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w ta kiej apli ka cji sto pów mie dzi w bu dyn -
kach pu blicz nych jest lot ni sko w Bra zy -
lii – Sao Pau lo Con gon has.

Sta le nie rdzew ne z do dat kiem mie dzi 
Miedź ja ko pier wia stek sto po wy w sta lach nie -
rdzew nych jest sto so wa na w ce lu po lep sze nia
od por no ści ko ro zyj nej w śro do wi sku kwa su
siar ko we go. Z te go wzglę du wy stę pu je
w udzia le od 1 – 4 proc. w nie któ rych ga tun -
kach wy so ko sto po wych sta li au ste ni tycz nych,
np. 1.4539/AISI 904L (1,5 % Cu) oraz sta li du -
plex, np. 1.4507 (2,0 % Cu) i 1.4669 (1,6 – 3 %
Cu). W przy pad ku ga tun ków au ste ni tycz nych
prze zna czo nych do spę cza nia i wy ci ska nia
na zim no do pusz cza się do 1 % Cu, co po pra -
wia pla stycz ność w trak cie for mo wa nia. Na to -
miast w sta lach umac nia nych wy dzie le nio wo
wy dzie la się ja ko fa za umac nia ją ca po wo du ją -
ca wzrost wła sno ści me cha nicz nych po ob rób -
ce ciepl nej, np. w ga tun ku 1.4542 (3 – 5 % Cu).
Miedź w ga tun kach fer ry tycz nych jest do da -
wa na w ogra ni czo nym udzia le do 1 % w ce lu
po lep sze nia po dat no ści na for mo wa nie.

W gru pie sta li au ste ni tycz nych wy stę pu ją
tak że ga tun ki z do dat kiem mie dzi 3 – 4 % Cu,
za rów no dla od mian Cr -Ni: 1.4567/
/AISI 304Cu (3 – 4 % Cu), jak i od mian Cr -Ni -
-Mo: 1.4578/AISI 316Cu (3 – 3,5 % Cu). Ga tun -
ki z pod wyż szo nym udzia łem mie dzi są chęt -
nie sto so wa ne przez wy twór ców ele men tów
złącz nych for mo wa nych na zim no, np.
na wkrę ty sa mo gwin tu ją ce. Do da tek mie dzi
ogra ni cza umoc nie nie zgnio tem pod czas for -
mo wa nia na zim no i spra wia, że po for mo wa -
niu ele men ty są nie ma gne tycz ne.

Licz ne ba da nia wy ko na ne na prze strze ni
ostat nich lat wska zu ją, że do da tek mie dzi
w sta lach nie rdzew nych po lep sza tak że wła -
sno ści bio bój cze po wierzch ni. Do ty czy to
zwłasz cza eks plo ata cji w śro do wi skach wod -
nych, gdzie wy stę pu je zja wi sko po wsta wa nia
war stwy bio fil mu na po wierzch ni ma te ria łów
(wo dy wo do cią go we, wo dy na tu ral ne) i ko lej -
no moż li wo ści roz wo ju ko ro zji mi kro bio lo gicz -
nej. Bak te rie znaj du ją ce się w bio fil mie są
mniej wraż li we na wro gie śro do wi sko eks plo -
ata cji i przez to ła twiej prze ży wa ją w wo dach
wo do cią go wych o ni skiej za war to ści skład ni -
ków od żyw czych. W efek cie w za leż no ści
od sto so wa nia za bie gów ste ry li za cji i czysz -
cze nia po wierzch ni mo gą się w niej swo bod -
nie roz wi jać. Skłon ność do po wsta wa nia bio fil -
mu za le ży tak że od ma te ria łu bę dą ce go
w kon tak cie z wo dą. Na two rzy wach sztucz -
nych bio film po wsta je ła twiej niż na sta lach,
a zwłasz cza na sta li nie rdzew nej. Me cha nizm
dzia ła nia prze ciw bak te ryj ne go w wy ni ku
uwal nia nia jo nów Cu z osno wy ma te ria łów
me ta lo wych jest sze ro ko opi sa ny w li te ra tu -

ko śro dek an ty bak te ryj ny by ło sre bro,
a w mia rę roz wo ju tech no lo gii ma te ria ło -
wych, zwłasz cza na no tech no lo gii, za czę to
wy twa rzać po wierzch nie wy ko rzy stu ją ce po -
łą cze nia z na no cząst ka mi te go me ta lu. Ko lej -
nym po pu lar nym ma te ria łem o wła sno ściach
bio bój czych jest miedź. Me tal ten i je go sto py
(o za war to ści mie dzi po wy żej 60 proc.) po sia -
da ją do brą sku tecz ność prze ciw drob no ustro -
jo wą i okre śla się je wspól nym mia nem
„miedź prze ciw drob no ustro jo wa”. Ta kie sto -
py sta no wią szcze gól ną gru pę ma te ria łów
prze zna czo nych do pro duk cji po wierzch ni
szcze gól nie na ra żo nych na prze no sze nie mi -
kro or ga ni zmów, takich jak klam ki, po rę cze,
la dy w miej scach pu blicz nych. Pio nie rem

Stal nierdzewna w walce
z bakteriami i wirusami

mi nu je wy stę pu ją ce na niej drob no ustro je. Za -
bie gi te nie wpły wa ją nie ko rzyst nie na stan
i wy gląd sa mej po wierzch ni, co nie jest re gu łą
w przy pad ku in nych ma te ria łów. Dla sta li nie -
rdzew nej re gu lar ne czysz cze nie jest wręcz za -
le ca nie, po nie waż wspo ma ga za cho wa ne od -
por no ści ko ro zyj nej we wszyst kich wa run -
kach eks plo ata cyj nych. W trak cie czysz cze nia
zmy wa ny jest osad i za nie czysz cze nia sta łe,
a kon takt z wo dą sprzy ja na tu ral nej pa sy wa cji
po wierzch ni.

We dług naj now szych ba dań wy ko na nych
przez Kra jo wy In sty tut Zdro wia (USA) i Prin -
ce ton Uni ver si ty wy kry wal ność ko ro na wi ru sa
(CO VID -19) na po wierzch ni sta li nie rdzew nej
wy no si 2 – 3 dni, na po wierzch ni z two rzyw
sztucz nych 3 dni, na to miast na mie dzi tyl ko

4 go dzi ny. Po twier dza to ko niecz ność re gu lar -
ne go czysz cze ni wy po sa że nia i wszyst kich
po wierzch ni do ty ko wych ze sta li nie rdzew -
nych. Czysz cze nie za wsze po win no od by wać
się z wy ko rzy sta niem środ ków do te go prze -
zna czo nych, o do pusz czal nej dla sta li za war to -
ści chlor ków (naj le piej bez ich udzia łu). Sub -
stan cją czyn ną w środ kach de zyn fe ku ją cych
dla sta li nie rdzew nych mo że być kil ka związ -
ków, w tym al ko hol (eta nol), kwa sy (cy try no -
wy, na doc to wy, mle ko wy, okta no wy), nad tle -
nek wo do ru, czwar to rzę do we związ ki amo nio -
we i ich róż ne mie sza ni ny. Za wsze na le ży
spraw dzić przy dat ność da ne go pro duk tu dla
sta li nie rdzew nej. Nie zwy kle istot ne jest tak że
prze strze ga nie za le ceń dotyczących do pusz -
czal ne go cza su kon tak tu z ma te ria łem. Związ -
ki mo gą wy ma gać kil ku mi nu to we go od dzia ły -
wa nia na po wierzch ni dla uzy ska nia sku tecz -
no ści ste ry li za cyj nej. 

Wła sno ści ma te ria łów
Wie le ma te ria łów po sia da na tu ral ne wła sno -
ści prze ciw drob no ustro jo we (zdol ność do za -
bi ja nia lub in ak ty wa cji mi kro or ga ni zmów, ta -
kich jak bak te rie, grzy by i wi ru sy). Pod tym
wzglę dem ko rzyst ne wła sno ści wy ka zu je zło -
to, sre bro, miedź czy też ty tan. Jed nym
z pierw szych ma te ria łów wy ko rzy sta nych ja -

Stal nie rdzew na ma ugrun to wa ną po zy cję
w apli ka cjach o wy so kich wy ma ga niach

hi gie nicz nych. Od wie lu lat jest sto so wa na
do pro duk cji ma szyn i urzą dzeń spo żyw -
czych, ele men tów wy po sa że nia szpi tal ne go,
sprzę tu me dycz ne go oraz wszę dzie tam,
gdzie czyn ni kiem kry tycz nym jest ła twość
czysz cze nia i ste ry li za cji, a tak że po wstrzy -
ma nie roz wo ju np. bak te rii. Trze ba jed nak pa -
mię tać, że po wierzch nie ze sta li nie rdzew nej
ma ją ogra ni czo ną od por ność na roz mna ża nie
się mi kro or ga ni zmów. Z te go po wo du wy ma -
ga ją re gu lar ne go czysz cze nia i de zyn fek cji. 

Czy ścić, czy ścić, czy  ścić
Czysz cze nie po wierzch ni ze sta li nie rdzew -
nych, np. środ ka mi z za war to ścią al ko ho lu, eli -
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Dostarczamy
stale kwasoodporne,
metale nieżelazne,
profile aluminiowe.

Oferujemy usługi cięcia
wodą oraz obróbki

skrawaniem.

Produkujemy systemy
ogrodzeniowe.

www.tabal.pl

Ten powszechnie wykorzystywany w przemyśle oraz architekturze materiał sam w sobie
nie chroni przed rozprzestrzenianiem się zarazków. Jednak odpowiednio konserwowany
pozwala utrzymać wysokie standardy higieny – pisze Zbigniew Brytan, wykładowca
Politechniki Śląskiej, ekspert Stowarzyszenia Stal Nierdzewna. 

Około 80 proc. wszystkich
infekcji rozprzestrzenia się
poprzez dotyk. Dlatego takie
elementy, jak klamki czy
poręcze, powinny mieć jak
najlepsze własności
przeciwdrobnoustrojowe.
Należy je regularnie czyścić. 

Wszędzie tam, gdzie trzeba utrzymać higienię

powierzchni, która ma styczność z wodą,

stal nierdzewna jest niezastąpiona.  
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rze, a zdol ność prze ciw bak te ryj na mie dzi jest
zna na od cza sów hi sto rycz nych. Z te go wzglę -
du wpro wa dze nie do dat ku mie dzi do sta li
nie rdzew nej mo że po lep szyć jej wła sno ści
prze ciw bak te ryj ne i wpły wać na ha mo wa nie
two rze nia się bio fil mu w sys te mach wod -
nych, zwłasz cza wo dy wo do cią go wej. 

Do da tek mie dzi w za kre sie 3 – 4 proc. nie po -
gar sza in nych wła sno ści sta li nie rdzew nych,
w tym od por no ści ko ro zyj nej, wła sno ści me cha -
nicz nych oraz po dat no ści na for mo wa nie, a jed -
no cze śnie znacz nie po sze rza spek trum za sto so -
wań o apli ka cje wy ma ga ją ce zwięk szo nej sku -
tecz no ści an ty bak te ryj nej wo bec róż nych bak te -
rii. Sta le z do dat kiem mie dzi (np. 304Cu, 316Cu,
itd.) o do sko na łych wła ści wo ściach an ty bak te -
ryj nych znacz nie roz sze rza ją za kres ogól nych
za sto so wań sta li nie rdzew nej w prze my śle spo -
żyw czym, apli ka cjach w śro do wi sku bio lo gicz -
nym oraz za sto so wa niach o wy so kich wy ma ga -
niach hi gie nicz nych.

Po wło ki an ty bak te ryj ne
Dla sta li nie rdzew nych do stęp ne są tech ni ki
na no sze nia spe cjal nych po włok an ty bak te -
ryj nych. Przy kła dem są po wło ki po li me ro we

z na no cząst ka mi sre bra. Moż na w nich se -
lek tyw nie re gu lo wać roz miar, ilość i sto pień
uwal nia nia na no czą stek sre bra. Po wło ki są
optycz nie prze zro czy ste, tym sa mym efekt
wi zu al ny po wierzch ni sta li nie rdzew nej jest
za cho wa ny. Cha rak te ry zu ją się też do brą sta -
bil no ścią che micz ną. Po wło ki ma ją też do brą
przy czep ność do pod ło ża, ale jak wszyst kie
po wło ki po li me ro we nie wy ka zu ją wy so kiej
od por no ści na ście ra nie, zwłasz cza in ten -
syw ne czysz cze nie me cha nicz ne. Nie wąt pli -
wą za le tą jest moż li wość apli ka cji ko mer cyj -
ny mi tech ni ka mi po wle ka nia ma te ria łów po -
li me ro wych (na trysk, za nu rze nie, druk id.),
co umoż li wia apli ka cję na ele men tach o róż -

nych ga ba ry tach i kształ tach. Po wło ki te go
ty pu z po wo dze niem znaj dą za sto so wa nie
na ele men ty wy po sa że nia szpi ta li, urzą dze -
nia me dycz ne, sa ni tar ne, a tak że dla prze my -
słu spo żyw cze go i far ma ceu tycz ne go. Po dob -
nie jak po wło ki po li me ro we za bez pie cza ją ce
przed po wsta wa niem od ci sków pal ców
na sprzę cie AGD, po wło ki z do dat kiem na no -
czą stek sre bra mo gą być sto so wa ne na po -
wierzch nie lo dó wek do mo wych. Te go ty pu
po wło ki sku tecz nie eli mi nu ją bak te rie Esche -
ri chia Co li oraz gron kow ca zło ci ste go. 

War stwa wierzch nia
   o wła sno ściach an ty bak te ryj nych 
W wa run kach eks pe ry men tal nych opra co wa -
no już sta le nie rdzew ne z mi kro do dat kiem
sre bra (0,05 % Ag) i po twier dzo no po lep szo ne
wła sno ści prze ciw bak te ryj ne po wierzch ni.
Ba da ne są za rów no ga tun ki au ste ni tycz ne, jak
i du plex. Pra ce nad mo dy fi ka cją skła du che -
micz ne go sta li wciąż trwa ją, ale trud no stwier -
dzić, czy do cze ka ją się peł nej ko mer cja li za cji. 

Dy na micz nie roz wi ja ją się na to miast tech -
ni ki in ży nie rii po wierzch ni, któ re mo gą po -
lep szyć wła sno ści an ty bak te ryj ne. Więk szość

sto so wa nych do tej po ry tech nik po le ga ła
na wy twa rza niu cien kiej war stwy sre bra
na mięk kim pod ło żu sta lo wym, co utrud nia
jed no cze sne za pew nie nie wy so kiej trwa ło ści
i wła ści wo ści an ty bak te ryj nych. W ostat nich
la tach opra co wa no tech ni kę mo dy fi ka cji po -
wierzch ni sta li nie rdzew nych przez jed no cze -
sne na sy ce nie war stwy wierzch niej azo tem
i wę glem w ce lu zwięk sze nia twar do ści
przy jed no cze snym wpro wa dze niu do dat ku
sre bra lub mie dzi, któ re za pew nia ją wła sno -
ści an ty bak te ryj ne. W tym ce lu za sto so wa no
tech ni kę na sy ca nia jo no we go me to dą ekra -
nów ak tyw nych (Ac ti ve Scre en Pla -
sma – ASP), któ ra jest sto so wa na do azo to wa -
nia, wę glo azo to wa nia sta li i da je lep sze re zul -

ta ty od kla sycz nych tech nik ja rze nio wych.
W tym przy pad ku udo sko na lo no tech ni kę
ASP i dzię ki te mu war stwa wierzch nia sta li
nie rdzew nej prze sy cona azo tem i wę glem
(po wsta je twar da fa za S) zo sta je do dat ko wo
wzbo ga co na na no kry sta licz nym sre brem lub
mie dzią. 

Tak uszla chet nio na stal jest więc twar da
i od por na na czysz cze nie me cha nicz ne oraz
wy ka zu je sil ne wła sno ści an ty bak te ryj ne.
War stwa wierzch nia na sy co na sre brem
w pro ce sie ASP mo że osią gnąć 93 proc.
zmniej sze nia udzia łu bak te rii Esche ri chia co -
li (E. co li) po 6 go dzi nach kon tak tu w po rów -
na niu ze zwy kłą sta lą nie rdzew ną. Do dat ko -
wo po wierzch nia zmo dy fi ko wa na w ten spo -

sób za cho wu je wła sno ści an ty bak te ryj ne
po wie lo krot nym czysz cze niu, w od róż nie niu
od po włok z two rzyw sztucz nych z do dat -
kiem me ta li, któ re są zbyt mięk kie i mniej
od por ne na zu ży cie ścier ne. W tech ni ce ASP
po wierzch nia nie jest po kry wa na ma te ria łem
po wło ko wym, za miast te go do cho dzi do mo -
dy fi ka cji war stwy wierzch niej sa mej sta li. 

Li te ra tu ra

•Miedź lepsza od srebra?,
https://www. termedia.
pl/mz/Miedz-lepsza-od-srebra-, 5742. html
•New coronavirus stable for hours
on surfaces, SA RS-CoV-2 stability similar
to original SARS virus, National Institutes
of Health, www.nih.gov 
•Y. Junping, L. Wei, Antibacterial 316L
Stainless Steel Containing Silver
and Niobium, Rare Metal Materials and
Engineering, vol 42 (10), 2013, 2004 – 2008.
•University of Birmingham, Antibacterial
coating for stainless steel,
www.birmingham.ac.uk
•Antimicrobial Coating on Stainless Steel,
EPG AG, www.e-p-g.de

WYKRYWALNOŚĆ KORONAWIRUSA
W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

Powietrze 3 h

Miedź 4 h

Karton 24 h

Stal nierdzewna 2 – 3 dni

Plastik 3 dni

Źródło: National institutes of Health

Dodatek miedzi w stalach nierdzewnych polepsza własności
biobójcze powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza eksploatacji
w środowiskach wodnych, gdzie występuje zjawisko powstawania
warstwy biofilmu na powierzchni materiałów (wody wodociągowe,
wody naturalne) i kolejno możliwości rozwoju korozji
mikrobiologicznej.


