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W arsz ta ty na uko wo -tech nicz ne od by wa -
ły się w ra mach eu ro pej skie go pro jek -

tu pro mo cji naj now szych wy tycz nych Eu ro -
ko dów do ty czą cych kon struk cyj nych sta li
nie rdzew nych (PU REST – Pro jekt Pro mo tion
of New Eu ro co de Ru les for Struc tu ral Sta in -
less Ste el). Part ne rem wy da rze nia by ło  Sto -
wa rzy sze nie Stal Nie rdzew na.

Se mi na rium po świę co no pre zen ta cji za le -
ceń za war tych w „Pod ręcz ni ku pro jek to wa -
nia kon struk cji ze sta li nie rdzew nych”, któ ry
zo stał przy go to wa ny przez Nan cy Bad doo ze

Ste el Con struc tion In sti tu te w ra mach pro -
jek tu Fun du szu Ba daw cze go Wę gla i Sta li
(grant 709600).

W spo tka niu w Rze szo wie wzię ło udział po -
nad 70 uczest ni ków z róż nych ośrod ków aka -
de mic kich w Pol sce, biur pro jek to wych
i przed się biorstw zaj mu ją cych się wy ko ny wa -
niem kon struk cji ze sta li nie rdzew nej.

Już niebawem w ra mach pro jek tu PU REST,
po win na zo stać uru cho mio na stro na in ter ne -
to wa (w ję zy ku pol skim), na któ rej do stęp na
bę dzie m.in. elek tro nicz na wer sja „Pod ręcz ni -
ka pro jek to wa nia kon struk cji ze sta li nie -
rdzew nych”. Przy go to wy wa na jest też spe cjal -
na apli ka cja na urzą dze nia mo bil ne prze zna -
czo na dla kon struk to rów za in te re so wa nych
wy ko rzy sta niem sta li nie rdzew nych.

PUREST – europejski projekt obecny w Polsce
Stale nierdzewne są dobrym materiałem konstrukcyjnym – przekonywali o tym
uczestnicy seminarium zorganizowanego 13 października 2017 r. przez Politechnikę
Rzeszowską, Katedrę Konstrukcji Budowlanych.

Świat stali nierdzewnych
spotkał się w Maastricht
Jubileuszowa, dziesiąta edycja The Stainless Steel World Conference & Exhibition trwała
od 28 do 30 listopada 2017 r. Zgromadziła przedstawicieli wszystkich najważniejszych graczy
globalnej branży stali nierdzewnej. Wśród targowych wystawców pojawiła się silna reprezentacja
członków i partnerów Stowarzyszenia Stal Nierdzewna (na zdjęciach ich stoiska). 
Więcej informacji: www.stainless-steel-world.net
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Dostęp do profesjonalnych informacji

Dostęp do szkoleń oraz porad ekspertów na preferencyjnych warunkach

Pomoc w promocji firmy i budowaniu jej pozytywnego wizerunku

Kontakt ze środowiskiem naukowym i akademickim oraz międzynarodowymi

organizacjami branżowymi 

możliwość wpływania na decyzje podejmowane przez decydentów 

możliwość kształtowania polskiego rynku stali nierdzewnych

możliwość współorganizacji najważniejszych na polskim rynku

wydarzeń branżowych

Uczestnictwo w prestiżowym gronie przedstawicieli czołowych firm

z branży stali nierdzewnych 

Do członkostwa w naszej organizacji zapraszamy wszystkie
profesjonalne podmioty działające na polskim rynku stali nierdzewnych. 

Więcej informacji:
tel. 603 299 554, e-mail: ssn@stalenierdzewne.pl
www.stalenierdzewne.pl

JESTEśmY CZŁONKIEm 

CO ZYSKUJĄ NASI CZŁONKOWIE

NASI CZŁONKOWIE I PARTNERZY
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Fir ma Aon Pol ska sp. z o.o. jest obec na
w na szym kra ju od 25 lat. Spe cja li zu je się
w za kre sie za rzą dza nia ry zy kiem oraz usłu -
gach po śred nic twa ubez pie cze nio we go, do -
star cza jąc in no wa cyj nych roz wią zań do pa so -

wa nych do in dy wi du al nych po trzeb klien ta.
W Pol sce za trud nia 300 osób, któ re ob słu gu ją
po nad 2 tys. klien tów, pla su jąc 665 mln zł
skład ki ubez pie cze nio wej.

Spół kę Aon wie lo krot nie okre śla no mia nem
naj lep sze go na świe cie bro ke ra, naj lep sze go
po śred ni ka ubez pie cze nio we go, naj lep sze go
po śred ni ka re ase ku ra cyj ne go, naj lep sze go
me ne dże ra za leż ne go to wa rzy stwa ubez pie -
cze nio we go oraz naj lep szej fir my kon sul tin go -
wej w za kre sie świad czeń pra cow ni czych
w licz nych źró dłach bran żo wych. Po zy cję li de -
ra bran ży po twier dza przy zna na gru pie Aon
w paź dzier ni ku 2014 r. na gro da NO BI LA TUM
dla naj lep szych in sty tu cji fi nan so wych, w ka -
te go rii naj lep szy bro ker ubez pie cze nio wy.

Aon Pol ska jest tak że dwu krot nym lau re atem
na gro dy The Best Bro ker in Po land przy zna wa -
nej przez „Ho me & Mar ket” oraz zdo byw cą
pierw sze go miej sca w ran kin gu bro ke rów
na pod sta wie przy cho dów z dzia łal no ści bro ker -
skiej za 2012 r. we dług ty go dni ka „Wprost”.

Jest ona czę ścią świa to we go kon cer nu Aon
plc, czołowe go do staw cy usług w za kre sie

za rzą dza nia ry zy kiem, bro ker skich usług
ubez pie cze nio wych i re ase ku ra cyj nych oraz
li de ra w do radz twie i roz wią za niach out so ur -
cin go wych w ob sza rze za rzą dza nia za so ba -
mi ludz ki mi.

Aon na świe cie za trud nia po nad 72 tys.
osób w 500 biu rach zlo ka li zo wa nych w po -
nad 120 kra jach. Ak cje kor po ra cji Aon no to -
wa ne są na gieł dzie w No wym Jor ku (sym bol
NY SE: AON). Rocz ne przy cho dy gru py oscy lu -
ją na po zio mie 12 mld dol. Aon cie szy się do -
sko na łą re no mą po twier dzo ną przy zna niem
sze re gu na gród i wy róż nień, ta kich jak: naj -
lep szy bro ker na świe cie, naj lep szy po śred nik
ubez pie czeń i re ase ku ra cji, naj lep sza fir ma
do rad cza za rzą dza ją ca sys te ma mi mo ty wa -
cyj ny mi dla pra cow ni ków.

Lider świata finansów dołączył do SSN
Grono stowarzyszenia powiększyło się o kolejnego partnera.
Została nim firma Aon Polska sp. z o.o. 

ma tu rę spa wa ną i gwin to wa ną, ru ry oraz wy -
ro by hut ni cze.

Ja kie są głów ne źró dła za opa trze nia fir my?
Spro wa dza my pro duk ty głów nie z Chin

i Taj wa nu, a tak że od re no mo wa nych pro du -
cen tów z Eu ro py Za chod niej.

Czy wpro wa dze nie ceł an ty dum pin go -
wych w ja kiś spo sób wpły nę ło na biz -
nes El sta ru?

W na szej ofer cie do mi nu je ar ma tu ra, któ ra
nie zo sta ła ob ło żo na cła mi. Tak więc cła an ty -
dum pin go we nie wpły nę ły na wzrost kosz tów
to wa rów ku po wa nych przez nas.

Dzia ła ją Pań stwo na kon ku ren cyj nym
ryn ku. Czy wpły wa to na sy tu ację
w bran ży?

El star ma już po nad 20 lat. Ma my ugrun to -
wa ną po zy cję za rów no wśród do staw ców, jak
i od bior ców. Je ste śmy fir mą z pol skim ka pi ta -
łem, ale na ryn ku funk cjo nu ją rów nież fir my
za gra nicz ne, np. nie miec kie. Kon ku ren cja
na ryn ku oczy wi ście ist nie je, co tyl ko do dat -
ko wo mo ty wu je na szą or ga ni za cję do po pra -
wia nia efek tyw no ści dzia ła nia.

Czy na ryn kach ościen nych El star od no si
po rów ny wal ne suk ce sy jak np. pol skie
cen tra ser wi so we sta li nie rdzew nych?

Po rów ny wa nie na sze go roz wo ju na ryn -
kach za gra nicz nych do te go, co ro bią cen tra
ser wi so we, jest jak naj bar dziej upraw nio ne.
Zde cy do wa li śmy się na eks pan sję za gra nicz -
ną, po nie waż ry nek pol ski ma pe wien po ten -
cjał, któ re go nie da się zwięk szać w nie ogra ni -
czo ny spo sób. 

Jak Pa na zda niem wy glą da ją per spek ty -
wy roz wo ju branż, do któ rych do star -
cza cie pro duk ty? Prze mysł spo żyw czy
w Pol sce jest w mia rę no wo cze sny. Czy
są szan se na dal sze zwięk sza nie sprze -
da ży w tym seg men cie?

Ob ser wu je my od pew ne go cza su oży wie nie
w in we sty cjach. Przy czy nia się do te go wy ko -
rzy sta nie fun du szy unij nych z no wej per spek -
ty wy. Prze mysł spo żyw czy jest rze czy wi ście
na wy so kim po zio mie, ale nie ozna cza to bra -
ku in we sty cji w tej bran ży. Wręcz prze ciw nie,
wy ma ga nia ja ko ścio we sta ją się co raz ostrzej -
sze, co po cią ga za so bą ko niecz ność dal szych
mo der ni za cji in sta la cji tech no lo gicz nych. 

Roz ma wiał GB

El star jest jed nym z głów nych pol skich
do staw ców ar ma tu ry ze sta li nie rdzew -
nych dla prze my słu. Jak z Pań stwa per -
spek ty wy kształ tu je się ak tu al nie ko -
niunk tu ra na tym ryn ku?

Po pyt na ofe ro wa ne przez nas wy ro by
zwięk sza się z każ dym ro kiem. Ro sną ca
sprze daż nie jest jed nak spo wo do wa na tyl ko
przy ro stem sa me go ryn ku, ale rów nież wy ni -
ka z roz sze rza nia dzia łal no ści sa me go El sta ru.
Wi dać efek ty in we sty cji, któ re po czy ni li śmy
w roz bu do wę Dzia łu Eks por tu oraz od dzia ły
re gio nal ne. Po zy sku je my klien tów za wschod -
nią gra ni cą Pol ski, w kra jach bał tyc kich oraz
na po łu dniu Eu ro py.

Wspo mniał Pan o in we sty cjach.
Na czym one po le ga ją?

Je ste śmy w koń co wym eta pie pro ce su in we -
sty cyj ne go, nie ba wem uru cho mi my nasz no -
wy Ma ga zyn Cen tral ny. Mu sie li śmy zmie nić
lo ka li za cję, gdyż po przed nia ogra ni cza ła roz -
wój. No wy ma ga zyn wy so kie go skła do wa nia
o po wierzch ni 2 tys. mkw. zde cy do wa nie
wzmac nia na szą po zy cję ryn ko wą i otwie ra
per spek ty wy dal sze go wzro stu.

Ja kie sek to ry są głów ny mi klien ta mi El -
sta ru?

Ak tu al nie do star cza my pro duk ty do wie lu
sek to rów, np. bran ży spo żyw czej, wo do cią go -
wej, ka na li za cyj nej, che micz nej czy au to mo ti -
ve. Ofer ta El sta ru obej mu je nie tyl ko ar ma tu -
rę dla prze my słu spo żyw cze go, ale tak że ar -

Popyt na armaturę stale rośnie
Rozmowa z Piotrem Łabulem, prezesem firmy BTH Elstar, która jest partnerem SSN.

reklama

reklama

Aon zatrudnia w Polsce 300 osób
obsługujących ponad 2 tys.
klientów.
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Oddział Północ

Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg 

tel. +48 55 239 80 41

e-mail: elblag@elstar.com.pl

Oddział Południe
ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry 

tel. +48 32 380 53 10 do 12

e-mail: tgory@elstar.com.pl

Oddział Zachód
ul. Grunwaldzka 517 A, 62-064 Plewiska 

tel. +48 61 863 83 81 do 83

e-mail: poznan@elstar.com.pl

Oddział Wschód
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

tel. +48 22 213 90 93

e-mail: warszawa@elstar.com.pl
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Przy czyn brą zo wych prze bar wień po -
wierzch ni ele men tów złącz nych ze sta li nie -
rdzew nej mo że być wie le. Po ni żej po da no kil -
ka za le ceń, któ re mo gą wy eli mi no wać ten pro -
blem. Od no szą się one nie tyl ko do ele men tów
złącz nych, ale tak że in nych ele men tów wy ko -
na nych ze sta li nie rdzew nych.

Nie do pusz czać do za nie czysz cze nia cząst -
ka mi że la za po cho dzą cy mi ze sta li czar nych
w wy ni ku sto so wa nia tych sa mych na rzę dzi.
Do pra cy ze sta lą nie rdzew ną sto so wać od -
dziel ny kom plet na rzę dzi. Ry zy ko za nie -
czysz czeń moż na zmniej szyć, sto su jąc na rzę -
dzia:

– śru bo krę ty ze sta li wa na do wo -chro mo -
wych,

– klu cze do wkrę tów z po wierzch nią chro -
mo wa ną,

– tar cze szli fier skie, po ler skie – ozna czo ne
do sto so wa nia dla sta li nie rdzew nej,

– młot ki do brej ja ko ści z po wierzch nią
chro mo wa ną lub ze sta li nie rdzew nej.

Dbać o wy bór od po wied nie go wy koń cze nia
po wierzch ni wy ro bu. Bar dziej gład ka po -
wierzch nia za pew nia wyż szą od por ność ko ro -
zyj ną. Na po wierzch ni chro po wa tej ła twiej za -
trzy mu ją się lot ne za nie czysz cze nia i chlor ki,
któ re wy wo łu ją ko ro zję. W apli ka cjach ar chi -
tek to nicz nych sy tu ację po gar sza brak wy sta -
wie nia ele men tu na na tu ral ne zmy wa nie
przez deszcz.

Sto so wać pro ce sy elek tro po le ro wa nia lub
pa sy wa cji, któ re zwięk sza ją od por ność ko ro -
zyj ną ele men tów złącz nych.

Stal nie rdzew na wy ma ga okre so we go
czysz cze nia po wierzch ni (usu wa ne są za nie -
czysz cze nia sta łe i so le po wo du ją ce ko ro zję).

Dbać o wła ści wy do bór ga tun ku sta li. Na te -
re nach przy brzeż nych, sil nie za nie czysz czo -
nych ob sza rach miej skich i prze my sło wych
na le ży sto so wać sta le ty pu AISI 316, po nie waż
ga tun ki ty pu AISI 304 szyb ciej bę dą wy ka zy -
wać rdza we prze bar wie nia po wierzch ni. Je że -
li prze bar wia się AISI 316 to zna czy, że pa nu -
ją ce wa run ki są cięż kie (śro do wi sko, kon -
struk cja po łą cze nia) lub wy rób ma zbyt wy so -
ką chro po wa tość po wierzch ni. Wówczas moż -
na za sto so wać elek tro po le ro wa nie.

Za dbać o sma ro wa nie po łą czeń śrubo wych
dla za bez pie cze nia przed za tar ciem (sto so wać
środ ki przeznaczone dla sta li nie rdzew nych,
ni klu).

W apli ka cjach ar chi tek to nicz nych na le ży
za pew nić na tu ral ne zmy wa nie po wierzch ni
przez deszcz. Ele men ty na sta łe przy sło nię te
na le ży cy klicz nie czy ścić, do brać bar dziej
gład kie wy koń cze nie po wierzch ni. W ob sza -
rze ele men tów złącz nych na le ży za pew nić
peł ne osu sze nie po wierzch ni, aby nie do pro -
wa dzić do sta gna cji wo dy.

Za mie rzam wspa wać do zbior ni ka wy -
ko na ne go ze sta li czar nej ga tu nek 235
wy mien nik cie pła wy ko na ny ze sta li
AISI 316L. Po ra dzo no mi, aby użyć ja ko
ma te ria łu po śred nie go sta li AISI 316Ti,
Czy ta ka kon struk cja bę dzie bez piecz niej -
sza pod ką tem ko ro zji elek tro che micz nej?

Ma te riał do dat ko wy do spa wa nia sta li czar -
nej i nie rdzew nej mu si po sia dać skład che -
micz ny od po wia da ją cy sta li nie rdzew nej, czy -
li sta li ty pu AISI 316. W ce lu za bez pie cze nia
sta li nie rdzew nej (w tym ty pu AISI 316)
przed moż li wą ko ro zją mię dzy kry sta licz ną
opra co wa no jej od mia ny – ni sko wę glo wą
AISI 316L oraz z do dat kiem pier wiast ków sta -
bi li zu ją cych Ti i Nb – AISI 316Ti. Obie od mia -
ny ogra ni cza ją moż li wość wy stą pie nia wy -
dzie leń wę gli ków chro mu w ma te ria le przy -
spo ino wym i tym sa mym za bez pie cza ją
przed ko ro zją mię dzy kry sta licz ną. 

Uży cie do spa wa nia sta li kon struk cyj nej
i nie rdzew nej ty pu AISI 316Ti ma te ria łu do -
dat ko we go ty pu AISI 316Ti jest cał ko wi cie
pra wi dło we. Ko lej na kwe stia to ko ro zja elek -
tro che micz na – gal wa nicz na wy ni ka ją ca
z po łą cze nia ma te ria łów me ta lo wych o róż -
nym po ten cja le. W tym ukła dzie ma te ria łem
bar dziej ka to do wym (chro nio nym) jest stal
nie rdzew na, a ano do wym, któ ry mo że ulec
przy spie szo nej ko ro zji, jest stal kon struk cyj -
na. Wy stą pie nie ko ro zji gal wa nicz nej w ta -
kim po łą cze niu jest za leż ne od sto sun ku wiel -
ko ści obu ele men tów i śro do wi ska elek tro li tu
(prze wod no ści elek trycz nej). W ta kim ukła -
dzie w spo sób przy spie szo ny mo że ule gać ko -
ro zji stal czar na, a nie rdzew na bę dzie chro -
nio na. Sposobem ochro ny przed ko ro zją
w tym przy pad ku mo że być przez za bez pie -
cze nie po wierzch ni po wło ką ma lar ską sta li
wę glo wej wraz z po łą cze niem obu ma te ria -
łów, a je że li nie jest to moż li we, przez wpro -
wa dze nie do ukła du ele men tu o jesz cze niż -
szym po ten cja le – ano dy pro tek to ro wej wy ko -
na nej np. z ma gne zu. Wte dy ko ro zji pre fe ren -
cyj nie bę dzie ule gać ano da pro tek to ro wa,
a nie stal czar na.

W na szej fir mie uży wa my ele men tów
złącz nych ze sta li nie rdzew nej A4 (bla -
chow krę ty, wkrę ty, śru by, na kręt ki itp.).
Zda rza się że po łą cze nia wy ko na ne z ele -
men tów z A4 po kry wa ją się ko ro zją. Cho -
dzi nam kon kret nie o na kręt ki śrub,
gwin ty śrub, łby wkrę tów. Czy da się w ja -
kiś spo sób za po biec po wsta wa niu ko ro zji
w tych miej scach? Czy do przy krę ca nia
śrub i wkrę tów z A4 na le ży uży wać spe -
cjal nych na rzę dzi? Je że li tak, to ja kich?
Był bym wdzięcz ny za ja ką kol wiek po moc
i po ra dę w tej spra wie.

we go oraz uszczel nio ne ma są po li ure ta -
no wą przed ni to wa niem, tak aby po łą cze -
nie by ło w peł ni szczel ne. Na to miast
po ni to wa niu sa me ni ty zo sta ną rów nież
za ma lo wa ne pod kła dem epok sy do wym
i rów nież uszczel nio ne ma są po li ure ta no -
wą. Czy za sto so wa nie do te go ce lu ni tów
nie rdzew nych mo że do pro wa dzić do roz -
wo ju ko ro zji złą cza? 

Opi sa ny spo sób po łą cze nia za po mo cą ni -
tów ze sta li nie rdzew nej nie bę dzie wpły wać
na przy spie sze nie zja wiska ko ro zji. Dla roz wo -
ju ko ro zji gal wa nicz nej na sty ku sta li nie -
rdzew nej (ma te riał bar dziej szla chet ny, ka to -
do wy) i ma te ria łu mniej szla chet ne go (ano do -
we go) – sta li wę glo wej – wy ma ga ne są na stę -
pu ją ce czyn ni ki: 

bez po śred ni kon takt z elek trycz -
nością – moż na go wy eli mi no wać stosując izo -
la cję na sty ku obu ma te ria łów (w tym przy pad -
ku war stwa pod kła du i peł ne uszczel nie nie ca -
ło ści eli mi nu je pro blem), 

obec ność elek tro li tu na sty ku obu ma te ria -
łów – za sto so wa nie uszczel nie nia ni tu też eli -
mi nu je kon takt z moż li wym elek tro li tem,

nie od po wied nia  cha rak te ry sty ka elek tro -
che micz na łą czo nych ma te ria łów – im bar -
dziej od da lo ne są od sie bie ma te ria ły w sze re -
gu na pię cio wym, tym większe nie bez pie czeń -
stwo ko ro zji,

nie opty mal na po wierzch nia sty ka ją cych się
ma te ria łów – nie ko rzyst ne jest łą cze nie du żej
po wierzch ni ka to do wej (np. stal nie rdzew na)
z ma łą po wierzch nią ano do wą (np. stal wę glo -
wa, alu mi nium etc.). W od wrot nej sy tu acji
do łą cze nia du żych po wierzch ni ze sta li wę -
glo wej moż na za sto so wać ele men ty złącz ne
ze sta li nie rdzew nej, po nie waż ma ła po -
wierzch nia ka to do wa sta li nie rdzew nej nie do -
pro wa dzi do ko ro zji du żo więk szej po wierzch -
ni ze sta li wę glo wej o cha rak te rze ano do wym.

Naj bar dziej na ra żo ne na ko ro zję gal wa nicz -
ną bę dą więc po łą cze nia na sta łe za nu rzo ne
w elek tro li cie lub eks plo ato wa ne w wa run -
kach, w których ta ki elek tro lit mo że się po ja -
wić na sty ku obu ma te ria łów (np. war stwa wil -
go ci). W ce lu za bez pie cze nia przed ko ro zją na -
le ży więc od izo lo wać od sie bie elek trycz nie łą -
czo ne ma te ria ły. Za sto so wa nie peł ne go
uszczel nie nia obu ma te ria łów wy eli mi nu je
pro ble my ko ro zji za rów no gal wa nicz nej, wy ni -
ka ją cej ze sty ku róż nych ma te ria łów, jak i
szcze li no wej w ob rę bie ni to wa ne go po łą cze nia.

Po ni żej pu bli ku je my od po wie dzi dr. Zbi -
gnie wa Bry ta na z Po li tech ni ki Ślą skiej

do ty czą ce kil ku zgło szo nych przez Pań stwa
pro ble mów. Do ty czą one łą cze nia sta li nie -
rdzew nych za po mo cą ni tów, spa wa nia ele -
men tów sta li nie rdzew nych i sta li czar nych
oraz ko ro zji ele men tów złącz nych wy ko na -
nych ze sta li nie rdzew nych. 

Wię cej od po wie dzi zna leźć  moż na na
www.sta le nier dzew ne.pl w za kład ce „Po ra dy
eks per ta”. 

Mam do Pań stwa py ta nie do ty czą ce ni -
tów ze sta li nie rdzew nej. Za mie rzam ni mi
po łą czyć bla chy w pod ło dze sa mo cho du
(cał ko wi ta gru bość złą cza bę dzie wy no sić
ok. 2 mm). Wy bra łem ni to wa nie, gdyż
spa wa nie blach sa mo cho do wych po wo du -
je roz le głe uszko dze nia struk tu ry bla chy
i wpły wa na jej wy trzy ma łość. Bla chy
przed łą cze niem zo sta ną po ma lo wa ne
dwo ma war stwa mi pod kła du epok sy do -

Porady eksperta SSN
Jednym z podstawowych zadań SSN jest edukacja w zakresie stali nierdzewnych.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zadawania pytań ekspertom stowarzyszenia.
Szczegóły można znaleźć pod linkiem: www.stalenierdzewne.pl/contact/zapytaj.
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