
  

POLITECHNIKA  WROCŁAWSKA 

WYDZIAŁ  BUDOWNICTWA  LĄDOWEGO  I  WODNEGO 

 

 

 

ANTONI  BIEGUS 

 

PROJEKTOWANIE  KONSTRUKCJI  STALOWYCH 

WEDŁUG  EUROKODU  3 

 

CZĘŚĆ  1  –  STAL,  WYROBY  STALOWE  I  WŁAŚCIWOŚCI  STALI   

 

WYKŁADY 

 

 

 

 

WROCŁAW  2012 

Budownictwa Instytut 



 

ANTONI  BIEGUS 

 

PROJEKTOWANIE  KONSTRUKCJI  STALOWYCH  WEDŁUG  EUROKODU  3 

CZĘŚĆ  1  –  STAL,  WYROBY  STALOWE  I  WŁAŚCIWOŚCI  STALI   

 

 

 

SPIS  TREŚCI 

 

 

1. Procesy wytwarzania stali     ……………………………………..…………...…..……    4 

 

1.1. Wprowadzenie    ……..…….………………………………..…………...…..……    4 

1.2. Proces metalurgiczny     …..........................................…..……………….………     4 

1.3. Proces stalowniczy     …...................……………..………..………….……….…      4 

1.4. Rozlewanie i krzepnięcie stali …………………..………………………………    12 

 

2. Asortyment wyrobów stalowych    …....……………………………...…………..……   15 

 

3. Oznaczenia gatunków stali    ……………………………………………………….…    19 

 

4. Właściwości fizyczne i mechaniczne stali   ………………...…………………………    22 

 

4.1. Wprowadzenie  ………..…………………………………………………………    22 

4.2. Właściwości fizyczne   ………..……………….…………………………………    23 

4.3. Właściwości mechaniczne  ……..……………………………..…………………    23 

 

Literatura   …………….……………………………...……………………...……..……     38 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E 

 

Autor  serdecznie  dziękuje  Panu  dr.  inż.  Dariuszowi  Czepiżakowi  za  trud  korekty  

pracy  i  wniesione  uwagi  redakcyjne  oraz  merytoryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Procesy wytwarzania stali 

 

1.1. Wprowadzenie 

 

Czyste żelazo (Fe) nie jest stosowane w technice jako materiał konstrukcyjny, z powodu 

jego niedostatków tj. małej wytrzymałości, niskiej twardości, dużej wrażliwości na korozję w 

klimacie suchym oraz trudną topliwość. Zamiast czystego żelaza (Fe) w technice stosowane 

są jego stopy jak stal lub żeliwo (aktualnie bardzo rzadko). 

Stal jest to stop żelaza (Fe) z węglem (C), a także z innymi pierwiastkami chemicznymi. 

Maksymalna zawartość węgla (C) w stali wynosi 2%. Stop żelaza (Fe) o większej zawartości  

węgla (C) nazywa się surówką lub żeliwem. W budownictwie stosuje się stale o większej za-

wartości węgla od 0,2% do 0,7%, przy czym w stalach na konstrukcje ilość węgla nie prze-

kracza 0,3%. Zawartość węgla dodatków i domieszek jest regulowana w zależności od żąda-

nych właściwości mechanicznych (np. wytrzymałościowych), technologicznych (np. spawal-

ności), użytkowych (np. odporności na korozje, ścieranie itp.) i nie przekracza 7%. 

Współczesna technologia masowej produkcji stali polega na dwustopniowym przerobie. W 

pierwszej fazie przerobu w wielkim piecu następuje redukcja żelaza jako pierwiastka z tleno-

wych związków rud i oddzielnie od tzw. skały płonnej. Produktem tego procesu jest surówka 

żelaza. Jest to półprodukt W drugim etapie w piecach martenowskich, piecach elektrycznych 

lub konwertorach tlenowych są usuwane z surówki domieszki do granic wymaganych, zanie-

czyszczenia do granic dopuszczalnych. Produktem tego procesu jest stal. 

 

1.2. Proces metalurgiczny  

 

Proces metalurgiczny (wielkopiecowy) polega na wytapianiu żelaza z jej rud w wielkim 

piecu (piecu szybowym). Wielki piec jest urządzeniem hutniczym, którego zadaniem jest wy-

topienie surówki z rud żelaza. Po względem chemicznym proces metalurgiczny jest redukcją 

związków żelaza, znajdujących się w rudzie, do postaci wolnej w wysokiej temperaturze, a 

następnie nawęgleniem części masy wolnego żelaza. Masę złożoną z metalicznego żelaza 

oraz węgla w postaci związku Fe1C i takich pierwiastków jak mangan, krzem, siarka i fosfor 

nazywa się surówką, która jest głównym produktem finalnym procesu metalurgicznego. 

                                                 
 W opracowaniu podrozdziału 1.2 korzystano z podręcznika Kazimierza Rykaluka Konstruk-
cje stalowe. Podstawy i elementy. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006. 



Żelazo, jako pierwiastek chemiczny nie występuje w przyrodzie w postaci wolnej, jak np. 

złoto, ale tylko w postaci związków chemicznych w rudach. Występują one w przyrodzie 

przeważnie pod czterema postaciami; a mianowicie jako: 

 magnetyt (Fe3O4), inaczej żelaziak magnetyczny, barwy ciemnoszarej, o zawartości żelaza 

45÷70 %, 

 hematyt (Fe2O3), inaczej żelaziak czerwony, o zawartości żelaza 30÷60%, 

 limonit (2Fe2O3 . 3H2O), inaczej żelaziak brunatny, o zawartości żelaza 25÷40 %, 

 syderyt (FeCO3), inaczej żelaziak szpatowy, o zawartości żelaza 30÷40 %. 

Żelazo w rudzie występuje w postaci jego tlenków lub węglanów. Związki te są zawsze 

zmieszane ze skalą jałową, zwaną skałą płonną. Wydobytą w kopalni rudę poddaje się uszla-

chetnieniu, polegającym głównie na wzbogacaniu rudy i ujednorodnianiu jej granulacji. 

Wzbogacanie przeprowadza się już w kopalni. Polega ono na pozbyciu się części masy 

skały płonnej, aby zmniejszyć koszty transportu do huty oraz koszty wytapiania w wielkim 

piecu. Dla rud suchych wzbogacanie przeprowadza się metodą separacji magnetycznej (od-

dzielanie ferromagnetycznej rudy od niemagnetycznej skały w silnym polu magnetycznym). 

Pierwszym zabiegiem jest sortowanie rudy. Do tego celu stosuje się sita rozdzielające rudę na 

frakcje. Duże bryły poddaje się rozdrabnianiu w urządzeniach zwanych łamaczami. Jednak 

ruda wprowadzana do wielkiego pieca nie powinna być zbyt rozdrobniona. Dlatego rudy 

miałkie są zbrylane przez spiekanie, grudkowanie lub brykietowanie. Grudkowanie polega na 

zbrylaniu drobnoziarnistych koncentratów rudy z dodatkiem wody i środka wiążącego. Bry-

kietowanie jest procesem łączenia drobnych ziaren rudy, bez lub z dodatkiem lepiszcza, za 

pomocą podwyższonego ciśnienia i niekiedy temperatury. Ujednorodnienie granulacji skraca 

czas wytapiania i ułatwia sterowanie procesem metalurgicznym. 

Wielki piec ma 30÷40 m wysokości i zmienną średnicę. Szkic wielkiego pieca i nazwy po-

szczególnych jego części oraz zachodzące w nich procesy pokazano na rys. 1.1. Wnętrze pie-

ca jest wyłożone materiałem ogniotrwałym, głównie cegłą szamotową. Grubość wymurówki 

wielkiego pieca wynosi 50÷90 cm. Od zewnątrz jest ona wzmocniona płaszczem stalowym. 

Wsad do wielkiego pieca, ładowanego od góry poprzez podwójnie dzwonowe urządzenie 

zasypowe, stanowi mieszanka rudy koksu hutniczego i topników. Koks ma dostarczyć ciepło, 

potrzebne do stopienia wsadu, oraz węgiel, potrzebny do utworzenia jego stopu z żelazem. 

Topniki są materiałami żużlotwórczymi – mają za zadanie związać skałę płonną oraz sprowa-

dzić, zarówno ją, jak i popiół z koksu, do stanu płynnego. Potrzebny do spalania koks tlen po-

chodzi z gorącego powietrza, tłoczonego u dołu wielkiego pieca. 



 

 

Rys. 1.1. Części składowe wielkiego pieca i zachodzące w nich procesy 

 

Powietrze ogrzewa się do temperatury 800÷950
o
C w stojących obok wielkiego pieca na-

grzewnicach Cowpera, z których pod ciśnieniem około 0,2 MPa jest ono tłoczone przez dysze 

znajdujące się w górnej części gara.  

Nagrzewnice (stos cegieł szamotowych ułożonych w sposób ażurowy, osłoniętych płasz-

czem stalowym) są zasilane w ciepło przez oczyszczony z pyłów gaz wielkopiecowy. Ucho-

dzący przez gardziel pieca gaz wielkopiecowy ma temperaturę około 1200
o
C. Nagrzewnice, 

obsługujące wielki piec, muszą być co najmniej dwie. Gdy z jednej jest tłoczone gorące po-

wietrze (na rys. 1.2 nagrzewnica z lewej strony), to w drugiej następuje nagrzewanie stosu ce-

gieł gazem wielkopiecowym (na rys. 2.2 – nagrzewnica z prawej strony). 

Wewnątrz wielkiego pieca potok gorących gazów przemieszcza się od dołu (gara) ku górze 

(gardzieli), natomiast odparowane na górze wielkiego pieca materiały wsadowe przesuwają 

się ku dołowi, nagrzewając się coraz bardziej aż do stopienia włącznie. 



 



Nad dyszami powietrznymi, w górnej części gara następuje spalanie koksu według reakcji 

silnie egzotermicznej: 

 

C + O2 = CO2 + Q, 

 

gdzie: Q – oznacza ciepło wydzielone. Wydzielone ciepło podnosi temperaturę 1800÷2000
o
C. 

W takiej temperaturze powstały dwutlenek węgla łączy się łatwo z węglem, wydobywającym 

się z płonącego koksu, i powstaje tlenek węgla według reakcji: 

 

CO2 + C = 2C O. 

 

W środkowej i dolnej części szybu, gdzie temperatura osiąga 500÷900
o
C tlenek węgla jest 

podstawowym medium redukującym tlenki żelaza, znajdujące się w rudzie. Jest to redukcja 

złożona, polegająca na stopniowym powstawaniu tlenków coraz bardziej prostych. Na ogół 

zachodzą trzy kolejne reakcje, których efektem jest metaliczne żelazo i dwutlenek węgla: 

 

3Fe2O3 + CO 0 2Fe3O4 + CO2, 

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2, 

FeO + CO = Fe + CO2. 

 

Powstały dwutlenek węgla CO2 w atmosferze spalanego koksu łączy się z węglem C, two-

rząc potrzebny do dalszej redukcji tlenek węgla CO. Około połowa powstałego tlenku żela-

zowego FeO przesuwa się ku dołowi i w tej części przestronu, w której temperatura osiąga 

1000÷1100
o
C, łączy się z węglem ulegając tzw. redukcji prostej: 

 

FeO + C = Fe + CO. 

 

Powstałe w przestronie metaliczne żelazo znajduje się w stanie gąbczastym, ponieważ ist-

niejąca tu temperatura jest niższa od temperatury topnienia żelaza, wynoszącej 1538
o
C. W 

obecności tlenku węgla żelazo gąbczaste ulega stopniowemu nawęgleniu do około 2 % we-

dług reakcji: 

 

3Fe + 2CO + Fe3C + CO2. 



Nawęglone żelazo ma już niższą temperaturę topnienia, wynoszącą około 1150
o
C. Wsku-

tek tego żelazo gąbczaste przechodzi w żelazo płynne i w takim stanie dodatkowo nawęgla się 

do około 4%. 

Równocześnie z powstającym i nawęglającym się żelazem następuje w temperaturach po-

wyżej 1100
o
C, redukcja i przechodzenie do masy płynnej takich pierwiastków jak mangan, 

krzem, siarka i fosfor. 

Płynne nawęglone żelazo wraz z innymi pierwiastkami tworzy główny produkt wielkiego 

pieca, nazywany surówką. Łączna zawartość pierwiastków innych niż żelazo może dochodzić 

w surówce do 7%. Skład typowej surówki jest następujący: 4,5÷4,7% C, 0,3÷0,8% Si, 

0,3÷0,8% Mn, 0,02÷0,06% S, 0,06÷0,08 % P. 

Surówkę spuszcza się z wielkiego pieca 10÷18 razy na dobę, w zależności od pojemności 

pieca. Otwory spustowe żużlu znajdują się w garze o około 1,5 m wyżej od otworów spusto-

wych surówki, ponieważ żużel jest znacznie lżejszy od surówki i zawsze znajduje się na 

wierzchu płynnej masy. 

Do wytworzenia 1 tony surówki trzeba zużyć około 1,8 t rudy, 1 t koksu, 0,5 t topników, 

3,5 t powietrza i 5 t gazu wielkopiecowego. Oprócz surówki powstaje 0,8 t żużlu. Żużel prze-

rabia się na wełnę mineralną lub cement hutniczy. 

Około 8,5% ogólnej produkcji surówki przeznacza się do dalszej przeróbki na stal, około 

12% na odlewy żeliwne i około 3% stanowią tzw. żelazostopy, używane jako dodatki stopo-

we podczas produkcji stali stopowych. 

 

1.3. Proces stalowniczy  

 

Stop żelaza z węglem o zawartości masowej węgla do 2,11% (teoretycznie) w stałym sta-

nie skupienia materii nazywamy staliwem, jeżeli zakrzepł w formach odlewniczych, lub stalą, 

jeżeli skrzepnięte wlewki zostały zgniecione plastycznie w procesie walcowania. 

W omawianych stopach poza węglem zawsze znajdują się inne pierwiastki, które nazywa-

my domieszkami, gdy poprawiają one niektóre właściwości (są to pierwiastki albo pozostałe z 

procesu wytwarzania, albo celowo dodane w tym procesie) oraz nazywamy zanieczyszcze-

niami, gdy pogarszają niektóre właściwości (są to pierwiastki pozostałe z procesu wytwarza-

nia). 

                                                 
 W opracowaniu podrozdziału 1.3 korzystano z podręcznika Kazimierza Rykaluka Konstruk-
cje stalowe. Podstawy i elementy. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006. 



W celu zmniejszenia zawartości węgla, magnezu i krzemu do ilości potrzebnej, a siarki i 

fosforu do ilości minimalnej, stosuje się wypalanie (utlenianie) nadmiernych ich ilości. Proces 

ten nazywa się świeżeniem surówki. Produktem świeżenia jest staliwo. Proces świeżenia su-

rówki nazywa się też procesem stalowniczym. 

Pierwszymi sposobami masowej produkcji stali zlewnej było świeżenie surówki w kon-

wertorze Bessemera (1856 r.) i Thomasa (1878 r.). Świeżenie polegało na przedmuchiwaniu 

roztopionej surówki od dołu powietrzem, z którego tlen wypalał (utleniał) ponadnormatywną 

ilość pierwiastków obcych, pozostawiając jednak w stali dużą ilość azotu. Świeżenie w kon-

wertorach powietrznych było podstawowym sposobem produkcji stali do początku XX w. Ja-

kość stali otrzymanej tym sposobem była niewysoka, a ponadto w piecach tych można było 

świeżyć surówkę o ograniczonej zawartości krzemu, siarki i fosforu. 

W latach 1910-1970 podstawowym sposobem produkcji stali był sposób martenowski, 

wynaleziony w 1864 r. W piecu martenowskim surówkę mieszano z odpowiednią ilością 

złomu stalowego. Tlen zawarty w rdzy na złomie stanowił dodatkową część tlenu potrzebne-

go do wyświeżenia surówki. Jakość stali, otrzymanej tym sposobem, jest wysoka, jednak dłu-

gi czas świeżenia (5÷8 godzin) spowodował, że proces ten ustąpił miejsca wprowadzonemu w 

1952 r. w Linzu i Donawitzu (Austria) procesowi konwertorowo-tlenowemu. Od pierwszym 

liter tych miast proces ten nazywa się też procesem LD. Jego schemat pokazano na rys. 1.3. 

 

 

 

Rys. 1.3. Operacje technologiczne świeżenia w konwertorze tlenowym 1 – załadunek złomu 

stalowego, 2 – wlanie roztopionej surówki, 3 – przedmuchiwanie, 4 – sukcesywne dozowanie 

topnika i rudy żelaza, 5 – spuszczanie stali, 6 – spuszczanie żużla 



Do konwertora (pieca przechylno-obrotowego) ładuje się złom stalowy oraz roztopioną su-

rówkę (ponad 70% masy) i przedmuchuje się ją strumieniem tlenu od wierzchu (rys. 1.3). Ca-

ła objętość metalu w konwertorze silnie się rozgrzewa (do 3000
o
C). Wtedy dodaje się topniki 

w celu związania nadmiernej ilości siarki i fosforu. Świeżenie tlenem ma tę zaletę, że pozo-

stawia w stali małą ilość azotu(do 0,005% zamiast 0,022%, podczas świeżenia powietrzem). 

Proces przedmuchiwania trwa 10÷25 minut, zależnie od wielkości konwertora (70÷350 ton), a 

cały proces stalowniczy 25÷35 minut. Zużycie tlenu wynosi około 50 m
3
 na jedną tonę stali. 

W końcowej operacji świeżenia konieczne jest odtlenienie stali. Nadmiar tlenu, pozostałe-

go z procesu świeżenia, powoduje bowiem powstanie tlenku żelazowego FeO oraz tlenków 

innych pierwiastków. Ich obecność powoduje obniżenie wytrzymałości stali, a przede 

wszystkim obniżenie jej plastyczności. Stal odtleniana jest zawsze za pomocą manganu, znaj-

dującego się w surówce do 0,5% oraz dodatkowo dodawanego w postaci żelazomanganu do 

strugi stali wypływającej z konwertora. Ponadto mangan wiąże siarkę w siarczek manganu 

MnS. Mangan jest jednak dość słabym odtleniaczem i nie jest w stanie związać całego nad-

miaru tlenu. Nie związany przez mangan tlen łączy się najpierw z żelazem, dając tlenek żela-

zowy FeO, a ten z kolei łączy się z węglem według reakcji: 

 

FeO + C = Fe + CO. 

  

Uchodzący ku górze wlewnicy (naczynie, do którego została przelana stal z konwertora) 

tlenek węgla sprawia wrażenie wrzenia cieczy. Jeżeli taka stal zakrzepnie, to zostają w niej 

uwięzione pęcherzyki gazu, rozsiane prawie równomiernie w całej objętości wlewnicy. Taką 

stal, która zakrzepła w stanie wrzenia nazywa się stalą nieuspokojoną (w normach hutniczych 

oznaczonych literami FU). 

Wydzielanie się pęcherzyków tlenku węgla ustaje wtedy, gdy stal zostanie całkowicie od-

tleniona (uspokojona) jeszcze za pomocą drugiego, silniejszego, odtleniacza, jakim jest 

krzem, dodawany w postaci żelazokrzemu. Taką stal nazywa się stalą uspokojoną. Istnieje 

także stal specjalnie uspokojona, odporna na starzenie, czyli taka, która została odtleniona 

manganem, krzemem i metalicznym aluminium. Aluminium jest nie tylko silnym odtlenia-

czem, ale również wiąże azot w związek AlN, który jest rozdrabniaczem ziaren krystalicz-

nych. Stal uspokojoną, odporną na starzenie, w normach hutniczych oznacza się literami FF. 

Stalą pośrednią pomiędzy stalą nieuspokojoną i uspokojoną jest stal półuspokojona. 

Otrzymuje się ją w ten sposób, że dodaje się, oprócz żelazomanganu, mniejszą ilość żelazo-

krzemu niż w przypadku stali uspokojonej. Obecnie zanika produkcja stali półuspokojonej. 



Innym, bardziej doskonałym, sposobem świeżenia surówki, jest świeżenie w piecach elek-

trycznych, które są najmniej zanieczyszczające środowisko naturalne. Są one wysoce energo-

oszczędne, gdyż na wyświeżenie jednej tony stali zużywają około 2,45 GJ energii, podczas 

gdy konwertor tlenowy zużywa około 20 GJ. Wsadem do pieca elektrycznego jest surówka  

oraz podgrzewany do 200÷500
o
C złom stalowy (w celu usunięcia wilgoci). Piece mogą być 

dwóch rodzajów – łukowe (rys. 1.4) i indukcyjne.  

 

 

 

Rys. 1.4. Schemat pieca łukowego przechyłowego 

 

W piecach elektrycznych świeży się zawsze stale wysokostopowe specjalnego przeznacze-

nia, np. kwasoodporne, żaroodporne, zawierające małą ilość węgla oraz pierwiastki trudnoto-

pliwe, np. wolfram, kobalt, molibden. Piece elektryczne służą również do rafinacji stali wę-

glowej, wyświeżonej w procesie konwertorowym lub martenowskim. Otrzymuje się wtedy 

stal o minimalnej ilości zanieczyszczeń, którą nazywa się stalą węglową wyższej jakości. 

 

1.4. Rozlewanie i krzepnięcie stali  

 

Płynną stal z konwertorów, pieców martenowskich lub pieców elektrycznych przelewa się 

do kadzi, a z nich - do wlewnic lub do form z piasku formierskiego. Wlewnice są naczyniami 

staliwnymi o zbieżnych ścianach, od wnętrza wyłożonego cegłą szamotową. Kształt wlewni-

                                                 
 W opracowaniu podrozdziału 1.4 korzystano z podręcznika Kazimierza Rykaluka Konstruk-
cje stalowe. Podstawy i elementy. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006. 



cy jest inny dla stali nieuspokojonej i półuspokojonej, a inny dla stali uspokojonej (rys. 1.5). 

Rozlewanie stali do wlewnic może się odbywać albo od góry, albo syfonowo od dołu. 

Przekrój poprzeczny wnętrza wlewnicy może być różny (przekrój 1-1 na rys. 1.5) – kwa-

dratowy, prostokątny lub okrągły, w zależności od tego, na jakie elementy walcowane mają 

być przeznaczone skrzepnięte wlewki, tzn. na kształtowniki, blachy lub rury odpowiednio. 

 

 

 

Rys. 1.5. Kształt wlewnic dla stali: a) nieuspokojonej, b) uspokojonej 

 

Krzepnięcie stali we wlewnicy rozpoczyna się od ścian wlewnicy, gdzie chłodzenie jest 

najbardziej intensywne. Im większe jest przechłodzenie stopu (czyli szybkie obniżenie tempe-

ratury poniżej temperatury krystalizacji), tym powstaje więcej ośrodków krystalizacji, stąd 

pierwsza warstwa przyścienna ma strukturę drobnoziarnistą. Każde ziarno ma inną orientację 

przestrzenną. Od tej warstwy narastają ku środkowi naczynia, prostopadle do ścian (w kie-

runkach odprowadzania ciepła), kryształy słupkowe. Im bliżej środka wlewnicy, tym bardziej 

kryształy słupkowe odchylają się ku górze. W części rdzeniowej wlewnicy odprowadzenie 

ciepła jest różnokierunkowe. Stąd też orientacja kryształów jest tutaj nieuporządkowana. W 

tej też części, najpóźniej zastygłej, gromadzi się procentowo najwięcej zanieczyszczeń, 

szczególnie siarki i fosforu. Jest to tzw. segregacja (likwacja) strefowa. Odtleniacze, czy 

mangan i krzem, prawie wcale nie ulegają segregacji. Najmniejszy procent zanieczyszczeń 

występuje w warstwie przyściennej. 

Zakrzepłą we wlewnicy bryłę nazywa się wlewkiem. Podczas krzepnięcia materiału wy-

stępuje jego skurcz objętościowy, który doprowadza we wlewku stali uspokojonej do powsta-

nia pęknięcia w części górnej, mieszczącej się w podstawce, zwanej głową wlewka. Pęknięcie 

to jest nazywane jamą usadową wokół jamy usadowej gromadzą się wtrącenia niemetaliczne 

oraz pęcherze gazowe. Przed dalszą przeróbką plastyczną głowę wlewka, z jamą usadową za-



nieczyszczeniami, odcina się i kieruje do ponownego przetopienia. Strata masy z tego powo-

du może dochodzić nawet do 24%. Jest ona główną przyczyną większej ceny jednostkowej 

stali uspokojonej względem stali nieuspokojonej. 

Wlewek ze stali nieuspokojonej nie ma jamy usadowej, gdyż skurcz termiczny powoduje 

tylko zmianę wymiarów niezliczonej ilości pęcherzyków gazowych, których rozmieszczenie 

w całej objętości wlewka jest prawie równomierne. Podczas przeróbki plastycznej takiego 

wlewka pęcherzyki gazowe ulegają zawalcowaniu i tworzą swoistego rodzaju mikrosklejenia. 

Masa wlewka, w zależności od wielkości gotowego wyrobu hutniczego, może wynosić od 

kilkuset kilogramów do kilkudziesięciu ton (wyjątkowo kilkaset ton). 

Nowym sposobem produkcji wlewków 

jest tzw. odlewanie ciągłe stali, dlatego 

schemat pokazano na rys. 1.6. Tym spo-

sobem odlewa się już około 80% świato-

wej produkcji stali. Z kadzi rozlewniczej 

(1) płynna stal, po jej uspokojeniu, jest 

wlewana do kadzi pośredniej (2), w któ-

rej następuje wymieszanie i ujednorod-

nianie mas z różnych wytopów. Płynna 

masa przechodzi przez krystalizator 

pierwotny (3) i wtórny (4), które są chło-

dzone wodą. Powstaje wlewek ciągły, 

który jest ciągniony przez rolki (5). Na 

końcu linii technologicznej znajduje się 

przecinak acetylenowo-tlenowy (6). 

Przekrój poprzeczny wlewka może być 

kwadratowy do 100 x 100 mm lub pro-

stokątny do 250 x 200 mm, a jego ściany 

są zawsze równoległe. Rolki ciągnące 

spełniają równocześnie rolę walcarki-

zgniatacza. We wlewku ciągłym jama 

usadowa cały czas znajduje się w naj-

wyższej strefie płynnej. A zatem nie wy-

stępuje ona w części skrzepniętej.  

 

 

 

Rys. 1.6. Schemat ciągłego odlewania stali        

1- kadź odlewnicza, 2 – kadź pośrednia, 3 - kry-

stalizator pierwotny, 4 – krystalizator wtórny,    

5 – rolki ciągnące, 6 – przecinarka, 7 – kęsisko 

 



Zaletą odlewania ciągłego jest to, że: 

 długość odcinanego wlewka może być dostosowywana do objętości walcowanego produktu 

finalnego, 

 wlewek jest już wstępnie zgnieciony przez rolki ciągnące, 

 temperatura odcinanego wlewka jest na tyle wysoka, że można go kierować prosto do wal-

carki, 

 stężenie pierwiastków jest prawie jednakowe wzdłuż wlewka. 

Pionowe usytuowanie linii technologicznej odlewania ciągłego wymaga hali produkcyjnej 

o bardzo dużej wysokości. Z uwagi na zmniejszenie wysokości hali odlewania ciągłego czę-

sto stosuje się zakrzywienie toru prowadzenia wlewka z początkowego pionowego do koń-

cowego poziomego. Zakrzywienie toru rozpoczyna się po przejściu przez kilka pierwszych 

par rolek ciągnących. 

 

2. Asortyment wyrobów stalowych  

 

Stal odlana do żeliwnych wlewnic, gdy częściowo stężeje, jest z nich wyjmowana i podle-

ga wstępnej obróbce przez kucie i walcowanie na gorąco. Z tej obróbki uzyskuje się półwyro-

by w postaci kęsisk i kęsów, blachówki, tulei, które służą do produkcji wyrobów hutniczych i 

przemysłu metalowego. 

Podstawowe znaczenie w konstrukcjach budowlanych mają stalowe wyroby walcowane. 

Walcowanie jest procesem przeróbki plastycznej, w której stal przyjmuje żądany kształt, 

pod wpływem nacisków walców, obracających się w przeciwnym kierunku. Walcowanie od-

bywa się na zimno (w temperaturze otoczenia człowieka) lub na gorąco. Walcowanie na zim-

no jest procesem w uzyskany zgniot materiału powoduje jego umocnienie. Walcowanie na 

gorąco odbywa się w temperaturze około 950
o
C i jest podstawowym sposobem produkcji wy-

robów stalowych. 

Walcowanie może być 

 konwencjonalne, celem którego jest nadanie odpowiedniego kształtu, oraz 

 regulowane, celem którego jest nadanie odpowiedniego kształtu oraz zwiększenia wytrzy-

małości i plastyczności materiału za pomocą rozdrobnienia ziarna krystalicznego. 

Ostygłe półwyroby nagrzewa się ponownie do odpowiedniej temperatury, zależnej od tego 

czy walcowanie będzie się odbywać na zimno, czy tez na gorąco (w sensie hutniczym) i kie-
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ruje się je na walcowniczą linię technologiczną. Ostateczny wyrób hutniczy jest przesuwany 

transportem rolkowym na chłodnie w celu ostygnięcia. 

Wyroby walcowane dzielimy na następujące grupy: 

 pręty – wyroby proste o małych wymiarach przekroju poprzecznego i różnym kształcie, np. 

okrągłym, prostokątnym – jako płaskowniki, 

 walcówka – wyroby okrągłe o małej średnicy, zwijane w kręgi), 

 kształtowniki – dwuteowniki normalne, dwuteowniki ekonomiczne, dwuteowniki równole-

głościenne, dwuteowniki szerokostopowe, ceowniki normalne, ceowniki ekonomiczne, ce-

owniki równoległościenne, kątowniki równoległościenne, kątowniki nierównoległościenne, 

teowniki wysokie, teowniki niskie, szyny kolejowe, szyny dźwigowe, 

 rury bez szwu, 

 blachy cienkie (o grubości 0,2 2,8 mm) walcowane na zimno, blachy średnie (o grubości 

3,0 4,5 mm) i blachy grube (o grubości 5,0 140 mm), 

 taśmy i bednarka (wyroby o przekroju prostokątnym o małej grubości, zwijane w kręgi). 

Walcowanie polega na przepuszczaniu elementu wyjściowego pomiędzy dwoma walcami, 

osadzonymi w korpusie i obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Odstęp pomiędzy wal-

cami jest regulowany, aby w elemencie walcowanym wywołać żądany zgniot. Walcowanie 

wyrobu wymaga kolejnego przejścia elementu walcowanego pomiędzy walcami od kilku do 

kilkunastu razy, w zależności od złożoności przekroju. Na rys. 1.7 pokazano kolejność wal-

cowania dwuteownika na walcarce trio, posiadającej walce bruzdowe na jednej osi. 

 

 

 

Rys. 1.7. Kolejność walcowania dwuteownika 



Na rys. 1.8 pokazano przekroje poprzeczne głównych wyrobów walcowanych, stosowa-

nych na lądowe konstrukcje budowlane. Huty oferują również dźwigary dwuteowe spawane z 

blach (blachownice), a także dźwigary ażurowe (rys. 1.9) produkowane w sposób przemysło-

wy, z zastosowaniem odpowiednich technologii (na liniach automatycznego cięcia, prostowa-

nia i spawania). 

 

 

 

Rys. 1.8. Przykłady przekrojów poprzecznych kształtowników walcowanych na gorąco  

 

 

 

Rys. 1.9. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych dźwigarów ażurowych 



Walcowanie rur okrągłych wymaga zastosowania trzpienia dziurawiącego o zadanej śred-

nicy wewnętrznej rury. Walce robocze powodują kształtowanie grubości ścianki rury. 

Rury okrągłe ze szwem uzyskuje się na walcarkach wieloklapkowych z taśm drogą stop-

niowego ich zgniatania w kierunku podłużnym. W ostatnim etapie stosuje się łączenia brze-

gów podłużnych zagiętej taśmy za pomocą spawania (rys. 1.10, 1.11). W przypadku rur 

(okrągłych, prostokątnych, kwadratowych) o niedużych średnicach stosuje się podłużny 

„szew” łączący brzegi zagiętej taśmy (rys. 1.10). Rury okrągłe o dużych średnicach otrzymuje 

się w technologii „spiralnego” zaginania i spawania taśmy (rys. 1.11).  

 

 

 

Rys. 1.10. Kolejność kształtowania przekrojów rurowych (zamkniętych)  

 

 

 

Rys. 1.11. Kolejność kształtowania przekrojów rur o dużych średnicach  



Obniżenie ciężaru, kosztów wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych uzyskuje się 

stosując m.in. kształtowniki cienkościenne np. wyroby kształtowane na zimno - otrzymywane 

w wyniku zagięcia (profilowania) płaskiej blachy (taśmy, arkusza) w temperaturze otoczenia 

(rys. 1.12). Stąd nazywa się je często skrótowo: kształtowniki gięte. Grubość ich ścianek jest 

jednakowa. Materiałem wyjściowym kształtowników jest taśma o grubości mm61 t  (rys. 

1.13a). W przypadku stalowych elementów osłonowych budynków (blach fałdowych – rys. 

1.13b, kaset ściennych, płyt elewacyjnych) stosuje się blachy o grubości mm5,15,0 t . 

Ukształtowane w ten sposób wyroby stalowe (rys. 1.12) wykazują sztywność i nośność 

znacznie większą od taśmy wyjściowej. 

 

 

 

 

Rys. 1.12. Kształtowanie ceownika 

giętego na zimno 

  

 

Rys. 1.13. Przykłady profilowanych na zimno: 

 a – kształtowników, b – blach fałdowych  

 

3. Oznaczenia gatunków stali 

 

Parametry gatunków wyrobów stalowych zalecanych w PN-EN 1993-1-1 są zawarte w 

normach hutniczych. Nominalne wartości granicy plastyczności yf  i wytrzymałości na roz-

ciąganie uf  stali konstrukcyjnych walcowanych na gorąco podano w tabl. 1.1. 



Tabl. 1.1. Nominalne wartości granicy plastyczności yf  i wytrzymałości na rozciąganie 

uf  dla stali konstrukcyjnej walcowanej na gorąco wg PN-EN 1993-1-1 

 

Norma i  

gatunek stali 

eHy Rf min  

w przypadku grubości t  mm  

mu Rf min  

w przypadku grubości t  mm  

40t  8040 t  40t  8040 t  

      PN-EN10025-2 

S235 JR/J0/J2 235 215 360 360 

S275 JR/J0/J2 275 255 430 410 

S355 JR/J0/J2/K2 355 335 490 470 

S450 J0 
*)

 440 410 550 550 

      PN-EN 10025-3 

S275 N/NL 275 255 390 370 

S355 N/NL 355 335 490 470 

S420 N/NL 420 390 520 520 

S460 N/NL 460 430 540 540 

     PN-EN 10025-4 

S275 M/ML 275 255 370 360 

S355 M/ML 355 335 470 450 

S420 M/ML 420 390 520 500 

S460 M/ML 460 430 540 530 

      PN-EN 19925-5 

S235 J0W/J2W 235 215 360 340 

S355 J0W/J2W/K2W 355 335 490 490 

     PN-EN 10025-6 

S460 Q/QL/QL1 460 440 570 550 

     PN-EN 10210-1 

S235 JRH
*)

 235 215 360 340 

S275 J0H/J2H 275 255 430 410 

S355 J0H/J2H/K2H 355 335 510 490 

S275 NH/NLH 275 255 390 370 

S355 NH/NLH 355 335 490 470 

S420 NH/NLH 420 390 540 520 

S460 NH/NLH 460 530 550 550 

     PN-EN 10219-1 

S235 JRH 
*)

 235  360  

S275 J0H/J2H 275  430  

S355 J0H/J2H/K2H 355  510  

S275 NH/NLH 275  370  

S355 NH/NLH 355  470  

S460 NH/NLH 460  550  

S275 MH/MLH 275  360  

S355 MH/MLH 355  470  

S420 MH/MLH 420  500  

S460 MH/MLH 460  530  
 

*
)
 Dana stal jest

 
produkowana tylko w jednej odmianie plastyczności 



W europejskich normach hutniczych stosuje się oznaczanie gatunków stali m.in. za pomo-

cą symboli literowo-cyfrowych. Taki sposób oznakowania stali zastosowano w PN-EN 1993-

1-1 (tabl. 1). Wskazuje on na zastosowanie oraz cechy mechaniczno-plastyczne stali. Jest to 

sposób najbardziej przydatny konstruktorowi. Schemat oznaczania stali według europejskich 

norm hutniczych przedstawiono na rys. 1.14.  

 

 

 

Rys. 1.14. Schemat oznaczania stali według europejskich norm hutniczych 

 

Na początku oznnakowania gatunku stali znajduje się duża litera alfabetu łacińskiego 

wskazująca na zastosowanie stali: 

 S – stal konstrukcyjna,  

 L – stal na rury przewodowe, 

 B – stal na pręty zbrojeniowe,  

 R – stal na szyny, 

 Y – stal na sprężyny, 

 P – stal na urządzenia chłodnicze. 

Drugi symbol główny – to trzycyfrowa liczba, określająca minimalną granicę plastyczno-

ści stali yf  w MPa dla najmniejszego zakresu grubości wyrobu mm16t  (dla stali stopo-

wych ulepszonych cieplnie zakres ten wynosi mm50t ). Spośród gatunków stali konstruk-

cyjnych ogólnego przeznaczenia (blachy, pręty, kształtowniki) produkowane są stale: S235, 

S275, S355, S420, S450, S460. 



Pierwszy symbol dodatkowy stali niestopowych to odmiana ich plastyczności. Jest ona wy-

rażana pracą łamania KV (uśrednioną) w żądanej temperaturze (gdyż cechy mechaniczne stali 

silnie zależą od temperatury). W symbolu odmiany plastyczności jest zakodowany poziom 

pracy łamania KV [J] próbek udarnościowych z karbem ostrym Charpy V, oraz temperatura 

badań udarności T [
o
C]. Oznaczenie odmian plastyczności stali (grup jakościowych) wg PN-

EN 10025 podano na rys. 1.14 (oraz tabl. 1.2). 

Drugi symbol dodatkowy stali niestopowej ma postać Gn (gdzie n = 1, 2, 3 lub 4). Jeśli n = 

1 to oznacza, że jest to stal niestopowa; n = 2 to oznacza, że stal jest uspokojona. Jeśli n = 3, 

to oznacza, że stal jest dostarczana w stanie normalizowanym, a jeśli n = 4, to oznacza, że 

stan dostawy ustala wytwórca. Np. spośród gatunków stali niestopowych konstrukcyjnych 

S235 można stosować następujące: S235JR, S235JRG1, S235JRG2, S235J0, S235J2G3, 

S235J2G4. 

Pierwszy symbol dodatkowy stali stopowej drobnoziarnistej składa się z litery określającej 

stan dostawy i może to być litera: 

 N – normalizowana lub walcowana normalizująco, 

 M – walcowana termomechanicznie, 

 Q – hartowana i odpuszczana, 

 A – utwardzana wydzieleniowo. 

Każda z tych obróbek ma na celu rozdrobnienie ziarna krystalicznego, a zastosowane mi-

krododatki Nb, V, Ti tworzą twarde węgliki zwiększające wytrzymałość. 

 

4. Właściwości fizyczne i mechaniczne stali 

 

4.1. Wprowadzenie 

 

Stale stosowane w budownictwie ogólnym, przemysłowym, a także w budowie mostów, 

zbiorników, rurociągów, kominów, wież, dźwigów, maszyn itp. są nazywane konstrukcyjny-

mi. Na ich właściwości ma wpływ skład chemiczny, budowa struktury wewnętrznej, cykle 

cieplne działające w procesie wytwarzania, a także sposób przetwarzania w wyroby.  

Obecnie produkowane stale są jakościowo lepsze niż stale produkowane dawniej. Uzyska-

no to głównie dzięki zmianom technologii ich wytwarzania. Produkowane współcześnie stale 

są o większej jednorodności, tak pod względem budowy krystalicznej, jak i składu chemicz-

nego (m.in. uzyskano skuteczniejszą eliminację niepożądanych zanieczyszczeń związkami 

(siarki i fosforu). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w wyniku rozwoju inżynierii materiało-



wej i metalurgii, projektanci mają do dyspozycji nowe gatunki stali nie tylko o wyższej wy-

trzymałości, ale także spełniające szczególne wymagania (np. stale trudno rdzewiejące i nie-

rdzewne, kwasoodporne, odporne na ścieranie, odporne na zmęczenie przy naprężeniach 

zmiennych cyklicznie, czy też charakteryzujące się wolniejszą degradacją właściwości w 

zmiennej temperaturze). Dzięki nowoczesnym procesom walcowania i obróbki cieplnej go-

towych wyrobów uzyskuje się blachy i kształtowniki o małych naprężeniach własnych wal-

cowniczych oraz jednorodnej budowie krystalicznej. Te korzystne cechy wyrobów stalowych 

zapewniają technologie walcowania termomechanicznego w postaci regulowanego walcowa-

nia normalizującego (oznaczenie N) lub regulowanego walcowania z chłodzeniem natryskiem 

wodnym (oznaczenie M). Stal walcowana w gotowych wyrobach może być poddana obróbce 

w postaci ulepszenia cieplnego, które polega na sekwencyjnym hartowaniu i odpuszczaniu. 

Wśród wielu istotnych technicznych i użytkowych stali wyróżnić można właściwości fi-

zyczne, mechaniczne i technologiczne, do których zalicza się m.in. wytrzymałość, plastycz-

ność, ciągliwość, udarność i spawalność. Będą one omówione w tym punkcie. 

 

4.2. Właściwości fizyczne  

 

Wartość charakterystyczna gęstości objętościowej stali wynosi = 7850 kg/m
3
.  

Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynosi K/11012 o6 . 

Współczynnik Poissona stali wynosi 3,0 . 

Współczynnik sprężystości podłużnej stali wynosi 000210E  N/mm
2
. 

Moduł sprężystości przy ścinaniu 00081G  N/mm
2
. 

 

4.3. Właściwości mechaniczne  

 

Najważniejszymi cechami wykorzystywanymi w projektowaniu konstrukcji stalowych są 

właściwości mechaniczne, takie jak: 

 granica plastyczności yf , 

 wytrzymałość na rozciąganie mf , 

 ciągliwość, 

 odporność na kruche pękanie, 

 wytrzymałość miedzywarstwową, 

 wytrzymałość zmęczeniowa. 



Są to podstawowe parametry stali, które decydują o nośności (wytrzymałości) projektowa-

nej konstrukcji stalowej. 

Oprócz w/w cech mechanicznych istotne są również właściwości technologiczne i użytko-

we stali. Są to: spawalność, zdolność do przetwórstwa (kształtowania w wyroby na gorąco lub 

zimno), odporność na korozje, wrażliwość na starzenie, zdolność do cynkowania ogniowego. 

Podstawowe właściwości mechaniczne stali określa się w statycznej próbie rozciągania. 

Przeprowadza się ją według standardowych zasad podanych w PN-EN 10002-1:2004 Metale. 

Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

Wytrzymałość stali na rozciąganie wyznacza się, dla pewnych charakterystycznych zakre-

sów (granic) odkształcenia materiału. Stąd są one określane jako: 

 granica sprężystości (proporcjonalności) elR , 

 granica plastyczności eR  (oznaczana yf  - w PN-EN 1993-1-1), 

 umowna wytrzymałość na rozciąganie mR  (oznaczana uf  w PN-EN 1993-1-1). 

Te wielkości są wyznaczane w statycznej próbie rozciągania, z której otrzymujemy tzw. 

wykres )(f  (wykres ). W tym celu z wyrobu hutniczego należy pobrać próbki do 

badań. Wykonuje się próbki albo o przekroju kołowym o średnicy 0d  (rys. 1.14), albo o prze-

kroju prostokątnym 00 ba . Na jej części środkowej nanosi się bazę pomiarową o długości 

00 kdl , gdzie k  - jest krotnością próbki, wynoszącą najczęściej 5 lub 10. Podczas rozciąga-

nia próbki w maszynie wytrzymałościowej rejestruje się w sposób ciągły siłę P  oraz długość 

Δlll 0 . W celu porównania wyników badań na próbkach o różnych polach przekrojach i o 

różnych polach z tego samego materiału sporządza się  (gdzie 0/ SP , lΔl / ). 

Stosowana najczęściej na konstrukcje stal niskowęglowa gatunku S235 jest stalą „miękką” 

z wyraźną granicą plastyczności (rys. 1.15). Wyraźną granicą plastyczności nazywana jest też 

fizyczna granicą plastyczności.  

Wykres deformacji jednoosiowego rozciągania próbki ze stali miękkiej pokazano na 

rys.1.15 (tzw. wykres ). 

W wykresie  stali niskostopowych brak jest wyraźnej granicy plastyczności i pozio-

ma półka jest krótka. Schematyczny wykres  stali konstrukcyjnych: S235 –

niskowęglowej i S460 - niskostopowej pokazano na rys. 1.16. 

Wytrzymałość jest to wartość naprężenia, po przekroczeniu którego następuje zniszczenie 

materiału pod obciążeniem statycznym. Określa się ją zwykle na podstawie statycznej próby 

rozciągania. Rozróżnia się również wytrzymałość na: ściskanie, ścinanie, zginanie i docisk. 



 

 

 

Rys. 1.15. Wykres deformacji jednoosiowo rozciąganej próbki ze stali miękkiej 

 

Sprężystość jest to zdolność do odzyskania pierwotnych wymiarów i kształtu po usunięciu 

obciążenia zewnętrznego, które spowodowało odkształcenie (po odciążeniu wykres wraca do 

punktu początkowego 0 – rys. 1.15). 

 



 

 

Rys. 1.16. Schematyczny wykres niektórych stali konstrukcyjnych 

 

Granica sprężystości (proporcjonalności) elR , jest wartością naprężenia określanego do-

świadczalnie, do którego obowiązuje prawo Hooke’a (wydłużenia jednostkowe  są wprost 

proporcjonalne do naprężeń ; E/ ). Umowna granica plastyczności, oznaczana sym-

bolem 05,0,elR , jest wartością naprężenia w próbie rozciągania , która odpowiada po-

wstaniu wydłużenia trwałego %05,0  długości pomiarowej próbki. Zależność między  

(na odcinku prostoliniowym) i  charakteryzuje współczynnik sprężystości podłużnej mate-

riału E  (który wg PN-EN 1993-1-1 wynosi 000210E  N/mm
2
). 

Plastyczność jest cechą przeciwstawna sprężystości. Jest to zdolność materiału do od-

kształceń pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych i do zachowania nowych kształtów 

po usunięciu tych obciążeń. Stal wykazuje właściwości plastyczne przy pewnych wartościach 

naprężeń i odkształceń. 

Granica plastyczności stali ye fR  jest to naprężenie uzyskane w próbie rozciągania, przy 

którym następuje wyraźny przyrost wydłużenia próbki bez zwiększenia siły rozciągającej. Je-

śli stal charakteryzuje wyraźna granica plastyczności, to w wykresie  pojawia się przy-

rost odkształcenia plastycznego bez wzrostu naprężeń (na rys. 1.15 i 1.16 wyraźna pozioma 

„półka” plastyczna dla stali S235). W odniesieniu do stali niskostopowych (np. S355 – rys. 

1.16) i innych które nie mają wyraźnej półki plastycznej przyjmuje się tzw. umowną granicę 

plastyczności 2,0R , jako naprężenie odpowiadające powstaniu wydłużenia trwałego próbki 

%2,0  (rys. 1.16). Należy zwrócić uwagę, że osiągnięcie granicy plastyczności stali, nie 



wyczerpuje jej wytrzymałości (jej nośność jest „czynna”). Rozróżnia się górną granicę pla-

styczności eHR , która jest wartością naprężenia w momencie, gdy występuje pierwszy spadek 

naprężeń, oraz dolną granicę plastyczności eLR , która jest wartością najmniejszego napręże-

nia podczas plastycznego płynięcia w zakresie półki plastycznej. 

Granica plastyczności jest jedną z najważniejszych charakterystyk stali konstrukcyjnych 

wykorzystywanych w projektowaniu i ocenie bezpieczeństwa konstrukcji stalowych. Właści-

wości plastyczne stali wpływają istotnie na zachowanie się elementów i ich połączeń, zapo-

biegają także nagłemu zniszczeniu konstrukcji, np. wskutek kruchego pękania. 

Wytrzymałość stali na rozciąganie mR  jest naprężeniem odpowiadającym największej sile 

obciążającej próbkę podczas statycznej próby rozciągania. 

Nominalne wartości granicy plastyczności i wytrzymałości stali konstrukcyjnej przyjmuje 

się jako Hey Rf ,  i mu Rf . Można je przyjmować wg PN-EN 1993-1-1 lub wg norm wy-

robów stalowych. Nominalne wartości granicy plastyczności yf  i wytrzymałości na rozcią-

ganie uf  stali konstrukcyjnych walcowanych na gorąco wg PN-EN 1993-1-1 podano w tabl. 

1.1. Należy zauważyć (patrz tabl. 1.1), że w PN-EN 1993-1-1 różnicuje się wytrzymałość od 

grubości elementu, podając dwa zakresy grubości ( mm40t  oraz mm8040 t ).  

Parametry wytrzymałościowe stalowych wyrobów walcowanych zależą od grubości t  ich 

ścianek. Im grubszy jest wyrób hutniczy tym większa jest niejednorodność strukturalna w kie-

runku grubości wyrobu. Jest to spowodowane spadkiem naprężeń docisku w kierunku grubo-

ści, ponieważ siła nacisku walców rozkłada się tam na większą powierzchnię. Wpływ niejed-

norodnego zgniotu podczas walcowania, a tym samym niejednorodności strukturalnej, w kie-

runku grubości wywołuje zmniejszenie się granicy plastyczności ze wzrostem grubości.       

W konsekwencji parametry wytrzymałościowe wyrobów o „grubych” ściankach są mniejsze 

niż wyrobów o „cienkich” ściankach. 
 

W Eurokodach wymiarowanie konstrukcji stalowych oparte jest w większości przypadków 

o granicę plastyczności yf , ponieważ po jej osiągnięciu dochodzi do znacznych odkształceń 

plastycznych i w konsekwencji do dużych deformacji ustroju nośnego obiektu budowlanego. 

W niektórych przypadkach np. w wymiarowaniu połączeń, określenie ich nośności może być 

oparte o wytrzymałość stali uf . Taki sposób oceny nośności jest możliwy, gdyż przekrocze-

nie granicy plastyczności nie wywoła znacznych deformacji z uwagi na niewielką objętość 

materiału, w której dochodzi do odkształceń plastycznych. Stosuje się go w ocenie nośności 

spoin, śrub, sworzni oraz rozciąganych przekrojów osłabionych otworami na łączniki. 



Sztywność stali to jest zdolność do przeciwstawiania się deformacjom. Miarą sztywności 

na wydłużenie jest moduł sprężystości podłużnej stali E , określany jako tangens kąta nachy-

lenia pierwszego odcinka zależności  (rys. 1.15) względem osi poziomej wykresu. War-

tość modułu sprężystości podłużnej jest niezależna od gatunku stali ( 000210E  N/mm
2
). 

Po przekroczeniu granicy sprężystości stali współczynnik E  ma zmienną wartość i jest to 

moduł styczny TE . 

Zgodnie z PN-EN 1993-1-1 obliczeniowa wartość modułu sprężystości poprzecznej stali 

konstrukcyjnych wynosi MPa00081)]1(2[ 1EG . W przypadku stali nierdzewnych 

obliczeniowe wartości modułu sprężystości podłużnej i poprzecznej są inne – zależą od wytę-

żenia materiału. Wówczas w analizie statycznej takich konstrukcji przyjmuje się moduł sprę-

żystości podłużnej MPa000220000195E . 

Ciągliwość jest to właściwość stali umożliwiająca jej walcowanie wyginanie, prostowanie, 

skręcanie – bez zniszczenia materiału. Cecha ta umożliwia dość dowolne kształtowanie wy-

robów profilowanych (giętych) na zimno. Ciągliwość jest przeciwstawieniem kruchości. Mia-

rą ciągliwości jest wydłużenie 5A  próbki przed zerwaniem w statycznej próbie rozciągania, 

wyrażona w procentach. Innym sposobem określenia ciągliwości stali jest porównanie od-

kształceń granicznych u  (odpowiadających wytrzymałości na rozciąganie uf ) do odkształ-

ceń y , które powstają przy osiągnięciu granicy plastyczności yf .  

Według PN-EN 1993-1-1 stal jest uznawana za ciągliwą, gdy spełnia następujące warunki: 

 jej wydłużenie przy zniszczeniu, określone na próbce o długości 065,5 A  jest większe 

od 15% (gdzie 0A  - jest pierwotnym polem przekroju próbki), 

 stosunek odkształceń granicznych u  do odkształceń przy osiągnięciu granicy plastycz-

ności y  jest większy od 15, 

 stosunek granicy wytrzymałości do granicy plastyczności 10,1/ yu ff . 

Ciągliwość jest bardzo ważną cechą stali, gdyż  

- umożliwia wykorzystanie w analizie statycznej konstrukcji plastycznej redystrybucji sił 

wewnętrznych (w ustrojach statycznie niewyznaczalnych), 

- pozwala na plastyczne wymiarowanie przekrojów elementów, spoin i łączników śrubowych, 

- zmniejsza możliwość propagacji pęknięć i niweluje efekty spiętrzeń naprężeń, a także 

zwiększa ilość energii pochłanianej przez konstrukcję podczas działania obciążeń nadzwy-

czajnych (uderzenia pojazdami, wybuchów, trzęsienia ziemi itp.). 



Należy podkreślić, że użycie stali o odpowiedniej ciągliwości jest warunkiem koniecznym, 

lecz niewystarczającym otrzymania ciągliwej konstrukcji. Równie silnie na ciągliwość całej 

konstrukcji (oprócz ciągliwości samej stali) wpływa klasa przekroju elementów (odzwiercia-

dlająca m.in. proporcje geometryczne ścianek przekroju poprzecznego i ich niestateczność 

miejscową) oraz rodzaj i sposób skonstruowania węzłów. 

W przypadku zastosowania stali wymienionych w PN-EN 1993-1-1 (tab. 1.1) warunek jej 

ciągliwości jest spełniony i nie wymaga dodatkowego sprawdzania. 

Odporność stali na kruche pękanie (udarność) jest to zdolność do przenoszenia obcią-

żeń udarowych (m.in. obciążenia typu dynamicznego). 

W niektórych przypadkach stal może ulegać zniszczeniu w sposób kruchy, czyli bez wi-

docznych odkształceń plastycznych. Kruche zniszczenie jest bardzo niepożądaną formą 

zniszczenia, ponieważ zachodzi zwykle przy naprężeniach mniejszych od granicy plastyczno-

ści. Ponadto ta forma zniszczenia całkowicie niweluje pozytywny efekt ciągliwości stali. 

Czynnikami, które zwiększają skłonność stali do kruchego pękania są: niska temperatura 

eksploatacji (udarność stali zmniejsza się w niskiej temperaturze - rys. 1.17), znaczna grubość 

elementów, duża szybkość przykładania obciążenia (obciążenia dynamiczne, udarowe) oraz 

stan metalurgiczny materiału (wzrost kruchości spowodowany np. spawaniem lub odkształce-

niem plastycznym materiału). 

 

 

 

Rys. 1.17. Krzywa seryjna udarności 

 

Udarność mierzy się wartością pracy potrzebnej do złamania standardowej (normowej) 

próbki z karbem w środku, jednym uderzeniem specjalnego młota. Jest to badanie udarności 

tzw. metodą Charpy’go (rys. 1.18). Stosowany jest karb nacięty w połowie długości próbki w 

kształci litery V (lub w kształcie litery U). Wyniki badań udarności są podstawą podziału ja-

kościowego na odmiany plastyczności. Normy wyrobów hutniczych na ogół wymagają, aby 

praca łamania w określonej temperaturze badania była nie mniejsza niż 27 J. 



 

 

 

Rys. 1.18. Schemat działania młota udarowego 

 

Symbol dodatkowy (rys. 1.14) w oznaczeniu stali to odmiana plastyczności stali próbek 

udarnościowych z karbem udarnościowym Charpy’ego KV, badanych w określonej tempera-

turze. Zestawienie grup jakościowych stali podzielonych na podstawie zmierzonej pracy ła-

mania (w odpowiedniej temperaturze) znormalizowanych próbek, wyrażona w pracy łamania 

KV (np. KV = 27 J w temperaturze + 20
o
C) podano w tabl. 1.2. 

 

Tablica 1.2. Oznaczenia odmian plastyczności wg EN 10025:1993 

Temperatura 

badania [
o
C] 

Praca łamania [J] 

27 40 60 

+20 JR KR LR 

0 J0 K0 L0 

-20 J2 K2 L2 

-30 J3 K3 L3 

-40 J4 K4 L4 

-50 J5 K5 L5 

-60 J6 K6 L6 



Kruche pękanie jest formą zniszczenia zachodzącą bez widocznych makroskopowych od-

kształceń. Niebezpieczeństwo jego pojawienia się wzrasta ze zwiększeniem się spiętrzenia 

naprężeń, grubością wyrobu i spadkiem temperatury. 

Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie polega na wybraniu takiej grupy 

jakościowej (charakteryzującej się odpowiednim poziomem pracy łamania w określonej tem-

peraturze) aby uniknąć kruchego pękania elementu rozciąganego przy najniższej temperaturze 

eksploatacji obiektu. PN-EN1993-1-10 określa dopuszczalną grubość elementów wykona-

nych z danej grupy jakościowej stali ze względu na kruche pękanie, stosownie do takich wa-

runków eksploatacji i parametrów jak: 

 właściwości stali (granica plastyczności yf  i minimalna praca łamania KV  w określonej 

temperaturze), 

 charakterystyka części (kształt, koncentracja naprężeń, grubość wyrobu), 

 sytuacje i parametry obliczeniowe (np. najniższa temperatura, szybkość przyrostu obcią-

żenia i inne).  

Najbardziej narażone na kruche pękanie są rozciągane lub zginane elementy z grubymi 

ściankami, których temperatura eksploatacji jest ujemna i do wytworzenie której zastosowano 

spawanie. Projektowanie konstrukcji odpornej na kruche pękanie polega przede wszystkim na 

dobraniu (przyjęciu) takie grupy jakościowej, która gwarantuje odpowiednią odporność na 

pękanie w przewidywanej temperaturze eksploatacji według zasad przedstawionych w PN-EN 

1993-1-10. 

Właściwości stali w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu. Właściwości me-

chaniczne stali (wytrzymałość, ciągliwość) podawane w normach określane są zwykle w kie-

runku walcowania. Elementy stalowe o grubości przekraczającej 15 mm mają znacznie gorsze  

cechy mechaniczne w kierunku 

prostopadłym do powierzchni (na 

wskroś grubości) w porównaniu do 

tych uzyskiwanych w kierunku 

walcowania. Ta anizotropia w nie-

których sytuacjach projektowych 

stwarza zagrożenie dla konstrukcji 

spawanych – może powodować 

pękanie lamelarne, którego sche-

mat pokazano na rys. 1.19. 

 

 

 

Rys. 1.19. Schemat pęknięcia lamelarnego 



Jeśli dochodzi do rozciągania blachy na wskroś jej grubości (np. w połączeniach spawanych 

belek ze słupem - rys. 1.20) może istnieć potrzeba użycia stali o podwyższonych właściwo-

ściach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu. 

W/w problematykę przedstawiono PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie kon-

strukcji stalowych. Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i cią-

gliwość międzywarstwową. Jeśli wymagana jest stal o ulepszonej ciągliwości międzywar-

stwowej, to wówczas należy stosować stal jakościową wg PN-EN 10164:2005. Stale takie 

mają określone gwarantowane minimalne wartości przewężenia w kierunku grubości wyrobu. 

 

 

 

Rys. 1.20. Przykłady pęknięć lamelarnych wywołanych niedostateczną wytrzymałością 

międzywarstwową stali: a – blachy czołowej, b – pasa dwuteowego słupa 

 

Wytrzymałość zmęczeniowa. Stal sprężysto-plastyczna poddana obciążeniu statycznemu 

pęka po znacznym odkształceniu plastycznym. Jeśli jednak ten sam materiał zostanie poddany 

powtarzającym się wielokrotnie obciążeniom, to zniszczenie może nastąpić przy naprężeniu 

znacznie mniejszym od granicy plastyczności i nie będą przy tym zachodziły makroskopowe 

odkształcenia plastyczne. Brak takich odkształceń sprawia, że trudno jest spostrzec pęknięcie 

zmęczeniowe, zwłaszcza w początkowym stadium jego rozwoju, co oprócz niskiej wartości 

niszczącego naprężenia jest następną niekorzystną cechą zjawiska zmęczenia. 

Wytrzymałość statyczna elementu ze stali sprężysto-plastycznej zależy od naprężenia 

średniego, wytrzymałość zmęczeniową zaś determinują najsłabsze miejsca elementu. Dlatego 

np. rysy na powierzchni, drobne wtrącenia niemetaliczne, naprężenia własne mają znaczący 

ujemny wpływ na wytrzymałość zmęczeniową. Niebezpiecznymi miejscami są wszelkiego 

rodzaju karby konstrukcyjne, powodujące spiętrzenie naprężeń. Powiązanie między spiętrze-

niem naprężeń, a powstawaniem pęknięć jest zasadniczą cechą zjawiska zmęczenia.   

Złącza spawane ze względu na niedoskonałości ich geometrii i procesu spawania zawierają 

wady, które są źródłem spiętrzenia naprężeń. Mniejsze znaczenie ma struktura metalu złącza 



poddana zmianom podczas procesu cieplnego, pomimo że jej właściwości mechaniczne są 

często pogorszone. Należy też podkreślić znaczącą rolę spawalniczych naprężeń własnych, 

zdecydowanie zmniejszających wytrzymałość zmęczeniową, gdyż zazwyczaj w złączu są one 

rozciągające. Tak więc złącze spawane należy uważać za newralgiczny pod względem zmę-

czeniowym element konstrukcji. Przy próbie statycznego rozciągania złącze pęka przeważnie 

poza spoiną (rys. 1.21a), a poddane obciążeniom zmiennym – w przejściu lica spoiny do ma-

teriału rodzimego lub w spoinie (1.21b).  

 

 

 

Rys. 1.21. Widok elementu pękniętego pod obciążeniem: a) statycznym, b) zmiennym 

 

Na rys. 1.22 pokazano spiętrzenie naprężeń w spoinie czołowej. Spiętrzenie naprężeń w 

złączach z spoinami pachwinowymi jest znacznie większe, co jest zrozumiałe, jeśli rozważy 

się ich geometrię. 

 

 

Rys.1.22. Spiętrzenie naprężeń w złączu doczołowym mierzone:  

a) na powierzchni, b) na grubości 



Liczba N cykli obciążeń, które przenosi element do momentu zniszczenia nazywana jest 

żywotnością, zależy od poziomu naprężeń cyklicznych. Im niższy jest poziom , tym więk-

sza jest żywotność N. Graficzne przedstawienie zależności N  nosi nazwę wykresu 

Wöhlera. Najczęściej wykres ten sporządza się w układzie współrzędnych półlogarytmicz-

nych Nlog  (rys.1.23). Wówczas krzywa Wöhlera ma dwie gałęzie – wypukłą i wklęsłą, a 

punkt przegięcia (p.p.) występuje przy około N = 10
4
 cykli.  

 

 

 

Rys. 1.23. Krzywa Wöhlera w układzie półlogarytmicznym Nlog  

 

W badaniach i analizach nad zmęczeniem wprowadzono podział na wytrzymałość nisko-

cyklową i wysokocyklową.  

Wytrzymałość niskocyklowa obejmuje zakres około 10
4
÷10

6
 cykli, co odpowiada obsza-

rowi ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej. Wytrzymałość wysokocyklowa (lub wyso-

kocyklowe zmęczenie) zawiera większą niż 10
6
 liczbę cykli, przy których następuje zniszcze-

nie, a więc dotyczy niskiego poziomu naprężeń. Podane liczby cykli są orientacyjne i zależą 

od materiału i warunków obciążenia. W konstrukcjach stalowych budowlanych za graniczną 

liczbę cykli między obciążeniem nisko- i wysokocyklicznym przyjmuje się N = 10
4
. 

Zagadnienia oceny nośności zmęczeniowej budowlanych konstrukcji stalowych są przed-

miotem PN-EN 1993-1-9:2009. Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 9: 

Zmęczenie.  



Imperfekcje strukturalne wyrobu. W mechanice budowli rozpatruje się modele oblicze-

niowe w założeniu idealnych, jednorodnych właściwości mechanicznych materiałów i bezna-

prężeniowego stanu przekrojów przed przyłożeniem obciążenia. Jednak takie pręty i płyty nie 

istnieją. Są obarczone niedoskonałościami początkowymi, nazywanymi krótko imperfekcja-

mi, mającymi charakter strukturalny, technologiczny i geometryczny.  

Imperfekcje strukturalne powstają w procesach produkcji wyrobów hutniczych lub prze-

mysłu metalowego. Ich charakter jest losowy. W odniesieniu do procesów hutniczych lub wy-

twórczych ich rozkład, wielkość i skutki w wypadku wielu konstrukcji są już dobrze poznane. 

Imperfekcje strukturalne objawiają się przede wszystkim jako niejednorodny rozkład właści-

wości mechanicznych materiału w obszarze przekroju poprzecznego elementu, a także na je-

go długości. Właściwości mechaniczne stali są wzajemnie ze sobą powiązane i zależą od 

składu chemicznego materiału i jego budowy wewnętrznej w stanie pierwotnym lub przero-

bionym wskutek procesów wytwórczych, jakim materiał w całości lub miejscowo został pod-

dany w hutach i zakładach przeróbki. Najważniejszymi procesami wytwórczymi, w których 

powstają imperfekcje strukturalne są wytapianie, walcowanie i obróbka warsztatowa. 

Różnice składu chemicznego stali powstają podczas jego wytapiania. Przede wszystkim od 

tego procesu zależy zawartość szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak siarki, fosforu, azotu, 

tlenu. Ich nierównomierne rozmieszczenie zależy w dużym stopniu od sposobu odtlenienia. 

Wskutek powstającej wówczas segregacji wyroby walcowane, pochodzące z różnych części 

wlewka, różnią się swoim składem chemicznym, jak też od średniego składu ciekłej stali. 

Podczas walcowania na gorąco w celu uzyskania wyrobów hutniczych o różnych kształ-

tach następuje dalsza segregacja składu chemicznego oraz mikrostruktury stali, co zwiększa 

jej anizotropowość i zróżnicowanie właściwości mechanicznych. Szkodliwe domieszki pod-

czas walcowania na gorąco tworzą skupiska segregacji w częściach środkowych wyrobów, 

stygnących wolniej od części przypowierzchniowych. Miejsca występujących segregacji po-

kazano na rys. 1.24. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1.24. Miejsca o zwiększonej segregacji zanieczyszczeń stali w kształtownikach i bla-

chach walcowanych na gorąco 



Podczas walcowania na gorąco następuje znaczne odkształcenie kryształów uformowanych 

pierwotnie we wlewku. Podczas takiej przeróbki przybierają one kształt włókien w kształtow-

nikach i płytek w blachach (rys. 1.25).  

 

 

 

Rys. 1.25. Zgniot na zimno podczas walcowania a) schemat procesu, b) zmiana kształtu ziaren 

 

Z takiego ukształtowania mikrostruktury wynika anizotropowość właściwości mechanicz-

nych (rys. 1.26). Poprawiają się one w kierunku walcowania (krzywa 1). Na ogół są nieco 

gorsze w kierunku prostopadłym do kierunku walcowania (krzywa 2). Największe różnice 

właściwości mechanicznych w wypadku bardzo grubych blach występują w kierunku grubo-

ści (krzywa 3). Przy grubości około 40 mm wytrzymałość może obniżyć się nawet ponad 

40%. Duża szybkość chłodzenia po walcowaniu powoduje wzrost granicy plastyczności, gra-

nicy wytrzymałości i twardości, a także udarności, wydłużenia i przewężenia. Zakończenie 

walcowania przy zbyt niskiej temperaturze powoduje powstanie niekorzystnych objawów 

wskutek zgniotu na zimno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rys. 1.26. Wykres zależności naprężeń od odkształceń przy rozciąganiu materiału w trzech 

kierunkach wzajemnie prostopadłych 



Wszystkie wymienione okoliczności powodują, że rozkład właściwości mechanicznych 

stali kształtowników walcowanych na gorąco jest nierównomierny na ich przekrojach po-

przecznych. Pokazano to na rys. 2.27d w odniesieniu do granicy plastyczności yf  pasa. 

Mniejsza różnica występuje w przypadku kształtowników smukłych (np. I oraz IPE – rys. 

1.27b, c), a większe w kształtownikach krępych (np. HEB), dochodzące do 18%. Jest to po-

twierdzone badaniami metalograficznymi. Większe ziarna występują w grubszych częściach 

przekroju, czyli w stopkach. W związku z tym wyższą granicę plastyczności osiąga się w 

środniku, a nie w stopkach (patrz rys. 1.27a). Natomiast smuklejsze przekroje mają zaznaczo-

ną wyraźną budowę włóknistą, gdyż przy ich formowaniu zachodzi większa redukcja prze-

kroju podczas walcowania. Struktura włóknista z kolei powoduje wzrost granicy plastyczno-

ści. Podobne zjawisko występuje w przypadku blach. Im mniejsza jest ich grubość, tym wyż-

sza jest granica plastyczności. Wtedy zaznacza się też wpływ przyspieszonego studzenia, 

zwłaszcza w odniesieniu do blach cienkich. Pozostałe cechy mechaniczne przyjmują wartości 

tak, jak przedstawiono uprzednio. 

 

 

 

Rys. 1.27. Wykres zależności naprężeń od odkształceń przy rozciąganiu stali półek środników 

dwuteowników 
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