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sta li au ste ni tycz nych, ta kie jak 1.4301
i 1.4307. W miej scach na ra żo nych na więk sze
za nie czysz cze nia po wie trza przez emi sje
prze my sło we, moż na uży ć sta li z do dat kiem
mo lib de nu ty pu 1.4401, 1.4404 i 1.4571.

ko ro zji gal wa nicz nej na sty ku obu ma te ria -
łów.

Nie bez zna cze nia jest do bór od po wied nie -
go wy koń cze nia po wierzch ni ele men tów ze
sta li nie rdzew nej. Po wierzch nie o wy so kiej
chro po wa to ści sprzy ja ją aku mu la cji bru du
i za nie czysz czeń at mos fe rycz nych, co wy ma -
ga częst szej kon tro li i kon ser wa cji ele men -
tów. Stal nie rdzew na o po wierzch ni gład kiej
jest na to miast ła twiej zmy wa na przez na tu -
ral ne opa dy desz czu i trud niej za le ga ją
na niej za nie czysz cze nia sprzy ja ją ce roz wo jo -
wi ko ro zji.

Trze ba pa mię tać, że aby móc dłu go się cie -
szyć es te tycz nym wy glą dem ele men tów ze
sta li nie rdzew nej, na le ży pod da wać je okre so -
wej kon ser wa cji. W więk szo ści przy pad ków
spro wa dza się ona do my cia z uży ciem ła god -
nych de ter gen tów.                                  ZB, AML

Stal nierdzewna zdobywa miasta

Jednym z pierwszych użytkowników stojaka
rowerowego wykonanego we współpracy
miasta ze Stowarzyszeniem Stal Nierdzewna
był Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy
(fot. u góry, pierwszy z prawej). Za realizację
przedsięwzięcia odpowiedzialne były firmy
Invest-Tech, Ekowater oraz Outokumpu
Distribution Polska. 
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Zapraszamy do obejrzenia filmu z inauguracji
stojaka rowerowego. Materiał jest dostępny
na kanale YouTube Stowarzyszenia Stal
Nierdzewna.

Wykorzystanie stali nierdzewnych w małej architekturze miejskiej
wpisuje się w światowe trendy proekologicznego podejścia
do zagospodarowania przestrzeni publicznej miast. Jest to materiał,
który – odpowiednio wkomponowany w przestrzeń publiczną
– może zdecydowanie poprawić jakość życia nas wszystkich.

Je że li śro do wi sko jest kla sy fi ko wa ne ja ko
agre syw ne, np. na ob sza rach przy brzeż nych
czy prze my sło wych, za le ca się ga tun ki o wyż -
szym stę że niu pier wiast ków sto po wych, np.
le an du plex 1.4362, du plex 1.4462 i wy so ko -
sto po we sta le au ste ni tycz ne 1.4539.

Pod czas pro jek to wa nia kon struk cji na le ży
uni kać czyn ni ków sprzy ja ją cych ko ro zji, np.
gro ma dze nia się za nie czysz czeń. Je że li sto -
su je się róż ne me ta le (łą cze nie ze sta lą czar -
ną, alu mi nium), na le ży pod jąć od po wied nie
środ ki ostroż no ści w ce lu prze ciw dzia ła nia

Do stwo rze nia in sta la cji o dłu go ści 12 m
wy ko rzy sta no głów nie pro fi le o wy mia -
rach 50 mm x 50 mm x 3 mm oraz bla chę,
któ ra po słu ży ła do wy ko na nia sie dzisk. Łącz -
na ma sa sto ja ka to mniej wię cej pół to ny.
Wspo mnia ne sie dzi ska zo sta ły po kry te ma te -
ria łem kom po zy to wym Re sy sta. Po dob nie jak
stal nie rdzew na jest on od por ny na dzia ła nie
wa run ków at mos fe rycz nych. 

Dłu go trwa łe ko rzy ści
Uży cie sta li nie rdzew nej w in fra struk tu rze ro -
we ro wej miast jest po wszech ne w kra jach Eu -
ro py Za chod niej, ale w Pol sce jest to ra czej no -
wość. Po wszech nie bo wiem sto su je się sta le
czar ne o po wierzch ni gal wa ni zo wa nej lub ma -
lo wa nej. Nie wąt pli wie jest to zwią za ne z niż -
szą ce ną tych ma te ria łów. War to jed nak przy -
po mnieć, że re ali za cja ce lów zrów no wa żo ne -
go roz wo ju prze strze ni pu blicz nej, tak że
w dzie dzi nie in fra struk tu ry ro we ro wej, wy ma -
ga uży cia ma te ria łów eko lo gicz nych o jak naj -
mniej szym wpły wie na śro do wi sko na tural ne. 

Uwzględ nia jąc cał ko wi ty koszt ży cia pro -
duk tów oka zu je się, że uży cie sta li nie rdzew -
nej jest naj bar dziej opty mal ne. Eli mi nu je bo -
wiem na kła dy na kosz to chłon ną i czę sto ma ło
przy ja zną dla śro do wi ska kon ser wa cję zwią -
za ną m.in. z ma lo wa niem (co jest ko niecz ne
w przy pad ku sta li czar nych). 

Ja ką stal wy brać
Ele men ty ar chi tek tu ry miej skiej pod le ga ją
wpły wo wi czyn ni ków po go do wych, za nie -
czysz cze niu po wie trza, a zi mą nie ko rzyst ne -
mu od dzia ły wa niu so li dro go wej. W pew nych
wa run kach na wet stal nie rdzew na mo że sko -
ro do wać, dla te go waż ne jest, aby od po wied nio
do brać ga tu nek ma te ria łu.

Do za sto so wań w ob sza rach wiej skich lub
w mia stach o ni skiej emi sji prze my sło wej do -
sko na łym wy bo rem są stan dar do we ga tun ki

że my na kon kret nym przy kła dzie udo wod nić,
jak trwa łym, wy trzy ma łym, es te tycz nym i ela -
stycz nym ma te ria łem jest stal nie rdzew na – po -
wie dział An drzej Mi chal ski -Stęp kow ski, pre zes
Sto wa rzy sze nia Stal Nie rdzew na.       

Do bu do wy sto jaka do bra no po pu lar ny ma -
te riał AISI 304 (1.4301). Jest on bar dzo od por -
ny na ko ro zję, ma do bre wła ści wo ści me cha -
nicz ne, jest cią gli wy, po dat ny na kształ to wa -
nie, wy trzy ma ły na zmien ną tem pe ra tu rę
oraz bar dzo do brze się spa wa.

Uda na współ pra ca
No wy sto jak ro we ro wy po wstał dzię ki współ -
pra cy Sto wa rzy sze nia Stal Nie rdzew na z war -
szaw skim ra tu szem. Za re ali za cję przed się -
wzię cia od po wie dzial ne by ły fir my In vest -Tech,
Eko wa ter oraz Outo kum pu Di stri bu tion Pol ska.
Dwie pierw sze za pro jek to wa ły, wy ko na ły, a tak -
że za in sta lo wa ły ca łą kon struk cję. Ostat nia na -
to miast do star czy ła ma te riał do pro duk cji.

– Bar dzo dzię ku je my fir mom, któ re za an ga -
żo wa ły się w przed się wzię cie. Dzię ki te mu mo -

W sa mym cen trum sto li cy, tuż obok War -
szaw skie go Pa wi lo nu Ar chi tek tu ry

ZO DIAK, 30 lip ca 2020 r. ofi cjal nie od da no
do użyt ku sto jak ro we ro wy, któ ry nie mal
w ca ło ści wy ko na ny jest ze sta li nie rdzew nej.
Jed nym z pierw szych ro we rzy stów, któ rzy
z nie go sko rzy sta li, był Mi chał Ol szew ski, wi -
ce pre zy dent War sza wy. 

– Do bór ma te ria łu, z któ re go wy ko na -
na jest kon struk cja, nie na stą pił przy pad ko -
wo. Za le ża ło nam na tym, aby był to ma te riał
eko lo gicz ny. Stal nie rdzew na pod le ga peł ne -
mu re cy klin go wi, dzię ki cze mu mo że być
uży wa na wie lo krot nie – po wie dział wi ce pre -
zy dent Ol szew ski. 

Za zna czył on, że wła dze mia sta od wie lu
już lat za chę ca ją miesz kań ców do ko rzy sta -
nia z al ter na tyw nych środ ków ko mu ni ka cji.
Że by by ło to moż li we, nie zbęd na jest od po -
wied nia in fra struk tu ra. Do jej bu do wy na to -
miast świet nie się na da je stal nie rdzew na. 

Współczesne projektowanie przestrzeni publicznej jest ukierunkowane na zaspokojenie wielu różnorodnych potrzeb mieszkańców.
Przeznaczone dla nich konstrukcje mają być estetyczne, wytrzymałe i bezpieczne. Wszystkie te kryteria można spełnić, wykorzystując
stale nierdzewne.


