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nek no wych (pro -śro do wi sko wych) pro duk tów
i usług zgod nych z po wyż szy mi za sa da -
mi – za pro po no wa nie eko lo gicz nej al ter na ty -
wy dla do tych cza so wych roz wią zań – spo wo -
du je zmia nę na ryn ku. Ta ką od po wie dzią
na ba da nia któ re pro wa dzi spół ka w swo im la -
bo ra tium dzię ki mię dzy in ny mi pro jek to wi
Cen trum Ba daw czo Roz wo jo we go Ob rób ki
Che micz nej Me ta li jest uru cho mio na pro duk -
cja w Pol sce. Spół ka od lat dba o re la cje i śro -
do wi sko wpro wa dza jąc sze reg ulep szeń oraz
utrzy mu jąc sys tem ISO.

W chwi li obec nej od no to wu je się nie znacz -
ny trend, zgod nie z któ rym pro du cen ci wpro -
wa dza ją na ry nek pro duk ty o ob ni żo nej za -
war to ści kwa su azo to we go tj. za wie ra ją cych
po ni żej 10% te go kwa su – po twier dza to rów -
nież prze pro wa dzo na ana li za pro duk tów kon -
ku ren cji. Wpro wa dze nie na ry nek pro duk tów
za wie ra ją cych po ni żej 5% kwa su azo to we go
(z dą że niem do cał ko wi tej je go eli mi na cji),
cha rak te ry zu ją cych się jed no cze śnie po dob -
ną sku tecz no ścią i niż szą ce ną, wy mu si
na pod mio tach kon ku ren cyj nych ko niecz -
ność opra co wa nia i wdro że nia no wej ga my
pro duk tów.

In no wa cyj ne roz wią za nia
Ana li za ja ko ścio wa i ilo ścio wa pro duk tów kon -
ku ren cji wska zu je, że brak jest wśród nich
pre pa ra tów o ta kiej kom po zy cji che micz nej,
ja ką pla nu je uzy skać fir ma Chi mi me ca w wy -
ni ku pro wa dzo nych prac B+R. Wpro wa dze nie
na ry nek pla no wa nych pre pa ra tów bę dzie
rów no znacz ne z wpro wa dze niem no wo ści,
któ ra zmie ni struk tu rę do stęp nych i sto so wa -
nych pre pa ra tów do tra wie nia i pa sy wa cji. Po -
nad to pla no wa ne pro duk ty bę dą mia ły zna -
czą cy wpływ na zmia ny w za kre sie ga tun ków
sta li sto so wa nych w roz ma itych bran żach
(zwięk sze nie róż no rod no ści wy ko rzy sty wa -
nych ga tun ków sta li).

Pla no wa ne do wdro że nia pro duk ty, po sia -
da ją kil ka cech, któ re wy róż nią je na tle kon -
ku ren cyj nych pro duk tów, co przy czy ni się
do ich sku tecz ne go wpro wa dze nia na ry nek
oraz wy zna cze nie no wych kie run ków w bran -
ży. Do in dy wi du al nych cech pro duk tów moż -
na za li czyć: ob ni żo ną za war tość kwa su azo to -
we go (po ni żej 5 proc. z dą że niem do cał ko wi -
tej eli mi na cji), czas re ak cji i wy so ką sku tecz -
ność (czas trwa nia po je dyn cze go pro ce su wy -
no sić bę dzie 30 – 60 mi nut z dą że niem do je -
go mi ni ma li za cji, a sa ma war stwa pa syw na
bę dzie jed no rod na, trwa ła i wy so kiej ja ko -
ści – gę stość prą du pa sy wa cji, od po wia da ją ca

szyb ko ści ko ro zji, na po zio mie 3,0*10-10
A/dm2, z dą że niem do war to ści mi ni mal nej
w za leż no ści od ga tun ku sta li i roz two ru te sto -
we go), ni ską ce nę, po cho dze nie pro duk -
tu – pro dukt pol ski – oraz moż li wość prze -
obra że nia pro duk tu – wpro wa dze nie no wych
gam/se rii pro duk tów.

Chi mi me ca Pol ska cią gle do sko na li swo je
pro ce sy, nie ustan nie sta ra się za do wo lić klien -
tów wy cho dząc na prze ciw wy ma ga niom śro -

do wi sko wym, nor mom i re gu la cjom praw -
nym. Spół ka ja ko je dy na na pol skim ryn ku po -
sia da Po zwo le nie Zin te gro wa ne na tra wie nie
i pa sy wa cję w za nu rze niu dla ob ję to ści
88,56 m3, któ re wy ko nu je dla klien tów ze -
wnętrz nych. 

Pod su mo wu jąc o stal nie rdzew ną na le ży
dbać, jak o ko bie tę, bo stal, jak i fir ma są ro -
dza ju żeń skie go. A ko bie ta to pa sja, si ła, ener -
gia i moc – jak stal.
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wdzię czam to mło dzień czym prze ko na niom iż
wszyst ko jest w ży ciu moż li we je śli tyl ko bę -
dziesz cięż ko pra co wać. Tak na praw dę nie
waż ne jest czym się zaj mu jesz waż ne jest czy
wkła dasz w to ser ce i pra cu jesz na 100 proc.
Do bra ale mia ło być o sta li nie rdzew nej. 

Spół ka Chi mi me ca Pol ska zaj mu ją ca się za -
rów no dys try bu cją pre pa ra tów do tra wie nia
i pa sy wa cji, jak i świad cze niem usług czysz -
cze nia sta li nie rdzew nej, dzię ki cią głe mu do -
sko na le niu się i in we sty cjom sta ła się wio dą -
cym part ne rem dla wie lu pro du cen tów zbior -
ni ków, in sta la cji i kon struk cji ze sta li nie -
rdzew nych. 

Ten den cja wzro sto wa jest po zy tyw ną od -
po wie dzią na sza cun ki do ty czą ce ge ne ral ne -
go wzro stu zu ży cia sta li, któ re prze wi dy wa ła
bran ża w la tach po przed nich. Ge ne ral ny po -
pyt na stal ge ne ru ją in we sty cje w ta kich sek -
to rach jak bu dow nic two, dro go wnic two,
ener ge ty ka, prze mysł kon struk cyj ny i ma -
szy no wy, bran ża ar ty ku łów go spo dar stwa
do mo we go i far ma ceu tycz na czy mo to ry za -
cja. Je że li cho dzi o stal nie rdzew ną to za in te -
re so wa nie jej wy ko rzy sta nia ro śnie m. in.
wraz z ro sną cą za moż no ścią spo łe czeń stwa
na świe cie. Dla te go też Spół ka wpro wa dzi ła
in no wa cje pro duk to we, któ re po le ga ją na ob -
ni że niu tok sycz no ści pre pa ra tów sto so wa -
nych do che micz nej ob rób ki sta li nie rdzew -
nych oraz moż li wość za sto so wa nia ich
do che micz nej ob rób ki nie ty po wych sto pów

me ta li (no wo pow sta ją cych ta kich jak: Cr -Mn
i Cr -Mn -Ni).

Świa to we tren dy w za kre sie wy ko rzy sty wa -
nia kwa su azo to we go do che micz nej ob rób ki
me ta li oraz wpro wa dza ne re gu la cje praw ne
(w tym m. in. Dy rek ty wa ws. Emi sji Prze my -
sło wych IED) wska zu ją na wy raź ne ten den cje
ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie emi sji NOx. Fakt
ten po twier dza ją rów nież za pi sy do ku men tu
re fe ren cyj ne go (BREF) na te mat naj lep szych
do stęp nych tech nik (BAT) w za kre sie ob rób ki
po wierzch nio wej me ta li i two rzyw sztucz nych
(kod STM). Zgod nie z je go za pi sa mi – do naj -
lep szych tech nik w za kre sie ochro ny po wie -
trza na le ży ogra ni cze nie/sub sty tu cja sto so wa -
nia kwa su azo to we go (roz dział 4.18 Tech ni ki
zmniej sza nia emi sji do po wie trza). Po nad to
wzra sta ją ca świa do mość eko lo gicz na, tak że
w biz ne sie, spra wia, że co raz wię cej firm
zwra ca uwa gę na aspek ty śro do wi sko we i de -
cy du je się na wpro wa dze nie stra te gii roz wo ju
uwzględ nia ją cej spo łecz ną od po wie dzial ność
biz ne su – CSR (z ang. Cor po ra te So cial Re -
spon si bi li ty). CSR jest kon cep cją za rzą dza nia
przed się bior stwem, któ ra uwzględ nia in te res
spo łecz ny, ochro nę śro do wi ska oraz re la cje
z in te re sa riu sza mi fir my – za rów no z klien ta -
mi, pra cow ni ka mi jak i kon tra hen ta mi przed -
się bior stwa – przy za ku pach zwra ca uwa gę
na pro ces tech no lo gicz ny/uży wa ne środ ki
itp.. Ma jąc na uwa dze, że w ob sza rze do ty czą -
cym ochro ny śro do wi ska miesz czą się dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu mi ni ma li zo wa nie ne ga tyw -
ne go wpły wu dzia łal no ści przed się bior stwa
na śro do wi sko na tu ral ne po przez od po wie -
dzial ne za rzą dza nie za so ba mi na tu ral ny mi
i od pa da mi oraz ak tyw ne wspie ra nie dzia łań
na rzecz śro do wi ska – wpro wa dze nie na ry -

D la cze go stal nie rdzew na to nie zwy kła ko -
bie ta opo wiem o tym na koń cu ar ty ku łu.

Zaj mu ję się bran żą sta li nie rdzew nej od po -
nad 17 lat, kie dy tra fi łam do niej nie mal
z przy pad ku bę dąc stu dent ką wy dzia łu za rzą -
dza nia i mar ke tin gu na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym w Ka to wi cach. Wów czas na mo jej
dro dze po ja wi ła się moż li wość od by cia prak -
tyk stu denc kich we Fran cji w spół ce Chi mi -
me ca, a sta ło się to dzię ki mo jej cie ka wo ści
świa ta i de ter mi na cji zna le zie nia za ję cia
po ukoń cze niu stu diów. Na pi sa łam z proś bą
o prak ty ki do firm fran cu skich prze my sło -
wych w re gio nie Ro da nu za czy na jąc od li te ry
A, skoń czyw szy na li te rze C, gdyż fir ma od po -
wie dzia ła ofer tą prak tyk już po kil ku go dzi -
nach. Po my śla łam to jest do pie ro mieć szczę -
ście w ży ciu. Tak jed na de cy zja o wy jeź dzie
za gra ni cę zde ter mi no wa ła mo je ży cie za wo -
do we i ro dzin ne wo kół spół ki Chi mi me ca Pol -
ska. Mu szę przy znać, że nie wie dzia łam co to
stal nie rdzew na, ani co się z niej pro du ku je.
Mi sja wpro wa dze nia na pol ski ry nek pro duk -
tów do tra wie nia i pa sy wa cji by ła dla mnie
wy zwa niem tym bar dziej kie dy oka za ło się
jak bar dzo to jest trud ne, po nie waż wów czas
obo wią zy wa ły jesz cze ba rie ry cel ne i ba rie ry
mię dzy kul tu ro we. 

Od ma rzeń do kon kre tów
Bu do wa nie fir my w po je dyn kę nie wy da wa ło
mi się wca le trud ne na po cząt ku dro gi i za -

trawialnia.eu – marka stworzona przez Chimimeca Polska 

Stal nierdzewna to materiał o szerokim zastosowaniu oraz „niezwykła kobieta”,
o którą należy dbać – przekonuje Joanna Idzikowska, dyrektor zarządzająca
Chimimeca Polska. Poniżej opisuje ona swoją przygodę z branżą metalową
oraz pomysł na tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa. 
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Kanał YouTube Chimimeca Polska – filmy z otwarcia hali trawialnia.eu
oraz konferencji Big Business Meets Science.

Joanna Idzikowska wraz z mężem Krystianem Idzikowskim,
bohaterka książki „50 Wpływowych Kobiet Biznesu”.

Webinary Chimimeca Polska. 

Trawienie i pasywacja konstrukcji nowa hala trawialnia.eu.

Spółka Chimimeca Polska
zajmująca się zarówno
dystrybucją preparatów
do trawienia i pasywacji,
jak i świadczeniem usług
czyszczenia stali nierdzewnej,
dzięki ciągłemu doskonaleniu
się i inwestycjom stała się
wiodącym partnerem dla wielu
producentów zbiorników,
instalacji i konstrukcji ze stali
nierdzewnych. 


