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OCELI 10 425 A 10 505
R E I N F O R C I N G ST E E LS 10 425 A N D 10 505

BETONÁ¤SKÉ
BOHUMÍR VOVES

Tyãe se vyrábûjí válcováním za tepla
z nízkolegované oceli nebo ﬁízen˘m
ochlazováním po válcováním za tepla
z nelegované oceli.
The bars are produced by hot rolling of
low alloyed steel or by accelerated
cooling after rolling of unalloyed steel.
Betonáﬁské oceli 10 425 a 10 505 se
v praxi bûÏnû povaÏují za nízkolegované
za tepla válcované ve stavu tepelnû nezpracovaném. V˘voj v hutnictví ale vedl
i k zavedení betonáﬁsk˘ch ocelí nelegovan˘ch ve stavu tepelnû zpracovaném ﬁízen˘m ochlazováním po válcování za tepla.
Tím byly sníÏeny v˘robní náklady a vylouãeno pouÏití legujících pﬁísad.
OZNAâOVÁN Í OC E LÍ
Oznaãování ocelí bylo zavedeno podle
Metodick˘ch pokynÛ pro pouÏívání v˘ztuÏn˘ch ocelí v betonov˘ch konstrukcích.
První dvojãíslí znaãí, Ïe se jedná o stavební ocel. Dal‰í dvojãíslí udává mez kluzu
v kp/mm2 se spolehlivostí p = 0,05. Pátá
ãíslice urãuje zpÛsob v˘roby a svaﬁitelnost.
Napﬁ. ãíslice 5 pﬁíslu‰í oceli válcované za
tepla ve stavu tepelnû nezpracovaném se
zaruãenou svaﬁitelností a ãíslice 9 oceli
válcované za tepla ve stavu ﬁízenû ochlazovaném (zu‰lechÈovaném).
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Na pracovním diagramu oceli je na úrovni vyznaãené meze kluzu Re patrná prodleva (obr. 1). V jejím oboru se ocel pﬁetváﬁí, aniÏ by k tomu bylo nutné zvy‰ovat
napûtí. Po pﬁekonání prodlevy je k dal‰ímu pﬁetváﬁení oceli nutné zvût‰ovat napûtí. Pevnost oceli Rm má v˘razn˘ odstup
od vyznaãené meze kluzu Re.
Pﬁi navrhování Ïelezobetonové konstrukce je v˘ztuÏi pﬁisuzováno napûtí (napﬁ.
v˘poãtová pevnost) odvozené z vyznaãené meze kluzu Re. Pevnost Rm není do
v˘poãtu zavádûna. Odstup mezi Re a Rm
zabraÀuje, aby pﬁi bûÏném vyztuÏení k po-

ru‰ení prÛﬁezu oh˘bané konstrukce do‰lo
pﬁetrÏením v˘ztuÏe. V˘ztuÏ se totiÏ po pﬁestoupení vyznaãené meze kluzu pﬁetváﬁí
v oboru prodlevy natolik, Ïe dojde v taÏeném betonu k rozvoji ‰irok˘ch trhlin
a k nadmûrnému rÛstu prÛhybu konstrukce. V pﬁetíÏené konstrukci pak v krajním
pﬁípadû vznikne v tlaãeném betonu kloub
a napûtí oceli po pﬁekonání prodlevy stoupá, aniÏ by dosáhlo pevnosti Rm. Oh˘baná
Ïelezobetonová konstrukce se tedy neporu‰í pﬁetrÏením v˘ztuÏe a rozdrcením betonu, ale tím, Ïe ‰iroké trhliny a velk˘ prÛhyb zcela znehodnotí konstrukci a znemoÏní její pouÏívání pro jak˘koliv jin˘ úãel.
Je zﬁejmé, Ïe se pﬁetíÏené oh˘bané konstrukce vyztuÏené ocelí válcovanou za
tepla ve stavu tepelnû nezpracovaném
neporu‰ují kﬁehce. Jejich uÏivatel je na
po‰kození upozornûn ‰irok˘mi trhlinami
a velk˘m prÛhybem a mÛÏe opustit
dotãen˘ prostor a vyklidit vybavení.
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Pﬁi ﬁízeném ochlazování oceli z doválcovací teploty je Ïhavá ocelová tyã vycházející z válcÛ prudce ochlazována v chladicím úseku vodou, a tak je ocel pﬁi povrchu tyãe zakalena do hloubky rovné asi
‰estinû jejího prÛmûru. Po opu‰tûní chladicího úseku je zakalená ocel popu‰tûna
Ïárem Ïhavého jádra tyãe.
Pracovní diagram této oceli je v˘raznû
bilineární (obr. 2). Smluvní mez kluzu Re,
odpovídající trvalému pﬁetvoﬁení ocele
0,2 %, je blízká pevnosti Rm.
Pﬁi navrhování Ïelezobetonové konstrukce je v˘ztuÏi pﬁisuzováno napûtí odvozené ze smluvní meze kluzu Re.
Pevnost Rm není do v˘poãtu zavádûna.
¤ízené ochlazování je nutné volit tak,

aby byl zaji‰tûn dostateãn˘ odstup mezi
mezí Re a pevností Rm. Jinak by zatíÏení,
zpÛsobující nápadn˘ rozvoj trhlin a velk˘
prÛhyb, bylo blízké zatíÏení pﬁi poru‰ení
zpÛsobeném pﬁetrÏením v˘ztuÏe. Tak by
uÏivatel konstrukce nebyl varován pﬁed
kﬁehk˘m zﬁícením konstrukce a nezajistil
by opu‰tûní a vyklizení dotãeného prostoru. Je proto nutné poÏadovat, aby smluvní mez kluzu Re nebyla vût‰í neÏ 0,9 násobek pevnosti Rm dodané v˘ztuÏe.
OCELI 10 425 A 10 505
Oceli znaãené 10 425 a 10 505 podle
âSN 73 1201 jsou hutûmi dodávány ve
stavu tepelnû nezpracovaném pod oznaãením 10 425.0 a 10 505.0 i ve stavu
ﬁízenû ochlazovaném pod oznaãením 10
425.9 a 10 505.9. Vlastnosti oceli tepelnû
nezpracované a ﬁízenû ochlazované se li‰í.
PoÏadovan˘ch mezí kluzu Re a pevností
Rm se u ocelí 10 425.0 resp. 10 505.0
dosahuje legováním titanem resp. vanadem, u ocelí 10 425.9 a 10 505.9 ﬁízen˘m ochlazováním. Po dobr˘ch zku‰enostech se svaﬁitelností ocelí 10 425
a 10 505 je moÏné povaÏovat ocele
10 425.0 a 10 505.0 za zaruãenû svaﬁitelné. Svaﬁitelnost ocelí 10 425.9
a 10 505.9 je pﬁi zpÛsobu a úrovni svaﬁování ve stavebnictví silnû pochybná.
V˘voj probûhl˘ v hutích není zatím
v betonáﬁsk˘ch pﬁedpisech a praxi podchycen, jak se dále naznaãuje na ocelích
10 505.0 a 10 505.9. Podle âSN
41 0505 se ocelím 10 505.0 a 10 505.9
pﬁisuzují nejmen‰í hodnoty Re =
Obr. 2 Pracovní diagram oceli ﬁízenû
ochlazované
Fig. 2 Stress – strain diagram of
accelerated cooled steel

Obr. 1 Pracovní diagram oceli válcované za
tepla
Fig. 1 Stress – strain diagram of hot-rolled
steel
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490 MPa a Rm = 550 MPa, aniÏ by byl
u dodané oceli pﬁedepsán pﬁípustn˘
pomûr Re a Rm, a tyto oceli se povaÏují za
vhodné ke svaﬁování (tento pojem není
v betonáﬁsk˘ch normách uÏíván). Oceli
10 505.0 lze pﬁisoudit Rm = 720 MPa, jak
zatím odpovídalo kvantilu 5 % podkroãení, a zaruãená svaﬁitelnost. Svaﬁitelnost
oceli 10 505.9 rozhodnû není zaruãená,
jak by se dalo z âSN 73 1201 a âSN 73
2400 usuzovat, ale spí‰e obtíÏná. Není
moÏné na stavební v˘robû poÏadovat
provádûní prÛkazní zkou‰ky svaﬁitelnosti
dodané oceli v rámci stavební kontroly ve
smyslu âSN 73 2400. Obdobnû je tomu
u ocelí 10 425.0 a 10 425.9.

V projektové dokumentaci pﬁedepsaná
ocel 10 425 nebo 10 505 mÛÏe b˘t
dodána ve stavu tepelnû nezpracovaném
i ﬁízenû ochlazovaném, aniÏ by byl projektant o druhu dodané oceli provádûcím
závodem vyrozumûn. Proto je nutné, aby
v projektu a objednávce byl pﬁedepsán
poÏadovan˘ stav oceli a aby poÏadovan˘
stav souhlasil s údaji hutního atestu.
Povrch tyãí z ocelí ve stavu tepelnû
nezpracovaném a ﬁízenû ochlazovaném
je tﬁeba pro vylouãení zámûny v˘raznû
odli‰it. Aby se nezvy‰oval poãet válcÛ
v hutích, bylo by moÏné vyrábût dva
druhy ocelí a to 10 425.0 a 10 505.9,
kter˘m by se mohlo podle metodick˘ch
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je jiÏ pﬁes pÛl roku v provozu a jak snaha
zhotovitele dopadla, mÛÏe dnes posoudit
kaÏd˘ projíÏdûjící ﬁidiã.
Dal‰í stavbou, kde byly na‰e zku‰enosti
znovu uplatnûny, byla v˘stavba tunelu
âadca–Horelica (obr. 3 aÏ 5). Tento tunel
je podstatnû krat‰í, mûﬁí pouh˘ch 616 m
a ‰íﬁka vozovky je 8,75 m. Konstrukce vozovky byla ãásteãnû odli‰ná od tunelu
Branisko. Betonová vozovka má tlou‰Èku
260 mm a opût byla pouÏita dvouvrstvá
konstrukce o tlou‰Èkách vrstev 190 a 70

v dobû v˘stavby vozovky nebyla je‰tû
funkãní ventilace. To pﬁi velkém poãtu
dopravních prostﬁedkÛ zvy‰ovalo koncentraci v˘fukov˘ch plynÛ a tak znaãnû
komplikovalo práci.
Dnes je zﬁejmé, Ïe v‰echny provedené
zmûny proti pÛvodní projektové dokumentaci se ukázaly jako správné. Vûﬁme,
Ïe tyto zku‰enosti budou vyuÏity i s ostatními poznatky na dal‰ích stavbách. Tunel

FOTOGRAFICKÁ

SoutûÏit se sv˘mi fotografiemi mÛÏete v kategoriích:
• Krajina a tûÏba – s ohledem na pozitivní zmûny charakteru
krajiny (rekultivace, revitalizace)
• Stroje a lidé (ãlovûk v tûÏebním prÛmyslu)
SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kdokoliv, bez rozdílu vûku, profese,
národnosti. Uvítáme Va‰i úãast – spoleãnû dokáÏeme, Ïe i pískovna nebo nakladaã mohou b˘t fotogenick˘m objektem.
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Je nutné, aby sloÏky na‰eho stavebnictví,
zab˘vající se Ïelezobetonov˘mi konstrukcemi, vycházely z probíhajícího v˘voje
v hutích a pro vylouãení moÏného ohroÏení nosné funkce konstrukcí upravily po
dohodû stavebnictví a hutnictví stávající
ustanovení pﬁedpisÛ pro betonáﬁskou
v˘ztuÏ.
Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc.
Pod Fialkou 7, 150 00 Praha 5
tel.: 257 216 282

mm. Rozdíl je ve skladbû podkladních vrstev. V tomto tunelu je nahrazena vrstva
KSC vrstvou mezerovitého betonu (MCB)
o síle 180 mm. V˘sledek na‰eho úsilí posoudí sami ﬁidiãi po dokonãení a zprovoznûní tohoto tunelu.
Ing. Jiﬁí ·rutka
Skanska DS, a. s., závod 86 Uh. Hradi‰tû
nám. Míru 709, 686 25 Uherské Hradi‰tû
tel.: 572 435 111, 572 435 129
e-mail: jiri.srutka@skanska,cz

SOUTùÎ

Zájmové sdruÏení TûÏební unie se rozhodlo vypsat mezinárodní fotografickou soutûÏ, prostﬁednictvím které by rádo pﬁedstavilo veﬁejnosti jedno v˘znamné prÛmyslové odvûtví.
TûÏební unie je organizace, která zastupuje zájmy tûÏebních
spoleãností a souãasnû sdruÏuje firmy, které produkují a prodávají tûÏební stroje. V oboru tûÏby a úpravnictví dnes patﬁíme
k nejv˘znamnûj‰ím sdruÏením.
TûÏební ãinnost nutnû dlouhodobû poznamenává krajinu. TûÏební prostor v ní má své místo, dotváﬁí ji a mnohdy pﬁekvapivû
dokáÏe její ráz obohatit. K tûÏebnímu prÛmyslu neodmyslitelnû
patﬁí tûÏební stroje, které se dlouhodobû navrhují a vyrábí s ohledem na ekologii provozu a stále ãastûji mají neotﬁel˘ design od
pﬁedních svûtov˘ch návrháﬁÛ.
Vûﬁíme, Ïe mnozí z Vás dokáÏí prostﬁednictvím objektivu ukázat
i skryté kouzlo prÛmyslové oblasti – pro vût‰inu na‰ich spoluobãanÛ neviditelné.
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pokynÛ pﬁisoudit oznaãení 10 425
a 10 509.
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Své fotografie zasílejte po cel˘ rok 2004. V kaÏdém ãísle ãasopisu TûÏební unie Minerální suroviny – Surowce Mineralne otiskneme nejzajímavûj‰í práce za uplynulé tﬁi mûsíce. Nejúspû‰nûj‰í
práce za tﬁímûsíãní období budou vystaveny na veletrhu EXPO
MOKRÁ 2004, kter˘ se koná 1. aÏ 3. ãervna 2004.
Fotografie vyhodnotí odborná komise sloÏená z profesionálních
fotografÛ. Jejím pﬁedsedou je Mgr. Franti‰ek Mar‰álek. Tﬁi vítûzné
snímky z kaÏdé kategorie budou v lednu roku 2005 ocenûny
a uveﬁejnûny v odborn˘ch ãasopisech.
Ceny v obou kategoriích:
1. místo: 15 000,- Kã
2. místo: 10 000,- Kã
3. místo: 5 000,- Kã
Snímky zasílejte ve formátu minimálnû A5 (148 x 210 mm).
NezapomeÀte uvést Va‰e jméno, adresu a telefon, soutûÏní kategorii. Uveìte i název fotografie, místo a datum poﬁízení snímku, popﬁípadû i krátk˘ popis vzniku fotografie. I digitální fotografie
zasílejte vyti‰tûné.
Fotografie zasílejte na adresu:
TûÏební unie, Pﬁíkop 15/17, 656 13 Brno
Kontaktní osoba: Renata ·koláková, tel.: 606 704 302;
e-mail: skolakova@tezebni-unie.cz
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