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kach te re no wych. Dla bar dziej wy ma ga ją cych
śro do wisk pra cy, np. tam, gdzie ist nie je za gro -
że nie ko ro zyj ne wy wo ła ne wy stę po wa niem
chlor ków (z wo dy mor skiej, so li dro go wej), sto -
su je się sto py Cr -Ni -Mo ty pu 1.4401/1.4404.
Ga tun ki z do dat kiem mo lib de nu wy ka zu ją
wyż szą od por ność ko ro zyj ną w lo ka li za cjach
miej skich i są pre fe ren cyj nie sto so wa ne dla
ele men tów o wy so kich wy ma ga niach es te tycz -
nych. Ga tun ki ni sko wę glo we (1.4307, 1.4404)
są pre fe ro wa ne dla kon struk cji spa wa nych
oraz ze wzglę du na ła twość otrzy ma nia jed no -
rod ne go wy koń cze nia po le ro wa ne go na lu stro.
Ga tun ki sta bi li zo wa ne do dat kiem ty ta nu
(1.4541, 1.4571) nie da ją ta kich moż li wo ści
uzy ska nia czy ste go ob ra zu na po le ro wa nej po -
wierzch ni jak ich od mia ny ni sko wę glo we.

Nie bez zna cze nia jest tak że wy koń cze nie
po wierzch ni sta li nie rdzew nej. Wy koń cze nia
gład kie, ta kie jak po le ro wa nie na lu stro,
zwięk sza ją od por ność ko ro zyj ną da ne go ga -
tun ku. Przy tym sa mym skła dzie che micz -
nym sta li po wierzch nia z wy koń cze niem bar -

dziej chro po wa tym (wy koń cze nia szli fo wa ne)
bę dzie szyb ciej się prze bar wiać niż po -
wierzch nia lu strza na. Za nie czysz cze nia obec -
ne w at mos fe rze miej skiej (lot ne py ły me ta -
licz ne, cząst ki że la za, chlor ki z so li dro go wej
i źró deł na tu ral nych) ła twiej się ku mu lu ją i ko -
twi czą na po wierzch niach chro po wa tych.
Przy bra ku zmy wa nia ta kich za nie czysz czeń
z po wierzch ni mo że więc do cho dzić do ko ro zji
czą stek me ta licz nych, któ ra bę dzie wi docz na
w po sta ci brą zo wych plam i na cie ków.

Z po wyż szych wzglę dów w za sto so wa niach
ar chi tek to nicz nych pre fe ru je się wy koń cze nia
lu strza ne, co za bez pie cza przed prze bar wia -
niem się po wierzch ni pod wpły wem za nie -
czysz czeń i zmniej sza ko niecz ność cy klicz nej
kon ser wa cji ele men tów. Jed nak w każ dy przy -
pad ku za gad nie nie kon ser wa cji po wierzch ni
sta li nie rdzew nej mu si być prze ana li zo wa ne
i za pla no wa ne, za rów no w spo sób na tu ral ny
(zmy wa nie przez opa dy desz czu), jak i sztucz -
ny (har mo no gram my cia). Za leż nie od śro do -
wi ska pra cy i for my kon struk cji na le ży prze wi -
dzieć od po wied nie dzia ła nia, a cy klicz na kon -
ser wa cja ele men tów za pew ni utrzy ma nie do -
bre go wy glą du w dłu gim okre sie użyt ko wa nia. 

Kon struk cja ma zna cze nie
Skom pli ko wa ne kształ ty po mni ków są naj czę -
ściej re ali zo wa ne z za sto so wa niem sta lo wej

S tal nie rdzew na da je sze ro kie moż li wo ści
w re ali za cji skom pli ko wa nych kształ tów

geo me trycz nych. In ną za le tą jest bo gac two,
je że li cho dzi o wy koń cze nie po wierzch ni.
Do bu do wy po mni ków po wszech nie sto su je
się sta le szli fo wa ne i po le ro wa ne na lu stro.
Po wierzch nia sta li mo że być rów nież for mo -
wa na przez ob rób kę pla stycz ną do okre ślo -
nej tek stu ry wy koń cze nia lub bar wio na róż -
ny mi tech ni ka mi. Po dat ność na od kształ ce -
nia pla stycz ne, moż li wość for mo wa nia róż -
ny mi tech ni ka mi, ła twość łą cze nia oraz ob -
rób ki po wierzch nio wej do róż ne go aspek tu
wi zu al ne go spra wia ją, że stal nie rdzew na to
je den z naj czę ściej wy bie ra nych ma te ria łów
do re ali za cji ar ty stycz nych. 

Ga tun ki i wy koń cze nia po wierzch ni
Naj czę ściej sto so wa nym ga tun kiem sta li nie -
rdzew nej w apli ka cjach ar chi tek to nicz nych
i ar ty stycz nych jest stop Cr -Ni 1.4301/1.4307.
Jest on po wszech nie sto so wa ny w więk szo ści
kon struk cji spa wa nych i w róż nych wa run -

Stal nierdzewna – ulubione tworzywo artystów
Współczesne kreacje artystyczne w przestrzeni publicznej – rzeźby, pomniki, instalacje
przestrzenne – stanowią duże wyzwanie zarówno technologiczne, jak i materiałowe.
Aby mu sprostać  często optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie stali
nierdzewnych – pisze Zbigniew Brytan, wykładowca Politechniki Śląskiej,
ekspert Stowarzyszenia Stal Nierdzewna.  
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kon struk cji wspor czej w for mie kra tow ni cy, do któ rej mo co wa ne są pły -
ty po szy cia ze sta li nie rdzew nej. Po łą cze nia spa wa ne są wy po le ro wa ne
i ca łość sta no wi jed no rod ną po wierzch nię. Dla więk szych re ali za cji
zmia ny wy mia ro we spo wo do wa ne na grze wa niem się kon struk cji
pod wpły wem pro mie ni sło necz nych mu szą być kom pen so wa ne przez
szkie le to wą kon struk cję we wnętrz ną.

Ele wa cje bu dyn ków ze sta li nie rdzew nej pod wpły wem słoń ca mo gą
się na grzać do tem pe ra tu ry 70°C, co przy roz sze rzal no ści ciepl nej sta -
li nie rdzew nej mu si być zrów no wa żo ne od po wied nią prze strze nią mię -
dzy ele men ta mi (dy la ta cje mię dzy pa ne la mi po szy cia). W przy pad ku
kon struk cji za mknię tych po mni ków na po łą cze niu we wnętrz ne go
szkie le tu sta lo we go i po szy cia ze wnętrz ne go sto su je się róż ne roz wią -
za nia umoż li wia ją ce kom pen sa cję zmian wy mia ro wych (otwo ry
na kom pen sa cję, na cią gi z za sto so wa niem sprę ży ny). W każ dym przy -
pad ku ta kie zmia ny wy mia ro we ele men tów mu szą być bra ne pod uwa -
gę w trak cie pro jek to wa nia kon struk cji.

Jed ną z pierw szych więk szych kon struk cji ar chi tek to nicz nych ze
sta li nie rdzew nej wy ko na nej na tej za sa dzie jest rzeź ba Ani sha
Ka po ora „Clo ud Ga te” w Chi ca go. Po wy bra niu te go pro jek tu do re ali -
za cji po ja wi ły się licz ne oba wy tech no lo gicz ne do ty czą ce bu do wy i mon -
ta żu, a tak że do ty czą ce utrzy ma nia i kon ser wa cji rzeź by. Prze pro wa dzo -
no kon sul ta cje z róż ny mi eks per ta mi, z któ rych nie któ rzy uwa ża li, że
pro jekt nie mo że zo stać w ogó le wdro żo ny. Po ja wi ły się oba wy, że kon -
struk cja w okre sie let nim bę dzie zbyt in ten syw nie się na grze wać,
a w okre sie zi mo wym bę dzie zbyt zim na. Oba wia no się, że eks tre mal -
ne wa ha nia tem pe ra tur mię dzy po ra mi ro ku w Chi ca go wpły ną na osła -
bie nie kon struk cji. Po ten cjal ny mi pro ble ma mi by ły rów nież uszko dze -
nia po wierzch ni przez graf fi ti, od cho dy pta ków i od ci ski pal ców. 

Ja ko opty mal ne roz wią za nie dla wska za nych pro ble mów przy ję to
za sto so wa nie jed no li tej ze wnętrz nej po wło ki po szy cia na we wnętrz -
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Jednym z najbardziej spektakularnych

przykładów zastosowania stali nierdzewnych

do budowy miejskiej instalacji artystycznej

jest rzeźba Anisha Kapoora „Cloud Gate”

zlokalizowana w centrum Chicago w USA.
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ne la se ro wo z bla chy for mu je się przez gię cie
i wy obla nie po wierzch ni, dzie ląc ca łość kon -
struk cji na mniej sze seg men ty i czę ści. Ufor -
mo wa ne do po żą da ne go kształ tu ele men ty ze
sta li nie rdzew nej łą czy się tech ni ką spa wa nia.
Tak przy go to wa ną kon struk cję na stęp nie pod -
da je się ob rób ce po wierzch ni. Otrzy ma nie lu -
strza ne go efek tu wy koń cze nia po wierzch ni
wy ma ga po le ro wa nia z za sto so wa niem past
po ler skich. Po łą cze nia spa wa ne są po le ro wa ne
me cha nicz nie lub tra wio ne i po le ro wa ne elek -
tro li tycz nie. Umoż li wia to otrzy ma nie nie wi -
docz nych po wierzch ni łą cze nia i przej ścia mię -
dzy ele men ta mi.

Po wierzch nia, fak tu ra, ko lor
Stal nie rdzew ną moż na za bar wić na róż ne ko -
lo ry lub za sto so wać po wierzch nię o wzo rzy -
stej fak tu rze, co jesz cze bar dziej zwięk sza jej
po ten cjał apli ka cyj ny. 

Tech ni kę bar wie nia po wierzch ni wy po le ro -
wa nej na lu stro z na no sze niem war stwy prze -
zro czy ste go la kie ru w da nym ko lo rze za sto so -
wał w swo ich pra cach ar ty sta Jeff Ko on. Zre -
ali zo wał on wie le rzeźb ze sta li nie rdzew nej,
któ re przypominają dmu cha ne ba lo ni ki.
W tym przy pad ku aż trud no uwie rzyć, że
rzeź by wy ko na ne są ze sta li nie rdzew nej. Jak

wi dać, na wet naj bar dziej sza lo na wi zja ar ty -
sty jest do zre ali zo wa nia, co jest moż li we
przy od po wied niej wie dzy wy ko naw cy i je go
do świad cze niu w ob rób ce sta li nie rdzew nej.

Po wierzch nia te go ma te ria łu mo że być rów -
nież bar wio na w pro ce sach fi zycz ne go osa -
dza nia z fa zy ga zo wej (PVD). Za sto so wa nie te -
go pro ce su umoż li wia uzy ska nie warstw ce ra -
micz nych i sze ro kiej ga my ko lo rów po -
wierzch ni, w tym zło te go, ró żo wo  zło te go, nie -
bie skie go, czer wo ne go wi na, brą zo we go, czar -
ne go. Tak na no szo ne po wło ki są bar dzo cien -
kie, a tek stu ra pod sta wo we go wy koń cze nia
za wsze wi docz na. Z te go wzglę du przed po -
kry ciem po wło ką PVD na po wierzch nię na no -
si się wzo ry wy ko na ne przez tra wie nie, po le -
ro wa nie lub gra we ro wa nie. Na no sze nie po -
włok PVD od by wa się więc w ostat niej fa zie
ob rób ki po wierzch ni da ne go ele men tu. 

Wy koń cze nia o tek stu ro wa nej po wierzch ni
mo gą być wy twa rza ne na sta li nie rdzew nej
kil ko ma tech ni ka mi. Do stęp ne są wal co wa ne
bla chy z wy koń cze niem wzo rzy stym, za rów -
no stan dar do wym, jak i spe cjal nym, opra co -
wa nym na za mó wie nie. Nie stan dar do we wzo -
ry wy twa rza się rów nież przez hy dro for mo -
wa nie i tech ni ki ob rób ki pla stycz nej na zim -
no. W nie ty po wych re ali za cjach wzo ry są też
czę sto wy ko ny wa ne ma nu al nie. 

Skom pli ko wa ne kształ ty to nie pro blem
Przy kła dem kon struk cji po mni ka o skom pli -
ko wa nej for mie prze strzen nej jest rzeź ba Ke -
wi na Sto ne’a przed sta wia ją ca smo ka „Im pe -
rial Wa ter Dra gon”. Ma ona 4 m sze ro ko -
ści, 3,5 m wy so ko ści i 10 m dłu gości. Re ali za -
cja ta kiej in sta la cji wy ma ga ła po łą cze nia wie -

nym szkie le cie no śnym, któ ry za pew nia
utwier dze nie do pod ło ża, wspar cie dla po szy -
cia ze wnętrz ne go, kom pen sa cję zmian wy -
mia ro wych kon struk cji. We wnętrz na kon -
struk cja ra mo wa zo sta ła za pro jek to wa na w ta -
ki spo sób, aby roz sze rza ła się i kur czy ła wraz
z rzeź bą przy wa ha niach tem pe ra tu ry. Kon -
struk cja ra mo wa wy po sa żo na jest w dwa du że
pier ście nie pod trzy mu ją ce rzeź bę, któ re po ru -
sza ją się nie za leż nie od sie bie, umoż li wia jąc
ruch po szy cia ze wnętrz ne go nie za leż nie
od pier ście ni kon struk cji we wnętrz nej. 

Po wsta ją ce obec nie kon struk cje po mni ków
nie mal nie ma ją ogra ni cze nia, je że li cho dzi
o wiel kość. Przy kła dem mo że być pro jekt The
He lix w Fal kirk (Szko cja) stwo rzo ny przez An -
dy’ego Scot ta. Są to dwie 30-me tro we rzeź by
koń skich głów, wy ko na ne ze sta li nie rdzew -
nej, o wa dze 300 ton. Mo nu men tal ne po są gi
o na zwie Kel pies na wią zu ją do szkoc kiej mi to -
lo gii. W tym przy pad ku kon struk cja wspor cza
zo sta ła wy ko na na z go rą co wal co wa nych okrą -
głych pro fi li za mknię tych ze sta li kon struk cyj -
nej (S355), do któ rej przy mo co wa no 990 uni -
kal nych pa ne li po szy cia ze sta li nie rdzew nej. 

Po wło ka ze wnętrz na
Skom pli ko wa ne prze strzen ne kształ ty wy ci na -

nie rdzew nej, w czym spe cja li zu je się Ro bin
Wi ght. Rzeź by te go ar ty sty wy ko na ne są
ze umoc nio ne go zgnio tem dru tu ze sta li nie -
rdzew nej o róż nym wy koń cze niu po wierzch ni. 

Współ cze sne po mni ki i rzeź by to nie tyl ko
sta tycz ne kon struk cje, czę sto są one wzbo ga -
co ne o moż li wość ruchu w róż nych płasz czy -
znach. Po ru sza nie się ele men tów kon struk cji
wy ma ga więc od po wied nich ukła dów na pę do -
wych sprzę żo nych w ca łość bu dow li i tym sa -
mym od po wied nie go wspar cia tech nicz ne go
z za kre su me cha ni ki przy ich re ali za cji. Two -
rze nie dy na micz nych kre acji ar ty stycz nych
jest co raz to bar dziej po pu lar ne wśród ar ty -
stów, da jąc im moż li wość głęb sze go wy ra zu

Li te ra tu ra

Bri tish Co lum bia -Ba sed Me tal Sculp tor Cre ates Epic Sta in less Ste el Sculp tu res,
https://de si gny outrust. com
Da vid Har ber, https://www. da vi dhar ber.co.uk 
Jeff Ko ons, http://www.jef f ko ons.com
Cu rio us abo ut The Be an, Au gust 3, 2011, https://cu rio si ty chro nic les. tum blr. com
Ca se Stu dy, The Kel pies, Fal kirk, www.ta ta ste el con struc tion.com 
Mo ving sta tu es of two lo vers mo ve and kiss eve ry day to tell the ir tra gic lo ve sto ry,
https://art -she ep. com

pre zen to wa nych form. Jed nym z przy kła dów
po ru sza ją cej się rzeź by ze sta li nie rdzew nej
jest pra ca „A Wo man and A Man” przed sta -
wia ją ca kształ ty syl wet ki ko bie ty i męż czy -
zny, któ re cy klicz nie prze ni ka ją się w trak cie
ru chu rzeź by.

Dzię ki nie wąt pli wym za le tom, ja kie ofe ru je
stal nie rdzew na, sta no wi ona obec nie naj czę -
ściej wy bie ra ne two rzy wo przez ar ty stów, któ -
rych za da niem jest aran ża cja prze strze ni pu -
blicz nej. Jed nak war to pa mię tać, że two rze nie
rzeźb i pom ni ków ze sta li nie rdzew nej oprócz
wi zji ar ty sty wy ma ga ty po wo in ży nier skiej
wie dzy oraz do świad cze nia w pra cy z tym
ma te ria łem. 

lu tech nik in ży nier skich – gię cia, tło cze nia,
wy obla nia, spa wa nia – oraz ob rób ki wy kań -
cza ją cej – szli fo wa nia i po le ro wa nia me cha -
nicz ne go po wierzch ni, elek tro po le ro wa nia po -
łą czeń spa wa nych.

Dla po wsta ją cych re ali za cji ar ty stycz nych
wy ko rzy stu je się prak tycz nie każ dą for mę wy -
ro bów ze sta li nie rdzew nej (bla chy, prę ty,
kształ tow ni ki, ru ry, dru ty itd.). Do sko na łym
przy kła dem na wy ra że nie lek ko ści two rzo -
nych rzeź b jest za sto so wa nie dru tów ze sta li

reklama

Podatność na odkształcenia plastyczne, możliwość formowania
różnymi technikami, łatwość łączenia oraz obróbki
powierzchniowej do różnego aspektu wizualnego sprawiają,
że stal nierdzewna to jeden z najczęściej wybieranych
materiałów do realizacji artystycznych.

Najczęściej stosowanym
gatunkiem stali nierdzewnej
w aplikacjach
architektonicznych
i artystycznych jest stop Cr-Ni
1.4301/1.4307. Dla bardziej
wymagających środowisk pracy
stosuje się stopy Cr-Ni-Mo
typu 1.4401/1.4404.

Artyści na całym świecie wykorzystują stale nierdzewne do realizacji swoich wizji. Powyżej prezentujemy wybrane przykłady, których opisy znalazły się w publikacjach

przygotowanych przez International Stainless Steel Forum (www.worldstainless.org/publications/brochures_and_posters): 1. Beijing Boulder Art., Chiny.

2. Silene Luminaris, Martynika. 3. The Big Elk, Norwegia. 4. Vestige, Wielka Brytania. 5. The Kelpies, Szkocja. 6. Pomnik Czyngis-Chana, Mongolia.
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