
Chimimeca Polska realizuje kolejną inwestycję

W związku z dalszym dynamicznym rozwojem firmy, poszerzaniem rynków zbytu
i rosnącymi potrzebami klientów Chimimeca zaplanowała rozbudowę swojego
przedsiębiorstwa. Inwestycja kwalifikowana jako „Instalacja IPPC” do
powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub
elektrolitycznych o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30m3,
powstanie na dotychczasowych terenach zakładu w Tarnowskich Górach.

Nowa instalacja do
powierzchniowej

obróbki metali
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istnieje na rynku od 2004r.
i specjalizuje się w usłu�
gach powierzchniowej
obróbki chemicznej meta�
li, takich jak procesy tra�
wienia i pasywacji. W
swojej ofercie ma także

Polskę francuskiej grupy
Chimimeca SAS. W
ostatnich latach przepro�
wadziła szereg inwestycji,
których realizacja dała
bazę do dalszego rozwo�

ju. Na zakupionej nieru�
chomości wybudowano
nową siedzibę firmy,
magazyny oraz nowo�
czesną stacjonarną tra�
wialnię wraz z innowa�
cyjnym urządzeniem do
neutralizacji popłuczyn.
„Od 2012 r. firma użytkuje
instalację do powierz�
chniowej obróbki metali,
która dotychczas nie
kwalifikowała się jako
Instalacja IPPC, ze wzglę�

du na objętość wanny
procesowej nie większej
niż 21 m3” � wyjaśnia
Joanna Idzikowska, dy�
rektor zarządzająca Chi�
mimeca Polska Sp. z o.o.
� „Rosnące zapotrze�
bowanie na usługi tra�
wienia wśród odbiorców
krajowych i zagranicznych
było impulsem do reali�
zacji nowej inwestycji” �
dodaje.

Przedmiotem aktualnego
projektu jest budowa za�
kładu z instalacją do po�
wierzchniowej obróbki
metali o całkowitej obję�
tości wanien proceso�

szeroką gamą produktów
do czyszczenia, trawienia
i pasywacji stali nierdzew�
nych, aluminium i tytanu.
Spółka jest wyłącznym
przedstawicielem na

Aktualnosci rynku polskiego´

Joanna Idzikowska,
dyrektor zarządza�
jąca Chimimeca
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wych większej niż 30m3

wraz z zapleczem socjal�
no�biurowym, oraz zakup
środków trwałych: 2

suwnic, kolejnego urzą�
dzenia do neutralizacji, 3
wanien procesowych i
galwanicznych. Wartość

nakładów na inwestycję
znacznie przekroczy 3 mln zł.
Innowacyjność technolo�
gii planowanej do wdroże�
nia w ramach projektu
polega na utworzeniu
nowej instalacji do wytra�
wiania stali nierdzew�
nej,opartej o nowatorski
preparat PROCAP 825
spółki�matki Chimimeca
SAS z Francji. Kąpiele
trawiące wykonane będą
na bazie kwasów nieorga�
nicznych i organicznych z
dodatkiem czynnika akty�
wującego, zawierającego
żelazo Fe III. Pozwoli to na
ograniczenie do minimum
użycia kwasu azotowego
(HNO3) - procentowy
udział kwasu azotowego
w objętości wanny nowej
linii wynosić będzie maks.
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5% - a docelowo kwas
azotowy ma zostać cał�
kowicie wyeliminowany.
Metoda ta, przy udziale
nowych odczynników bę�
dzie skuteczna zarówno
do klasycznych gatunków
stali nierdzewnych, jak do
nowych powstających
gatunków o podwyższo�
nej zawartości chromu.
„Technologia stanowi no�
wość na rynku polskim i
wprowadza nowe ko�
rzystne rozwiązania, które
nie są dostępne w ofercie
firm konkurencyjnych.” �
konkluduje Joanna Idzi�
kowska
Więcej o nowej inwestycji
i usługach oferowanych
przez spółkę � w kolej�
nych wydaniach Focus

Nißrdzewne.


