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Odpowiadamy na zwiększony popyt
Chimimecadziaław Polscejużosiemlat.Jakajestpozycjafirmyna naszymrynku?
FirmaChimimecaweFrancjiistniejejuż 32lata.Spółkaprojektujei wytwarzaproduktychemicznedo obróbkistali,dystrybuujejena rynkacheuropejskich.Zatrudniaponad 70osób.ProdukcjaulokowanajestniedalekoLyonua zakładobróbkistalinierdzewnych–trawialniaw Moiranspod Grenoble.
W Polscejesteśmylideremrynkuw sprzedażyproduktówdo trawieniai pasywacji
stalinierdzewnych.Docieramyz ofertądo klientakońcowego,którymożesięprzekonaćjakdziałanaszprodukt,nasidoradcytechnicznipomagająw doborzeodpowiedniejtechnikitrawieniabezpośredniou klientaprezentującdziałanieśrodków
na urządzeniachklienta.
Na czympolegaprocestrawieniai pasywacjii po costosujesięgona stalach
nierdzewnych?
Zwyklestalnierdzewnaktórapochodziz hutyi jestdostarczanaprzezdystrybutora
jestczystai pozbawionakorozjipowierzchniowej,a jejwarstwapasywnaniejest
uszkodzona.Trawieniejestdopieropotrzebnejeślitawarstwazostanienaruszona,
np.poprzezcięcie,gięcie,spawanie.Po obróbcestalnierdzewnaulegarównieżróżnymzanieczyszczeniomorganicznym,którerównieżmogąbyćźródłemkorozji,jeśli
niepoddasięjejczyszczeniui odnowieniuwarstwypasywnej.
Trawieniejesttoprocesusuwaniapowierzchniowejwarstwymetaluluboczyszczaniepowierzchniprzedmiotówmetalowychz produktówkorozji,tlenków,rdzy,zgorzeliny,wszędzietamgdziezostałazmniejszonazawartośćchromuna powierzchnistali.Przeprowadzasięjew mieszaninachodpowiedniodobranychkwasów.W celuutrwaleniapowłoki
możnadodatkowopoddaćobrabianyprzedmiotpasywacji.Wynikiempasywacjimetali
jestpowstaniena powierzchnimetalucienkiejwarstwytlenku,któracharakteryzujesię
wysokąodpornościąna działanieczynnikówchemicznychi atmosferycznych.

WPolscejesteśmylideremrynkuwsprzedażyproduktówdotrawienia
ipasywacjistalinierdzewnych–mówiJoannaIdzikowska,
członekzarząduChimimecaPolska.

Dlaczegospółkazdecydowałasięzainwestowaćw nowątrawialnięw Polsce?
Wielunaszychklientówzgłaszałopotrzebętrawieniai pasywacjiswoichwyrobów
po produkcji.Procesytewiążąsięz pewnymiograniczeniami;miejsceobróbkimusibyćuprzednioprzygotowane,abyewentualneściekinieprzedostałysiędo gleby
i wód powierzchniowych. Ponadto obróbce towarzyszą tworzące się żrące opary.

OstatniemiesiącetodlafirmyChimimecaPolskaczasdynamicznegorozwoju…
Tak,w ubiegłymrokurozpoczęliśmybudowęnowejsiedzibyfirmy.InwestycjazostaładofinansowanaześrodkówUniiEuropejskiej.Całkowitawartośćprojektuwynosi 1,4mlnzł.Za tąkwotękupiliśmydziałkęwielkościponad 5tys.mkworazbudyneko powierzchniponad 800mkw.Remonttrwałod lipcado grudnia 2010roku.
W nowejsiedzibiespółkiznajdujesiębiuro,magazynorazw przygotowaniuczęść
halina potrzebynowejtrawialni.
Jakiezamówieniabędziew stanieobsłużyćnowatrawialnia?
Zakładbędziemógłtrawićelementyo gabarytachdługoścido siedmiumetróworaz
szerokości do dwóch metrów metodą zanurzeniową, oraz o wadze do 2 tys. kg.
Dziękitemujesteśmyw staniepoddaćprocesowitrawienia,pasywacji,suszenia
i pakowaniawedługwymagań„oxygenservice”okołostutonrurociągówtj. 2,5 km
o średnicachod 0,5do 52caliw ciągu 8tygodniroboczych.
W trawialnizostaniezainstalowaneurządzeniedo przetwarzaniawódz płukania,
któreoczyszcza 875 msześć.zużytejwodyroczniei zwracajądo procesu,w postaciczystejwodydestylowanej.Priorytetemfirmyjestdbanieo środowisko,obligujenasdo tegowprowadzonyw 2009rokuzintegrowanysystemzarządzaniajakościąi środowiskiemISO 9001oraz 14001.PosiadamyteżważnycertyfikatGermenisherLloyd.
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Z tegopowoduwieluklientówwolizlecićusługętrawieniana zewnątrz,dostarczającswójproduktdo profesjonalnegozakładuobróbkichemicznejczylitrawialni.
Obecnieotwarcieusługtrawieniai pasywacjimetaliwiążesięz przejściemskomplikowanej procedury prawnej i środowiskowej. Firma Chimimeca Polska dla swojej
działalności uzyskała już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, działamy
zgodniez literąprawa.PoddaliśmyjużpróbiewstępnejnaszemoceprzerobowepodczasrealizacjiprojektuObalixdlaAirLiquideorazPolimexu-Mostostalu.Wówczas
przerobiliśmyokoło 100tonrurociągówzestaliaustenitycznejw osiemtygodni.

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.
Ilewynosistandardowyczasrealizacjizamówienia?
Zwykle są to trzy dni robocze. Pierwszy poświęcony jest na przyjęcie produktu
do obróbki,rozładunek,kontrolępowierzchniprzed obróbką,odtłuszczeniei wstępneprzygotowanie.Kolejnydzieńjestprzeznaczonyna docelowąobróbkęw trawialni poprzez zanurzenie (lub natrysk dla urządzeń wielkogabarytowych): trawienie,
pasywacjęi dokładnepłukanie.Ostatniegodniaproduktprzechodzikontrolęjakościorazjestsuszonyi pakowany.
W jakichbranżachusługitrawieniai pasywacjiznajdujązastosowanie?
Chimimecastaleodpowiadana bieżącepotrzebybranżystalowejdziałającm.in.
dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, producentów
oczyszczalni ścieków, rurociągów, konstrukcji spawanych czy instalacji gazów
technicznych.Wśródnaszychklientówznajdująsięm.in.KompaniaPiwowarska,
CadburyWedel,L’Oreal,Avon,Oriflame,P&G,Colgate-Palmolive,Polfa,AirLiquide.
W tychbranżachusługiczyszczeniachemicznegoobejmujątakżewielezaawanso-

wanychprocesów,m.in.odtłuszczanie,odtlenianiei pasywacjęinstalacjikwasoodpornychprzezcyrkulację.Jesttometodaprzepływowagdziełączysięw obiegróżne
odcinkiinstalacji,mediumkrążyw instalacjiprzy pomocypompyorazzbiornikabuforowego.Oczyszczasięw tensposóbrurociągizestalinierdzewnej,linieprocesowe dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, spożywczego
orazinstalacjeczystychi superczystychgazówtechnicznych.Oprócztegowykonujemyusługitrawieniaza pomocąturbinyorbitalnej,metodąnatrysku,usuwanietlenkówi zanieczyszczeńpo agresywnychsubstancjachw systemachprodukcjiwody
i instalacjachprzemysłowychorazprzeprowadzamyinspekcjezbiorników.
Jakijest,Panizdaniem,stanwiedzypolskichfirmna tematzastosowaniastalinierdzewnych?
Uważam,iżjestbardzowysoki.Większośćfirmz branżydziałana rynkachmiędzynarodowych,majądostępdo różnychopracowań,współpracujązestowarzyszeniami,jaknp.Euroinox.Polscyproducenciurządzeńzestalinierdzewnychsącenieni
na rynkach zagranicznych, wśród nich wyróżniają się producent instalacji INSS-POLsp.z o.o.z Wrocławia,producentzbiornikówdo cysternChemet S.A.z TarnowskichGór,producentnaczepWIELTON S.A.,producentzbiornikówmagazynowychSchwarte-Milforsp.z o.o.
Do rozwojuzastosowaniastalinierdzewnychprzyczyniająsięrównieżtargibranżoweorganizowanew Polsceod wielulat.W najbliższymczasiebędziemywystawiać
sięna targachSteelMETna ExpoSilesiaw Sosnowcu(od 18do 20październikab.
r.). Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska, będziemy promować
nasząnowątrawialnięstalinierdzewnych.
A jakpostrzegapanibranżęstalinierdzewnychw Polsce?
Potencjałpolskiegorynkustalinierdzewnychjestbardzoduży,a ważnymelementemjestwysokipopytzestronyklientówkońcowych.Realizowanesątakżeinwestycjefinansowaneześrodkówunijnych,trwająprzygotowaniado Euro 2012.Jeżeli
do tegododamyfakt,iżzużyciestalinierdzewnychjestw Polscena stosunkowoniskim poziomie w porównaniu z państwami zachodnimi – to widać, jak dobre są
perspektywyrozwojutegorynku.
Przedsiębiorcyod latdziałającyw branżystalinierdzewnychwciążpodnosząswojąświadomośćw dziedziniedoboru,jaki obróbkitegomateriału,a dopierozaczynającymusząsięsporonauczyć.Dobrymdo tegomiejscemsąseminariaorganizowaneprzezKomisjęStaliOdpornychna KorozjęPUDS.
Rozmawiał:WojciechOpioła
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ChimimecaPolskasp.z o.o.zostałautworzonaw listopadzie 2003 roku, tuż po udziale francuskiej spółki-matki
na targach Interwelding w Katowicach. Siedziba firmy
znajdujesięw TarnowskichGórach.Przezpierwszetrzylatadziałalnościzajmowałasiędystrybucjąproduktówchemicznych do obróbki stali. Dziś spółka zatrudnia w Polsce 13osób,generujeobrotyhandlowewielkościkilkumilionówzłotychorazpozyskałado tejporyokoło 500klientów.Dużymkrokiemw rozwojufirmybyłudziałw budowie
największejeuropejskiejfabrykipastydo zębówColgate-Palmolivew Świdnicyw 2007roku.Działającna zlecenie
inwestora oraz największego wykonawcy firmy INSS-POL
z Wrocławia Chimimeca Polska wykonała odtłuszczanie,
odtlenianiei pasywacjęwszystkichinstalacjiprocesowych
liczącychkilkakilometrów.Pracezwiązanez obróbkąchemicznątrwały 12miesięcy.Wówczaspowstałdziałusług
ChimimecaPolska,któryspecjalizujesięw trawieniui pasywacjiurządzeńi konstrukcjina terenieklienta.
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