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Trawialnia.eu 

Trawienie, pasywacja, pasja
Chimimeca Polska i współwłaścicielka firmy Joanna Idzikowska rozpowszechniły słowo trawialnia, 
nazywając tak usługi wykonywane od 16 lat i tworząc nową jakość pod marką „trawialnia.eu trawienie 
i pasywacja”. Według Joanny Idzikowskiej stal nierdzewna to materiał o szerokim zastosowaniu oraz 
„niezwykła kobieta”, o którą należy dbać.

´

FocusNierdzewne: To, że stal nierdzewna jest 
niezwykłym materiałem, to już wiemy. A dlaczego 
jest „niezwykłą kobietą”?
Joanna Idzikowska: O tym, dlaczego stal nierdzewna 
to niezwykła kobieta, opowiem na końcu. Zajmuję się 
branżą stali nierdzewnej od ponad 16 lat, kiedy trafi-
łam do niej niemal przez przypadek, będąc studentką 

wydziału zarządzania i marketingu na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Wówczas na mojej 
drodze pojawiła się możliwość odbycia praktyk stu-
denckich we Francji w spółce Chimimeca, a stało się 
to dzięki mojej ciekawości świata i determinacji znale-
zienia zajęcia po ukończeniu studiów. Napisałam 
z prośbą o praktyki do francuskich firm przemysło-
wych w regionie Rodanu, zaczynając od literki A, a 
skończywszy na literce C, gdyż firma Chimimeca od-

powiedziała ofertą praktyk już po kilku godzinach. Po-
myślałam: to jest dopiero mieć szczęście w życiu. 
W ten sposób jedna decyzja o wyjeździe za granicę 
zdeterminowała całe moje życie zawodowe i rodzin-
ne wokół spółki Chimimeca Polska. Muszę przyznać, 
że nie wiedziałam co to stal nierdzewna, ani co się 
z niej produkuje. Misja wprowadzenia na polski rynek 

produktów do trawienia i pa-
sywacji była dla mnie wy-
zwaniem i okazała się bar-
dzo trudna, ponieważ wów- 
czas obowiązywały jeszcze 
bariery celne i międzykultu-
rowe. 

FN: Ponadto, należało 
stworzyć samodzielnie 
spółkę od podstaw. To 
także nie jest łatwe dla 
osoby bez dużego do-
świadczenia, stojącej do-
piero u progu kariery za-
wodowej.
Joanna Idzikowska: Budo-
wanie firmy w pojedynkę nie 
wydawało mi się wcale trud-
ne na początku drogi i za-
wdzięczam to młodzień-
czym przekonaniom, iż 
wszystko jest w życiu możli-
we, jeśli tylko będziesz cięż-

ko pracować. Tak naprawdę nie jest ważne czym się 
zajmujesz. Ważne jest, czy wkładasz w to serce i pra-
cujesz na 100%.... Ale miało być o stali nierdzewnej. 
Spółka Chimimeca Polska, poczynając od dystrybu-
tora preparatów do trawienia i pasywacji, po usługi 
czyszczenia stali nierdzewnej - dzięki ciągłemu do-
skonaleniu się i inwestycjom - stała się wiodącym 
partnerem dla wielu producentów zbiorników, instala-
cji i konstrukcji ze stali nierdzewnych. 

Joanna Idzikowska wraz z mężem Krystianem Idzikowskim,
bohaterka książki 50 Wpływowych Kobiet Biznesu
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FN: Praktycznie od początku sprzedaż produk-
tów i usług firmy Chimimeca dynamicznie rośnie. 
Pomógł w tym także rynek - szereg czynników 
zewnętrznych i rozwój gospodarczy
w Polsce i w Europie.
Joanna Idzikowska: Tendencja wzrostowa jest pozy- 
tywną odpowiedzią na szacunki dotyczące general-
nego wzrostu zużycia stali, które przewidywała bran-
ża w latach poprzednich. Popyt na stal generują in-
westycje w takich sektorach jak budownictwo, 
drogownictwo, energetyka, przemysł konstrukcyjny i 
maszynowy, branża artykułów gospodarstwa domo-
wego i farmaceutyczna czy 
motoryzacja. Jeżeli chodzi o 
stal nierdzewną to zaintere-
sowanie jej wykorzystania 
rośnie, między innymi wraz 
z rosnącą zamożnością 
społeczeństwa na świecie. 
Dlatego też Spółka wprowa-
dziła innowacje produktowe, 
które polegają na obniżeniu 
toksyczności preparatów 
stosowanych do chemicznej 
obróbki stali nierdzewnych 
oraz możliwość zastosowa-
nia ich do chemicznej ob-
róbki nietypowych stopów metali (nowo powstają-
cych, takich jak: Cr-Mn i Cr-Mn-Ni).

FN: No właśnie, a co z tak istotną,
w Waszej działalności, ochroną środowiska?
Joanna Idzikowska: Światowe trendy w zakresie wy- 

korzystywania kwasu azoto-
wego do chemicznej obrób-
ki metali oraz wprowadzane 
regulacje prawne (w tym 
m.in. Dyrektywa ws. Emisji 
Przemysłowych IED) wska-
zują na wyraźne tendencje 
mające na celu ogranicze-
nie emisji NOx. Fakt ten po-
twierdzają również zapisy 
dokumentu referencyjnego 
(BREF) na temat najlep-
szych dostępnych technik 
(BAT) w zakresie obróbki 
powierzchniowej metali i 

tworzyw sztucznych (kod STM). Zgodnie z jego zapi-
sami do najlepszych technik w zakresie ochrony po-
wietrza należy ograniczenie/substytucja stosowania 
kwasu azotowego (rozdział 4.18 Techniki zmniejsza-
nia emisji do powietrza). Ponadto wzrastająca świa-
domość ekologiczna, także w biznesie, sprawia, że 
coraz więcej firm zwraca uwagę na aspekty środowi-
skowe i decyduje się na wprowadzenie strategii roz-
woju, uwzględniającej społeczną odpowiedzialność 
biznesu - CSR (z ang. Corporate Social Responsibili-
ty). CSR jest koncepcją zarządzania przedsiębior-
stwem, która uwzględnia interes społeczny, ochronę 

środowiska oraz relacje z interesariuszami firmy - za-
równo z klientami, pracownikami, jak i kontrahentami 
przedsiębiorstwa - a przy zakupach zwraca uwagę na 
proces technologiczny, używane środki itp. Mając na 
uwadze, że w obszarze dotyczącym ochrony środo-
wiska mieszczą się działania mające na celu minima-

Kanał You Tube Chimimeca Polska - filmy z otwarcia hali trawialnia.eu
oraz konferencji Big Business Meets Science

Webinary Chimimeca Polska



Aktualnosci rynku polskiego

FocusNißrdzewne 05/2020

6 ´

lizowanie negatywnego wpływu działalności przed-
siębiorstwa na środowisko naturalne, poprzez 
odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi i 
odpadami oraz aktywne wspieranie działań na rzecz 
środowiska - wprowadzenie na rynek nowych (pro- 
środowiskowych) produktów i usług zgodnych z po-
wyższymi zasadami - spowoduje zmianę na rynku i 
wymusi stosowanie ekologicznej alternatywy dla do-

tychczasowych rozwiązań. Taką odpowiedzią na ba-
dania, które prowadzi spółka w swoim laboratorium - 
dzięki m.in. projektowi Centrum Badawczo Rozwojo- 
wego Obróbki Chemicznej Metali - jest  uruchomiona 
produkcja w Polsce. Spółka od lat dba o relacje i śro-
dowisko, wprowadzając szereg ulepszeń oraz utrzymu- 
jąc system ISO - jakość, środowisko i bezpieczeństwo.

FN: Czy to oznacza brak
na rynku proekologicznych produktów?
Joanna Idzikowska: W chwili obecnej odnotowuje się 
nieznaczny trend, zgodnie z którym producenci wpro-
wadzają na rynek produkty o obniżonej zawartości 
kwasu azotowego tj. zawierających poniżej 10% tego 
kwasu - potwierdza to również przeprowadzona ana-
liza produktów konkurencji. Wprowadzenie na rynek 
produktów zawierających poniżej 5% kwasu azoto-
wego (z dążeniem do całkowitej jego eliminacji), cha-
rakteryzujących się jednocześnie podobną skutecz-
nością i niższą ceną, wymusi na podmiotach 
konkurencyjnych konieczność opracowania i wdroże-
nia nowej gamy produktów.
Analiza jakościowa i ilościowa produktów konkurencji 
wskazuje, że brak jest wśród nich preparatów o takiej 

kompozycji chemicznej, jaką planuje uzyskać firma 
Chimimeca w wyniku prowadzonych prac B+R. Wdro-
żenie na rynek planowanych preparatów będzie rów-
noznaczne z wprowadzeniem nowości, która zmieni 
strukturę dostępnych i stosowanych preparatów do 
trawienia i pasywacji. Ponadto planowane produkty 
będą miały znaczący wpływ na zmiany w zakresie 
gatunków stali stosowanych w rozmaitych branżach 

(zwiększenie różnorodności 
wykorzystywanych gatun-
ków stali).

FN: O jakich
produktach tu mowa?
Joanna Idzikowska: Plano-
wane do wdrożenia produk-
ty, posiadają kilka cech, któ-
re wyróżnią je na tle innych, 
konkurencyjnych produk-
tów, co przyczyni się do ich 
skutecznego wprowadzenia 
na rynek oraz wyznaczenie 
nowych kierunków w bran-
ży. Do indywidualnych cech 

produktów można zaliczyć: obniżoną zawartość kwa-
su azotowego (poniżej 5% z dążeniem do całkowitej 
eliminacji), czas reakcji i wysoką skuteczność (czas 
trwania pojedynczego procesu wynosić będzie 30-60 
minut z dążeniem do jego minimalizacji, a sama war-
stwa pasywna będzie jednorodna, trwała i wysokiej 
jakości - gęstość prądu pasywacji, odpowiadająca 
szybkości korozji, na poziomie 3,0*10-10 A/dm2, z dą-
żeniem do wartości minimalnej w zależności od ga-
tunku stali i roztworu testowego), niską cenę, pocho-
dzenie produktu (produkt polski) oraz możliwość 
przeobrażenia produktu - wprowadzenie nowych 
gam/serii produktów.
Chimimeca Polska ciągle doskonali swoje procesy, 
nieustannie stara się zadowolić klientów, wychodząc 
naprzeciw wymaganiom środowiskowym, normom i 
regulacjom prawnym. Jako jedyna na polskim rynku 
posiada Pozwolenie Zintegrowane na trawienie i pa-
sywację w zanurzeniu dla objętości 88,56 m3, które 
wykonuje dla klientów zewnętrznych.
Podsumowując i wracając do pierwszego pytania: o 
stal nierdzewną należy dbać jak o kobietę, bo stal, jak 
i firma są rodzaju żeńskiego. A kobieta to pasja, siła, 
energia i moc - jak stal.

Trawienie i pasywacja konstrukcji -
nowa hala trawialnia.eu




