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MATERIAŁ GRANITE® RAIN NA SYSTEMY RYNNOWE 
 
Z myślą o produkcji systemów rynnowych (rynien, rur i 
akcesoriów), firma ArcelorMittal opracowała specjalną linię 
wyrobów powlekanych organicznie pod nazwą Granite® 
Rain. 
Elementy systemu rynnowego 

 
Stop End Denko rynnowe 
Gutter Rynna dachowa 
Gutter Angle Inner Narożnik wewnętrzny 
Gutter Angle Outer Narożnik zewnętrzny 
Intermediate Pipe Złączka 
Bend 70° Kolano 70° 
Nozzle Sztucer 
Fold Out Shoe Trójnik 
Shoe Wylewka 
Downpipe Rura spustowa 
 
Charakterystyczną cechą wyrobów linii Granite® Rain jest 
zastosowanie tych samych powłok po obu stronach 
stalowego rdzenia. Gwarantuje to elementom systemu 
rynnowego – zwłaszcza akcesoriom – jednolitość koloru 
oraz bardzo dobre właściwości eksploatacyjne po obu 
stronach produktów. 
 

 
 
Blacha powlekana organicznie na zastosowania 
zewnętrzne zwykle składa się ze stalowego rdzenia 
pokrytego powłoką metaliczną na bazie cynku, warstwy 
obróbki chemicznej, lakieru gruntowego oraz 
dekoracyjnego.  
Topcoat Lakier dekoracyjny 
Primer Grunt 
Surface treatment Obróbka chemiczna 
Zinc coating Powłoka cynkowa 
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Steel Stal 
Zinc coating Powłoka cynkowa 
Surface treatment Obróbka chemiczna 
Primer Grunt 
Topcoat Lakier dekoracyjny 
 
Wybór blachy ma bezpośredni wpływ na jej zachowanie w 
procesie produkcyjnym oraz odporność na korozję. Gruba 
powłoka cynkowa, np. Z275, zalecana jest jako minimum 
gwarantujące systemom rynnowym uzyskanie dobrej 
odporności antykorozyjnej. Z275 to najlepszy wybór, który 
zarówno spełnia wymogi procesu formowania jak i stanowi 
gwarancję odpowiedniej odporności antykorozyjnej. 
 
Każda powłoka Granite® Rain spełnia określoną rolę: 
• obróbka chemiczna zapewnia dobrą przyczepność 

gruntu do powłoki metalicznej. 
• powłoka gruntowa odpowiada za przyczepność 

powłoki dekoracyjnej oraz odporność na korozję. 
• powłoka dekoracyjna nadaje produktowi ostateczny 

wygląd oraz zapewnia żądaną odporność na warunki 
atmosferyczne i uszkodzenia. 

 
Oczywiście, walory użytkowe produktu końcowego będą w 
dużej mierze zależały od doboru powłoki metalicznej i 
organicznej. 
 
Opis i charakterystyka wyrobu 
 
Linia Granite® Rain firmy ArcelorMittal składa się z dwóch 
rodzajów wyrobów powlekanych organicznie: 
 
• Granite® Rain HDX 
• Granite® Rain HDS 
 
Wyroby te odpowiadają dwóm różnym systemom powłok 
oraz odpowiadającą im charakterystyką użytkową. Grubość 
i właściwości wyrobów zostały zoptymalizowane pod kątem 
wykorzystania w systemach rynnowych: zapewniają one 
wysoką odporność na warunki atmosferyczne i 
wzmocnioną ochronę barierową przed działaniem wilgoci. 
 Linia Granite® Rain 
 Granite® Rain HDX Granite® Rain HDS 

Grubość powłoki 
organicznej 55 mikronów 35 mikronów 

Wykończenie 
powłoki 
organicznej 

ziarniste ziarniste 

Powłoka 
metaliczna minimum Z275 minimum Z275 

 
Wybór odpowiedniej powłoki zależy od warunków 
środowiskowych, w jakich wyrób będzie użytkowany oraz 
jak będzie przetwarzany. Dlatego też właściwy wybór jest 
kwestią bardzo istotną i należy dokonać go we współpracy 
z zespołem technicznym i handlowym firmy ArcelorMittal. 
 
Powłoki Granite® Rain HDX i Granite® Rain HDS zostały 
wybrane do tej linii produktowej ze względu na znakomite 
właściwości, które potwierdziły się w testach odporności na 
warunki atmosferyczne (stabilność koloru i odporność na 
korozję). Poniżej przedstawiono uzyskane kategorie 
odporności zgodne z normą EN 10169. 

Linia Granite® Rain 
 Granite® Rain 

HDX 
Granite® Rain 

HDS 
Odporność na  
promieniowanie UV  
(EN 10169) 

RUV4 RUV4 

Odporność na korozję 
(EN 10169) RC5 RC4 

 

Granite® Rain HDX posiada dodatkowe zalety: 
• bardzo dobrą elastyczność uzyskaną dzięki doborowi 

lakieru. 
• łatwość obróbki nawet w chłodnym klimacie, tj. 

możliwość formowania i rąbkowania w niskich 
temperaturach. 

 
Gatunki stali a odkształcalność 
 
Charakterystyka stalowego rdzenia wykorzystanego w 
wyrobach Granite® Rain ma wpływ na właściwości 
mechaniczne elementów systemu odprowadzania wody. 
Oczywiście, wybór właściwego gatunku stali zależy od 
projektu danego elementu, jak również od samego procesu 
jego produkcji, np.: 
 
• elementy podlegające głębokiemu tłoczeniu, np. 

narożniki, z reguły wymagają zastosowania stali w 
zakresie gatunków DX53-DX56.  

• odcinki proste, rury spustowe oraz części o małych 
promieniach i rąbkowanych łączeniach wymagają 
użycia gatunku stali o odpowiednim współczynniku 
wydłużenia. W tym przypadku sugerowany jest 
gatunek S220GD bądź podobny. 

• w przypadku elementów zaokrąglonych wskazane jest 
zastosowanie stali o relatywnie ograniczonym 
zakresie płynięcia materiału, co ma zapobiegać 
powstawaniu załamań poprzecznych. Zalecane jest 
użycie stali S220GD CBF (Coil-Break-Free) bądź 
podobnej. 

• w przypadku części giętych, zastosowanie stali DX52 
pozwala uniknąć większości pęknięć powstających 
przy małych promieniach gięcia. 

 
Odporność chemiczna 
 
Mimo, iż wyroby pokryte powłoką Granite® Rain 
charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną oraz 
odpornością na działanie czynników zewnętrznych, 
niezbędne jest przestrzeganie pewnych środków 
ostrożności: elementy systemu rynnowego nie powinny być 
wystawione na kontakt z cieczą przepływającą miedzianymi 
lub ołowianymi rurami bądź z wodą zawierającą jony tych 
metali. 
 
Stal pokryta powłoką Granite® Rain i/lub wykonane z niej 
elementy nie powinny być składowane ani wykorzystywane 
w bezpośrednim kontakcie lub w pobliżu materiałów 
mokrych i powodujących korozję, takich jak mokry beton, 
mokre bądź impregnowane drewno, gleba lub inne wilgotne 
materiały. 
 
Środowisko 
 
Kategoria odporności korozyjnej potwierdza bardzo wysoką 
odporność wyrobów Granite® Rain, jednakże, trwałość 
powłok Granite® Rain może ulec zmianie w przypadku 
wykorzystywania wyrobów w środowiskach szczególnie 
agresywnych lub powodujących korozję, takich jak 
środowiska o wysokim zasoleniu jak wybrzeża (bliskość 
słonej wody), bądź wystawienia ich na działanie 
powodujących korozję substancji chemicznych, oparów, 
pary wodnej i popiołu, pyłu cementowego czy obornika. 
 
Szczegółowe dane dotyczące ograniczeń w stosowaniu 
materiału Granite® Rain znajdują się w dokumencie 
gwarancyjnym. 
 
Konserwacja i czyszczenie 
 
Produkcję, obróbkę i montaż elementów systemu 
rynnowego należy prowadzić z ostrożnością by uniknąć 
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jakichkolwiek uszkodzeń, zarysowań czy obecności opiłków 
żelaza na ich powierzchni. 
 
Po prawidłowej instalacji, system rynnowy należy regularnie 
– nie rzadziej, niż raz do roku – poddawać przeglądowi 
konserwatorskiemu, by zapobiec m.in.: 
• kontaktowi z nieodpowiednimi materiałami (patrz 

wyżej), 
• tworzeniu się miejsc, w których zalegające liście bądź 

inne zanieczyszczenia spowodują gromadzenie się 
wody, 

• powstawaniu obszarów stale zawilgoconych; 
zwracając szczególną uwagę na: 
• pojawianie się korozji na krawędziach poszczególnych 

elementów, 
• pojawianie się korozji w miejscach zachodzenia na 

siebie (łączenia) elementów systemu, 
• stan powłoki lakierowej, 
• połączenia poszczególnych elementów oraz na 

mocowania. 
 
Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania wyrobu oraz 
zagwarantowania zgodności z wymogami automatycznej 
gwarancji system rynnowy musi być oczyszczany nie 
rzadziej niż raz do roku. W celu usunięcia zanieczyszczeń i 
zapobieżenia przyspieszonemu zużyciu, jego elementy 
można czyścić miękką szczotką a następnie zmyć wodą z 
mydłem. 
 
 
 
OGÓLNE ZALECENIA DOT. PRZETWARZANIA 
 
Uwaga 
 
Poniższe wskazówki odnoszą się do optymalnych 
warunków przetwarzania i użytkowania wyrobów Granite® 
Rain. Zalecenia podane dla różnych zastosowań to 
gwarancja sukcesu oraz uzupełnienie know-how klienta. 
 
Zalecenia ogólne 
 
Należy podkreślić, iż wyroby powlekane organicznie są 
półproduktami oraz że finalne właściwości poszczególnych 
elementów systemu rynnowego są funkcją właściwości 
materiału Granite® Rain. 
 
Wszelkie zmiany pogarszające właściwości materiału 
wprowadzone w trakcie przetwarzania wpłyną na jakość 
elementu systemu rynnowego. Dlatego też, dla 
zapewnienia wysokiej jakości wyrobu finalnego, na 
wszystkich etapach procesu obróbki winna zostać 
zachowana szczególna staranność, w tym unikanie 
nadmiernych odkształceń i uszkodzeń powierzchni, co 
umożliwi zachowanie odporności na korozję oraz 
atrakcyjnego wyglądu wyrobu. Można to osiągnąć 
przestrzegając kilku podstawowych zasad. 
 
Dedykowane linie produkcyjne i magazyny 
 
Jeżeli hale i urządzenia produkcyjne wykorzystywane są do 
obróbki innych materiałów, takich jak stal powlekana 
metalicznie, istnieje duże ryzyko powstania zanieczyszczeń 
spowodowanych opiłkami lub ścierem metalicznym. 
 
Wskazana jest ocena potencjalnych korzyści, jakie może 
zapewnić inwestycja w sprzęt przeznaczony wyłącznie do 
obróbki materiału powlekanego organicznie. Szacowane 
koszty należy porównać z kosztami wytworzenia na tej 
samej linii produkcyjnej innych rodzajów wyrobów, przy 
uwzględnieniu przestojów przeznaczonych na czyszczenie 

i/lub wymianę narzędzi, jakie poprzedzają proces obróbki 
materiału powlekanego organicznie. 
 
Techniczny i handlowy personel naszej firmy z 
przyjemnością pomoże Państwu wybrać rozwiązanie 
najlepsze zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego 
punktu widzenia. 
 
Szkolenie personelu 
 
Praca z wyrobami powlekanymi organicznie wymaga od 
operatorów szczególnej uwagi. Niezbędne jest 
specjalistyczne szkolenie kładące szczególny nacisk na 
ograniczenia towarzyszące procesowi przerabiania, jak 
również uczulające personel techniczny na fakt, iż praca z 
wysokogatunkowym wyrobem takim jak Granite® Rain 
wymaga szczególnej staranności i odmiennych metod 
pracy. 
 
Właściwa temperatura robocza 
 
Sukces przerobu uzależniony jest od elastyczności i 
twardości powłoki organicznej. Poniższy wykres ukazuje 
wpływ temperatury roboczej na te właściwości. 
 

 
Variation of coating 

flexibility and hardness with 
temperature 

Zależność elastyczności i 
twardości od temperatury 

physical properties właściwości fizyczne 
temperature temperatura 

flexibility elastyczność 
hardness twardość 

 
Jednym z parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę w 
procesie obróbki jest temperatura. Ogólnym zaleceniem 
firmy ArcelorMittal jest przetwarzanie wyrobów Granite® 
Rain w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). 
 
W przypadkach skrajnych, blacha powlekana organicznie 
może zostać miejscowo podgrzana za pomocą 
zainstalowanych na linii produkcyjnej podczerwonych 
promienników ciepła.  
 
W celu poszerzenia zakresu warunków przetwarzania, 
powłokę Granite® Rain HDX opracowano specjalnie z 
myślą o formowaniu w niższej temperaturze i chociaż wraz 
ze spadkiem temperatury elastyczność powłoki Granite® 
Rain HDX spada, pozostaje ona na wystarczającym 
poziomie. 
 
Kręgi, arkusze i formatki zawsze powinny zostać 
umieszczone w hali produkcyjnej na 24 godziny przed 
procesem przetwarzania. 
 
 
 
 



Przewodnik po najlepszych praktykach: Granite® Rain – aktualizacja: 10/01/2011 
  4/8 

Ustanowienie stref kontrolnych 
 
Dla jak najwcześniejszego wykrycia usterek takich jak 
zadrapania czy wgniecenia, kontrolę i nadzór nad wyrobem 
należy prowadzić już w trakcie procesu przetwarzania. 
Optymalnym rozwiązaniem byłoby ustanowienie stref 
kontrolnych wyposażonych w odpowiednie oświetlenie. 
Kontrola powinna obejmować obie strony rynien i 
akcesoriów. 
 
ZALECENIA DOT. PRZEMIESZCZANIA, PAKOWANIA I 
SKŁADOWANIA 
 
Przemieszczanie  
 
Z kręgami, arkuszami, formatkami i gotowymi elementami 
należy obchodzić się ostrożnie. Podstawowym wymogiem 
jest zapewnienie miękkiej powierzchni styku wolnej od 
zanieczyszczeń, kurzu, itp. Sprzęt do transportu kręgów 
powinien posiadać powłokę ochronną, a korzystać z niego 
należy z wielką ostrożnością, by uniknąć uderzeń 
mogących pozostawić ślady na wyrobie. 
 
Przy ręcznym przemieszczaniu arkuszy blachy operatorzy 
winni nosić rękawice chroniące ręce przed skaleczeniami. 
Ułatwia to również zachowanie czystości blach. W 
transporcie automatycznym możliwe jest zastosowanie 
wielu rozwiązań, m. in. zrobotyzowanych systemów ssawek 
podciśnieniowych oraz magnesów. 
 
Tak w ręcznych, jak i w zautomatyzowanych procesach 
transportowych niedopuszczalne jest przesuwanie jednego 
arkusza bądź elementu po drugim. Przy wykorzystywaniu 
innych systemów transportu, jak np. wózków widłowych, 
zastosowanie warstwy filcu bądź gumy może okazać się 
wystarczające dla spełnienia wymagań stawianych operacji 
transportu blach powlekanych organicznie. 
 
Pakowanie 
 
Podobnie, jak w przypadku innych wyrobów powlekanych 
organicznie, wysyłka wyrobów Granite® Rain odbywa się       
w opakowaniach przystosowanych do środka transportu 
oraz przy uwzględnieniu punktu docelowego                               
i przewidywanego sposobu wykorzystania wyrobu. Kwestie 
te powinny zostać omówione z personelem handlowym 
firmy ArcelorMittal. 
 
Ważną rolę odgrywa sposób pakowania gotowych 
elementów wykonanych z materiału Granite® Rain. Należy 
umieścić je w skrzyniach, koszach lub innych pojemnikach 
w sposób zapewniający ich separację oraz ochronę przed 
uszkodzeniami spowodowanymi tarciem lub uderzeniem. 
 
Składowanie 
 
Kręgi, arkusze i formatki należy składować w czystych              
i ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w system 
wentylacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci. 
 
Kręgów nie należy ustawiać bezpośrednio na ziemi, lecz na 
ochronnych matach wykonanych z gumy, filcu lub 
podobnego materiału. Zapobiegnie to powstawaniu 
zadrapań lub wgnieceń początkowych zwojów kręgu 
spowodowanych zanieczyszczeniem bądź nierównością 
podłoża. Nie wolno składować piętrowo ani kręgów ani 
paczek z arkuszami. Aby uniknąć zabrudzeń i uszkodzeń 
zwojów czy arkuszy, częściowo wykorzystane kręgi czy 
paczki należy ponownie opakować. 
 
W celu zachowania maksymalnej elastyczności powłok 
zaleca się przetworzenie materiału Granite® Rain w ciągu 
sześciu miesięcy od daty jego produkcji. Po upływie tego 

terminu może nastąpić zagęszczenie struktury powłoki 
organicznej prowadzące do utraty elastyczności. 
 
Zalecenia dot. rozwijania, cięcia, itp. 
 
Rozwijanie 
 
W celu optymalizacji procesu produkcyjnego system 
rozwijania kręgów musi zostać dostosowany do prędkości 
linii. Jego zadaniem będzie również eliminowanie 
szarpnięć, uderzeń i ślizgania się sąsiednich zwojów. 
 
Cięcie wzdłużne, poprzeczne, tłoczenie oraz odcinanie 
 
Cięcie wzdłużne i inne procesy cięcia blachy Granite® Rain 
prowadzone są przy zastosowaniu takich samych 
parametrów, jak w przypadku innych wyrobów. Dla 
uniknięcia zadziorów (gratu) i odprysków lakieru niezbędne 
jest prawidłowe ustawienie i naostrzenie noży. Elementy 
gotowe nie są już dalej malowane, więc grat pozostanie 
widoczny, zaś odpryski i nawarstwienia farby na 
krawędziach mogą zanieczyścić narzędzia. 
 
Już na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę 
wszelkie operacje cięcia, by powstające zadziory nie 
wpłynęły niekorzystnie na estetykę wyrobu finalnego i nie 
stanowiły zagrożenia (skaleczenia) w czasie transportu i 
użytkowania. Przestrzeganie poniższych zasad umożliwi 
uniknięcie powstawania ostrych zadziorów w procesie 
cięcia. 
 
Poziome i pionowe szczeliny noży wykorzystywanych w 
procesie cięcia wzdłużnego przedstawiono na poniższej 
ilustracji: 

 
 

Horizontal and vertical 
blade clearances in slitting 

Układ noży przy cięciu 
wzdłużnym 

top shaft górny wał 
blade ostrze 
sheet blacha 

vertical clearance 
(crossover) 

szczelina pionowa 

horizontal clearance 
(between steel) 

szczelina pozioma 

bottom shaft dolny wał 
 
Jakość cięcia wzdłużnego uznaje się za dobrą, jeżeli: 
• obszar zniekształcenia jest niewielki 
• obszar cięcia zajmuje ok. 1/3 grubości 
• strefa łamania jest ostra a jej kąt mniejszy niż 5°  
• brak jest zadziorów, bądź jest ich niewielka ilość 
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• na narzędziach brak jest odprysków lub nawarstwień 
lakieru  

 
Cięcie poprzeczne przy użyciu nożycy powoduje, iż na 
wierzchniej i spodniej krawędzi arkusza powstają zadziory 
skierowane w przeciwnych kierunkach. 
 

 
Orientation of burrs in 
shearing 

Grat po cięciu poprzecznym 

blank holder dociskacz 
uncoiled strip blacha 
moving blade ostrze ruchome 
fixed blade ostrze stałe 
blank odcięty arkusz 
 
Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż oznacza absolutną 
konieczność idealnego ułożenia arkuszy w pionie. 
Stosowanie urządzeń typu szlifierka kątowa jest 
niedopuszczalne, gdyż ich użycie prowadzi do przepalenia 
powłoki oraz powstawania wiórów i zadziorów. Dla 
przykładu, na liniach do profilowania rolkowego, w miejsce 
tarczowych czy taśmowych pił instalowanych w sekcji 
końcowej, zaleca się zastosowanie nożyc hydraulicznych 
bądź pneumatycznych. 
 
W przypadku pras do tłoczenia ważny jest również 
odpowiedni system przemieszczania blach. W miejsce 
starych systemów kulkowych zaleca się użycie nowych 
systemów opartych na mini-szczotkach. 
 
Powyższe zalecenia są szczególnie istotne w przypadku 
akcesoriów wykorzystywanych w systemach rynnowych, 
których produkcja często następuje w procesach cięcia, 
łączenia, czy perforowania. 
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ZALECENIA DOT. FORMOWANIA GRANITE® RAIN 
 
Wstęp 
 
W procesie formowania Granite® Rain, obie jego strony 
pozostają w bezpośrednim kontakcie z narzędziami. 
Zachowanie powłoki organicznej zależne jest od reakcji 
materiału na obciążenia przenoszone na powierzchnię 
podczas formowania. Konieczne jest zatem odpowiednie 
dobranie parametrów procesu.  
 
Z tego względu do produkcji systemów rynnowych zaleca 
się użycie dedykowanego sprzętu oraz hali, bezwzględnie 
dbając o ich czystość. Przerób powinien odbywać się w lub 
powyżej temperatury zeszklenia (Tg). 
 
Dla uniknięcia zadrapań lub nawet zdarcia powłoki, 
powierzchnie styku narzędzia z blachą winny zostać 
powiększone w celu obniżenia miejscowych napięć 
powierzchniowych oraz ograniczenia ruchów względnych i 
tarcia, do jakich dochodzi pomiędzy narzędziami a blachą. 
 
Zwiększenie obszaru styku nie zawsze jest możliwe; można 
je jednak łatwo osiągnąć pośrednio poprzez wypolerowanie 
narzędzi. 
 
Ruchy względne zależą od zastosowanego procesu 
formowania, a ich zminimalizowanie nie zawsze jest proste. 
Możliwe jest jednak obniżenie współczynnika tarcia, a 
znakomitym rozwiązaniem ponownie okazuje się 
polerowanie narzędzi; inną możliwością jest zastosowanie 
odpowiedniego smarowania. W kontakcie ze stalowymi 
narzędziami blacha powlekana organicznie będzie miała 
wówczas bardzo niski współczynnik tarcia, często 
wynoszący mniej niż 0,05. 
 
W przypadkach, gdy niezbędne okazuje się smarowanie, 
istotny jest dobór odpowiedniego środka smarnego. Zaleca 
się użycie olejów odparowujących, gdyż zwykle eliminują 
one konieczność odtłuszczania. 
 
Poziom naprężeń wynikający z projektu danego elementu i 
procesu formowania musi mieścić się w zakresie 
odkształcalności stali, powłoki metalicznej i lakieru.  
 
Przy projektowaniu procesu formowania należy wziąć pod 
uwagę całkowitą grubość wyrobu (stal + powłoka 
metaliczna + powłoka lakierowa) – właśnie ta wartość 
determinuje prześwity narzędzi. Jeśli w kalkulacjach nie 
zostanie uwzględniona grubość wszystkich powłok, 
wówczas przy niewielkich grubościach bądź w aplikacjach 
wymagających bardzo precyzyjnej regulacji, powłoka 
zostanie zgnieciona. Błąd ten występuje stosunkowo 
często, gdyż podawane w normach grubości blachy 
powlekanej organicznie są grubościami blachy wraz z 
powłoką metaliczną; nie uwzględniają one jednak powłoki 
organicznej. 
 
Profilowanie rolkowe 
 
Elementy tworzące proste odcinki systemu rynnowego 
(rynny i rury) wytwarzane są w procesie profilowania 
rolkowego. 

 
Przykład zastosowania profilowania rolkowego do produkcji 

rynny 
 
Aby produkt finalny wyglądał estetycznie po procesie 
formowania rolkowego, należy wziąć pod uwagę określone 
wymogi związane zarówno z samym elementem systemu, 
jak i z procesem przetwarzania. Najważniejsze parametry 
stali powlekanej w kręgach to elastyczność i przyczepność 
powłoki w miejscach gięć oraz jej odporność na nacisk i 
tarcie. Również i pod tym względem wyrób Granite® Rain to 
bardzo udane rozwiązanie. 
 
Z punktu widzenia procesu produkcyjnego istotne są dwa 
elementy, których spełnienie umożliwia obniżenie poziomu 
naprężeń stykowych powstających pomiędzy rolkami a 
profilem: należy zastosować maksymalnie dużą średnicę 
rolek oraz wyeliminować (zaokrąglić) wszelkie występujące 
na nich ostre krawędzie. 
 
Optymalnym rozwiązaniem zapobiegającym poślizgowi są 
narzędzia wyposażone w mocowane na łożyskach 
przeciwstawne rolki. Z technologicznego punktu widzenia 
jest to proste rozwiązanie, które nie stwarza dodatkowych 
trudności w zakresie konserwacji i które tylko nieznacznie 
podnosi koszt inwestycji. 
 
Szczególną uwagę należy poświęcić kwestii chropowatości 
i twardości rolek. Najlepszym materiałem na rolki są 
hartowane, szlifowane oraz, jeśli to możliwe, polerowane 
nisko- lub wysokostopowe gatunki stali (35NCD4, 100C6, 
Z200C13, itp.). Optymalnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie chromowania walców. 
 
Dla uniknięcia zjawiska przywierania powłok do narzędzi w 
procesie rolkowego formowania stali z powłoką metaliczną 
konieczne jest zastosowanie smarowania, natomiast 
znakomite właściwości Granite® Rain powodują, iż w 
przypadku tej powłoki nie jest to konieczne. Zastosowanie 
środka smarnego do produkcji profili o złożonej geometrii 
mogłoby skutkować trudnościami z jego usunięciem; w 
takiej sytuacji pomocne może okazać się zastosowanie 
olejów odparowujących. 
 
W przypadku stali powlekanej organicznie, dla uniknięcia 
uszkodzenia powłoki lakieru, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniego prześwitu. Pod uwagę należy wziąć 
całkowitą grubość blachy łącznie z powłoką organiczną. 
 
Łączenie na rąbek 
 
Podobnie jak formowanie rolkowe, łączenie na rąbek to 
technika stopniowego plastycznego odkształcania stali, 
której celem jest stworzenie zamka. Technika ta doskonale 
nadaje się do zastosowania w wyrobach ze stali 
powlekanej organicznie, pod warunkiem jednak, iż powłoki 
metaliczne i organiczne zostaną dobrane tak, by wytrzymać 
naprężenia powstające w miejscach łączeń. 
 
Łączenie na rąbek nie ma znaczącego wpływu na 
antykorozyjne właściwości powłoki, a dodatkowo może być 
połączone z klejeniem. Jeśli będzie wymagał tego projekt, 
miejsce łączenia można bardzo skutecznie uszczelnić za 
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pomocą odpowiedniego uszczelniacza, kleju bądź gumowej 
uszczelki. Ze względów estetycznych jak i dla zapewnienia 
optymalnej ochrony antykorozyjnej zamek powinien zostać 
zaprojektowany tak, by krawędzie blachy pozostawały 
niewidoczne. 
 
W technologii łączenia na zamek często występują silne 
naprężenia wymagające użycia wyjątkowo elastycznych 
powłok organicznych. 
 

 
 
Elementy systemu rynnowego takie jak wylewki, kolana i 
rury spustowe posiadają zamek, którego proces zamykania 
stanowi szczególny typ formowania rolkowego.  
 
Zaginanie obrzeża na zimno   
 
Zaginanie obrzeża na zimno wykorzystywane jest do 
produkcji wielu elementów, takich jak uchwyty i denka 
rynnowe. Kontrola naprężeń w procesie zaginania 
przypomina kontrolę naprężeń w procesach formowania 
rolkowego i gięcia.  
Kontakt obrabianego elementu z narzędziem jest różny na 
wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni zagięcia. Na 
powierzchni wewnętrznej nacisk wywierany jest jedynie 
powierzchniowo i w niewielkim stopniu. Na powierzchni 
zewnętrznej, kontakt ze stemplem (ostrzem) ma często 
charakter linearny i nacisk jest intensywniejszy, co stanowi 
źródło potencjalnych problemów. By zminimalizować 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia, narzędzia muszą 
zostać wypolerowane; jest to szczególnie ważne w 
przypadku stempla. Prześwit musi być na tyle szeroki, by 
uniknąć zgniecenia warstwy farby, zaś promień krawędzi 
stempla winien być maksymalnie duży. 
 

 
 

Edge forming by 
conventional flanging 

Zaginanie obrzeża na zimno 

blank holder dociskacz 
punch stempel 

die matryca 
 
Tłoczenie 
 
Większość elementów systemu rynnowego wytłaczana jest 
na prasach (np. narożniki) bądź za pomocą zestawów 
matryc. 

 
Przykład elementu wytłaczanego 

 
Poziom naprężeń musi zawierać się w zakresie 
odkształcalności stalowego rdzenia i powłok. Każdy typ 
odkształcenia (głębokie tłoczenie, odkształcenia płaskie i 
rozszerzanie) daje inny efekt. 
 
Naprężenia powstające w procesie tłoczenia są relatywnie 
wysokie i często osiągają wielkość 5-10 MPa. Baczną 
uwagę należy zwrócić na zjawisko tarcia, gdyż może ono 
doprowadzić do poważnego uszkodzenia powłoki 
organicznej. Wejściowe promienie matrycy powinny być 
maksymalnie rozszerzone. Prześwity pomiędzy stemplem i 
matrycą zawsze powinny odpowiadać całkowitej grubości 
blachy powlekanej organicznie powiększonej – zależnie od 
sytuacji – o 5-10%. 
 
Firma ArcelorMittal może udzielić Państwu pomocy w 
zakresie oceny wykonalności danej części. 
 
Gięcie 
 
Niektóre proste odcinki rynien produkowane są przy użyciu 
prasy krawędziowej, zaś elementy takie jak uchwyty, 
wytwarza się w szeregu operacji gięcia. 
 
W procesach gięcia, kontrola naprężeń powstających 
wskutek odkształceń możliwa jest w podobny sposób, jak 
przy formowaniu rolkowym. Jednakże, kontrola nacisku 
stykowego zależy od rodzaju zastosowanego procesu 
gięcia. 
 

      
 

Principle of flap bending Gięcia skrzydłowe 
Narrow punch V-bending Gięcie trójkątne przy użyciu 

wąskiego stempla 
 
Gięcie skrzydłowe i gięcie trójkątne z wykorzystaniem 
wąskiego stempla to dwa przykłady różnych typów procesu 
gięcia. Naprężenia powstające w jego trakcie mogą osiągać 
znaczne wartości, w zależności od tego, czy kontakt 
następuje wzdłuż linii (gięcie trójkątne) czy też na 
określonej powierzchni (gięcie skrzydłowe). 
 
 
ŁĄCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU RYNNOWEGO 
 
Zaciskanie 
 
Bardzo dobrą metodą łączenia blach powlekanych 
organicznie jest zaciskanie. Przy zastosowaniu 
odpowiednich środków ostrożności (patrz niżej), 
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zachowane zostają antykorozyjne właściwości powłok. 
Zaciskanie jest procesem czystym, w którym nie powstają 
jakiekolwiek opary ani odpady mechaniczne. Jest 
relatywnie ciche i nie wymaga dużych ilości energii. Może 
zostać łatwo zautomatyzowane i zintegrowane z różnymi 
rodzajami linii produkcyjnych (np. z linią do formowania 
rolkowego). Ponadto, połączenia zaciskowe charakteryzują 
się dobrą wytrzymałością na zmęczenie. 
 

 
 

Clinching Zaciskanie 
 

Możliwość zastosowania metody zaciskowej wiąże się 
bezpośrednio z gatunkiem użytej stali. Dla zapewnienia 
atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego miejsc zaciskanych, 
niezbędne może okazać się miejscowe smarowanie olejem 
odparowującym. Ograniczy on tarcie pomiędzy stemplem, 
powierzchnią stali powlekanej organicznie i matrycą. 
Również i tutaj znakomitą metodą zapewnienia 
elastyczności powłoki organicznej podczas zaciskania jest 
ogrzewanie. 
  
Z punktu widzenia estetyki elementu, w każdym zacisku 
mamy do czynienia z efektem wygarbienia i wgłębienia. 
Ponieważ statyczna wytrzymałość zacisku jest niższa niż 
wytrzymałość spawu punktowego, wymaga to 
zagęszczenia punktów zacisku. Narzędzie zaciskające 
musi być ustawione idealnie prostopadle do arkuszy, a 
położenie stempla musi zostać precyzyjnie określone w 
stosunku do matrycy.  
 
Nitowanie 
 
Nitowanie wyrobów wykonanych z blachy Granite® Rain nie 
wymaga stosowania żadnych szczególnych środków 
ostrożności ponad zabezpieczenia wymagane w procesie 
obróbki stali zimnowalcowanej, ocynkowanej czy 
ocynkowanej elektrolitycznie. 
 

 
 

Nitowanie za pomocą nitów zrywalnych to technika 
łączenia, w której dostęp do miejsca łączenia konieczny 
jest jedynie z jednej strony, gdyż mocowanie powstaję 
dzięki spęcznieniu rurki z jednej strony nitu. 
 
PROJEKTOWANIE SYSTEMU RYNNOWEGO 
 
Projektowanie kształtu 
 
Geometria elementu ma bezpośredni związek z 
naprężeniami występującymi w metalu w procesie 
formowania. Kształt elementu determinuje zatem jego 
wykonalność. Zasada ta stosuje się również do wyrobów 
Granite® Rain; projektanci muszą ponadto sprawdzić, czy 
powłoki organiczne będą w stanie wytrzymać 
odkształcenia, jakim mają zostać poddane. 
 

Stąd też, w fazie projektowej nie należy przyjmować 
nadmiernie wysokich naprężeń, aby znaleźć kompromis 
pomiędzy poszczególnymi własnościami funkcjonalnymi 
produktu. 
 
Nawet prosty promień gięcia musi zostać dobrany z wielką 
precyzją. Stosowną uwagę należy poświęcić powłoce 
organicznej: musi ona posiadać wszelkie wymagane 
właściwości, a jednocześnie wytrzymać naprężenia 
towarzyszące procesowi formowania. Dla oceny 
wytrzymałości stali powlekanej organicznie zasadne może 
okazać się wykonanie testów gięcia (EN 13523). 
 
Bardziej złożone naprężenia powłok występują w procesie 
tłoczenia. Ich właściwe określenie możliwe jest dzięki 
zastosowaniu symulacji bazującej na wstępnym opisie 
geometrii elementu i wykorzystującej oprogramowanie 
oparte na metodzie elementów skończonych. Naprężenia 
występujące w danym elemencie mogą również zostać 
określone eksperymentalnie drogą pomiarów. 
 
Pomoc w procesie projektowania 
 
Firma ArcelorMittal oferuje Państwu pomoc w zakresie 
projektowania elementów systemu. Możemy przeprowadzić 
analizę wykonalności: dzięki optymalizacji marginesu 
bezpieczeństwa przyjętego dla określonej odkształcalności 
możliwy będzie dobór najwłaściwszego gatunku i grubości 
stali, a tym samym uniknięcie usterek już od samego 
początku procesu projektowego. W dalszej części procesu 
możemy dokonać oceny odkształceń wewnątrz gotowych 
elementów. 
 

 
 
 
 
 
Dalsze informacje 
 
Dalsze informacje nt. wyrobów znajdą Państwo w 
naszym centrum dokumentacji pod adresem 
www.arcelormittal.com/fce > Products & Services. 
 
Bezpośredni kontakt: 
fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
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publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek 
metodą powielana bez pisemnej zgody firmy ArcelorMittal. 
Pomimo podjęcia stosownych działań dla zapewnienia 
ścisłości informacji zawartych w niniejszej publikacji, nie są 
to informacje wiążące w sensie umownym. W związku z 
tym, ani firma ArcelorMittal ani żadna inna jednostka 
wchodząca w skład Grupy ArcelorMittal nie przyjmuje 
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Ponieważ niniejsza publikacja jest systematycznie 
uaktualniana, jej najnowszą wersję znajdą Państwo na 
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