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Poznámky k výuce
Úvod
2
3
4

Čtvrté vydání této Příručky bylo připraveno Nancy Baddoo z The
Steel Construction Institutu ve Velké Británii jako součást projektu
Výzkumného fondu pro uhlí a ocel Evropské komise RFCS Promotion
of new Eurocode rules for structural stainless steels (PUREST). Český
překlad pak autory Jandera, Židlický, Šorf z ČVUT v Praze.
Jedná se o kompletní revizi předchozího třetího vydání (v češtině
první); hlavní změny jsou:
Vztah k textu ke Změně A1 2015 normy EN 1993-1-4.
Zahrnutí feritických tříd korozivzdorných ocelí na základě
poznatků získaných z práce na projektu Structural appl. of
ferritic stainless steels (SAFSS) (RFSR-CT-2010-00026).
Přidání nových údajů o tepelných a mechanických
vlastnostech korozivzdorných ocelí za požáru.
Byly aktualizovány návrhové hodnoty, návrhové postupy a
odkazy na současné verze Evropských norem zahrnující EN
10088, 1993 a EN 1090.
Přidání přílohy pro materiálový model.
Přidání přílohy udávající metodu pro výpočet zvýšených
pevnostních charakteristik materiálu vlivem tváření za
studena.
Přidání přílohy obsahující méně konzervativní návrhové
postupy vlivem zohlednění výhodného zpevnění materiálu
zahrnuté v metodě CSM (Continuous Strenght Method).
K dispozici je celkem 15 různých vzorových příkladů. Je v zájmu
studentů tyto příklady přepočítat a porovnat výsledky
Komentář prezentuje výsledky různých zkušebních programů, které
projektantům poskytují informace, na kterých jsou doporučení
návrhu založena.
Již je vyvinuta aplikace pro PC, iOS a Android, která umožňuje
uživateli jednoduše stanovit únosnost prutu z korozivzdorné oceli
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v souladu s EN 1993-1-4 a Příručkou. Průřezy mohou být vybrány buď
z databáze, nebo uživatel může vložit průřez vlastní.
Co je korozivzdorná ocel?
6
7
8

Korozivzdorná ocel je vysoce legovaná ocel s obsahem chromu,
niklu, železa a uhlíku. Procentuální zastoupení podílu chromu se
pohybuje mezi 10,5 a 30 %. Rozeznáváme čtyři základní typy
korozivzdorných ocelí: martenzitickou, feritickou, austenitickou a
austeniticko-feritickou (duplexní). Nicméně, ne všechny typy
korozivzdorných ocelí jsou vhodné pro stavební účely. Rozdělení
skupin oceli je závislé na její mikrostruktuře. Chemické složení určuje
chemické,
fyzikální
a
mechanické
vlastnosti.
Feritické,
martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické oceli jsou blíže
specifikovány níže.
Feritické korozivzdorné oceli jsou druhem, jehož hlavním
legujícím prvkem je chrom. Maximální obsah uhlíku je limitován
hodnotou 0,1 % a množství chromu leží mezi 10,5 a 18 %. Nikl
neobsahují buď vůbec, nebo pouze ve velmi malém množství.
Jejich prostorově středěná struktura s kubickou mřížkou je stejná
jako u uhlíkové oceli. Jejich cena je nižší a stabilnější než cena
austenitických ocelí, avšak mají ekvivalentní odolnost vůči
korozi. Obecně vykazují menší tažnost a horší svařitelnost, než
austenitické oceli.
Austeniticko-feritické korozivzdorné oceli jsou oceli legované
převážně z chromem a niklem. Obsah niklu se pohybuje mezi 20
a 26 %, nikl má menší zastoupení – mezi 1 a 8 %. Mezi další legury
patří: molybden (0,05-5 %) a dusík (0,05-0,3 %). Austenitickoferitické oceli mají smíšenou mikrostrukturu austenitu a feritu,
někdy se také nazývají duplexní oceli.
Austeniticko-feritické oceli jsou velice pevné a mají dobrou
odolnost vůči korozi, ale hůře se tvářejí. Jelikož obsahují menší
podíl niklu než austenitické oceli, jejich cena je stabilnější.
Austenitické korozivzdorné oceli, typ ocelí obsahující chrom, nikl
a v některých případech molybden. Díky niklu je materiál
tvárnější. Obsahují 17 až 18 % chromu a 8 až 11 % niklu. Na rozdíl
od uhlíkových ocelí, které mají kubickou mřížku s prostorově
středěnou strukturou, austenitické oceli mají kubickou mřížku s
plošně středěnou strukturu. Díky tomu mají, kromě odolnosti vůči
korozi, vysokou tažnost, snadno se tvářejí za studena a jsou
snadno svařitelné.
Martenzitické korozivzdorné oceli mají podobnou prostorově
středěnou strukturu, jako oceli feritické a uhlíkové. Avšak díky
vyššímu obsahu uhlíku lze jejich pevnost navýšit kromě tváření za
studena také tepelným zušlechťováním. Jejich využití ve
stavebnictví je značně limitované.
Všechny typy korozivzdorných ocelí mají na svém povrchu
samoobnovující se ochranný film, zvaný pasivní vrstva. Tato pasivní
vrstva poskytuje lepší odolnost vůči korozi a oxidaci než má uhlíková
ocel, která sice také může obsahovat legury, ale obvykle není
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korozivzdorná. Obsah uhlíku se pohybuje v rozmezí 0,12 až 2 %, což
je mnohem méně, než u uhlíkové oceli.
9

Korozivzdorné oceli se ve stavebnictví používají již přes sto let,
prakticky od doby jejich vynalezení. Mají vysokou odolnost vůči
korozi a jsou ideální pro použití v místech, kde je obtížné provádět
kontrolu a údržbu. Odolnost vůči korozi je způsobena přirozené
tvorbě pasivní povrchové vrstvy.
Jsou k dispozici s různými povrchovými úpravami. Korozivzdorné
oceli lze vyrábět pomocí řady technologických postupů a po
skončení jejich životnosti jsou plně recyklovatelné. Dosahují
vysokých pevností, mají dobrou houževnatost a odolnost proti
únavovému namáhání.
Korozivzdorné oceli jsou jednoduše omyvatelné a čistitelné, proto
jsou zřejmou volbou pro potravinářský a nápojový průmysl a pro
stravovací vybavení. Neexistují žádná prokázaná zdravotní rizika
plynoucí z běžného používání korozivzdorných ocelí.
Austenitické oceli nejsou magnetické, avšak v důsledku tváření za
studena mohou vykazovat některé magnetické vlastnosti.
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Při kombinaci obsahu chromu nad 10,5 %, čistého povrchu a jeho
vystavení vzduchu, či jinému oxidačnímu vlivu, vzniká na povrchu
korozivzdorné oceli průsvitný a pevně přilnutý film oxidu
chromitého. Pokud se ochranný film poškodí, například vrypem,
dojde díky přítomnosti kyslíku k jeho okamžitému znovuobnovení.
Přestože je film velmi tenký, přibližně do 5 x10-6 mm, je jak stabilní,
tak neporézní. Dokud je korozivzdorná ocel dostatečně odolná
proti danému koroznímu prostředí, nebude s atmosférou dále
reagovat. Proto se tento film nazývá pasivní vrstvou. Stabilita této
pasivní vrstvy závisí na složení korozivzdorné oceli, její povrchové
úpravě a korozním vlivům, kterým je vystavena. Lze ji zvýšit vyšším
obsahem chromu a přidáním přísad legování molybdenu a dusíku.

11

Pasivní vrstva je výrazně tenčí (běžně 2-3 nm, tj. 0.002-0.003 µm) než
vícevrstvý nátěrový systém (20-200 µm). V případě narušení pasivní
vrstvy (například vrypem), se vrstva sama obnovuje. Poškození
nátěru vede ke vzniku koroze v dané oblasti. Viz ilustrační obrázky
vpravo.
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Korozní úbytek (mmpy = milimetr za rok) je vynesen na ose y a
procentuální obsah chromu na ose x. je zřejmé, že při obsahu
chromu větším než 10,5 % je korozní úbytek téměř nulový.
Existuje vůbec možnost, že korozivzdorná ocel zkoroduje, nebo
dojde ke skvrnám na povrchu?
Ano, existuje. V případě, že je pro dané prostředí chybně zvolena
třída korozivzdorné oceli, nebo pokud je ocel vystavena
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neočekávaným vlivům, či ocel není pravidelně čištěna, mohou být
některé třídy korozivzdorné oceli náchylné ke vzniku lokální koroze.
Nicméně, ve většině běžných prostředí je korozivzdorná ocel vůči
korozi dostatečně odolná. Přesto může na základě obsahu legur a
provozním prostředí ke vzniku lokální koroze dojít. Rozeznáváme
následující druhy koroze:
Celková (plošná): nevyskytuje se v přírodním prostředí, ani
slitinách používaných ve stavebnictví.
Zbarvení: Může nastat u méně legovaných slitin v široké
škále prostředí. Jedná se pouze o estetickou vadu, nemá
vliv na únosnost.
Bodová: Riziko vzniku koroze stoupá s rychlostí usazování
chloridů a s klesajícím obsahem legur. Jedná se pouze
estetickou vadu, která většinou nemá vliv na únosnost.
Štěrbinová: Riziko vzniku koroze stoupá s rychlostí usazování
chloridů a s klesajícím obsahem legur. Vyžaduje velmi úzké
štěrbiny (<0,25 mm) a dlouhodobou přítomnost vlhkosti.
Potenciálně závažná.
Korozní praskavost: Kombinace působení tahového napětí,
chloridů a koroze. Výše rizika vzniku závisí také na teplotě.
Běžné
méně
legované
austenitické
oceli
jsou
nejnáchylnější. Potenciálně závažná, může vézt ke kolapsu.
Bimetalická (galvanická): Je obvykle problém pro ostatní
kovy: uhlíková ocel, zinek a hliník korodují mnohem dříve než
korozivzdorná ocel. Uhlíková ocel je obvykle opatřena
nátěrovým systémem, což řeší problém.
Kontaminace povrchu: Nečistoty ovlivňující pasivní vrstvu.
Zbarvení tepelným ovlivněním (svařováním): Je zesílení
přirozené průhledné pasivní vrstvy. Často patrné v tepelně
ovlivněných oblastech svaru. Při vzniku zbarvení je chrom
přitahován k povrchu materiálu (oxidy chromu jsou ve
srovnání s železem lehčí). Tím vzniká oblast se sníženou
odolností vůči korozi.
Je proto důležité, aby množství legur odpovídalo provoznímu
prostředí.
Vhodné použití
15
16
17

Z finančního hlediska
Cena korozivzdorné oceli je vyšší než u uhlíkové oceli.
Cena korozivzdorné oceli je také méně stabilní, protože
závisí na aktuální a velmi nestabilní ceně niklu.
Měly by být brány v potaz náklady nutné pro celou
životnost konstrukce, protože konstrukce z korozivzdorné
oceli vyžadují výrazně menší údržbu v průběhu životnosti.
Analýzy nákladů na životní cyklus prokázaly, že v mnoha
případech může být korozivzdorná ocel nejlevnější volbou,
v porovnání s materiály vyžadující častou údržbu.
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Třídy korozivzdorné oceli a jejich výběr
19

Cvičení: Pokuste se zjistit název druhu oceli u následujících tříd:
1.4301
1.4162
1.4016
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21
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Příloha A normy EN 1993-1-4 udává postup pro výběr příslušných
tříd austenitických a austeniticko-feritických ocelí pro jejich použití
v daném prostředí. Tento postup je platný pouze pro Evropu.
Postup nezohledňuje:

23

Dostupnost výrobku/třídy oceli,
Požadavky na povrchovou úpravu, např. s ohledem na
architektonické či hygienické důvody,
Způsoby spojení/připojení.
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Postup předpokládá splnění následujících podmínek:
Provozní prostředí bude blízké neutrálnímu rozsahu pH (pH
4 až 10),
Konstrukční části nejsou přímo vystaveny, ani nejsou
součástí, chemické reakce,
Provozní prostředí není trvale nebo často zaplaveno
mořskou vodou.
Pokud nejsou tyto podmínky splněny, je třeba výběr konzultovat se
specialisty.
Postup zahrnuje následující kroky:
Stanovení součinitele korozní odolnosti CRF (Corrosion
Resistance Factor) pro dané prostředí (tabulka 3.3);
Stanovení třídy korozní odolnosti CRC (Corrosion Resistance
Class) na základě CRF (tabulka 3.4).
Součinitel CRF závisí na nepříznivosti prostředí a je vypočten jako:

kde:
F1 = Riziko vystavení chloridům ze slané vody nebo
rozmrazovacím solím
F2 = Riziko vystavení oxidu siřičitému
F3 = Režim čištění nebo vystavení oplachu deštěm
Viz tabulka 3.3 Příručky, nebo slide 16.
Po stanovení součinitele CRF se na základě tabulky 3.4 Příručky,
nebo slidu 17 má stanovit třída korozní odolnosti (CRC).
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Na základě znalosti třídy korozní odolnosti (CRC) je již možné
stanovit potřebnou třídu korozivzdorné oceli pro dané použití, a to
pomocí tabulky 3.5 Příručky, nebo slidu 17.
V případě prostředí bazénů, viz kapitola 3.5.3 Příručky.
Postup pro stanovení vhodné třídy feritické oceli, viz kapitola 3.5.4
Příručky.
Slide 17.

Vlastnosti korozivzdorné oceli
27

Pevnost

28

Při návrhu konstrukce se charakteristická hodnota meze kluzu
a
považují za minimální
charakteristická hodnota meze pevnosti
smluvní hodnoty napětí při 0,2 % plastické deformace (
, ) a
minimální napětí na mezi pevnosti ( ) uvedené v normě EN 10088
části 4 a 5 (viz tabulka 2.2 Příručky). Tyto hodnoty se vztahují
na materiál v žíhaném stavu, a proto jsou pro materiál nebo jeho
části, které byly během výroby zpracovány za studena, konzervativní.
Konstrukční prvky jsou v žíhaném stavu dodávány pouze zřídka.

29

Modul pružnosti
Pro konstrukční návrh se doporučuje uvažovat hodnotu E = 200×103
N/mm2 pro všechny třídy korozivzdorných ocelí.
Hodnota pro uhlíkovou ocel je E = 210×103 N/mm2.
POZNÁMKA: Normy EN 1993-1-4 a EN 10088-1 udávají 200×103 N/mm2
jako hodnotu modulu pružnosti pro všechny standardní austenitické a
austeniticko-feritické oceli využívané ve stavebnictví. Pro feritické
oceli udávají hodnotu 220×103 N/mm2. Dostupné experimentální
údaje však ukazují, že hodnota 200×103 N/mm2 je přesnější, a proto se
očekává, že v příštím vydání normy EN 1993-1-4 bude pro navrhování
doporučena tato hodnota.
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Další parametry
Hodnota Poissonovy konstanty pro korozivzdorné oceli může být
uvažována jako ν = 0,3 a smykový modul pružnosti jako G = 76,9×103
N/mm2.
Slide 28 poskytuje přehled mechanických vlastností korozivzdorné
oceli převzatých z EN 10088. Jedná se o vlastnosti materiálu
v žíhaném stavu (tj. bez vlivu tváření za studena).
30

Absorbování energie
Korozivzdorná ocel má lepší vlastnosti absorbce energie než hliník
nebo uhlíková ocel, a to kvůli zpevnění a vysoké tažnosti.
Lomová houževnatost
Austenitické oceli
Nevykazují přechod ke křehkému lomu
Vhodné do nízkých teplot
Austeniticko-feritické oceli
Vykazují přechod ke křehkému lomu stejně jako
uhlíkové oceli
Lze použít běžně až do -40 °C
V tepelně ovlivněných oblastech může dojít ke
zkřehnutí materiálu – je třeba zvolit vhodnou metodu a
materiál pro svařování
Houževnatý = schopný velké deformace při zatížení rázem.
Křehký = schopný pouze malé deformace při po které dojde
k porušení při rázovém zatížení.

31

Hlavním rozdílem mezi uhlíkovou a korozivzdornou ocelí je tvaru křivky
pracovního diagramu, viz slide 31. Uhlíková ocel (plná čára) vykazuje
pružné chování až do zřetelného bodu meze kluzu, po jehož
překročení narůstá deformace bez nárůstu napětí. Po plastickém
plató následuje zpravidal malé zpevnění. Oproti tomu korozivzdorná
ocel (čárkovaná a čerchovaná) vykazuje plně nelineární průběh
křivky s výrazným zpevněním materiálu (zajeména u ocelí
austenitických).
Materiálové vlastnosti korozivzdorné oceli jsou rozdílné v porovnání
s uhlíkovou ocelí:
Nelineární pracovní diagram. Což vede k:
Rozdílné chování prutů při zatížení tlakem a ohybem
(Stabilita)
Větší deformace
Významné zpevnění materiálu (způsobené také tvářením za
studena)
Kromě toho korozivzdorná ocel vykazuje:
Asymetrii (tah a tlak)
Anizotropii (rozdílné vlastnosti ve směru rovnoběžném a
kolmém ke směru válcování).
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Anizotropie = Vlastnosti závisí na směru, tudíž je nutné použít příslušné
vlastnosti pro daný směr.
Nicméně z hlediska návrhu konstrukce není asymetrie a anizotropie
zdaleka tak významná, jako nelineární průběh pracovního diagramu.
32

Pro výpočty je nutné znát model pracovního diagramu. Použití
modelu uvažující pružné a následně dokonale plastické chování by
nezohlednilo příznivý vliv zpevnění materiálu ani zakřivení před
dosažením meze kluzu. Proto je pro aproximaci pracovního diagramu
použit Ramberg-Osgoodův materiálový model.

n
σ
 σ 
 + 0.002 
σ ≤ σ 0.2

 E0
 σ 0.2 
ε=
m
 σ − σ 0.2 

σ − σ 0.2
ε
+
+
ε
 0.2
u

E 0.2
 σ u − σ 0.2 


σ > σ 0.2

Vztahy jsou založené na chování austenitických a austenitickoferitických třídách, ne vždy platí pro feritické.
Důsledná analýza více než 1000 zkoušek ukázala že:
‒
‒
‒

Zjednodušený model udávaný Přílohou C normy EN 1993-1-4
je platný pro všechny třídy korozivzdorných ocelí.
Není žádný rozdíl v závislosti na směru zatížení, způsobu zatížení
nebo úrovni tváření za studena.
Některé rovnice je potřebné upravit.
Součinitel
zpevnění:

n=

ln 20
 σ0.2 

ln
 σ0.01 

n=

ln 4
 σ 0.2
ln
 σ 0.05

m = 1 + 3 .5

Feritické oceli: menší tažnost a menší
zpevnění
σ 0. 2
σu

σ 0. 2
 m = 1 + 2 .8
σu



εu = 1 −

σ 0 .2
σ
= 0 .2 + 185 0 .2
σu
E

σ 0 .2
σu


σ
ε u = 0.6 ⋅  1 − 0.2
σu






σ 0 .2
σ
= 0.46 + 145 0.2
σu
E

NOVÝ NÁVRH
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Exponent je odvozen na základě napětí na mezi úměrnosti křivky
pracovního diagramu a udává míru jejího zakřivení (nelinearity),
přičemž jeho nižší hodnoty vykazují vyšší míru zakřivení (vyšší
nelinearitu). Hodnota součinitele je závislá na následujících faktorech:
třída korozivzdorné oceli,
způsob zpracování/výroby,
úrovni tváření za studena,
směru působícího zatížení (tah nebo tlak)
Norma EN 1993-1-4 v současné době udává hodnoty součinitele v
závislosti na třídě oceli a směru válcování. Hodnoty pro austenitickoferitické oceli jsou získány z velmi malého množství dat a jsou
považovány za příliš nízké. Očekává se, že tyto hodnoty (viz tabulka
6.5) budou v příštím vydání normy EN 1993-1-4 nahrazeny hodnotami
z tabulky 6.4.

35
36

Korozivzdorná ocel je materiál s nelineárními vlastnostmi a bez jasně
definované meze kluzu, avšak s výrazným zpevněním materiálu. Kvůli
absenci meze kluzu je stanovena její smluvní hodnota, a to jako
hodnota napětí při 0,2 % plastické deformace.
Během tváření za studena, je aplikováno zatížení, které vyvodí
takovou deformaci, že po odtížení zůstane deformace plastická.
Tváření za studena může nastat během:
Tváření rovinného plechu (v ocelárně)
Tvarování průřezu (v mostárně)
Zatížení (v provozu)
Po následném zatížení materiál vykazuje rozšířenou pružnou oblast a
vyšší hodnotu meze kluzu (zvýšení pevnosti). Naopak tažnost poklesla,
avšak jelikož korozivzdorná ocel má vysokou hodnotu tažnosti, tento
úbytek není nijak významný.
Následující obrázky ilustrují text:
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37

Rozřezáním vzorku na malé proužky a následné provedení tahových
zkoušek umožňuje získat informace o pevnosti materiálu po obvodě
průřezu. S dostatečným množstvím dat je možné vyvinout způsob jak
rozdílné chování predikovat.
Shromážděné výsledky za studena válcovaných čtyřhranných
uzavřených průřezů:
Mechanicky založené predikční vztahy pro rovné části průřezu
byly vyvinuty a ověřeny na základě shromážděných výsledků.
Rozsah rohových oblastí byl zjištěn pomocí přesnějšího
testování tvrdosti pomocí odvozené korelace s pevností.

Pevnost materiálu
před tvářením

Roh

Rozvinutý průřez

Roh

Vtlačovaný hrot

Řez vzorkem

Zkouška tvrdosti

Rohová oblast je rozšířena o t
(protlačované průřezy) nebo 2t (za studena
válcované uzavřené čtyřhranné průřezy)

Mechanicky založené predikční modely vyvinuté a ověřené na
základě shromážděných výsledků; dvoustupňový proces
Odhadnout plastickou deformaci vnesenou během tváření
průřezu pomocí jednoduchých geometrických vztahů (t a R)
Stanovit napětí odpovídající plastické deformaci získané
z materiálového modelu a uvažovat ho jako zvýšenou mez
kluzu
Pro čtyřhranné uzavřené průřezy je typický nárůst hodnoty meze kluzu
o 30 % v rovné části a o 50 % v rohové části.
Afshan, S., Rossi, B. and Gardner, L. (2013). Strength enhancements in cold-formed
structural sections – Part I: Material testing. Journal of Constructional Steel Research. 83,
177-188.
Rossi, B., Afshan, S. and Gardner, L. (2013). Strength enhancements in cold-formed
structural sections – Part II: Predictive models. Journal of Constructional Steel Research.
83, 189-196.
Cruise, R. B. and Gardner, L. (2008). Strength enhancements induced during cold
forming of stainless steel sections. Journal of Constructional Steel Research. 64(11), 13101316.

Dále: Korozivzdorná ocel je dostupná ve standardizovaných
podmínkách procesu zpracování za studena. Pravidla udávaná
normou EN 1993-1-4 a Příručkou mohou být použita i pro následující
materiály:
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Pro CP350, charakteristická hodnota fy = 350 N/mm2
Pro CP500, charakteristická hodnota fy je redukována z 500 na
460 N/mm2 kvůli zohlednění asymetrie a anizotropie
Plastická deformace vzniklá vlivem tváření za studena může způsobit
podstatný nárůst pevnosti. Příloha B Příručky poskytuje návod jak tento
pevnostní nárůst zohlednit.
Nahrazením

průměrnou hodnotou zvýšené meze kluzu

.

Výhody zvýšení pevnosti materiálu zpevněním může být zohledněno i
při návrhu pomocí metody CSM, popsané v Příloze D Příručky.
38

Nevýhody plynoucí ze zpevnění materiálu zpracováním za studena:
Pro výrobu jsou potřebné těžší a výkonnější zařízení, jelikož je
nutné vyvinout větší síly,
Snížená tažnost (nicméně, počáteční tažnost je stále vysoká,
zejména v případě austenitických ocelí),
Mohou vzniknout nežádoucí reziduální napětí.
V případě austenitických ocelí pokles tažnosti nezpůsobuje, vzhledem
k jejich původní vysoké tažnosti, žádný problém.

Zásady navrhování
40

Hlavní část Eurokódu 3 věnující se korozivzdorným ocelím je EN 19931-4., která poskytuje dodatečné zásady pro jejich navrhování. Zásady
jsou prezentované stejnou formou jako pravidla pro navrhování
z uhlíkové oceli, se kterou mohou mít projektanti více zkušeností.

41

Podstatným rozdílem jsou hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti,
které jsou normou doporušeny (a v ČR přijaty beze změny):
1,1
1,1
1,25

Tyto hodnoty se liší od hodnot pro uhlíkovou ocel.
42

Tabulka udává jmenovité hodnoty meze kluzu fy a meze pevnosti v
tahu fu konstrukčních korozivzdorných ocelí podle EN 10088 (N/mm2).
Viz tabulka 2.2 Příručky.

43

Při tlakovém zatížení může, kvůli malým tloušťkám materiálu, nastat
stabilitní jev zvaný lokální boulení. Vlivem lokálního boulení
únosnost průřezu nedosáhne hodnot pružné únosnosti.
Proto jsou průřezy rozděleny do čtyř tříd. Klasifikace průřezu ovlivňuje:
Způsob výpočtu,
Průřezové charakteristiky (plastické, pružné, účinné),
Prut (vždy chceme vědět, jestli může být proveden plastický
výpočet).
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44

Klasifikace průřezu je nutná kvůli použití správných průřezových
charakteristik a správného způsobu výpočtu:
Pružný,
Plastický,
Účinný (redukované průřezové charakteristiky: Aeff a Ieff).
Rozlišujeme čtyři třídy průřezu:
Průřez třídy 1 umožňuje vytvořit plastické klouby s rotační
kapacitou požadovanou při plastickém výpočtu,
Průřez třídy 2 umožňuje vytvořit plastický moment únosnosti,
ale je omezena jeho rotační kapacita,
Průřez třídy 3 za předpokladu pružného rozdělení může napětí
v krajních tlačených vláknech ocelového prutu dosáhnout
mez kluzu, ale v důsledku lokálního boulení není možné
dosáhnout plastický moment únosnosti,
Průřez třídy 4 v důsledku lokálního boulení není možné
dosáhnout mez kluzu v jedné nebo více částech průřezu.
Přehled stanovení únosnosti průřezu:
Třídy průřezu 1 a 2 – plasticky,
Třída průřezu 3 – pružně,
Třída průřezu 4 – účinný průřez
Účinná plocha části průřezu s plnou plochou
stanovit jako:

se má

,

kde je součinitel boulení. Vnitřní tlačené části (za
studena tvářené nebo svařované).
0,772 0,079
#
ale ( 1,0
̅
̅"
"
Přečnívající tlačené části (za studena tvářené nebo
svařované):
1 0,188
#
but ( 1,0
̅
̅
"
"
kde ̅" je poměrná štíhlost stěny definovaná jako:
-.⁄/
̅"
28,42345

Vztahy pro stanovení jsou pro korozivzdorné oceli
dlišné od těch pro uhlíkovou ocel. Princip postupu je
však stejný.
45
46
47

Klasifikace průřezu a jeho zařazení do příslušné třídy je provedeno
klasifikací všech plně, nebo částečně tlačených deskových částí
průřezu. Štíhlost těchto částí, 6// , je porovnávána s limitními
hodnotami tříd průřezu. Celý průřez spadá do stejné třídy, jako jeho
nejštíhlejší část.
Dvě důležité poznámky:
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Třída průřezu = nejnepříznivější třída, do které spadá jakákoli
tlačená část průřezu. Tedy, svařované nosníky se štíhlou
stojinou jsou často průřezy 4. třídy.
Limity pro třídy průřezu závisí na 2

8

9

:

;

. Proto mnoho

běžných průřezů z vysokopevnostních ocelí bude v méně
příznivých třídách 3 nebo 4.
Jelikož limity jednotlivých tříd průřezu byly převzaty, byla snaha
zpřesnit tyto limity pro korozivzdorné oceli. Na základě dat získaných
z experimentů a teoretických prací bylo prokázáno, že současné
limity jsou pro korozivzdornou ocel konzervativní. Ve vydání normy EN
1993-1-4 z roku 2014 již byly nahrazeny vyššími hodnotami.
Slidy 46 a 47 ukazují rozdílné limitní hodnoty pro uhlíkovou ocel a pro
korozivzdornou ocel dle normy EN 1993-1-4 a dle nového vydání této
normy roku 2014 s novými hodnotami.
48

Značení – rekapitulace.

49

Bez poznámek.

50

V závislosti na štíhlosti prutu rozlišujeme dva druhy chování:
‒

‒

Chování (krátkých) prutů malé štíhlosti, jejichž únosnost je
stanovena na základě únosnosti průřezu a ke kolapsu dochází
významnou plastizací materiálu. Únosnost v prostém tlaku se
stanoví jako <
(plocha x mez kluzu),

Chování dlouhých prutů (sloupů s vysokou štíhlostí), jejichž
únosnost je dána únosností celého prutu a ke kolapsu dochází
ztrátou stability (únosnsot prutu nedosáhne únosnsoti průřezu).
Pružná kritická síla se značí <cr, viz dále.

51

Bez poznámek.

52

Pro další informace ohledně stanovení

53

=,

viz tabulka 5.5 Příručky.
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54
55

Štíhlé prvky zatížené tlakem jsou vystaveny destabilizujícímu jevu –
vzpěru. Obvykle se u sloupů jedná o rovinný vzpěr – vybočení k ose
menší tuhosti.
Velikost vlivu vzpěru je ovlivňována štíhlostí prutu:
>?

56
57
58

@ A

<?

Graf prezentuje chování “ideálního” prutu. Rozeznáváme dvě
základní oblasti - tu kde dojde ke kolapsu v důsledku dosažení
únosnosti průřezu a oblast, kde dojde ke kolapsu ztrátou stability prutu
(únosnosti průřezu není dosaženo).
Únosnost skutečného prutu je však nižší, tu nepříznivě ovlivňuje:
Počáteční geometrická imperfekce
Excentricita zatížení
Materiál není dokonale homogenní
Reziduální pnutí
…
Křivky vzpěrnosti tudíž leží na, nebo pod křivkou pro ideální prut.

59

Obecně se používá stejný postup jako v případě uhlíkové oceli, tedy
návrh pomocí křivek vzpěrné pevnosti – únosnost průřezu v tlaku
vynásobená součinitelem vzpěrné pevnosti B, ale využívá rozdílných
křivek vzpěrné pevnosti pro sloupy (vzpěr) a nepodepřené nosníky
(klopení).
Poznámka: Ujistěte se, že používáte správnou hodnotu fy pro danou
třídu korozivzdorné oceli (minimální specifikované hodnoty poskytují
normy EN 10088-4 a -5)

60
61

Vzpěrná únosnost tlačeného prutu <C,DE se stanoví jako:

Pro průřezy třídy 1, 2 a 3:

B

<C,DE

62
Pro průřezy třídy 4:

<C,DE

B
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kde B je součinitel vzpěrnosti, podle vztahu:
B

1

GF # ̅ H

F

( 1

,9

Poměrná štíhlost prutu ̅ se může stanovit jako:
Pro průřezy třídy 1, 2 a 3:

̅

I

Jcr 1 y
I
K @ A

<cr

y

Pro průřezy třídy 4:
̅

I

<cr

eff y

Jcr 1 I
K @

A

eff

< ? je pružná kritická síla pro příslušný způsob vybočení, určena pro
vlastnosti plného průřezu. J ? značí vzpěrnou délku prutu, jejíž
hodnota má být stanovena na základě okrajových podmínek (uložení
prutu).
<?

@ AL
J

Kritická síla

?

Kritická
síla
Vzpěrná
délka

a,

F

0,5M1

NM ̅ # ̅ O

̅ P

Křivky vzpěrné pevnosti se stanovují pomocí stejného vzorce, jako
v případě uhlíkové oceli, pouze součinitel imperfekce N (tabulka 6.1
nebo slide 61) a poměrná limitní štíhlost prutu ̅ (tabulka 6.1 nebo
slide 61) jsou rozdílné.
Vliv vzpěru může být ignorován a posudek bude následně proveden
pouze na základě únosnosti průřezu, pokud:
̅( ̅

nebo

<Ed
( ̅
<cr
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63

Bez poznámek.

64

65

Graf zobrazuje křivky vzpěrné pevnosti pro různé průřezy.

66

V příkladě jsou porovnány pruty z korozivzdorné oceli a z uhlíkové
oceli, podobných vlastností, zatížené osovým tlakem. Výpočet
únosnosti prutu z korozivzdorné oceli je proveden podle EN 1993-1-4 a
Příručky. Jediným rozdílem ve výpočtech je v limitní poměrné
štíhlosti, od které se projeví vliv zpěru ̅ .

67
68

V tomto případě je vzpěrná únosnost prutu z uhlíkové a korozivzdorné
oceli podobná. Výhoda pramenící ze zpevnění materiálu nebyla
zohledněna, protože v EN 1993-1-4 tento jev není zahrnut.

Pro zahrnutí zpevnění materiálu může být využita Příloha B Příručky,
nebo metoda CSM (Příloha D Příručky).

69
70
71

Nosníky, které nemají tlačenou pásnici dostatečně podepřenou
v příčném směru, mohou být náchylné na klopení. Aplikované zatížení
vnáší do pásnic rozdílné namáhání – horní je tlačená a druhá tažená.
Tlačená pásnice může mít tendenci vybočit do strany, čímž nosník
rázem ztrácí stabilitu, proto je tomu buď zabránit jejím podepřením
v příčném směru, nebo zahrnutím vlivu klopení do výpočtu.

Klopení

Vliv klopení může být zanedbán, pokud:
Prut je namáhán ohybem okolo vedlejší osy,
Tlačená pásnice prutu je dostatečně podepřena v
příčném směru po celé své délce,
Pruty s poměrnou štíhlostí při klopení
U
̅ST ( 0,4 nebo Ed ( 0,16,
Ucr
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Pruty o průřezech, které nejsou náchylné na klopení, jako
jsou například kruhové a čtvercové trubky.
U všech ostatních prutů by ohybová únosnost s vlivem klopení měla
být stanovena z následující rovnice:

Y =Y

UC,DE
Z,

BWX Y

pro průřezy třídy 1 a 2

Y = Y Z, pro průřezy třídy 3

Y =Y

,

pro průřezy třídy 4

BWX je součinitel klopení daný vztahem:
BLT

kde:

FLT

1

[FLT # ̅LT ]

FLT

,9

( 1

αST M ̅LT # 0,4O

0,5 ]1

̅LT _

NWX je součinitel imperfekce při klopení. Hodnoty NWX jsou odlišné od
hodnot pro uhlíkovou ocel.
NWX = 0,34 pro za studena tvarované a uzavřené průřezy
(svařované a bezešvé),
NWX = 0,76 pro svařované otevřené průřezy a jiné průřezy, pro
které nejsou dostupná žádná zkušební data.

Hodnota 0,4 v rovnici výše značí limitní poměrnou štíhlost při klopení,
viz slide 71 (liší se od hodnoty pro uhlíkovou ocel).
̅LT

I

Yy

Ucr

y

U ? je pružný kritický moment pro vliv klopení (viz Příloha E Příručky).

Postup výpočtu je stejný jako pro nosníky z uhlíkové ocel.

Průběh ohybového momentu mezi výztuhami proti ztrátě příčné
stability prvku může být zohledněno pomocí modifikované hodnoty
BWX :
BWX
BWX, `E
ale BWX,

minimální hodnota

`E

( 1 a BWX,

`E

(b

aLT

c

je doporučena jako:

1 # 0,5M1 # 4 O d1 # 2,0e ̅LT # 0,8P f < 1,0
4

Hodnoty

1

3

jsou uvedeny v Příloze E Příručky.
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72

V případě vysokých a štíhlých stojin průřezu dochzáí k boulení ve
smlyku. To je nutné ve výpočtu zohlednit pokud:
hi
j

hi
j

k
k

9l, m
n

o, m3pq
n

v případě nevyztužených stojin
v případě vyztužených stojin

Návrhová únosnost ve smyku s vlivem boulení ve smyku se má určit
jako:
rC,DE

rCs,DE

rC

,DE

(

t

s us /

√3

Celková únosnost ve smyku s vlivem boulení se sestává ze součtu
příspěvku stojiny a pásnic. Zjednodušeně se může příspěvek pásnic B
zanedbat. Pokud únosnost pásnic není pro ohybový moment plně
využita (U;E < U ,DE ), má se příspěvek pásnic stanovit následovně:
rCs,DE

rC

Bs

√3

- /

,DE

s us /

x1 # y

6

U;E
z {
U ,DE

Hodnoty η, viz EN 1993‑1‑5 (EN 1993‑1‑4 doporučuje η = 1,20.)
Poznámka: Ve výpočtu plastické smykové únosnosti by měla být
použita stejná hodnota η jaká byla použita pro výpočet smykové
únosnosti s vliem boulení.
Veškeré informace o posouzení boulení ve smyku smykového jsou
uvedeny v kapitole 6.4.3 Příručky.
V případě uhlíkové oceli je postup podobný, pouze s rozdílnými
limitními hodnotami. Například, smykové boulení je nutné posoudit,
pokud:
hi
j

hi
j

k
k

| m
n

m3pq
n

v případě nevyztužených stojin (uhlíková ocel);
v případě vyztužených stojin (uhlíková ocel).

Průhyb
74
75
76

Průhyby mají být určeny pro kombinaci zatížení v příslušném mezním
stavu použitelnosti.
Průhyby pružných prutů (tj. těch, které neobsahují plastické klouby)
mohou být stanoveny standardní konstrukčním postupem, ale s tím
rozdílem že modul pružnosti bude nahrazen sečnovým modulem
pružnosti. Hodnota sečnového modulu pružnosti se mění v závislosti na
velikosti napětí v prutu a může být získána ze vztahu:
A}

eA}

2

A} P

A} je sečnový modul pro napětí >1 v tažené pásnici,
A} je sečnový modul pro napětí >2 v tlačené pásnici.
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Hodnoty modulů AS,1 a AS,2 pro příslušné návrhové napětí v mezním
stavu použitelnosti >i,ED,ser a směr válcování se mohou vypočítat
z výrazu:
A},~

1

0,002

A
A

σ~,€•,‚ƒ„

…

σ~,€•,‚ƒ„

Doporučené hodnoty součinitele nelinearity
6.4 Příručky.

†

‡

jsou uvedeny v tabulce

Kvůli nelineárním materiálovým vlastnostem se modul pružnosti mění
v rámci průřezu a také po délce prutu. Proto jsou pro přesné stanovení
průhybu prutu z korozivzdorné oceli potřebné komplexní nelineární
postupy. Pro zjednodušení může být zanedbána proměnlivost
sečnového modulu pružnosti A} po délce prutu, na které může být
konstantně uvažována minimální hodnota A} (odpovídající
hodnotám maximálních napětí σ a σ ). Tato metoda je přesná pro
stanovení průhybu pouze v případě, že je sečnový modul pružnosti
získán pomocí maximálních napětí v prutu, která nepřesahují 65 % z
0,2% smluvní meze kluzu. Při vyšších napětích se tato metoda stává
vysoce konzervativní, tudíž je vhodné využít jiný, přesnější, postup
(například metodu integrací po délce prutu).
EN 1993-1-4
Norma EN 1993-1-4 v současné době udává hodnoty součinitele v
závislosti na třídě oceli a směru válcování. Hodnoty pro austenitickoferitické oceli jsou získány z velmi malého množství dat a jsou
považovány za příliš nízké. Očekává se, že tyto hodnoty (viz tabulka
6.5 Příručky) budou v příštím vydání normy EN 1993-1-4 nahrazeny
hodnotami z tabulky 6.4 Příručky.
Zvýšení pevnosti průřezů tvářených za studena
78
79
80

Benefity plynoucí ze zvýšení pevnosti lze využít pro všechny typy
průřezů tvářených za studena. Zpevnění vznikající při výrobě tvářením
za studena může být při návrhu průřezu nebo prutu zahrnuto
nahrazením smluvní meze kluzu průměrnou zvýšenou mezí kluzu
.
Výhody zvýšení pevnosti materiálu zpevněním může být zohledněno i
při návrhu pomocí metody CSM, popsané v Příloze D Příručky.
Postup výpočtu, viz Příloha B Příručky.
Metoda CSM (Continuous Strength Method)

82
83

Jak již bylo zmíněno dříve, modul pružnosti a mez kluzu
korozivzdorných ocelí se nijak výrazně neliší od hodnot uhlíkové oceli.
Avšak tvar pracovního diagramu je poměrně odlišný:
Uhlíková ocel má jasně zřetelnou mez kluzu následovanou
plastickým plato (poté následuje malé zpevnění)
Korozivzdorná ocel je materiál s nelineárními pracovním
diagramem a bez jasně definované meze kluzu, avšak s
výrazným zpevněním materiálu, viz naětí po průřezu:
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Lineární nárůst
zpevnění

M > Mel a závislé na limitní
deformaci průřezu a Esh

84
85

Graf zobrazuje shromážděná data chování tlačených průřezů
z korozivzdorné oceli. Na svislé ose jsou vyneseny hodnoty meze kluzu
získané ze zkoušek a na vodorovné ose je poměrná štíhlost průřezu.
Oranžová křivka reprezentuje současný návrhový přístup, jehož
charakter je podobný tomu pro uhlíkovou ocel - uvažuje pružné a
následně dokonale plastické chování.
Zajímavá data jsou v levé části křivky (bez vlivu vzpěru). Všechny
vzorky v této části grafu se pohybují nad křivkou, tím pádem vykazují
vyšší únosnost. To je způsobeno vlivem zpevnění materiálu, avšak
současné normy omezují jejich únosnost na hodnotu meze kluzu, což
je, jak je vidět, značně konzervativní. Lze tedy říci, že současné
kodifikované postupy pro korozivzdornou ocel jsou v některých
případech značně konzervativní, zejména pro masivní průřezy. Totéž
platí pro případ ohybové únosnosti.

86
87
88

Pružný model s lineárním nárůstem zpevnění nahrazuje model
uvažující pružné a následně dokonale plastické chování.
První krok metody CSM je stanovení deformační kapacity průřezu.
Jinými slovy, zjistit jaké deformace je průřez schopen, než dojde ke
kolapsu vlivem lokálního boulení. Jedná se o vztah mezi deformační
kapacitou průřezu a poměrnou štíhlostí průřezu, jehož výsledkem je
tzv. základní křivka.

Dále se využije limitní deformace průřezu 2ˆ‚‰ a druhé klíčové
komponenty metody CSM, kterou je materiálový model zohledňující
zpevnění materiálu (sklon lineární křivky udávající zpevnění materiálu
se mění v závislosti na uvažované třídě oceli – jednotlivé třídy mohou
mít rozdílný vliv zpevnění).
̅p
̅p

3 ⁄
3 ⁄

ˆ„,"
ˆ„,ˆ

pro kruhové trubkyy
ˆ‚‰

A‚Š 2 y

2ˆ‚‰
# 1z
2

Pro průřezy s ̅p ( 0,68 a pro kruhové trubky s ̅c ( 0,30 přičemž
2ˆ‚‰ ⁄2 k 1,0 se únosnost průřezu namáhaného tlakem stanoví jako:
<ˆ,Œ•

<ˆ‚‰,Œ•

•
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Pro průřezy s ̅p Ž 0,68 a pro kruhové průřezy s ̅c Ž 0,30 přičemž
2ˆ‚‰ ⁄2 < 1,0 se únosnost průřezu namáhaného tlakem stanoví jako:
<ˆ,Œ•

<ˆ‚‰,Œ•

2ˆ‚‰
2

Výpočet ohybové únosnosti pomocí metody CSM, viz Příloha D
Příručky.
Závěr
90

Korozivzdorná ocel je materiál, který nabízí významné výhody oproti
uhlíkové oceli. Kvůli nedostatku přesných návrhových postupů ještě
není korozivzdorná ocel ve stavebnictví tak často používána.
Doufáme, že zhotovením a vydáním zmiňované Příručky inspirujeme
stávající a nové generace k využívání korozivzdorné oceli jako
stavebního materiálu.
Veškeré podklady projektu PUREST jsou ve všech jazycích zdarma ke
stažení na adrese:
www.steel-stainless.org/designmanual
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