliwość oceny
wad i robienia poprawek na bieżąco.
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KONSTRUKCJE
I USŁUGI

Posiadamy ogromne umiejętności i doświadczenie w spawaniu metali, wynikające z naszej działalności jako producenta urządzeń ciśnieniowych
na instalacje procesowe w branży chemicznej, rafineryjnej, energetycznej itp., a także w branży kolejowej. Poza stalą i aluminium spawamy wszelkie materiały, w tym trudno spawalne jak stopy
niklu, tytan, czy też materiały wymagające obróbki cieplnej.

KONSTRUKCJE
Oferujemy projektowanie i wytwarzanie wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych i innych, w tym specjalnego przeznaczenia, jak np.: mosty, kanały spalin, absorbery, ruszty,
separatory, maszty specjalne, specjalne konstrukcje nośne, tabor kolejowy, itp.
Naszą bardzo mocną stroną jest wsparcie projektowe i inżynieryjne, jakie możemy zaoferować dzięki licznemu i doświadczonemu zespołowi biura projektowego. Szybkość realizacji wspierana jest przez własne laboratorium badań nieniszczących.

Dysponujemy szerokim wachlarzem technologii spawalniczych i uprawnień. Posiadamy certyfikat oceny procesu spawalniczego ISO
3834, wdrożony system zarządzania jakością spawania pojazdów szynowych i ich części
wg EN 15085, wdrożone systemy zarządzania ISO 9001, 14001, 18001, ASME, UDT.

USŁUGI CIĘCIA, GIĘCIA I SPAWANIA METALI
Zapraszamy Państwa do korzystania z usług cięcia laserowego, gięcia i spawania metali.

Służymy pomocą w sprawach związanych z:
• przygotowaniem dokumentacji konstrukcji;
• doborem odpowiednich materiałów;
• projektowaniem prototypów;
• testowaniem nowych oraz istniejących produktów;
• analizą konstrukcji pod względem kosztów jej wytworzenia

Dzięki nowoczesnym urządzeniom (wycinarka laserowa, krawędziarki, urządzenia spawalnicze) i doświadczonemu zespołowi gwarantujemy jakość, precyzję i powtarzalność
wykonanych elementów o dowolnych kształtach; także skomplikowanych i nietypowych.
Oferujemy szybką realizację zleceń i konkurencyjne ceny. Pracujemy na materiale własnym i powierzonym.

Z przyjemnością przygotujemy spersonalizowaną ofertę.
						
Zapraszamy!
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Wymienione poniżej materiały opisują nasze doświadczenie, nie ograniczenia:

MATERIAŁY

Rodzaj metalu

P-No wg
ASME

Grupa wg
ISO 15 608

51

51

Tytan

Produkowane przez nas urządzenia bardzo często pracują w trudnych warunkach: w wysokich temperaturach, pod dużymi ciśnieniami, w kontakcie z korozyjnymi mediami. Zastosowanie odpowiednich materiałów przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych jest jednym z kluczowych elementów ich prawidłowej pracy i osiąganych wyników.
Dobieramy materiały w taki sposób, aby nadawały się do pracy z czynnikiem roboczym,
zapewniały bezpieczeństwo, były odporne na warunki zewnętrzne i spełniały wymagania Klienta dotyczące żywotności urządzenia. W procesie projektowania uwzględniamy
zarówno normalne warunki eksploatacyjne jak i warunki przejściowe, które mogą występować podczas wytwarzania, badań, transportu oraz eksploatacji. Możemy na życzenie
Klienta testować materiały w kontakcie z medium.
Zakup wielu niestandardowych materiałów wymaga bardzo dobrego rozeznania na światowym rynku, a ich przetwarzanie i spawanie - doświadczenia, odpowiednich uprawnień
i technologii.
Przetwarzane przez nas materiały pracują
m. in. z następującymi mediami: tlen, wodór,
azot, dwutlenek węgla, benzen, olej, para,
woda, kwas azotowy, amoniak, kwas fosforowy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas chlorowodorowy, kwas fluorowodorowy, kwas
monochlorooctowy, izobutan, propan, butan, związki chloru, siarka, ług potasowy, cykloheksanon, gaz ziemny, olej napędowy,
nafta, gazy nitrozowe, kalafonia, gaz siarkowodorowy, amina, oraz wieloma innymi tymczasowymi postaciami procesowych czynników roboczych.
Tak, jak dotychczas, jesteśmy w stanie sprostać każdej nowej technologii, jaka będzie
potrzebna.
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Oznaczenie gatunku

Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti
Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035 – Ti

904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5)
Sanicro 28 – UNS N08028 – 1.4563 – X1NiCrMoCu31-27-4
45
8.2 (1.4539) CT15C – UNS N08151
UNS N08810

Stopy
niklowo-żelazowo-chromowe
(Ni-Fe-Cr) Ni ≥ 30%

45

Stopy
niklowo-chromowe
(Ni-Cr-Fe-Mo) Ni ≥ 40%

43

43

Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W
Alloy 601 – UNS N06601 – 2.4851 – NiCr23Fe

Stopy
niklu i miedzi
(Ni-Cu) Ni ≥ 45%, Cu ≥ 10%

42

42

UNS N04400 – EN 2.4360 – NiCu30Fe

Austenityczno-ferrytyczne
stale nierdzewne

10

10

Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3

8

Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21
321 – UNS S32100 – 1.4541 – X6CRNITI18-10
316Ti – UNS S31635 – 1.4571 – X6CRNIMOTI17-12-2
316L – UNS S31603 – 1.4401 – X5CRNIMO17-12-2
316 – UNS S31600 – 1.4404 – X2CRNIMO17-12-2
312 – UNS S32615 – Noram SX

5

Gr. 12 / F12, Cl. 2 – UNS K11757 /
UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5
Gr. 11 / F11 / T11 Cl. 2 – UNS K11789 /
K11572 / K11597 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5

Austenityczne
stale nierdzewne

Stale
chromowo-molibdenowe
do pracy w podwyższonych
temperaturach (Cr-Mo)

8

4

Każdy rodzaj stali węglowej

Miedź, Mosiądz i inne stopy miedzi

Aluminium
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TECHNOLOGIE
ŁĄCZENIE METALI
Posiadamy blisko 100 technologii spawalniczych. Wiele z nich dotyczy łączenia materiałów z różnych grup materiałowych, jak np. technologia spawania doczołowego blach ze
stali węglowej platerowanych wybuchowo tytanem.

ANTYKOROZJA
• Aluminiowanie
• Platerowanie wybuchowe
• Gumowanie
• Napawanie
• Trawienie i pasywowanie
• Wykładziny
• Piaskowanie i aplikacja wszelkiego
• Sekafenowanie – pokrywanie
rodzaju farb antykorozyjnych
powierzchni mających kontakt 			
z medium różnymi specjalnymi 			
powłokami utwardzanymi 				
w wysokich temperaturach
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
•
•
•

•
•
•
•

Rury niskożebrowane
Rury żebrowane typu extruded: monometaliczne i bimetaliczne
Rury żebrowane poprzez naciśnięcie lameli: monometaliczne i bimetaliczne. 		
Szczególnie przydatne tam, gdzie wysoka temperatura wyklucza zastosowanie 		
materiałów stosowanych w żebrowaniu typu extruded, a potrzeba uzyskać dużą
powierzchnię wymiany ciepła w stosunku do rur niskożebrowanych. 			
Posiadamy własną technologię produkcji.
Kompensacja wydłużeń cieplnych przy pomocy połączeń dławikowych, 			
kompensatorów soczewkowych i mieszkowych
Rury high flux
Śruby superbolt
Izolacja
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WSPÓŁPRACA
I WSPARCIE
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KOMUNIKACJA
Każda realizacja to inne potrzeby i wymagania naszych Klientów, różne zagadnienia techniczne i organizacyjne. Dlatego, oprócz rzeczy oczywistych, jak jakość i bezpieczeństwo,
przykładamy bardzo dużą wagę do zapewnienia sprawnego i rzetelnego przepływu informacji, umożliwiającego pełne wzajemne zrozumienie w odpowiednim czasie. Chcemy,
żeby nasi Klienci czuli komfort współpracy.

SPRAWNA KOMUNIKACJA
Jedna, wyznaczona do kontaktu z Klientem osoba, nadzoruje proces od zapytania do podpisania umowy i jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich informacji.

Zwyczajowy proces realizacji wygląda następująco:
1. Zapytanie
2. Oferta
3. Zawarcie umowy
4. Projekt techniczny
5. Przegląd projektu przez Klienta
6. Zatwierdzenie projektu przez Jednostkę Inspekcyjną
7. Zakupy
8. Wytwarzanie i inspekcje Jednostki Inspekcyjnej
9. Próby wytrzymałościowe / szczelności
10. Odbiór Jednostki Inspekcyjnej
11. Transport
12. Montaż
13. Serwis gwarancyjny

Jedna, wyznaczona do kontaktu z Klientem osoba (kierownik projektu), nadzoruje realizację umowy od jej podpisania do końca, i jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich
informacji.

Informujemy o postępie i efektach prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i/lub na
życzenie; poprzez raporty pisemne, ale także dokumenty inspekcyjne, zdjęcia czy nagrania wideo.

Nasz wykwalifikowany zespół odpowiada na pytania szybko, sprawnie i wyczerpująco,
w sposób dla Ciebie wygodny.

Zapraszamy także do osobistych odwiedzin na każdym etapie realizacji. (Nawiasem mówiąc Kraków jest wymieniany przez wiele portali i czasopism podróżniczych za jedną
z najciekawszych destynacji turystycznych „city break” i biznesowych świata).

Szybko podejmujemy wiążące decyzje dzięki płaskiej strukturze organizacji.
Własny dział prawny zapewnia bezzwłoczne analizowanie umów.

Przeprowadzone ankiety potwierdzają, że Nasi Klienci oceniają komunikację z Polimerem zdecydowanie wyżej od konkurencji.
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PRZEJRZYSTOŚĆ

Odpowiadamy na wszystkie pytania i uwagi zgłaszane przez Klienta na każdym etapie realizacji.
Informujemy natychmiast o zdarzeniach losowych.

ZAANGAŻOWANIE

ETYKA

• Umiemy słuchać
• Chcemy pomagać.
• Jesteśmy elastyczni

•

W relacjach międzyludzkich odnosimy
się z szacunkiem i kulturą osobistą
do naszych partnerów.
• Jesteśmy uczciwi.
• Rozumiemy różnorodności kultur
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WSPARCIE
TECHNICZNE

MIĘDZYNARODOWY
BIZNES

Mamy wiedzę, doświadczenie, umiejętności, zaplecze techniczne, szeroki zakres uprawnień i technologii; pozwalające na znajdowanie i stosowanie różnorodnych rozwiązań, biorących pod uwagę wszystkie kwestie procesowe, techniczne i ekonomiczne.
Projektujemy od podstaw i wytwarzamy urządzenia osiągając pożądane przez Klienta
założenia procesowe, ale także oferujemy wszelkiego rodzaju modernizacje i optymalizacje, jak np.:
• Zmniejszenie gabarytów urządzenia przy zachowaniu wydajności;
• Osiągnięcie większej wydajności przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów
• Osiągnięcie większej odporności korozyjnej – dłuższej żywotności;
• Obniżenie kosztu urządzenia przy zachowaniu wydajności i żywotności;
• Dobór materiałów do rodzaju czynnika roboczego i warunków pracy
• Podniesienie danego parametru urządzenia przy określonym z góry budżecie
Dodatkowo oferujemy wytwarzanie urządzeń na podstawie wykonanych przez nas projektów aktualizujących otrzymane od Klienta dokumentacje; na zgodność z najnowszymi
przepisami, czy aktualizujące materiały.
Polimer jest firmą doświadczoną we współpracy z zagranicznymi partnerami.
Możemy także oczywiście wykonać urządzenie zgodnie z dostarczoną przez Klienta dokumentacją. W takim przypadku dokonamy pełnej weryfikacji otrzymanego
projektu przed wytwarzaniem.
Oferujemy możliwość szkolenia personelu
z obsługi dostarczanych przez nas urządzeń i wszelkie wsparcie posprzedażowe.

Nasz personel posługuje się językiem angielskim. Jeśli trzeba, zapewniamy pracę tłumaczy innych języków (np. w trakcie telekonferencji).
Mamy doświadczenie w realizowaniu różnych wariantów umów międzynarodowych wraz
z towarzyszącymi im gwarancjami bankowymi, akredytywami, itp.
Stosujemy się do przepisów prawa, gospodarczych i celnych danego kraju.
Na co dzień mamy do czynienia z transportem międzynarodowym: morskim, samochodowym, kolejowym i lotniczym.

Zachęcamy do konsultacji.
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Szkolimy naszych pracowników w zakresie poszanowania różnic kulturowych.
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REFERENCJE
„Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na wyjątkowo wysoką jakość spoin wykonanych przez spawaczy. Gratulacje dla zespołu Polimer!”
Fatima Fertilizer Company Limited (Pakistan)

„Wykonana stacja załadunku kwasu azotowego
charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi a zabudowane urządzenia spełniają wysoką jakość”.
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

„Firma Polimer Grzegorz Grzesik wyróżnia się
wśród innych firm oferujących konkurencyjną cenę
i zapewniających wysoką jakość wykonania tym,
że na każdym etapie realizacji daje klientowi poczucie, że jest w dobrych rękach i ma do czynienia
z profesjonalistami”.
Polecam”.
NITROGÉNMŰVEK Zrt. (Węgry)

„W trakcie realizacji firma POLIMER wykazała się
doświadczeniem, innowacyjnością, doskonałą organizacją i jakością wykonywanych prac. Dużym
atutem firmy jest sprawna współpraca z Klientem”.
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.
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„Personel firmy Polimer wyróżniał się ogromną wiedzą,
profesjonalizmem i chęcią współpracy, w krótkim czasie
odpowiadał na nasze zapytania i oferował rozwiązania
w każdej poruszonej przez nas kwestii”.
Ergon S.A. (Grecja)

„Polimer Grzegorz Grzesik, dysponując wysoko kwalifikowaną kadrą pracowniczą, charakteryzującą się
ogromnym zaangażowaniem, terminowo wywiązała się
z powierzonych zadań przy zachowaniu najwyższych
standardów jakości co potwierdziło pełny profesjonalizm
Firmy”.
Air Liquide Polska Sp. z o.o.

„Polecamy firmę Polimer jako rzetelnego dostawcę urządzeń ciśnieniowych”.
Hannecard Polska Sp. z o.o.

„W oparciu o jakość dostarczonego aparatu, polecamy firmę Polimer jako producenta urządzeń o wysokich parametrach eksploatacyjnych”.
NITROGÉNMŰVEK Zrt. (Węgry)

„Polecamy firmę Polimer jako partnera wyróżniającego
się innowacyjnością i niezawodnością”.
Grupa LOTOS S.A.
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FIRMA
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CHARAKTER

JAKOŚĆ

OFERUJEMY
•
•
•
•

inżynierię, projektowanie, wytwarzanie, badania i inspekcje, montaże na miejscu
urządzeń przemysłowych: procesowych oraz służących do przesyłu			
i magazynowania,
zgodnie z międzynarodowymi normami, wymaganiami dozorowymi i prawnymi 		
danego kraju;
na całym świecie.

Jakość rozumiemy nie tylko jako spełnianie zapisanych wymagań Klienta, ale także (jako
firma posiadająca przewagę kwalifikacji specjalistycznych) oferowanie wysokich standardów bez względu na zapisy umowne.
O jakości naszych produktów i usług świadczą między innymi, wieloletnia współpraca
z Klientami, bezawaryjna praca urządzeń na instalacjach przemysłowych oraz posiadane
certyfikaty i referencje.
Wdrożone w firmie Polimer Systemy Zarządzania uznanych branżowych norm międzynarodowych i polskich regulują wiele aspektów naszej działalności.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY
Współpraca z nami oznacza wyjątkowe bezpieczeństwo, wygodę i spokój dla osób odpowiedzialnych za zakupy techniczne i nadzór nad zamówieniami. Szybkość reakcji
i podejmowanych działań, sprawna komunikacja, przejrzystość procesów, zaangażowanie, zrozumienie specyficznych potrzeb Klienta, potencjał do znajdowania i stosowania rozwiązań: to tylko niektóre z powodów.

Poniżej podajemy niektóre wybrane szczegóły i dodatkowe informacje dotyczące zarządzania jakością:

WIZJA

MISJA

KLIENCI

Chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją
oferującą specjalistyczne usługi i produkty w ramach trwałych partnerskich relacji
z Klientami na całym świecie.

Jakość i bezpieczeństwo to bezdyskusyjne minimum. My chcemy się wyróżniać
doskonałą obsługą Klienta i sprawnością
działania.

Jesteśmy audytowani z wynikiem pozytywnym przez Klientów.
W sposób zorganizowany pytamy Klientów o ocenę naszej firmy w celu poprawy jej funkcjonowania i satysfakcji Klienta.

ZARZĄDZANIE
Chcemy być miejscem pracy inspirującym ludzi do najlepszego wykorzystania
swojego potencjału.
Chcemy rozwijać, doskonalić i utrzymywać sprawdzoną sieć dostawców.
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Procesy zarządzania są poddane ciągłej ocenie i doskonaleniu, w co
zaangażowane jest kierownictwo i wszyscy pracownicy.
Wspieramy zaangażowanie pracowników, ażeby wizja rozwoju firmy
oraz osobista pracowników były zbieżne.
Wdrażamy narzędzia zwiększające sprawność i kontrolę przepływu
informacji.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MATERIAŁY I WYROBY

Decyzje podejmowane są jednoosobowo przez wyznaczonych pracowników. Polimer dba
o to, żeby na każdym etapie zakres odpowiedzialności był jasno określony. Większość decyzji podlega wewnętrznej, systemowej kontroli.

•
•
•
•
•
•
•

WSPÓŁPRACA
Wspieramy współpracę pomiędzy pracownikami utrzymując płaską strukturę organizacji.
Systemowe konsultacje pomiędzy działami, pozwalają na pełne zrozumienie i spełnienie
wymagań Klienta: od oferty po wykonanie umowy.

Kwalifikujemy dostawców.
Sprawdzamy zakres i aktualność odpowiednich uprawnień producenta.
Weryfikujemy atesty materiałowe i inne dokumenty kontroli.
Sprawdzamy wymiary, kompletności oznaczeń i ich zgodności z atestami.
Nasze laboratorium badawcze rutynowo bada skład chemiczny (PMI).
Stosujemy metodę wiroprądów do badania rur.
Wykonujemy dodatkowe badania potwierdzające zapisane w atestach własności
materiału (np. zawartość ferrytu) w sytuacjach, kiedy mają strategiczne znaczenie
dla procesu spawania, odporności na medium, itp.
• Jedna wyznaczona osoba – Kierownik Projektu – zwalnia dany materiał 			
do produkcji w oparciu o raporty z kontroli.
• Osobno składujemy i przetwarzamy stale stopowe.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE
Od momentu powstania firmy Polimer, nasze działy inżynieryjne, projektowe, produkcyjne,
badań NDT i zarządzania zdobyły i rozwinęły znaczną wiedzę i umiejętności. Stale weryfikujemy i poszerzamy nasze kwalifikacje zawodowe. Nasz zespół jest w stanie opracować
rozwiązanie, którego oczekujesz.

INŻYNIERIA I PROJEKTOWANIE
Dużą wagę przykładamy do kompletności i szczegółowości dokumentacji, ażeby w sposób przejrzysty dostarczała użytkownikowi wszelkich niezbędnych informacji.
Regularnie sprawdzamy poprawność działania programów obliczeniowych.

KONTROLA JAKOŚCI
Niezależny Dział Kontroli Jakości monitoruje każdy element produkowanych urządzeń od
dostawy materiału do wyjazdu gotowego produktu.
Własne Laboratorium Badań NDT zapewnia maksymalną dokładność w krótkim czasie
następujących typów badań: PT, MT, VT, RT, UT, UTT, LT, HT, PMI, endoskopowych.
Gotowe urządzenia testujemy przy pomocy prób ciśnieniowych wodnych bądź helowych.

TRANSPORT
• Już na etapie projektowania przewidujemy dla konkretnej dostawy wygodne 		
dla odbiorcy i bezpieczne w transporcie, przeładunku i składowaniu konstrukcje 		
transportowe, skrzynie, opakowania, itp.
• Zabezpieczamy przed korozją każdą dostawę w sposób adekwatny do jej przedmiotu,
np. przy użyciu azotu, inhibitorów czy szczelnych osłon.
• Opisujemy dostawy w sposób czytelny, przejrzysty i szczegółowy: w dokumentach
i fizycznie na opakowaniach.
• Ubezpieczamy transporty.
• Sprawdzamy wymagania prawne dotyczące transportu.
• Doświadczenie w transporcie międzynarodowym i krajowym pozwala nam 		
na współpracę ze sprawdzonymi przewoźnikami.
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CERTYFIKATY
Każdy wytwarzany przez nas produkt spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe, odpowiednie przepisy krajowe i wiodące normy międzynarodowe. Światowe certyfikaty firmy Polimer świadczą o poziomie naszych kwalifikacji i zarządzania. Oprócz poniższych
uprawnień, każdorazowo, gdy to jest wymagane, ocenie podlegają procesy projektowania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z europejską Dyrektywą Ciśnieniową
2014/68/EU.

CERTYFIKACJE I UPRAWNIENIA:
ASME U - Świadectwo upoważniające do
wytwarzania zbiorników ciśnieniowych
zgodnie z ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja VIII Dywizja 1
ASME U2 - Świadectwo upoważniające
do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych
zgodnie z ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja VIII Dywizja 2
UDT MODERNIZACJE - Uprawnienie do
dokonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych i zbiorników stałych ciśnieniowych
UDT NAPRAWY - Uprawnienie do wykonywania napraw kotłów parowych, kotłów
wodnych i zbiorników stałych ciśnieniowych
UDT WYTWARZANIE - Uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
UDT LABORATORIUM - Świadectwo uznania Laboratorium do wykonywania badań
laboratoryjnych
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ASME NDE - Kwalifikowanie i certyfikacja
personelu badań nieniszczących zgodnie
z przepisami ASME
ISO 9001 - Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
ISO 14001 / ISO 45001 - Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz
Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
EN ISO 3834-2 - Ocena procesu spawalniczego
EN 1090-1 EXC3 - Zakładowa Kontrola
Produkcji
EN 1090-2 EXC3 - Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji
EN 764-5 - System Przenoszenia Oznaczeń
EN 15085-2 - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych
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www.polimer.tech
www.ndt.polimer.tech

Polimer Grzegorz Grzesik
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków
NIP: 678 183 24 82, REGON: 351151483, BDO: 000100336

