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N a py ta nie o do kład ną licz bę pod mio tów
wy ko nu ją cych usłu gi tra wie nia i pa sy -

wa cji przed sta wi cie le bran ży zgod nie od po -
wia da ją, że jest ich nie wie le. – W in ter ne cie
ogła sza się oko ło dzie się ciu czołowych przed -
się bior ców. Wie le firm tra wi jed nak stal kwa -
so od por ną tyl ko na wła sne po trze by – tłu ma -
czy Krzysz tof Ja now ski, współ wła ści ciel fir -
my Elek tro pol -R z Wro cła wia, wy ko nu ją cej
usłu gi tra wie nia i elek tro po le ro wa nia sta li.

– Na ryn ku dzia ła ją czte ry po wszech nie
zna ne i li czą ce się fir my: dwie na po łu dniu
Pol ski, jed na w cen tral nej czę ści kra ju, jed -
na na pół no cy – pre cy zu je Jo an na Idzi kow -
ska, czło nek za rzą du Chi mi me ca Pol ska. 

Lo ka li za cja firm wy spe cja li zo wa nych w te -
go ty pu usłu gach nie jest przy pad ko wa. Tra -
wial nie ulo ko wa ne są w tych re gio nach,
gdzie roz wi nię ty jest prze mysł ob rób ki me ta -

li, a tak że prze mysł che micz ny, pe tro che -
micz ny i stocz nio wy. Jed na z firm, Ancora,
znaj du je się w Gdań sku i świad czy usłu gi
głów nie dla prze my słu stocz nio we go. Te lox
z To ru nia i So mar z Byd gosz czy ob słu gu ją
m.in. roz wi nię ty w re gio nie prze mysł che -
micz ny i pe tro che micz ny. Chi mi me ca Pol ska,
ro dzi my przed sta wi ciel fran cu skie go pro du -
cen ta i spe cja li stycz nej fir my ob rób ki che -
micz nej me ta li Chi mi me ca, ulo ko wa ła swo ją
tra wial nię w Tar now skich Gó rach. Po dob ne
za kła dy in nych firm zna leźć moż na np. we
Wro cła wiu.

Ol brzy mi ry nek
– Na sze usłu gi znaj du ją za sto so wa nie przede
wszyst kim przy pro duk cji ma szyn i urzą -
dzeń dla prze my słu spo żyw cze go, np. mle -
czar skie go, mię sne go. Ale tak że w mo to ry za -
cji, bu dow nic twie i w me dy cy nie – zdra dza
Krzysz tof Ja now ski.

Od bior ców jest więc spo ro. Czysz cze nia
che micz ne go wy ma ga więk szość urzą dzeń
pro du ko wa nych z nie rdzew ki. – Każ dy te go
ty pu ele ment 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. Po -
ten cjal ny ry nek jest tak du ży, jak du ża jest
rocz na sprze daż sta li nie rdzew nej – tłu ma -

Trawienie i pasywacja:
branża z perspektywami
W sektorze chemicznej i elektrochemicznej obróbki stali
nierdzewnej działa w naszym kraju niewiele profesjonalnych,
certyfikowanych firm. Tymczasem potencjalny rynek zbytu
jest całkiem spory. 

GŁÓW NI OD BIOR CY

Pro ce so wi tra wie nia i pa sy wa cji pod da je się
przede wszyst kim kon struk cje i in sta la cje ze sta li
nie rdzew nej, któ re bę dą mia ły kon takt z agre -
syw ny mi sub stan cja mi. Na tu ral ny mi od bior ca mi
te go ty pu usług jest więc prze mysł che micz ny
i pe tro che micz ny, far ma ceu tycz ny, ko sme tycz ny,
stocz nio wy i prze twór stwo spo żyw cze. 
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Przemysł stoczniowy to jeden z głównych klientów firm
świadczących usługi trawienia i pasywacji stali nierdzewnych. 
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czy Jo an na Idzi kow ska. – Jest to ry nek, któ ry
cią gle się roz wi ja, a od bior cy są co raz bar -
dziej wy ma ga ją cy, jeżeli chodzi o  ja ko ść ob -
rób ki wy koń cze nio wej.

Spo ro firm, np. nie któ rzy pro du cen ci kon -
struk cji ze sta li nie rdzew nych, ko rzy sta z al -
ter na tyw nych me tod che micz nej ob rób ki po -
wierzch ni. Jed ną z nich jest dys try bu owa -
na przez fir mę Bio -Chem tech no lo gia czysz -
cze nia z za sto so wa niem pre pa ra tów che mii
tech nicz nej.

– Głów ny mi od bior ca mi sprze da wa ne go
przez nas sys te mu Sur fox są prze mysł ma szy -
no wy i na rzę dzio wy oraz bran ża kon struk cji
spa wal nych – in for mu je Ry szard Pio tro wiak,
spe cja li sta ds. sprze da ży fir my Bio -Chem.

W te go ty pu dzia łal no ści waż ne jest przede
wszyst kim za bez pie cze nie ele men tów ze sta -
li nie rdzew nej, na któ rych w wy ni ku ob rób -
ki – spa wa nia, cię cia, gię cia – uszko dze niu
ule gła war stwa pa syw na. 

Każ dy się wy róż nia
Obec ne zdol no ści ob słu gi pol skich ser wi sów
ob rób ki po wierzch nio wej wy no szą mniej
wię cej 100 tys. ton sta li nie rdzew nej rocz nie.
Fir my dzia ła ją ce w bran ży czę sto po za tra -
wie niem świad czą kom ple men tar ne usłu gi
al bo też spe cja li zu ją się w ob słu dze wy bra -
nych sek to rów.

– Je ste śmy je dy ną fir mą w Pol sce, któ ra
zaj mu je się elek tro po le ro wa niem we -
wnętrz nym rur – mó wi Krzysz tof Ja now -
ski. – Po sia da my spe cjal ną wan nę, któ ra
umoż li wia nam za nu rza nie rur o mak sy -
mal nej dłu go ści 6,5 m. Usłu ga ta jest prze -
zna czo na głów nie dla firm two rzą cych in -
sta la cje ze sta li nie rdzew nej w fa bry kach
far ma ceu tycz nych. 

Chi mi me ca z ko lei mo że się po chwa lić
naj więk szą w kra ju wan ną za nu rze nio wą
do tra wie nia du żych ga ba ry tów, o wy mia -
rach 7 x 2 x 1,5 m. – Firm świad czą cych usłu -
gi tra wie nia i pa sy wa cji me to dą za nu rze nio wą
jest nie wie le, wię cej wy ko nu je je me to dą na -
try sko wą – tłu ma czy Jo an na Idzi kow ska.

Me to da za nu rze nio wa ma jed nak swo je
ogra ni cze nia, przede wszyst kim ga ba ry to we,
ale tak że wy ni ka ją ce z fak tu, że nie któ re
zbior ni ki i in sta la cje wy ma ga ją po wta rza nia
pro ce sów wy tra wia nia i pa sy wa cji co kil ka
lat. Dla te go dzia łal ność Chi mi me ca po le ga
tak że na pra cy ekip ser wi so wych u klien ta.

– W jed nej fa bry ce far ma ceu tycz nej w cią -
gu kil ku mie się cy pod da li śmy pro ce som od -
tłusz cza nia i pa sy wa cji kil ka ty się cy ki lo me -
trów ru ro cią gów nie rdzew nych – zdra dza Jo -
an na Idzi kow ska.

Gdań ska An co ra w hi sto rii swo jej dzia łal -
no ści świad czy ła po dob ne usłu gi np. na stat -

kach che mi ka liow cach oraz w fa bry ce w nor -
we skim Kol l snes. Po dob nie wy glą da dzia łal -
ność in nych firm w tej bran ży. Pra wie
wszyst kie ofe ru ją ser wi so wa nie in sta la cji ze
sta li nie rdzew nej u klien ta.

Opła cal na kal ku la cja
O tym, że tra wie nie i pa sy wa cja to dzia łal -
ność do cho do wa, świad czą wy ni ki fi nan so we
oraz po ten cjał in we sty cyj ny po szcze gól nych
firm. Jed no cze śnie nie jest ła two kon ku ro wać
w tej bran ży. Ba rie rą nie są mo że na kła dy fi -
nan so we, ko niecz ne do roz po czę cia dzia łal -
no ści, ale spe cja li stycz na wie dza, re żim tech -
no lo gicz ny oraz po zwo le nia śro do wi sko we.

– Ostat nio od no to wu je my lek ki wzrost za -
mó wień, choć tak że nas do tknął kry zys – mó -
wi Krzysz tof Ja now ski. Jed nak je go fir ma nie
re zy gnu je z in we sty cji. Z po cząt kiem ro ku uru -
cho mi ła no wą ha lę o powierzchni 900 mkw. ze
sta no wi ska mi do tra wie nia, elek tro po le ro wa -
nia i pa sy wa cji. Koszt tej in we sty cji wy niósł
300 tys. zł. W pla nach fir my Elek tro pol -R jest
te raz li nia do me cha nicz nej ob rób ki po -
wierzch ni – ku lecz ko wa nia, któ ra uzu peł ni
ofer tę dla bran ży sta lo wej.

– Zy skow ność na szej dzia łal no ści kształ tu -
je się w prze dzia le od kil ku do kil ku na stu
procent. Choć na ryn ku ro śnie kon ku ren cja,
to rów no le gle też zwięk sza się po pyt na na -
sze usłu gi – mó wi Jo an na Idzi kow ska.

Chi mi me ca, przy rocz nych przy cho dach
ok. 5 mln zł, osią ga zysk w wy so ko ści kil ku -
set ty się cy zło tych. Do brze ra dzi so bie tak że
Bio -Chem, dys try bu tor tech no lo gii i che mii
tech nicz nej, któ ry w 2012 r. zwięk szył
sprze daż sys te mów Sur fox o po nad
70 proc. – To po naddwu krot nie wię cej niż
przy cho dy z na szej sprze da ży ogó łem, któ re
wzro sły o 32 proc. – zdra dza Ry szard Pio tro -
wiak.

Per spek ty wy roz wo ju ryn ku za chę ca ją fir -
my do wdra ża nia no wych przed się wzięć. – Re -
ali zu je my ko lej ną in we sty cję zwią za ną z usłu -
ga mi tra wie nia i pa sy wa cji sta li nie rdzew nych.
Bę dzie uru cho mio na we wrze śniu te go ro -
ku – in for mu je Jo an na Idzi kow ska. 

Chi mi me ca to jed na z naj ak tyw niej szych
w ostat nim cza sie firm w bran ży. In we sty cje,
któ re prze pro wa dzi ła, się gnę ły już 3 mln zł.
Część pie nię dzy po cho dzi ła z fun du szy eu ro -
pej skich. – Pla nu je my jesz cze roz bu do wę ha -
li, co po zwo li nam na uru cho mie nie do dat ko -
wych usług zwią za nych z ob rób ką wy koń -
cze nio wą – do da je sze fo wa pol skie go od dzia -
łu fran cu skie go kon cer nu. Przy kład ten to
naj lep szy do wód, że ro dzi my ry nek tra wie -
nia i pa sy wa cji sta li nie rdzew nych ma
przed so bą obie cu ją cą przy szłość.

Woj ciech Opio ła

SŁOW NI CZEK

Na tu ral na war stwa pa syw na, chro nią ca stal nie -
rdzew ną przed ko ro zją, mo że ulec uszko dze niu
pod czas róż nych procesów pro duk cyj nych. Na le ży
więc prze pro wa dzić re ge ne ra cję war stwy pa syw -
nej, któ ra po le ga naj pierw na usu nię ciu sta rej
war stwy (tra wie nie), a na stęp nie jej od bu do wa -
niu w pro ce sie pa sy wa cji lub elek tro po le ro wa nia.

Tra wie nie – pro ces, któ ry przez dzia ła nie
che micz ne, ter micz ne lub elek tro che micz ne po -
zwa la usu nąć tlen ki czy też związ ki po wierzch -
nio we nie po żą da ne (wtrą ce nia me ta licz ne, za -
nie czysz cze nia mi ne ral ne). Ce lem jest tzw. ob -
na że nie sta li nie rdzew nej. Pro ces za zwy czaj po -
prze dza ny jest tra wie niem me cha nicz -
nym – ope ra cją wstęp ną po le ga ją cą na ku lecz -
ko wa niu, pia sko wa niu, szli fo wa niu bądź szczot -
ko wa niu po wierzch ni.

Pa sy wa cja – pro ces che micz ny, któ ry pro -
wa dzi do od two rze nia i umoc nie nia się war stwy
pa syw nej ochron nej na po wierzch ni sta li nie -
rdzew nej. Ta ob rób ka po zwa la rów nież usu nąć
czą stecz ki me ta licz ne, za nie czysz cza ją ce, obec ne
w pew nych przy pad kach na po wierzch ni me ta lu.

Elek tro po le ro wa nie – tech ni ka elek tro che -
micz nej ob rób ki sta li. Ce lem elek tro po le ro wa nia
jest wy gła dze nie po wierzch ni wy ro bu i za bez -
pie cze nie jej przed ko ro zją. Pro ces ten pro wa -
dzo ny jest w ten spo sób, że ob ro bio na po -
wierzch nia ule ga ano do wej pa sy wa cji. W przy -
pad ku sta li chro mo ni klo wej elek tro po le ro wa nie
pro wa dzi do dat ko wo do zwięk sze nia kon cen tra -
cji ato mów chro mu na po wierzch ni me ta lu,
dzię ki cze mu ob ro bio na po wierzch nia ule ga do -
dat ko we mu utwar dze niu. 

Nasze usługi znajdują
zastosowanie przede wszystkim
przy produkcji maszyn i urządzeń
dla przemysłu spożywczego,
np. mleczarskiego, mięsnego.
Ale także w motoryzacji,
budownictwie i medycynie
– Krzysztof Janowski, współ wła ści -
ciel fir my Elektropol-R
z Wrocławia, wykonującej usługi
trawienia i elektropolerowania stali.  


