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Nowoczesne stale zbrojeniowe 
w budownictwie krajowym
Wejście w życie normy PN-EN 1992-1-1 (EC2) i odej-
ście od operowania pojęciem klasy stali zbrojenio-
wej, brak jednolitego jej nazewnictwa i pojawienie się 
na rynku wielu nowych wzorów użebrowania stanowi 
źródło nieporozumień.

dr inż. Przemysław Więch
Instytut Techniki Budowlanej 

Uwarunkowania formalne

Wprowadzenie Eurokodu 2 (EC2) [1] 
spowodowało odejście od praktyki wy-
mieniania gatunków stali zbrojeniowej 
i odpowiadających im klas właściwo-
ści wytrzymałościowych bezpośrednio 
w normie projektowej. Określenia „kla-
sa” i „gatunek” straciły swój pierwotny 
sens, przy czym gatunek stali zbroje-
niowej stał się de facto jej nazwą han-
dlową, a pojęcie klasy zostało w nor-
mie PN-EN 1992-1-1 [1] ograniczone 
do tzw. klasy ciągliwości. Pojawiło się 
wiele nowych nazw i wzorów użebro-
wania, niekiedy różnych dla wyrobów 
o takich samych właściwościach. Zja-
wiskom tym od początku towarzyszy 
brak kompleksowej informacji skiero-
wanej do kadry inżynierskiej, nie stano-
wi zatem zaskoczenia fakt, że stan wie-
dzy środowiska budowlanego na temat 
stali zbrojeniowej jest znacznie mniej-
szy, niż należałoby tego oczekiwać.
Intencją autora niniejszego artykułu 
jest dostarczenie w możliwie zwięzłej 
formie informacji dotyczących tego 
– podstawowego przecież – wyrobu 
budowlanego. Jeżeli nie zaznaczono 
tego wyraźnie w tekście, odnosi się on 
do stanu wynikającego z ustaleń normy 
PN-EN 1992-1-1 [1].

Warunki dopuszczenia wyrobu bu-
dowlanego do obrotu określa ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych z późniejszymi zmiana-
mi [2]. Zgodnie zaś z mandatem M115 

udzielonym Europejskiemu Komitetowi 
Normalizacyjnemu (CEN) przez Komi-
sję Europejską stal zbrojeniową sta-
nowią pręty i stal w kręgach, a także 
otrzymywane z nich zgrzewane siatki 
i kratownice, a właściwym systemem 
oceny zgodności jest system 1+.
System 1+ stanowi najbardziej rygory-
styczny z systemów oceny zgodności 
i wymaga on:
●  posiadania przez producenta pra-

widłowo funkcjonującego systemu 
zarządzania jakością, 

●  pozytywnych wyników wstępnego 
badania typu próbek pobranych przez 
jednostkę certyfi kującą i przeprowa-
dzonych przez akredytowane labora-
torium badawcze,

●  bieżących badań przeprowadzanych 
przez zakładową kontrolę produkcji, 
co zazwyczaj pociąga konieczność 
posiadania własnego zaplecza labora-
toryjnego,

●  ciągłego nadzoru jednostki certyfi ku-
jącej wiążącego się również z okreso-
wym pobieraniem przez nią próbek 
do badań,

●  zapewnienia jednoznacznej identyfi ko-
walności wyrobu i jego producenta.

W efekcie powyższych działań produ-
cent otrzymuje certyfi kat uprawniający 
go do znakowania wyrobu znakiem CE 
lub w przypadku braku odpowiedniego 
europejskiego dokumentu odniesienia  
– krajowym znakiem B.
Gatunki stali wymienione w PN-B-
-03264:2002 [3] objęte są wciąż obo-
wiązującymi normami krajowymi 

[4]–[7], które stanowią bezpośrednio 
powiązane z nią dokumenty odniesienia, 
dla nieuwzględnionych gatunków funk-
cję tę pełnią natomiast krajowe aprobaty 
techniczne. Tak więc stal do zastosowa-
nia w konstrukcjach projektowanych 
zgodnie z normą PN-B-03264:2002 [3] 
podlega znakowaniu znakiem B i do-
puszczana jest do obrotu na dotychcza-
sowych zasadach.
Odmiennie wygląda sytuacja w przy-
padku stali przeznaczonej do zbrojenia 
konstrukcji projektowanych wg normy 
PN-EN 1992-1-1 [1] – podstawę do 
oznakowania CE ma stanowić przy-
wołana w niej zharmonizowana norma 
europejska EN 10080.
Polski Komitet Normalizacyjny opubli-
kował i wymienia jako aktualnie obo-
wiązującą normę PN-EN 10080:2007 
[8] stanowiącą tłumaczenie normy 
EN 10080:2005. Ta ostatnia została 
jednak wycofana z cytowania w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej, co 
oznacza, że nie jest zharmonizowana 
i nie może stanowić podstawy do zna-
kowania CE, nie należy jej więc rów-
nież utożsamiać z normą EN 10080 
przywoływaną w EC2.
Z tego powodu obecnie możliwe jest 
jedynie znakowanie stali znakiem B.
Konieczna jednak identyfi kacja wy-
robu wymaga nawalcowania wraz 
z użebrowaniem indywidualnego kodu 
producenta. Ponieważ brak jest umoco-
wanego formalnie podmiotu odpowia-
dającego za przydzielanie i gromadze-
nie informacji o takich oznaczeniach 
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dla wyrobów produkowanych zgodnie 
z krajowymi normami, udzielane są na 
stal zbrojeniową krajowe aprobaty tech-
niczne pełniące funkcję krajowych do-
kumentów odniesienia.
Ponieważ szkielety zbrojeniowe (z wy-
jątkiem siatek i kratownic) nie stanowią 
wyrobu budowlanego, wytwarzające 
je podmioty można uznać za działają-
ce w ramach ogólnych ustaleń normy 
PN-EN 13670:2010 [9], a więc według 
opracowanej na podstawie projektu 
dokumentacji wykonawczej prac zbro-
jarskich. Wiąże się z tym konieczność 
wystawienia deklaracji zgodności wy-
konanych robót z projektem, która to de-
klaracja powinna spełnić od strony for-
malnej wymagania określone w PN-EN 
ISO/IEC 17050-1 [10]. Zasady wyko-
nywania spawanych i zgrzewanych po-
łączeń prętów określone są w normach

PN-EN ISO 17660-1:2008 [11] (dla 
połączeń nośnych) oraz PN-EN ISO 
17660-2:2008 [12] (dla połączeń nie-
nośnych).
Jak już zostało powiedziane, norma PN-
-EN 1992-1-1 [1] odeszła od pojęcia 
klasy stali. Z tego względu w dokumen-
tacji należy posługiwać się zamiast 
klasy określeniem specyfi cznych wła-
ściwości stali. Należą do nich:
a)  charakterystyczna granica plastycz-

ności fyk ,
b)  klasa ciągliwości (A, B lub C)
oraz jeśli to konieczne
c)  spajalność,
d)  przydatność do stosowania w kon-

strukcjach poddanych obciążeniom 
wielokrotnie zmiennym.

Częstym błędem występującym w do-
kumentacji projektowej oraz specyfi -
kacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) jest podanie konkretnej nazwy 
gatunku stali, np. BSt500S. Szczegól-
nie w przypadku zamówień publicz-
nych zdarza się, że poważnie utrudnia 
to zastosowanie stali o równoważnych 
lub lepszych właściwościach. W takiej 
sytuacji poprawny opis wymaganej stali 
zbrojeniowej powinien brzmieć np.: stal 
zbrojeniowa o fyk = 500 MPa, klasie cią-
gliwości min. B, spajalna (opcjonalnie), 
do obciążeń wielokrotnie zmiennych.
Obecnie praktycznie wszystkie do-
puszczone do obrotu na rynku krajo-
wym stale zbrojeniowe o fyk = 500 MPa 
są stalami spajalnymi, podobnie jak 
praktycznie wszystkie stale o tej samej 
wartości fyk i klasie ciągliwości B lub C 
mogą być stosowane w konstrukcjach 
poddanych obciążeniom wielokrotnie 
zmiennym. Tej ostatniej właściwości 
są często pozbawione zarówno pręty 

 Tab. 1 Ι Oznaczenia stali zbrojeniowych wraz z klasyfi kacją wg norm [3] i [1]

Nazwa 
gatunku stali

Rodzaj pręta

Klasa stali wg normy
Dokumenty 
odniesienia

Spajalność stali
PN-B

[3]
EC2
[1]

PN-B
[3]

EC2
[1]

St0S-b gładki A-0

–

PN

–

tak
St3SX-b gładki

A-I

tak
St3SY-b gładki tak
St3S-b gładki tak
PB 240 gładki PN nie
18G2-b żebrowany

A-II
PN

tak
20G2Y-b żebrowany tak
25G2S żebrowany

A-III

nie
34GS żebrowany

A
fyk = 400 MPa

AT nie
RB400 żebrowany

PN AT*
nie

RB400W żebrowany tak

20G2VY żebrowany

A-IIIN

A
fyk = 490 MPa PN AT tak

RB500 żebrowany

A
fyk = 500 MPa

PN AT*
nie

RB500W żebrowany tak
St3-b-500 żebrowany

AT

AT
tak

BSt500KR żebrowany tak
BSt500M żebrowany tak
B500A żebrowany AT* tak
BSt500S żebrowany

B
fyk = 500 MPa AT

tak
BSt500WR żebrowany tak
B500B żebrowany tak

B500SP żebrowany C
fyk = 500 MPa AT* tak

PN – norma krajowa, AT – aprobata techniczna, AT* – aprobata techniczna przy istniejącej normie krajowej
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Eurokod 2 [1] dopuszcza stosowanie 
stali zbrojeniowej o charakterystycznej 
granicy plastyczności fyk z przedziału 
400–600 MPa, co wyklucza część do-
tychczas stosowanych w kraju gatun-
ków (por. tab. 1).
W normie PN-B-03264 [3] plastyczność 
stali jest powiązana na stałe z jej klasą 
i wynosi dla klasy A-IIIN εuk>2,5% 
oraz εuk>5,0% dla klas A-0 do A-III. 
W odróżnieniu od PN-B-03264 [3]
norma PN-EN 1992-1-1 [1] wprowa-
dza trzy klasy ciągliwości stali A, B 
i C (odpowiednio εuk>2,5%, >5% oraz 
>8%) niezależne od wartości fyk.
Istotne są różnice pomiędzy wyni-
kającymi z obu norm wymaganiami 
dotyczącymi właściwości zmęcze-
niowych. O ile w dużym uproszcze-
niu z normy PN-B-03264 [3] można 
przyjąć dla 2•106 cykli i maksymal-
nych naprężeń równych 0,6•fyk wymóg 
Δσ≥150 MPa zarówno dla prętów, 
stali w kręgach, jak i siatek zgrzewa-
nych, o tyle opierając się na normie 
PN-EN 1992-1-1 [1], przyjęto w kra-
jowych aprobatach technicznych ITB 
wymagania Δσ≥160 MPa dla prętów 
i wyrobów w kręgach oraz Δσ≥110 MPa
dla siatek zgrzewanych. Są to warto-
ści zwiększone w stosunku do zawar-
tych w załączniku C do normy, co ma 
związek m.in. ze stosowanymi me-
todami badań i dopuszczonym w za-
łączniku C kwantylu 10%. Powyższe 
różnice powodują, że fakt dopusz-
czenia danego wyrobu do zbrojenia 
konstrukcji poddanych obciążeniom 
zmiennym wg jednej normy projek-
towej nie musi przekładać się na taką 
samą możliwość w przypadku drugiej 
normy.
W szczególnych przypadkach, w któ-
rych przewiduje się gięcie zgrzewa-
nych siatek, należy zwrócić uwagę na 
różne promienie gięcia dopuszczalne 
przez obie normy (tab. 2). Ponownie 

 Rys. 1   18G2-b; 20G2Y-bRys 1 18G2 b; 20G2Y b

 Rys. 2   St50BRys 2 St50B

 Rys. 3   25G2S; 35G2Y; 34GSRys 3 25G2S; 35G2Y; 34GS

 Rys. 4   20G2VY-bRys 4 20G2VY b

 Tab. 2 Ι Dopuszczalne promienie gięcia stali zbrojeniowej

Rodzaj prętów

haki, pętle, pręty odgięte

średnica prętów

Ø < 20 mm a) Ø ≥ 20 mm a)

pręty gładkie 2,5Ø 5Ø
pręty żebrowane 4Ø 7Ø

zbrojenie spawane lub zgrzewane, d < 4Ø

5Ø b) 20Ø

a) według normy PN-B-03264 [3] można przyjmować jako wartość graniczną 16 mm
b) według normy PN-B-03264 [3] 20Ø

i wyroby w kręgach o klasie ciągliwo-
ści A, jak również, niezależnie od klasy 
ciągliwości, zgrzewane siatki zbroje-
niowe. Dlatego niezbędne jest spraw-
dzenie w odpowiednim dokumencie 
odniesienia (aprobacie technicznej) 

zakresu stosowania stali pochodzą-
cej od danego producenta. Należy 
podkreślić, że sama nazwa handlowa 
(np. B500B) nie niesie w sobie infor-
macji o tych właściwościach.
W odróżnieniu od normy PN-B-
-03264:2002 [3] EC2 [1] nie dopusz-
cza stosowania do zbrojenia prętów 
gładkich. Mogą one jednak być stoso-
wane jako krzyżulce w zgrzewanych 
kratownicach, dlatego dopuszczenie 
ich do obrotu możliwe jest jedynie 
jako półproduktu, a nie stali zbroje-
niowej sensu stricto.
W tab. 1 dokonano zestawienia ozna-
czeń występujących na rynku stali 
zbrojeniowych wraz z ich klasyfi kacją 
wg norm PN-B-03264 [3] i PN-EN 
1992-1-1 [1] oraz wskazaniem doku-
mentów odniesienia (PN – norma kra-
jowa, AT – aprobata techniczna, AT* 
– aprobata techniczna przy istniejącej 
normie krajowej [13]–[15] ze względu 
na identyfi kację wyrobu).

Różnice dotyczące stali 

do zbrojenia betonu 

między PN-B-03264 

i PN-EN 1992-1-1

Oprócz wymienionego wcześniej odej-
ścia od pojęcia klasy stali w EC2 [1] 
oraz ograniczenia zakresu stosowania 
stali gładkiej między obiema normami 
występują jeszcze dodatkowe różnice 
mogące powodować różny zakres sto-
sowania stali w zależności od podstawy 
projektu.
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 Rys. 5   St3-b-500; BSt500KR; BSt500M; B500ARys 5 St3 b 500; BSt500KR; BSt500M; B500A

 Rys. 6   BSt500WR; B500BRys 6 BSt500WR; B500B

 Rys. 7   B500BRys 7 B500B

 Rys. 8   BSt500S; B500BRys 8 BSt500S; B500B

przydatność do gięcia wg jednej z norm 
nie musi automatycznie oznaczać tego 
samego w przypadku drugiej.
Z powyższych faktów wynika, że za-
równo w dokumentacji projektowej, 
jak i SIWZ należy precyzyjnie okre-
ślać właściwości stali w sposób poda-
ny wcześniej, nie kierując się jedynie 
jej nazwą. Dogodne jest bezpośrednie 
przywołanie w nich odpowiednich 
dokumentów odniesienia, w przeciw-
nym wypadku sprawdzenia zgodno-
ści wymaganych właściwości stali 
z zakresem stosowania określonym 
we właściwym dla niej dokumencie 
odniesienia należy dokonać w trakcie 
odbioru. Pomocne przy opracowywa-
niu SIWZ może się okazać również 
najnowsze wydanie zeszytu A-6 Wa-
runków wykonania i odbioru robót 
budowlanych [16].

Postępowanie 

przy odbiorze

Przy odbiorze partii stali zbrojenio-
wej należy sprawdzić jej zgodność 
z zamówieniem (wymiary, geometrię 
użebrowania, średnicę), wygląd ze-
wnętrzny oraz prostoliniowość prętów. 
Na rys.1–10 przedstawiono geometrię 
użebrowania prętów wraz z nazwami 
gatunków, pod którymi występowały 
bądź występują na rynku (właściwości 
i dokumenty odniesienia – patrz tab. 1).
Ze względu na technologię produkcji 
wyroby o użebrowaniu przedstawio-
nym na rys. 5, 6 oraz 9 wytwarzane są 
zazwyczaj w kręgach, choć niektórzy 
producenci mogą je dostarczać w od-
cinkach po wyprostowaniu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zgodność cechowania z dokumentem 
odniesienia określonym w dostarczo-
nych wraz ze stalą dokumentach oraz 
na zgodność właściwości wymaga-
nych w dokumentacji projektowej 
z podanymi w dokumencie odniesie-
nia, dotyczącymi spajalności stali i jej 
przydatności do zbrojenia konstrukcji 
poddanych obciążeniom wielokrotnie 
zmiennym. Należy przy tym się upew-
nić, czy właściwości te odnoszą się do 
normy konstrukcyjnej, na podstawie 
której opracowana została dokumenta-
cja projektowa.
Do każdej partii wyrobów przezna-
czonych do zbrojenia betonu powinny 
być dołączone dokumenty zaświadcza-
jące o ich zgodności z odpowiednim 
dokumentem odniesienia. Dokumentem 
tym jest kopia certyfi katu zgodności 
wyrobu wraz z:
●  w przypadku wyrobów gorąco-

walcowanych – zaświadczeniem 
producenta o właściwościach tech-
nicznych, z podaniem dokumentu 
odniesienia;

●  w przypadku wyrobów otrzymywa-
nych w wyniku plastycznej prze-
róbki na zimno – zaświadczeniem 
producenta gotowego wyrobu o wła-
ściwościach technicznych, z poda-
niem dokumentu odniesienia oraz 
kopią zaświadczenia producenta 
materiału wejściowego;

●  w przypadku siatek zgrzewanych 
– zaświadczeniem producenta go-
towego wyrobu o właściwościach 
technicznych, z podaniem dokumen-
tu odniesienia wraz z kopiami odpo-
wiednich dokumentów dotyczących 

200 ton stali w oborze

W województwie kujawsko-pomorskim powstała pierwsza w Polsce obora 
w systemie holenderskim. Na jej budowę zużyto niemal 200 ton stali – około 
102 ton do przygotowania konstrukcji stalowych oraz ponad 80 ton na roboty 
ziemne (fundamenty, żelbety).
We wnętrzu zastosowano m.in. specjalne ruszty, wygrodzenia, kurtyny, legowi-
ska i świetliki. Obiekt jest w pełni skomputeryzowany oraz wyposażony w no-
woczesne roboty: udojowe, do podgarniania paszy i do usuwania odchodów. 
Obora została zaprojektowana tak, aby pomieścić każdą grupę zwierząt. System 
holenderski sprawia, że wewnątrz wytwarzany jest odpowiedni mikroklimat, 
który wraz z precyzyjnym usytuowaniem względem siebie wszystkich grup 
zwierząt zapewnia im optymalne środowisko.
Budowa obiektu o powierzchni prawie 4 tys. m2 trwała rok i wymagała naucze-
nia się metod projektowania oraz budowania stosowanych w Holandii.

Źródło: www.wnp.pl

krótko

Fot. archiwum fi rmy KSB GRUPA sp. z o.o.
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 Tab. 3 Ι Cechowanie stali objętych aprobatami technicznymi ITB (stan na 01.11.2013)zastosowanej stali według punktów 
wyszczególnionych wyżej;

●  w przypadku szkieletów zbrojenio-
wych – zaświadczeniem producen-
ta gotowego wyrobu o właściwo-
ściach technicznych, z określeniem 
dokumentacji, na podstawie której 
wykonano szkielet, oraz kopiami 
odpowiednich dokumentów dla za-
stosowanej stali wg punktów wy-
szczególnionych powyżej;

●  w przypadku wyrobów odwijanych 
z kręgu – zaświadczeniem produ-
centa gotowego wyrobu o właści-
wościach technicznych, z podaniem 
dokumentu odniesienia oraz kopiami 
zaświadczenia producenta materiału 
wejściowego.

Nr AT ITB Rok wydania Cechowanie

9129 2013 1-55
9130 2013 1-55
6760 2012 1-16
4120 2011 1-17
6726 2011 1-17
4608 2013 1-21
4607 2013 1-21
6699 2009 1-26
4609 2012 1-28
4610 2012 1-28
8848 2012 1-45
8827 2012 1-9
8525 2011 6-6
4648 2012 8-21
6740 2011 8-21
2305 2009 (\)*
2498 2008 1-49
3644 2007 9-25**
3660 2007 9-25**
7340 2007 8-38
7551 2008 8-38
7552 2008 8-38
7950 2009 1-42
7967 2009 1-17
9038 2012 2-21

* pojedyncze żebro nachylone w przeciwnym kierunku, nawalcowane w regularnych odstę-
pach na prętach, ** w miejsce pogrubionych zastosowano usunięte żebra

W przypadku wyrobów dostarcza-
nych w kręgach właściwości wymie-
nione w ich dokumencie odniesienia 
dotyczą wyrobu przed prostowaniem. 
Wynika stąd, że odpowiedzialność za 
pogorszenie tych właściwości w trak-
cie prostowania ponosi przeprowa-
dzający je podmiot, a nie producent 
stali.
Najczęściej stosowanym systemem ce-
chowania prętów i wyrobów w kręgach 
jest pogrubienie wybranych żeber, 
a tym samym zakodowanie wartości 
liczbowej unikalnej dla danego produ-
centa (zasadę cechowania przedstawio-
no na rys. 11).
Odczytywanie nawalcowanych ozna-
czeń wymaga pewnej wprawy, zwłasz-
cza w przypadku stali pokrytej nalo-
tem rdzy lub dostarczonej w kręgu 
i poddanej prostowaniu, które zawsze 
w pewnym stopniu deformuje żebra. 
Przykłady cechowania wyraźnie wi-

docznego oraz trudnego do zaobser-
wowania przedstawione zostały na fo-
tografi i. Sporadycznie stosowane mogą 
być inne formy znakowania, określone 
w dokumencie odniesienia. Zestawie-
nie znanych oznaczeń producentów dla 
stali objętych aprobatami technicznymi 
ITB zamieszczono w tab. 3.
W przypadku zgrzewanych siatek i kra-
townic funkcję oznakowania pełnią 
umieszczone na nich etykiety.

Podsumowanie

Wejście w życie normy EC2 [1] i odej-
ście od operowania pojęciem klasy 
wraz z pojawieniem się na rynku stali 
o różnorodnych wzorach użebrowania 
i brakiem jednolitego nazewnictwa 
stały się źródłem wielu nieporozu-
mień. Autor artykułu wyraża nadzie-
ję, że zebrane w nim informacje po-
mogą jego odbiorcom w sprawnym 

 Rys. 11   Zasada cechowaniaRys 11 Zasada cechowania

 Rys. 9   B500SPRys 9 B500SP

 Rys. 10   B500SPRys 10 B500SP
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Jak lepiej zaprojektować konstrukcje stalowe?

Pi Frame 1.0 to efektywne narzędzie wspomagające projektowanie kon-
strukcji hal stalowych. Optymalizuje ramę portalową przegubowo zamo-
cowaną w fundamencie, o rozpiętości bez podpór pośrednich do 40 m, 
wysokości słupa do 12 m i rozstawie do 12 m. Wymiaruje przekroje słupów 
i rygla ramy portalowej z profi li gorącowalcowanych, blachownicowych 
(o zbieżnych i stałych środnikach) oraz z profi li SIN. Można również optymalizo-
wać dowolny element z ww. profi li (np. belkę podsuwnicową, podciąg stalowy).
Optymalizacja w Pi Frame 1.0 przebiega następująco:
●  przyjęcie geometrii ramy (rozpiętość, wysokość słupa, rozstaw ram, kąt 

nachylenia);
●  przyjęcie założeń dotyczących lokalizacji hali oraz obciążeń (strefy śniegowej, wiatrowej, określenie ciężaru pokrycia oraz ciężaru insta-

lacji podwieszonych do dachu);
●  przyjęcie danych do wymiarowania (wybór gatunku stali, parametrów wyboczenia i zwichrzenia dla słupów i rygla, określenie maksy-

malnego wytężenia przekrojów konstrukcyjnych w stanach SGN i SGU);
●  podział słupa i rygla na elementy wysyłkowe i wybór kształtu zbieżności środnika.
Po wprowadzeniu danych program dobiera kombinacje przekrojów elementów składowych słupa i rygla, oblicza siły wewnętrzne 
i sprawdza według obowiązujących norm. Siły wewnętrzne są korygowane na bieżąco w toku obliczeń do sztywności analizowanych 
elementów słupa i rygla. Po zakończeniu obliczeń program generuje notkę obliczeniową z wynikami dla najbardziej optymalnych prze-
krojów rygla i słupa pod kątem możliwie najmniejszego ciężaru.

mgr inż. Marcin Neuman

krótko

poruszaniu się na krajowym rynku 
stali zbrojeniowej i przyczynią się do 
wyeliminowania najczęstszych błę-
dów zarówno w dokumentacji projek-
towej, jak również w trakcie zamawia-
nia i odbioru stali.
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Stal zbrojeniowa – wymagania norm 
budowlanych a zakładowa kontrola produkcji

Przyjmuje się, że deklarowane przez producentów war-
tości wytrzymałościowo-odkształceniowe stali zbro-
jeniowej, uzyskiwane na podstawie długoterminowej 
kontroli produkcji, spełniają wymagania norm budow-
lanych. Charakter rozkładu tych wartości, uzyskanych 
dla stali EPSTAL, dowodzi, że słusznie.

mgr inż. Magdalena Piotrowska
Centrum Promocji Jakości Stali

Właściwościami stali stosowanej do 
zbrojenia betonu, najbardziej istotnymi 
z punktu widzenia pracy konstrukcji, 
są jej cechy wytrzymałościowe i od-
kształceniowe. Decydując o wyborze 
gatunku i klasy stali zbrojeniowej, 
projektant powinien zwracać uwagę 
przede wszystkim na jej charaktery-
styczną granicę plastyczności fyk (lub 
f0,2k w przypadku stali o małej ciągli-
wości – umowną granicę plastyczno-
ści, równą naprężeniu, przy którym 
odkształcenie trwałe próbki wynosi 
0,2%), wytrzymałość na rozciąganie 
ft oraz wydłużenie procentowe prób-
ki pod największym obciążeniem εuk. 
Eurokod 2 (EC2) podaje również sto-
sunek charakterystycznych wartości 
wytrzymałości na rozciąganie do gra-
nicy plastyczności k = ftk/fyk jako jeden 
z parametrów decydujących o przydat-
ności stali zbrojeniowej. Wartości tych 
parametrów, podane w załączniku C do 
EC2, są wartościami charakterystycz-
nymi – norma ta dopuszcza pewien 
procent wyników gorszych: w przy-
padku fyk jest to 5%, dla k oraz εuk 
10%. Oznacza to, że odpowiednio 95% 
i 90% próbek z badanej serii powinno 
spełniać wymagania stawiane w EC2. 
Wymienione warunki dla stali zbro-
jeniowej, zawarte w EC2 oraz innych 
normach do projektowania konstrukcji, 
w praktyce spotykają się z warunkami 
zawartymi w normach metalurgicz-
nych, które zgoła inaczej defi niują 

innych pojęć niż projektant konstruk-
cji, a między wymaganiami, do których 
dostosowuje się wytwórca, a tymi, któ-
re musi spełnić konstruktor, formalnie 
nie ma żadnego związku. Przyjmuje 
się jednak, że deklarowane przez hutę 
cechy stali można wprost przełożyć na 
użytek projektu budowlanego – granicę 
plastyczności Re przyjąć jako charakte-
rystyczną wartość granicy plastyczno-
ści fyk w projektach konstrukcji. Czy 
słusznie?
Ocenę zgodności prętów żebrowanych 
i procesu ich produkcji z wymagania-
mi odpowiedniej normy produkto-
wej (hutniczej) zwykle wykonuje się 
zgodnie z systemem 1+ (wg normy 

najważniejsze cechy stali. Otóż w tzw. 
normach produktowych dla stali zbro-
jeniowej stosuje się następujące sym-
bole: Re dla granicy plastyczności, 
Rm dla wytrzymałości na rozciąganie 
oraz Agt dla procentowego wydłużenia 
próbki pod maksymalnym obciąże-
niem (rys. 1). Zasadnicza różnica po-
między tymi oznaczeniami sprowadza 
się do założenia, że Re, Rm i Agt odnoszą 
się do wartości określanych na podsta-
wie długoterminowej kontroli jakości 
procesu produkcji prowadzonej przez 
wytwórcę, a fyk, fyd oraz εuk – do wła-
ściwości danego pręta stosowanego 
w konstrukcji. Można powiedzieć, że 
producent stali porusza się w zbiorze 

Rys. 1    Wykres zależności naprężeń od odkształceń uzyskany dla stali EPSTAL z oznaczo-
nymi parametrami wytrzymałościowo-odkształceniowymi wg normy hutniczej

Rys 1 Wykres zależności naprężeń od odkształceń uzyskany dla stali EPSTAL z oznaczo
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Rys. 2    Histogramy przedstawiające wyniki badań prowadzonych w jednej 
z polskich hut w ramach zakładowej kontroli produkcji prętów 
żebrowanych EPSTAL o średnicy 12 mm, zebrane w 2011 r.:
a) Re – granica plastyczności (minimum 500 MPa), 
b) Rm – wytrzymałość na rozciąganie (minimum 575 MPa), 
c) Agt – wydłużenie przy maksymalnej sile (minimum 8%)

Rys 2 Histogramy przedstawiające wyniki badań prowadzonych w jednej
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Rys. 3    Histogramy przedstawiające wyniki badań prowadzonych w jednej 
z polskich hut w ramach zakładowej kontroli produkcji prętów 
żebrowanych EPSTAL o średnicy 16 mm, zebrane w 2011 r.:
a) Re – granica plastyczności (minimum 500 MPa), 
b) Rm – wytrzymałość na rozciąganie (minimum 575 MPa), 
c) Agt – wydłużenie przy maksymalnej sile (minimum 8%)

Rys 3 Histogramy przedstawiające wyniki badań prowadzonych w jednej
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PN-EN 10080:2005), który wymaga 
od producenta prowadzenia wewnętrz-
nej kontroli produkcji, wykonywania 
przez niego uzupełniających badań 
próbek pobranych w zakładzie oraz 
poddania się kontroli notyfi kowanej 
jednostki certyfi kującej (wykonującej 

wstępne badania wyrobów, inspek-
cję zakładu, ciągły nadzór oraz – co 
wyróżnia system 1+ od pozostałych 
– badania sondażowe próbek pobra-
nych w zakładzie, w obrocie lub na 
budowie). Wszystkie wymagania co 
do właściwości wytrzymałościowo-

-odkształceniowych stali odnoszą 
się do długoterminowego poziomu 
jakości, co oznacza, że producent 
wykazuje ich spełnienie dopiero po 
zebraniu określonej w normie licz-
by wyników badań wytrzymałościo-
wych i opracowaniu ich statystycznie. 
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Na przykład dla gatunku stali B500SP norma PN-
-H-93220:2006 wymaga zgromadzenia wyników 
badań z sześciu miesięcy lub około 200 wyników, 
przy czym badana jest przynajmniej jedna próbka 
na każde 30 ton wyprodukowanej stali i co naj-
mniej trzy próbki na partię do badań. Na podstawie 

zebranych wyników wyliczana jest wartość średnia (m), 
odchylenie standardowe (s) oraz sprawdzany jest warunek:

m - ks ≥ Cv dla dolnych granic Re, Rm/Re i Agt

oraz
m + ks ≤ Cv dla górnej granicy Rm/Re

gdzie: 
k – współczynnik zależny od liczby badanych próbek,
Cv – wartość charakterystyczna dla danego parametru 
(np. 500 MPa dla granicy plastyczności). 
Wykazana przez producenta w wyżej opisany sposób jakość 
stali zbrojeniowej nie oznacza jednoznacznie spełnienia wyma-
gań stawianych tym wyrobom przez normy budowlane. Dlatego 
Eurokod 2 zastrzega, że aby można było uznać taką zgodność 
i przyjąć wartości deklarowane przez wytwórcę przy projektowa-
niu konstrukcji żelbetowych, wszystkie wyniki pojedynczych ba-
dań muszą spełniać ograniczenia co do wartości charakterystycz-
nych (np. granica plastyczności Re musi wynosić co najmniej 
500 MPa), a wartość średnia z próby powinna spełniać warunek:

M ≥ Cv + a

gdzie a jest współczynnikiem zależnym od rozpatrywanego 
parametru i podany jest w załącznikach krajowych (EC2 zale-
ca, aby a wynosiło 10 MPa dla fyk i zero dla k i εuk). Dodatkowo 
norma proponuje absolutne granice wyników badań: 
● 0,97 • minimum Cv i 1,03 • maksimum Cv dla obliczenia fyk,
● 0,98 • minimum Cv i 1,02 • maksimum Cv dla obliczenia k,
● 0,80 • minimum Cv dla obliczenia εuk.
Dla konstruktora jednak sprawdzenie tych warunków zgodno-
ści może być kłopotliwe, jeśli w ogóle możliwe. Dlatego, aby 
oddalić wszelkie wątpliwości, producenci stali zbrojeniowej 
deklarują spełnienie przez produkowane przez nich wyroby 
wymagań stawianych przez normy produktowe z zachowaniem 
odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa. Ponadto przyjmuje 
się, że rozkład wartości badanych parametrów jest zbliżony do 
normalnego, a wartości średnie są wystarczająco wyższe od mi-
nimalnych i niższe od maksymalnych. Te założenia pozwalają 
konstruktorom z czystym sumieniem przyjmować do obliczeń 
deklarowane przez wytwórców parametry stali, a o ich słusz-
ności przekonują wyniki rocznej kontroli jakości produkcji, 
przekazane Centrum Promocji Jakości Stali przez polskie huty. 
Wyniki te dotyczą produkcji stali zbrojeniowej EPSTAL. Ich 
opracowanie w postaci histogramów obrazujących rozkład naj-
ważniejszych parametrów pokazano na rysunkach 2, 3 i 4.
Przedstawione na wykresach wyniki badań są dowodem na 
spełnienie przez producentów stawianych im przez normy 
produktowe wymagań z dużym marginesem bezpieczeństwa 
– wartości średnie są znacznie odsunięte od przerywanej linii 
wartości minimalnych. Ponadto charakter ich rozkładu, zbliżo-
ny do normalnego, świadczy o stabilności procesu produkcji, 
co też jest gwarancją wysokiej jakości. Powyższe dane, a także 
dane z innych lat, opracowane na podstawie wyników dla stali 
EPSTAL uzyskanych w różnych hutach, są stale prezentowa-
ne i aktualizowane na stronie Centrum Promocji Jakości Stali: 
www.cpjs.pl w zakładce Stal zbrojeniowa/Statystyka.  

Rys. 4    Histogramy przedstawiające wyniki badań prowadzonych w jednej 
z polskich hut w ramach zakładowej kontroli produkcji prętów 
żebrowanych EPSTAL o średnicy 20 mm, zebrane w 2011 r.:
a) Re – granica plastyczności (minimum 500 MPa), 
b) Rm – wytrzymałość na rozciąganie (minimum 575 MPa), 
c) Agt – wydłużenie przy maksymalnej sile (minimum 8%)
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