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Marcegaglia Poland

Zakład produkcyjny Marcegaglia w Kluczborku, 
Polska, został uruchomiony w 2010 r. i wytwarza 
precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 
do szerokiego zakresu zastosowań.

Obiekt produkcyjny rozpościera się na 
obszarze ponad 80000 metrów kwadratowych 
zadaszonej powierzchni, przeznaczonej na 
produkcję i magazynowanie. 
Usytuowany jest w obrębie ogólnej powierzchni 
liczącej 450000 metrów kwadratowych.



Obecnie zlokalizowanych jest na 
nim 6 walcowni do rur, wytwarzających 
produkty ze stali węglowej walcowanej na 
gorąco, na zimno, wytrawianej i cynkowanej, 
jak również 2 linie cięcia wzdłużnego kręgów.
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Obszary produkcyjne

System produkcji w Kluczborku jest 
efektywnie wyposażony tak, aby dostarczać 
produkty rurowe na rynek dokładnie na 
czas, przy wsparciu dobrze działających służb 
przedsprzedaży i posprzedażnych.

Duży obszar magazynowy umożliwia zakładowi 
pełnienie roli głównego węzła logistycznego 
dla pełnego zakresu produktów płaskich 
i długich Marcegaglia dla rynków Europy 
Środkowej i Wschodniej.
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Jakość i obsługa

Po procesie spawania produkty poddawane 
są obróbce z użyciem najnowszej generacji 
technologii Marcegaglia stosowanej na 
liniach formowania na zimno w Kluczborku, 
obejmującej szereg wbudowanych operacji, 
takich jak usuwanie wewnętrznych zgrubień 
spawalniczych, badania nieniszczące 
i kontrole, specjalne wykańczanie i 
wymiarowanie końców rur.

Wyjątkowo dokładne sprawdzanie zewnętrznej 
średnicy rur może być wykonywane 
bezpośrednio na linii produkcyjnej, 
z zastosowaniem technologii obrotowego 
lasera próbkującego opracowanej przez 
Marcegaglia, zdolnego do natychmiastowego 
wykrywania dowolnych odchyleń od tolerancji 
wymaganych dla określonego zamówienia.



Certyfikowany system produkcyjny 
Marcegaglia gwarantuje również, 
że rury są w pełni identyfikowalne w toku 
całego łańcucha produkcyjnego, 
poczynając od pierwotnego materiału aż do 
właściwości chemicznych i mechanicznych, 
aby zagwarantować bezwzględną 
przydatność do określonych zastosowań, 
zgodnie z odnośnymi normami.



W toku ponad 50-letniej 
działalności w dziedzinie 
przeróbki stali, Marcegaglia 
pozyskało niepowtarzalną 
wiedzę technologiczną w 
zakresie wytwarzania rur 
precyzyjnych spełniających 
ścisłe wymagania wymiarowe 
i powierzchniowe żądane przez 
producentów w sektorach takich 
jak meble i sprzęt sportowy.

Zakres produktów 
obejmuje szeroki wachlarz 
zastosowań konstrukcyjnych 
i mechanicznych, poczynając 
od przemysłu budowlanego 
i rolnictwa, aż do sektora 
ogrzewania i wentylacji, 
gwarantując określoną 
przydatność do dalszego 
przetwarzania.

Przykładowe zastosowania

• rury do zastosowań
 konstrukcyjnych

• rury do zastosowań
 ciśnieniowych i  
 długodystansowych 
 systemów grzewczych

• rury do zastosowań
 mechanicznych oraz w   
 przemyśle motoryzacyjnym

• rury do zastosowań 
 rolniczych 

• rury dla sektora meblowego

• rury dla przemysłu 
 artykułów sportowych

• rury do grzejników

• rury do innych zastosowań 
 przemysłowych



Rury spawane ze stali węglowej

Grubość min. (mm) 0.8

Grubość maks. (mm) 8

Średnica min. (mm) 12

Średnica maks. (mm) 168,3

Grubość min. (mm) 0.8

Grubość maks. (mm) 8

Rozm. zewn. min. (mm) 10x10

Rozm. zewn. maks. (mm)                                           125x125

Grubość min. (mm) 0.8

Grubość maks. (mm) 8

Rozm. zewn. min. (mm) 15x10

Rozm. zewn. maks. (mm)                           160x100 - 180x80

Rury okrągłe

Rury kwadratowe

Rury prostokątne



Główne normy produkcyjne

NORMA 
PRODUKCYJNA

PRZEZNACZENIE 
PRODUKTU

TYPY OBRÓBKI GATUNEK 
STALI*

STAN 
POWIERZCHNI

EN 10305-3 Rury precyzyjne 
okrągłe i specjalne +CR1 Spawane 

i kalibrowane na zimno

+CR2 Spawane 
i kalibrowane na zimno

E190, E320, 
E220, E370, 
E260, E420,
E155, E195, 
E235, E275, 
E355

S2 Z taśmy walcowanej 
na gorąco trawionej
S3 Z taśmy walcowanej 
na zimno
S4 Z taśmy powlekanej 
według ustalonych 
warunkówEN 10305-5

Rury precyzyjne 
kwadratowe i 
prostokątne

EN 10219

Rury spawane, 
formowane 
na zimno, dla 
budownictwa 
(homologacja CE)

S235JRH
S275J0H
S275J2H
S355J0H
S355J2H

(*) Na żądanie klienta dostarczamy również produkty innej jakości niż wskazują normy 



Główne normy produkcyjne

NORMA 
PRODUKCYJNA

PRZEZNACZENIE 
PRODUKTU

TYPY OBRÓBKI GATUNEK 
STALI*

KATEGORIE BADAŃ

EN 10217-1

Rury stosowane 
w urządzeniach 
ciśnieniowych, 
do użytku w 
temperaturze 
otoczenia

Obróbka cieplna 
na żądanie

P195
P235
P265

TR1
TR2

EN 10217-2

Rury stosowane 
w urządzeniach 
ciśnieniowych, 
do użytku w 
podwyższonej 
temperaturze

P195GH
P235GH
P265GH

TC1
TC2

(*) Na żądanie klienta dostarczamy również produkty innej jakości niż wskazują normy 







Wyroby płaskie ze stali 
węglowej

Blachy ze stali węglowej

Grubość min. (mm) 0,4

Grubość maks. (mm) 12,7

Szerokość min. (mm) 500

Szerokość maks. (mm) 2.000

Długość min. (mm) 500

Długość maks. (mm) 18.000

Asortyment wyrobów

Inne tolerancje na życzenie klienta



Taśmy ze stali węglowej

Grubość min. (mm) 0,3

Grubość maks. (mm) 6,0

Szerokość min. (mm) 30,0
45,0

(0,30 ≤ Grubość ≤ 3,00 mm)
(3,00 ≤ Grubość ≤ 6,00 mm)

Szerokość maks. (mm) 1.500 Grubość na życzenie 

Średnica zewnętrzna maks. (mm) 2.150 Grubość na życzenie 

Średnica wewnętrzna (mm) 508-610 Grubość na życzenie 

Ciężar maks. (kg) 5.000 Grubość na życzenie 

Asortyment wyrobów

Inne tolerancje na życzenie klienta

Wyroby płaskie ze stali 
węglowej

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI 
DODATKOWEJ OBRÓBKI ORAZ 
GATUNKI SPECJALNE POZWALAJĄ 
NA ZASPAKAJANIE POTRZEB 
NAJRÓŻNIEJSZYCH SEKTORÓW 
PRODUKCYJNYCH, STWARZAJĄC 
SZEROKIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA 
INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ. 



MARCEGAGLIA Kluczbork
Ligota Dolna - ul. Przemysłowa, 1 • 46-200 Kluczbork, Poland
phone +48 . 77 . 45 98 200 • fax +48 . 77 . 45 98 201
kluczbork@marcegaglia.com

HEADQUARTERS
via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com


