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Nowe produkty i technologie 

• Aktualizacja norm dla stali nierdzewnych 

 

• Konstrukcyjne stale nierdzewne 

 

• Rozwój technik łączenia  

 

• Nowe technologie materiałowe 
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Aktualizacja norm materiałowych 

Aktualizacja norm EN 10088 (grudzień 2014) 
 
• Wprowadzono pojęcie strony A produktu – prime surface.  

Produkty w wykończeniu gorącowalcowanym lub zimnowalcowanym 
powinny być dostarczane, chyba że uzgodniono inaczej, z jedną 
powierzchnią kontrolowaną – spełniającą wymagania danego 
wykończenia (strona A). Powierzchnia ta powinna być oznaczona, zwykle 
jest to powierzchnia górna blach, taśm, formatek. 
 

• Wprowadzono nowe zimnowalcowane wykończenie powierzchni (2A) 
 stali ferrytycznych, przetwarzanych w następującym procesie 
technologicznym: walcowanie na zimno, obróbka cieplna, trawienie 
rozjaśniające, walcowanie wykańczające. 
• Do tej pory istniało na rynku jako nienormowane wykończenie 2BB 
• Wykończenie jaśniejsze i gładsze niż 2B 
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Aktualizacja norm projektowych 

Stal nierdzewna typu 

duplex 

Stal węglowa S355 

Austenityczna stal 

nierdzewna 

Odkształcenie e (%) 
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Aktualizacja norm projektowych (EUROKOD)  
(w aktualizacji normy EN 1993-1-4 )  
- Nowa procedura doboru stali nierdzewnej dla elementów konstrukcyjnych.  

Stal węglowa 

Wyraźnie określona 

granica plastyczności 

 

Stal nierdzewna  

Odkształcenie 

plastyczne pojawia 

się stopniowo. Wysoki 

stopień umocnienia 

zgniotem 



4 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY 

Współczynnik 

odporności 

korozyjnej 

środowiska (CRF) 

Klasa odporności 

korozyjnej gatunku 

(CRC) 

CRF = 1 I 

0 ≥ CRF > -7 II 

-7 ≥ CRF > -15 III 

-15 ≥ CRF ≥ -20 IV 

CRF < -20 V 

Stal nierdzewna ma dobre własności mechanicznie 

Określenie klasy odporności korozyjnej CRC) 

Klasy odporności korozyjnej CRC 

I II III IV V 

1.4003 1.4301 1.4401 1.4439 1.4565 

1.4016 1.4307 1.4404 1.4462 1.4529 

1.4512 1.4311 1.4435 1.4539 1.4547 

1.4541 1.4571 1.4410 

1.4318 1.4429 1.4501 

1.4306 1.4432 1.4507 

1.4567 1.4162 

1.4482 1.4662 

1.4362 

1.4062 

1.4578 

ferrytyczne 

Austenityczne Cr-Ni 

austenityczne Cr-Ni-Mo 

lean duplex 

wysokostopowe austenityczne 

duplex, superduplex 

Aktualizacja norm projektowych 
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Znak Numer Klasa wytrzymałości 

Klasa 

odporności 

korozyjnej 

lean duplex 

Aktualizacja norm projektowych 
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Stale nierdzewne zdecydowanie 
lepiej zachowują sztywność w 
temperaturze powyżej 300°C niż 

stale węglowe 

Stal węglowa 

Stal nierdzewna 
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Stal węglowa 
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Stale nierdzewne zdecydowanie 

lepiej zachowują wytrzymałość w 
temperaturze powyżej 500°C niż 

stale węglowe 

Porównanie stali nierdzewnej i węglowej 

Wysoka wytrzymałość – odporność ogniowa 
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Zastosowanie stali nierdzewnych na pręty zbrojeniowe 

Źródło: ISSF 
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Zastosowanie stali nierdzewnych na pręty zbrojeniowe 

Źródło: ISSF 

Węzeł autostradowy Turcota w Montrealu 
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Pomimo stałego nadzoru i napraw, część elementów będzie musiała 
być usunięta lub częściowo zastąpiona. 

 Szacowany koszt do tej pory to $3000M.  

 Ponadto należy wydać $254M w celu zapewnienia bezpieczeństwa,  
aż do jego wymiany w 2018 roku. 

 Czas życia konstrukcji będzie przewidziany tylko na 50 lat! 

Zastosowanie stali nierdzewnych na pręty zbrojeniowe 

Źródło: ISSF 
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Kiedy brać pod uwagę zastosowanie prętów zbrojeniowych  

ze stali nierdzewnej 
W środowisku korozyjnym:  
 Woda morska, zwłaszcza w gorącym klimacie  

– Mosty, mola, falochrony, doki 

– Kotwy słupów oświetleniowych, balustrady,…. 

– …  

 Sól drogowa 
– Mosty 

– Wiadukty drogowe i węzły drogowe 

– Parkingi kryte 

 Zbiorniki uzdatniania wody ściekowej 

 Instalacje odsalania wody 

 Konstrukcje o bardzo długim okresie eksploatacji  
– Naprawa konstrukcji zabytkowych  

– Składowania odpadów jądrowych 

 W nieznanych środowiskach, w których  
– niemożliwa jest okresowa inspekcja 

– a naprawy są praktycznie niemożliwe lub bardzo kosztowne 
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Pręty zbrojeniowe 

Austenityczne 1.4301, 1.4401,  

lean duplex i duplex 1.4362, 1.4462 

Austenityczne 1.4301, 1.4401,  

lean duplex i duplex 1.4362, 1.4462 

Falochron w trakcie naprawy 

Pomost i falochron wzmocnione stalą nierdzewną typu 

lean duplex (EN 1.4362) 

Bayonne, Francja 
Źródło: ISSF 
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Most Hong Kong- Zhuhai- Macau (w budowie) 

Wymagany czas eksploatacji bez konserwacji wynosi 120 lat.  

Pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej zastosowane w krytycznych 
obszarach konstrukcji, głównie w strefach ciągłego spryskiwania przez wodę 

Przykłady zastosowania 

3500 ton stali duplex  

Źródło: ISSF 



14 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY 

Zalety 

• Koszty cyklu życia produktu: 

• Projektowanie takie jak dla stali czarnych 

• Zbrojenia mieszane ze stali węglowej i nierdzewnej dobrze 
współpracują 

• Łatwa instalacja 

• Brak konserwacji 

• Czas użytkowania bez ograniczeń 

• Umożliwia zastosowanie cieńszej warstwy betonu 

• Lepsza odporność pożarowa 

• W 100% nadają się do recyklingu 

Wady 

• Wyższe koszty początkowe, ale nie więcej jak kilka %, jeżeli 

• stale nierdzewne są zastosowane w obszarach krytycznych lub 

• zastosuje się gatunki typu lean duplex 

Zastosowanie stali nierdzewnych na pręty zbrojeniowe 
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Pręty zbrojeniowe - opłacalne przy uwzględnieniu całości kosztów eksploatacji 
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• Uwzględniając czas eksploatacji 50-100 lat stale nierdzewne stają się 

bardzo opłacalne  - analiza LCC (life cycle costing) 

• Coraz częściej stosowane narzędzie 

• Na zakończenie eksploatacji konstrukcji  

- złom ze stali nierdzewnych umożliwia  

większy zwrot zainwestowanego kapitału 

• Konstrukcje ze stali nierdzewnych są bardziej ekologiczne – mniejszy 

wpływ na środowisko naturalne 
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Pręty zbrojeniowe - opłacalne przy uwzględnieniu całości kosztów eksploatacji 

Most łącząc wyspę Öland ze stałym lądem na Morzu Bałtyckim (1968-1972) 

Całkowite koszty inspekcji, badań i  

napraw oszacowano na ok.  

dwukrotną wartość początkową mostu 

Renowacyjna po upływie ok. 20 lat  

- silna korozja elementów zbrojenia  

ze stali węglowej - chlorki  

 

• Zakładając użycie stali nierdzewnych  

na zbrojenie mostu  

• zwiększenie kosztów początkowych 

 o 8%, 

• czas eksploatacji konstrukcji przy  

minimalnym nakładzie na naprawy  

wyniósłby 100 lat a nie jak wykazała  

praktyka ok. 20lat.  
Analiza kosztów życia konstrukcji (LCC) dla zbrojenia mostu w Öland, Szwecja  
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Profile ze stali nierdzewnych spawane laserowo 

Profile stalowe wytwarzane klasycznie przez: 

• Walcowanie na gorąco  

 + opłacalne ekonomicznie 

 - ograniczone kształty, wymagania jakości powierzchni 

• Wyciskanie 

 + złożone kształty, profile wydrążone i specjalne przekroje 

 - ograniczenia dla grubości ścianek i wielkości 

 Spawanie laserowe 

Montanstahl AG  
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Przemysłowe zastosowania lasera: 

 pomiary, znakowanie, cięcie i spawanie 

 

 Cięcie laserem 2D            Spawanie laserowe 2D 

 

 Cięcie laserem 3D            Spawanie laserowe 3D 

 
Montanstahl AG  
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Przemysłowe zastosowania spawania liniowego  

• Spawanie rur 

• Spawanie taśm (tailored strips) 

• Panele wielowarstwowe  
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Zalety spawania laserowego w porównaniu do konwencjonalnego 

 spoina konwencjonalna   spoina laserowa 

• Brak materiału dodatkowego 

• Pełna głębokość przetopienia do 30 mm 

• Brak współczynnika korekcji spawu V 

Montanstahl AG  
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Spawanie laserowe – 2D  

Zalety 

• Wysoka jakość połączeń 

• Duża elastyczność  

projektowania profili 

• Zwarta mikrostruktura 

• Ledwo zauważalna spoina 

• Zgodne z normami ASTM 1069 

Wady 

• Mało popularna technologia 

Montanstahl AG  
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Kolejny etap rozwoju technologii spawania profili 

Bardzo złożone kształty przekrojów Spawanie laserowe 3D 

Montanstahl AG  
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Rozwój technik łączenia - klejenie 

Źródło: Euro-Inox 

Spawanie 

Lutowanie 

Połączenia śrubowe 

Zaciskanie mechaniczne 

Klejenie 

 Zachowana integralność wykończenia 

 Równomierny rozkład naprężeń i większa 

powierzchnia nośna 

 Tłumienie drgań  

 
 Brak możliwości wizualnej kontroli obszaru klejenia 

 Wymagane staranne przygotowanie powierzchni  
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Zastosowanie klejenia 

Projekt konstrukcji musi być dopasowany do technologii łączenia 

Spawanie Klejenie Spawanie    Klejenie 
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1. Ścinanie 2. Rozciąganie 3. Pękanie 4. Oddzieranie 

Zastosowanie klejenia 

Własności wytrzymałościowe połączeń klejowych 
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Przygotowanie powierzchni stali nierdzewnej 

Kombinacja procesów: 

• Odtłuszczania (aceton, alkohol, …) 

• Mechanicznego szlifowania  

(śrutowanie, szczotkowanie, …), 

• Chemicznej obróbki powierzchniowej 

(kąpiel w 20% roztworze HNO3,  

płukanie, suszenie) 

 Stal 
Brud/Kurz 

Klej 
 Odciski palców 

Energia powierzchniowa jest miarą zwilżalności powierzchni 

Kropla wody: Płaska 
 Wysoka energia powierzchniowa 
 Dobra zwilżalność 
 Dobra podatność do klejenia  

Kropla wody: Okrągła 
 Niska energia powierzchniowa 
 Zła zwilżalność 
 Słaba podatność do klejenia 

Czysta powierzchnia metalu Powierzchnia polietylenu 
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Dobór klejów konstrukcyjnych 

Praktyczna metoda łączenia w budownictwie: łączenie 

stali nierdzewnej z murem lub naturalnym kamieniem.  
 

Dobór klejów konstrukcyjnych 

Ze stalą 

nierdzewną 

Typ klejów konstrukcyjnych 

Silikonowy 

Polimerowy 

modyfikowany 

silanami 

Poliuretanowy Akrylowy Epoksydowy 

Stal nierdzewna Tak      

Stal węglowa Tak      

Stal węglowa/ 

malowana 
Tak   X   

Stal węglowa/ 

galwanizowana 
Tak   X   

Aluminium Tak      

Drewno Tak      

Szkło/ceramika Tak   X   

Tworzywo PCV Tak   X X X 

Tworzywo PA Tak   X  - 

 - bardzo zalecane,  - zalecane, X - niezalecane 

Hoppe, Stadtallendorf (D) 

Źródło: Euro-Inox 
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Zastosowanie klejenia 

Lotnictwo 

Włókna węglowe+ kompozyt Al/CFK 

Airbus A 380 Siłownik drzwi 

Motoryzacja 
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SW DP 760, 3848,5 mm² , 0,77 ml , 857 mg Kleju kontra masa 10.070 kg 

Zastosowanie klejenia 

Rekord świata  21.6.2012 
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Usztywnienia Panele 

Listwy czołowe 

Usztywnienie, aluminiowa rama i listwy czołowe klejone do paneli ze stali 

nierdzewnych przy użyciu taśm klejących 

Zastosowanie klejenia 

Walt Disney Concert Hall, LosAngeles, CA, 2003 
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Zastosowanie klejenia 

Panele ze stali nierdzewnej (gatunku 1.4404) mocowane do ścian 

zewnętrznych z zastosowaniem klejenia bez konieczności dodatkowych 

połączeń mechanicznych. 

Biurowcu w Hanowerze (Niemcy)  

Mocowanie elementów 

balustrad  
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Nowe technologie materiałowe – inżynieria powierzchni 

Powierzchniowe rozdrobnienie ziarna za pomocą odkształcenia 

plastycznego – warstwy nanostrukturalne 

 

• Powierzchniowa obróbka mechaniczno- ścierna SMAT (Surface 

Mechanical Attrition Treatment)  

• Kulkowanie ultradźwiękowe USSP (Ultrasonic Shot Peening) 

• Ultradźwiękowe nagniatanie (Ultrasonic Peening) 

- zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej 

- zwiększenie odporności na korozję naprężeniową 

- generowanie na powierzchni korzystnych naprężeń ściskających 

- zmniejszenie koncentracji naprężeń w strefie brzegu spoiny 

- poprawa własności mechanicznych warstwy wierzchniej 

- szybsze tworzenie warstwy pasywnej ogranicza przyczepność 

biofilmu – zwiększona odporność na korozję mikrobiologiczną 
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Dyfuzyjne nasycanie innymi metalami – nawęglanie niskotemperaturowe 

Rozkład twardości na przekroju stali nawęglanej 

 

By Frank Czerwinski, Thermochemical Treatment of Metals, 

Chapter 5, Open Acess, www.intechopen.com 

nawęglana stal nierdzewna nawęglana stal nierdzewna 

Nowe technologie materiałowe – inżynieria powierzchni 

• Celem jest wytworzenie warstwy wierzchniej przesyconej węglem  

(w formie roztworu stałego), węgiel nie wydziela się w postaci węglików 

• Podwyższenie własności mechanicznych, trybologicznych i odporności  

korozyjnej warstwy wierzchniej 

Opatentowane technologie nawęglania niskotempraturowego (< 500°C) 

NP Pionite Treatment – dla 316L 

• Usuwanie warstwy pasywnej 

• Tworzenie warstwy fluorków  

• Nasycenie w węgiel powierzchni  

(atmosfera CO+H2) 

 

• Stosowane dla stali austenitycznych, 

duplex, umacnianych wydzieleniowo 
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Komercyjnie dostępne technologie niskotemperaturowego – nawęglania i 

azotowania stali nierdzewnych 

Nowe technologie materiałowe – inżynieria powierzchni 

Dostawca Nazwa Pierwiastek Temp. °C Metoda 

University of Birmingham, 

UK 

LTPN N <450 Plazma 

LTPC C <450 Plazma 

Bodycote, UK 

Kolsterising C - - 

Nivox2 N <400 Plazma 

Nivox4 i Nivox LH C <460 Plazma 

Nihon Parkerizing, Japonia Palsonite N+C 450-490 
Kąpiel soli 

cyjanowej 

Airwater Ltd., Japonia 
NV Super Nitriding N 300-400 Gaz 

NV Pionite C 500 Gaz 

Swegelok Company, USA SAT12 C 380-550 Gaz 

Nitrex Metal Technologies, 

Canada 
Nitreg-S N - Gaz 

Expanite A/S, Dania Expanite N+C - Gaz 
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Nowe zastosowania…. praktycznie nieograniczone  

• Zastosowania bazujące na przemianach strukturalnych zachodzących w 

stalach nierdzewnych  

– związane ze zmianą udziału faz w strukturze 

• Czujniki temperatury 

• Feroplug – wskaźnik/rejestrator historii cieplnej materiału  

(stale duplex – zmiana udziału ferrytu pod wpływem długotrwałego 

wygrzewania jest zależna od temperatury) 

• Sigmaplug – zmiana udziału fazy międzymetalicznej sigma 

 

- związane ze zmianą własności magnetycznych  

(przemiana austenitu w martenzyt) 

• Pomiar siły nacisku  

(np. podczas badania twardości), 

• Stale austenityczne metastabilne 

Pomiar sił magnetycznych  na powierzchni stali AISI 304, na 

powierzchni stali napisano litery H, I oraz T 
K.H.Lo, et. al., Recent developments in stainless steels, Materials Science and Engineering R65 (2009) 39–104. 
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Podsumowanie 

• Rozwój stali nierdzewnych będzie skoncentrowany na: 

• modyfikacji warstwy wierzchniej 

• ulepszaniu technologii przetwórstwa 

(obróbka plastyczna, cieplno-plastyczna, …), 

• rozwijaniu technik łączenia – klejenie, 

• opracowaniu nowych gatunków  

  (w ostatnich latach dużo nowych gatunków) 

 

• Wciąż wiele możliwych zastosowań stali nierdzennych nie 

jest w pełni wykorzystana 
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