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W�Polsce�jesteśmy�liderem�rynku�w�sprzedaży�produktów�do�trawienia

i�pasywacji�stali�nierdzewnych�–�mówi�Joanna�Idzikowska,

członek�zarządu�Chimimeca�Polska.

Ostat�nie�mie�sią�ce�to�dla�fir�my�Chi�mi�me�ca�Pol�ska�czas�dy�na�micz�ne�go�roz�wo�ju…

Tak,�w ubie�głym�ro�ku�roz�po�czę�li�śmy�bu�do�wę�no�wej�sie�dzi�by�fir�my.�In�we�sty�cja�zo�-
sta�ła�do�fi�nan�so�wa�na�ze�środ�ków�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Cał�ko�wi�ta�war�tość�pro�jek�tu�wy�-
no�si 1,4�mln�zł.�Za tą�kwo�tę�ku�pi�li�śmy�dział�kę�wiel�ko�ści�po�nad 5�tys.�mkw�oraz�bu�-
dy�nek�o po�wierzch�ni�po�nad 800�mkw.�Re�mont�trwał�od lip�ca�do grud�nia 2010�ro�ku.
W no�wej�sie�dzi�bie�spół�ki�znaj�du�je�się�biu�ro,�ma�ga�zyn�oraz�w przy�go�to�wa�niu�część
ha�li�na po�trze�by�no�wej�tra�wial�ni.

Ja�kie�za�mó�wie�nia�bę�dzie�w sta�nie�ob�słu�żyć�no�wa�tra�wial�nia?

Za�kład�bę�dzie�mógł�tra�wić�ele�men�ty�o ga�ba�ry�tach�dłu�go�ści�do sied�miu�me�trów�oraz
sze�ro�ko�ści� do dwóch�me�trów�me�to�dą� za�nu�rze�nio�wą,� oraz� o wa�dze� do 2� tys.� kg.
Dzię�ki� te�mu� je�ste�śmy�w sta�nie�pod�dać�pro�ce�so�wi� tra�wie�nia,�pa�sy�wa�cji,� su�sze�nia
i pa�ko�wa�nia�we�dług�wy�ma�gań�„oxy�gen�se�rvi�ce”�oko�ło�stu�ton�ru�ro�cią�gów�tj. 2,5 km
o śred�ni�cach�od 0,5�do 52�ca�li�w cią�gu 8�ty�go�dni�ro�bo�czych.
W tra�wial�ni�zo�sta�nie�za�in�sta�lo�wa�ne�urzą�dze�nie�do prze�twa�rza�nia�wód�z płu�ka�nia,
któ�re�oczysz�cza 875 m�sześć.�zu�ży�tej�wo�dy�rocz�nie�i zwra�ca�ją�do pro�ce�su,�w po�-
sta�ci�czy�stej�wo�dy�de�sty�lo�wa�nej.�Prio�ry�te�tem�fir�my�jest�dba�nie�o śro�do�wi�sko,�ob�li�-
gu�je�nas�do te�go�wpro�wa�dzo�ny�w 2009�ro�ku�zin�te�gro�wa�ny�sys�tem�za�rzą�dza�nia�ja�-
ko�ścią�i śro�do�wi�skiem�ISO 9001�oraz 14001.�Po�sia�da�my�też�waż�ny�cer�ty�fi�kat�Ger�-
me�ni�sher�Lloyd.

Chi�mi�me�ca�dzia�ła�w Pol�sce�już�osiem�lat.�Ja�ka�jest�po�zy�cja�fir�my�na na�szym�ryn�ku?

Fir�ma�Chi�mi�me�ca�we�Fran�cji�ist�nie�je�już 32�la�ta.�Spół�ka�pro�jek�tu�je�i wy�twa�rza�pro�-
duk�ty�che�micz�ne�do ob�rób�ki�sta�li,�dys�try�bu�uje�je�na ryn�kach�eu�ro�pej�skich.�Za�trud�-
nia�po�nad 70�osób.�Pro�duk�cja�ulo�ko�wa�na�jest�nie�da�le�ko�Lyonu�a za�kład�ob�rób�ki�sta�-
li�nie�rdzew�nych�–�tra�wial�nia�w Mo�irans�pod Gre�no�ble.
W Pol�sce�je�ste�śmy�li�de�rem�ryn�ku�w sprze�da�ży�pro�duk�tów�do tra�wie�nia�i pa�sy�wa�cji
sta�li�nie�rdzew�nych.�Do�cie�ra�my�z ofer�tą�do klien�ta�koń�co�we�go,�któ�ry�mo�że�się�prze�-
ko�nać�jak�dzia�ła�nasz�pro�dukt,�na�si�do�rad�cy�tech�nicz�ni�po�ma�ga�ją�w do�bo�rze�od�po�-
wied�niej� tech�ni�ki� tra�wie�nia�bez�po�śred�nio�u klien�ta�pre�zen�tu�jąc�dzia�ła�nie�środ�ków
na urzą�dze�niach�klien�ta.

Na czym�po�le�ga�pro�ces�tra�wie�nia�i pa�sy�wa�cji�i po co�sto�su�je�się�go�na sta�lach

nie�rdzew�nych?

Zwy�kle�stal�nie�rdzew�na�któ�ra�po�cho�dzi�z hu�ty�i jest�do�star�cza�na�przez�dys�try�bu�to�ra
jest�czy�sta�i po�zba�wio�na�ko�ro�zji�po�wierzch�nio�wej,�a jej�war�stwa�pa�syw�na�nie�jest
uszko�dzo�na.�Tra�wie�nie�jest�do�pie�ro�po�trzeb�ne�je�śli�ta�war�stwa�zo�sta�nie�na�ru�szo�na,
np.�po�przez�cię�cie,�gię�cie,�spa�wa�nie.�Po ob�rób�ce�stal�nie�rdzew�na�ule�ga�rów�nież�róż�-
nym�za�nie�czysz�cze�niom�or�ga�nicz�nym,�któ�re�rów�nież�mo�gą�być�źró�dłem�ko�ro�zji,�je�śli
nie�pod�da�się�jej�czysz�cze�niu�i od�no�wie�niu�war�stwy�pa�syw�nej.�
Tra�wie�nie�jest�to�pro�ces�usu�wa�nia�po�wierzch�nio�wej�war�stwy�me�ta�lu�lub�oczysz�cza�nie�po�-
wierzch�ni�przed�mio�tów�me�ta�lo�wych�z pro�duk�tów�ko�ro�zji,�tlen�ków,�rdzy,�zgo�rze�li�ny,�wszę�-
dzie�tam�gdzie�zo�sta�ła�zmniej�szo�na�za�war�tość�chro�mu�na po�wierzch�ni�sta�li.�Prze�pro�wa�-
dza�się�je�w mie�sza�ni�nach�od�po�wied�nio�do�bra�nych�kwa�sów.�W ce�lu�utrwa�le�nia�po�wło�ki
moż�na�do�dat�ko�wo�pod�dać�ob�ra�bia�ny�przed�miot�pa�sy�wa�cji.�Wy�ni�kiem�pa�sy�wa�cji�me�ta�li
jest�po�wsta�nie�na po�wierzch�ni�me�ta�lu�cien�kiej�war�stwy�tlen�ku,�któ�ra�cha�rak�te�ry�zu�je�się
wy�so�ką�od�por�no�ścią�na dzia�ła�nie�czyn�ni�ków�che�micz�nych�i at�mos�fe�rycz�nych.�

Dla�cze�go�spół�ka�zde�cy�do�wa�ła�się�za�in�we�sto�wać�w no�wą�tra�wial�nię�w Pol�sce?

Wie�lu�na�szych�klien�tów�zgła�sza�ło�po�trze�bę�tra�wie�nia�i pa�sy�wa�cji�swo�ich�wy�ro�bów
po pro�duk�cji.�Pro�ce�sy�te�wią�żą�się�z pew�ny�mi�ogra�ni�cze�nia�mi;�miej�sce�ob�rób�ki�mu�-
si�być�uprzed�nio�przy�go�to�wa�ne,�aby�ewen�tu�al�ne�ście�ki�nie�prze�do�sta�ły�się�do gle�by
i wód�po�wierzch�nio�wych.� Po�nad�to� ob�rób�ce� to�wa�rzy�szą� two�rzą�ce� się� żrą�ce� opa�ry.
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Z te�go�po�wo�du�wie�lu�klien�tów�wo�li�zle�cić�usłu�gę�tra�wie�nia�na ze�wnątrz,�do�star�cza�-
jąc�swój�pro�dukt�do pro�fe�sjo�nal�ne�go�za�kła�du�ob�rób�ki�che�micz�nej�czy�li�tra�wial�ni.
Obec�nie�otwar�cie�usług�tra�wie�nia�i pa�sy�wa�cji�me�ta�li�wią�że�się�z przej�ściem�skom�pli�-
ko�wa�nej� pro�ce�du�ry� praw�nej� i śro�do�wi�sko�wej.� Fir�ma�Chi�mi�me�ca�Pol�ska�dla� swo�jej
dzia�łal�no�ści� uzy�ska�ła� już� de�cy�zję� o śro�do�wi�sko�wych� uwa�run�ko�wa�niach,� dzia�ła�my
zgod�nie�z li�te�rą�pra�wa.�Pod�da�li�śmy�już�pró�bie�wstęp�nej�na�sze�mo�ce�prze�ro�bo�we�pod�-
czas�re�ali�za�cji�pro�jek�tu�Oba�lix�dla�Air�Li�qu�ide�oraz�Po�li�me�xu�-Mo�sto�sta�lu.�Wów�czas
prze�ro�bi�li�śmy�oko�ło 100�ton�ru�ro�cią�gów�ze�sta�li�au�ste�ni�tycz�nej�w osiem�ty�go�dni.

Ile�wy�no�si�stan�dar�do�wy�czas�re�ali�za�cji�za�mó�wie�nia?

Zwy�kle� są� to� trzy� dni� ro�bo�cze.� Pierw�szy� po�świę�co�ny� jest� na przy�ję�cie� pro�duk�tu
do ob�rób�ki,�roz�ła�du�nek,�kon�tro�lę�po�wierzch�ni�przed ob�rób�ką,�od�tłusz�cze�nie�i wstęp�-
ne�przy�go�to�wa�nie.�Ko�lej�ny�dzień�jest�prze�zna�czo�ny�na do�ce�lo�wą�ob�rób�kę�w tra�wial�-
ni� po�przez� za�nu�rze�nie� (lub�na�trysk�dla� urzą�dzeń�wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych):� tra�wie�nie,
pa�sy�wa�cję�i do�kład�ne�płu�ka�nie.�Ostat�nie�go�dnia�pro�dukt�prze�cho�dzi�kon�tro�lę�ja�ko�-
ści�oraz�jest�su�szo�ny�i pa�ko�wa�ny.

W ja�kich�bran�żach�usłu�gi�tra�wie�nia�i pa�sy�wa�cji�znaj�du�ją�za�sto�so�wa�nie?

Chi�mi�me�ca�sta�le�od�po�wia�da�na bie�żą�ce�po�trze�by�bran�ży�sta�lo�wej�dzia�ła�jąc�m.�in.
dla� prze�my�słu� spo�żyw�cze�go,� ko�sme�tycz�ne�go,� far�ma�ceu�tycz�ne�go,� pro�du�cen�tów
oczysz�czal�ni� ście�ków,� ru�ro�cią�gów,� kon�struk�cji� spa�wa�nych� czy� in�sta�la�cji� ga�zów
tech�nicz�nych.�Wśród�na�szych�klien�tów�znaj�du�ją�się�m.�in.�Kom�pa�nia�Pi�wo�war�ska,
Cad�bu�ry�We�del,�L’Ore�al,�Avon,�Ori�fla�me,�P&G,�Col�ga�te�-Pal�mo�li�ve,�Po�lfa,�Air�Li�qu�ide.
W tych�bran�żach�usłu�gi�czysz�cze�nia�che�micz�ne�go�obej�mu�ją�tak�że�wie�le�za�awan�so�-

wa�nych�pro�ce�sów,�m.�in.�od�tłusz�cza�nie,�od�tle�nia�nie�i pa�sy�wa�cję�in�sta�la�cji�kwa�so�od�-
por�nych�przez�cyr�ku�la�cję.�Jest�to�me�to�da�prze�pły�wo�wa�gdzie�łą�czy�się�w obieg�róż�ne
od�cin�ki�in�sta�la�cji,�me�dium�krą�ży�w in�sta�la�cji�przy po�mo�cy�pom�py�oraz�zbior�ni�ka�bu�-
fo�ro�we�go.�Oczysz�cza�się�w ten�spo�sób�ru�ro�cią�gi�ze�sta�li�nie�rdzew�nej,�li�nie�pro�ce�so�-
we� dla� prze�my�słu� far�ma�ceu�tycz�ne�go,� ko�sme�tycz�ne�go,� che�micz�ne�go,� spo�żyw�cze�go
oraz�in�sta�la�cje�czy�stych�i su�per�czy�stych�ga�zów�tech�nicz�nych.�Oprócz�te�go�wy�ko�nu�-
je�my�usłu�gi�tra�wie�nia�za po�mo�cą�tur�bi�ny�or�bi�tal�nej,�me�to�dą�na�try�sku,�usu�wa�nie�tlen�-
ków� i za�nie�czysz�czeń�po agre�syw�nych�sub�stan�cjach�w sys�te�mach�pro�duk�cji�wo�dy
i in�sta�la�cjach�prze�my�sło�wych�oraz�prze�pro�wa�dza�my�in�spek�cje�zbior�ni�ków.

Ja�ki�jest,�Pa�ni�zda�niem,�stan�wie�dzy�pol�skich�firm�na te�mat�za�sto�so�wa�nia�sta�-

li�nie�rdzew�nych?

Uwa�żam,�iż�jest�bar�dzo�wy�so�ki.�Więk�szość�firm�z bran�ży�dzia�ła�na ryn�kach�mię�dzy�-
na�ro�do�wych,�ma�ją�do�stęp�do róż�nych�opra�co�wań,�współ�pra�cu�ją�ze�sto�wa�rzy�sze�nia�-
mi,�jak�np.�Eu�ro�inox.�Pol�scy�pro�du�cen�ci�urzą�dzeń�ze�sta�li�nie�rdzew�nych�są�ce�nie�ni
na ryn�kach� za�gra�nicz�nych,�wśród� nich�wy�róż�nia�ją� się� pro�du�cent� in�sta�la�cji� INSS�-
-POL�sp.�z o.o.�z Wro�cła�wia,�pro�du�cent�zbior�ni�ków�do cy�stern�Che�met S.A.�z Tar�-
now�skich�Gór,�pro�du�cent�na�czep�WIEL�TON S.A.,�pro�du�cent�zbior�ni�ków�ma�ga�zy�no�-
wych�Schwar�te�-Mil�for�sp.�z o.o.
Do roz�wo�ju�za�sto�so�wa�nia�sta�li�nie�rdzew�nych�przy�czy�nia�ją�się�rów�nież�tar�gi�bran�żo�-
we�or�ga�ni�zo�wa�ne�w Pol�sce�od wie�lu�lat.�W naj�bliż�szym�cza�sie�bę�dzie�my�wy�sta�wiać
się�na tar�gach�Ste�el�MET�na Expo�Si�le�sia�w So�snow�cu�(od 18�do 20�paź�dzier�ni�ka�b.
r.).� Ser�decz�nie� za�pra�szam�do od�wie�dze�nia�na�sze�go� sto�iska,� bę�dzie�my�pro�mo�wać
na�szą�no�wą�tra�wial�nię�sta�li�nie�rdzew�nych.

A jak�po�strze�ga�pa�ni�bran�żę�sta�li�nie�rdzew�nych�w Pol�sce?

Po�ten�cjał�pol�skie�go�ryn�ku�sta�li�nie�rdzew�nych�jest�bar�dzo�du�ży,�a waż�nym�ele�men�-
tem�jest�wy�so�ki�po�pyt�ze�stro�ny�klien�tów�koń�co�wych.�Re�ali�zo�wa�ne�są�tak�że�in�we�-
sty�cje�fi�nan�so�wa�ne�ze�środ�ków�unij�nych,�trwa�ją�przy�go�to�wa�nia�do Eu�ro 2012.�Je�że�li
do te�go�do�da�my�fakt,�iż�zu�ży�cie�sta�li�nie�rdzew�nych�jest�w Pol�sce�na sto�sun�ko�wo�ni�-
skim�po�zio�mie�w po�rów�na�niu� z pań�stwa�mi� za�chod�ni�mi�–� to�wi�dać,� jak�do�bre�są
per�spek�ty�wy�roz�wo�ju�te�go�ryn�ku.
Przed�się�bior�cy�od lat�dzia�ła�ją�cy�w bran�ży�sta�li�nie�rdzew�nych�wciąż�pod�no�szą�swo�-
ją�świa�do�mość�w dzie�dzi�nie�do�bo�ru,�jak�i ob�rób�ki�te�go�ma�te�ria�łu,�a do�pie�ro�za�czy�-
na�ją�cy�mu�szą�się�spo�ro�na�uczyć.�Do�brym�do te�go�miej�scem�są�se�mi�na�ria�or�ga�ni�zo�-
wa�ne�przez�Ko�mi�sję�Sta�li�Od�por�nych�na Ko�ro�zję�PUDS.

Roz�ma�wiał:�Woj�ciech�Opio�ła

In�for�ma�cje�o fir�mie

Chi�mi�me�ca�Pol�ska�sp.�z o.o.�zo�sta�ła�utwo�rzo�na�w li�sto�pa�-
dzie 2003� ro�ku,� tuż� po udzia�le� fran�cu�skiej� spół�ki�-mat�ki
na tar�gach� In�ter�wel�ding� w Ka�to�wi�cach.� Sie�dzi�ba� fir�my
znaj�du�je�się�w Tar�now�skich�Gó�rach.�Przez�pierw�sze�trzy�la�-
ta�dzia�łal�no�ści�zaj�mo�wa�ła�się�dys�try�bu�cją�pro�duk�tów�che�-
micz�nych� do ob�rób�ki� sta�li.� Dziś� spół�ka� za�trud�nia� w Pol�-
sce 13�osób,�ge�ne�ru�je�ob�ro�ty�han�dlo�we�wiel�ko�ści�kil�ku�mi�-
lio�nów�zło�tych�oraz�po�zy�ska�ła�do tej�po�ry�oko�ło 500�klien�-
tów.�Du�żym�kro�kiem�w roz�wo�ju�fir�my�był�udział�w bu�do�wie
naj�więk�szej�eu�ro�pej�skiej� fa�bry�ki�pa�sty�do zę�bów�Col�ga�te�-
-Pal�mo�li�ve�w Świd�ni�cy�w 2007�ro�ku.�Dzia�ła�jąc�na zle�ce�nie
in�we�sto�ra� oraz� naj�więk�sze�go�wy�ko�naw�cy� fir�my� INSS�-POL
z Wro�cła�wia� Chi�mi�me�ca� Pol�ska� wy�ko�na�ła� od�tłusz�cza�nie,
od�tle�nia�nie�i pa�sy�wa�cję�wszyst�kich�in�sta�la�cji�pro�ce�so�wych
li�czą�cych�kil�ka�ki�lo�me�trów.�Pra�ce�zwią�za�ne�z ob�rób�ką�che�-
micz�ną�trwa�ły 12�mie�się�cy.�Wów�czas�po�wstał�dział�usług
Chi�mi�me�ca�Pol�ska,�któ�ry�spe�cja�li�zu�je�się�w tra�wie�niu�i pa�-
sy�wa�cji�urzą�dzeń�i kon�struk�cji�na te�re�nie�klien�ta.

Potencjał polskiego rynku stali nierdzewnych 

jest bardzo duży, a ważnym elementem

jest wysoki popyt ze strony klientów końcowych.

Realizowane są także inwestcyje finansowane

ze środków unijnych. Wszystko to pozytywnie

przekłada się na perspektywy rozwoju branży. 

Urządzenie przed
i po  poddaniu procesowi trawienia


