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to wość pla no wa nej tech no lo gii po le ga na utwo -
rze niu no wej in sta la cji opar tej o in no wa cyj ny
pre pa rat PRO CAP 825 spół ki mat ki Chi mi me -
ca SAS z Fran cji – mó wi Jo an na Idzi kow ska.

Ką pie le tra wią ce ele men tów ze sta li nie -
rdzew nych wy ko na ne bę dą na ba zie kwa sów
nie orga nicz nych i or ga nicz nych z do dat kiem
czyn ni ka ak ty wu ją ce go za wie ra ją ce go że la zo
Fe III. Po zwo li to na ogra ni cze nie do mi ni mum
uży cia kwa su azo to we go (HNO3). Udział kwa -
su azo to we go w ob ję to ści wan ny no wej li nii
wy no sić bę dzie mak sy mal nie 5 proc., a do ce lo -
wo zo sta nie on zu peł nie wy eli mi no wa ny. In no -
wa cyj na me to da wy tra wia nia sta li nie rdzew -
nej, przy udzia le no wych od czyn ni ków bę dzie
sku tecz na za rów no dla kla sycz nych ga tun ków
sta li nie rdzew nych, jak i dla no wo pow sta ją -
cych ga tun ków o pod wyż szo nej za war to ści
chro mu. – Tech no lo gia ta sta no wi no wość

na pol skim ryn ku i wpro wa dza ko rzyst ne roz -
wią za nia, któ re nie są do stęp ne w ofer cie firm
kon ku ren cyj nych – do da je Jo an na Idzi kow ska.

Do świad czo ny gracz
Chi mi me ca Pol ska dzia ła na ryn ku od 2004 r.
i spe cja li zu je się w ob rób ce che micz nej sta li
i me ta li. Spół ka jest wy łącz nym przed sta wi -
cie lem na Pol skę fran cu skiej gru py Chi mi me -
ca SAS. Dłu go let nie do świad cze nie za owo co -
wa ło tak że sze ro ką ga mą pro duk tów do czysz -
cze nia, tra wie nia i pa sy wa cji sta li nie rdzew -
nych, alu mi nium i ty ta nu. Fir ma dzia ła zgod -
nie ze zin te gro wa nym sys te mem za rzą dza nia
ja ko ścią i śro do wi skiem we dług norm PN -EN
ISO 9001: 2009 oraz PN -EN ISO 14001-2005.
W ostat nich la tach prze pro wa dzi ła wie le in -
we sty cji, któ rych re ali za cja da ła ba zę do dal -

R o sną ce po trze by klien tów oraz po sze rza ją -
cy się ry nek zby tu za owo co wa ły pod ję -

ciem de cy zji o zwięk sze niu zdol no ści pro duk -
cyj nych. W efek cie na te re nie za kła du po wsta -
nie in sta la cja kwa li fi ko wa na ja ko „In sta la cja
IPPC” z wan na mi o ob ję to ści po wy żej 30 m
sześc. – tłu ma czy Jo an na Idzi kow ska, pre zes
Chi mi me ca Pol ska.

In we sty cja, któ ra po chło nie po nad 3 mln zł,
obej mu je bu do wę ha li, bu dyn ku so cjal no -biu -
ro we go, za kup dwóch suw nic, urzą dzeń
do neu tra li za cji oraz trzech wa nien pro ce so -
wych gal wa nicz nych o łącz nej po jem no -
ści 68 m sześc.

In no wa cyj na tech no lo gia
– Ce lem pro jek tu jest wdro że nie do bie żą cej
dzia łal no ści spół ki zna czą co ulep szo nych
usług wy tra wia nia sta li nie rdzew nych. Uni ka -

ru ro cią gów, kon struk cji spa wa nych czy in sta -
la cji ga zów tech nicz nych. Przed się bior stwo
z po wo dze niem dzia ła na ryn ku pol skim,
a od kil ku lat rów nież po za gra ni ca mi kra ju,
głów nie w Cze chach, na Sło wa cji i Li twie. Pla -
no wa ne jest roz sze rze nie dzia łal no ści i wej -
ście na ko lej ne ryn ki mię dzy na ro do we.

– Wie lu klien tów dzia ła ją cych w tych bran -
żach zgła sza po trze bę tra wie nia i pa sy wa cji
swo ich wy ro bów po pro duk cji. Na byw cy ci
kła dą du ży na cisk na ochro nę śro do wi ska
oraz ce nę koń co wą usłu gi, a tak że czas wy ko -
na nia i kom plek so wość w ob sza rze świad czo -
nych usług tra wie nia i pa sy wa cji – mó wi Jo an -
na Idzi kow ska. – Chi mi me ca Pol ska za uwa ży -
ła po trze bę roz wo ju i wdro że nia roz wią zań od -
po wia da ją cym ocze ki wa niom ryn ku. 

Do bre per spek ty wy
Zda niem eks per tów w naj bliż szych la tach po -
pyt na tra wie nie i pa sy wa cję sta li nie rdzew -

nych w Pol sce bę dzie sys te ma tycz nie rósł. Wy -
ni ka to z okre ślo nych wy mo gów tech no lo gicz -
nych. Każ dy bo wiem ele ment wy ko na ny ze sta -
li nie rdzew nych po ob rób ce ter micz nej mu si
zo stać pod da ny czysz cze niu, aby od zy skać od -
por ność na ko ro zję i czy stość che micz ną. Dla te -
go ten den cja wzro sto wa na ryn ku pro duk cji
sta li nie rdzew nych i sze ro kie go ich za sto so wa -
nia stwa rza moż li wo ści roz wo ju firm dzia ła ją -
cych w bran ży ob rób czej. Mu szą one też cią gle
in we sto wać w in no wa cyj ne tech no lo gie, któ re
za pew nią ich klien tom lep sze ja ko ścio wo oraz
bar dziej przy ja zne dla śro do wi ska usłu gi.

– Po ten cjał pol skie go i eu ro pej skie go ryn ku
sta li nie rdzew nych jest bar dzo du ży. Cie szy
nas rów nież spo ry po pyt ze stro ny klien tów
koń co wych. Dla te go sta wia my na cią gły roz wój
fir my oraz po szu ki wa nie no wych ryn ków zby -
tu – pod su mo wu je Jo an na Idzi kow ska. NS

Artykuł powstał przy współpracy z firmą

Chimimeca Polska

sze go roz wo ju. Za ku pio na zo sta ła nie ru cho -
mość, w któ rej stwo rzo no no wą sie dzi bę fir -
my, ma ga zy ny oraz no wo cze sną sta cjo nar ną
tra wial nię wraz z in no wa cyj nym urzą dze -
niem do neu tra li za cji po płu czyn. Od 2012 r.
fir ma użyt ku je in sta la cję do po wierzch nio wej
ob rób ki me ta li, któ ra jest zlo ka li zo wa na na te -
re nie za kła du w Tar now skich Gó rach. Dzia łal -
ność fir my, po za jej głów ną spe cja li za cją, czy -
li czysz cze niem sta li nie rdzew nych, obej mu je
też sprze daż pro duk tów i wy po sa że nia oraz
usłu gi w za kre sie od tłusz cza nia, od tle nia nia,
tra wie nia i pa sy wa cji me ta li. 

Pro duk ty oraz usłu gi spół ki Chi mi me ca
Pol ska sto so wa ne są w za kła dach prze my słu
spo żyw cze go, ko sme tycz ne go, far ma ceu tycz -
ne go, che micz ne go, stocz nio we go i mo to ry za -
cyj ne go, u pro du cen tów oczysz czal ni ście ków,

Sektor obróbki dostosowuje się
do oczekiwań klientów
Rodzimy rynek trawienia i pasywacji stali nierdzewnych oraz metali nieustannie się
rozwija. Najlepszym tego dowodem jest inwestycja realizowana właśnie przez
branżowego lidera, spółkę Chimimeca Polska. Rozbudowuje ona swój zakład
w Tarnowskich Górach.
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SKŁAD NO WEJ LI NII PRO CE SO WEJ

wan ny pro ce so we, gal wa nicz ne o łącz nej po jem no ści 68 m sześc. (wan na nr 1: 13 m x 2,5 m
x 1,8 m, wan na nr 2: 2,5 m x 2,5 m x 1,4 m, wan na nr 3 prze no śna: 1,2 m x 1 m x 0,5 m).
Kon struk cja zbior ni ków bę dzie mie sza na: two rzy wo sztucz ne (po li pro py len) i stal nie rdzew na
w za leż no ści od gwa ran cji pro du cen ta. Głów ne wan ny osa dzo ne bę dą w be to no wym, bez od pły -
wo wym zbior ni ku (funk cja: prze je cie ewen tu al ne go wy cie ku). Po sadz ka ha li bę dzie od por na
na che micz ne i fi zycz ne dzia ła nie roz two rów.

sys tem za go spo da ro wa nia wód po płucz nych (urzą dze nie do neu tra li za cji),
część za ła dow czo -wy ła dow cza – dwie suw ni ce na to ro we jed no dź wi ga ro we o udźwi gu Q=5t

i 3,2 t.

ZA LE TY TRA WIE NIA CHE MICZ NE GO PRE PA RA TEM PRO CAP 825

dłu gość ży cia ką pie li jest wyż sza przez kon cen tra cję że la za aż do 100 gram/litr,
brak kwa su azo to we go po wo du je cał ko wi tą eli mi na cję tlen ków azo tu ty pu Nox (NO, NO2 itp.)

pod czas wy tra wia nia,
nie po wsta ją osa dy na dnie wan ny tra wią cej,
brak roz pusz czal nych azo ta nów – wo dy z płu ka nia oczysz czo ne w pro ce sie neu tra li za cji

me to dą fi zy ko -che micz ną mo gą być po now nie uży te do płu ka nia mię dzy ko lej ny mi ope ra cja mi,
pro ce du ra eli mi nu je źró dło po wsta wa nia azo ta nów w łań cu chu wód prze my sło wych.

CHIMIMECA POLSKA: PORÓWNANIE TECHNOLOGII

Kryterium Kąpiel klasyczna Kąpiel nowa technologia 
(instalacji nr 1 obecna) (instalacja nr 2, inwestycja)

Chemia fluoroazotowy innowacyjny
Azotany Tak Nie
Tlenki azotu Gazy azotowe Tak Nie
Granica stosowania Granica 40 gram / litr Fe Granica > 100 gram / litr Fe
Długość życia Ograniczona przez % Fe Około do 8 do 10 razy dłużej
Odzysk wód z płukania Nie, z powodu azotanów Tak, ponowne użycie

tej samej wody do płukania
między operacjami

Zużycie czynników Od 2 do 4 litrów kąpieli ograniczone, od 0,5 do 1,5 litra
na metr kwadratowy kąpieli na metr kwadratowy
powierzchni powierzchni

Dzięki nowej inwestycji możliwa będzie obróbka elementów o jeszcze większych niż dotychczas gabarytach. Zastosowana tech no lo gia opierać się będzie na wykorzystaniu in no wa cyj nego pre pa ratu PRO CAP 825. 
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