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WZROST INTENSYWNOŚCI ODDZIAŁYWANIA KOROZJI RÓWNOMIERNEJ  

NA NOŚNOŚĆ KRATOWNIC STALOWYCH  

 

Artykuł dotyczy niszczenia przez korozję kratownic stalowych o prostych, regularnych kształtach. Przyczyną zniszczenia 

jest wyboczenie prętów. Pręty kratownic mają przekroje pierścieniowe o tych samych wymiarach. Założono, że po czasie 1 

roku korodowania w atmosferze miejskiej, korozja została zintensyfikowana na skutek działania 5% kwasu solnego. Wykonano 

trzy przykłady obliczeń nośności kratownic. Sporządzono wykresy zależności: utrata nośności kratownicy – ubytek pola prze-

kroju poprzecznego pręta. 

 

WSTĘP 

Niniejsza praca dotyczy niszczenia kratownic stalowych przez 
korozję. Kratownice płaskie, statycznie wyznaczalne i statycznie 
niewyznaczalne stosuje się jako dźwigary dachowe hal i budynków, 
jako konstrukcje nośne stropów oraz tężniki połaciowe dachów hal 
itp. Kratownice stalowe przestrzenne stosuje się na przykrycia 
strukturalne, na konstrukcje mostów, słupów, wież, estakad, suwnic, 
masztów, słupów linii przesyłowych, na konstrukcje przemysłowe 
itp. [1]. 
Pręty kratownic są wykonywane ze stali niestopowych i niekiedy 
niskostopowych. Stale te charakteryzują się niską odpornością na 
korozję atmosferyczną, zatem powinny być zabezpieczone przed 
korozją powłokami malarskimi lub metalicznymi [2]. W przypadku, 
gdy zostanie uszkodzona powłoka naniesiona na elementy stalowe, 
zaczynają one korodować w tempie zależnym od warunków ekspo-
zycji, co zamieszczono w normie ISO 9223 [3]. Szczególnie narażo-
ne na intensywne działanie środowiska korozyjnego są konstrukcje 
zlokalizowane w okolicach nadmorskich, w pobliżu zakładów che-
micznych produkujących np. kwas siarkowy, nawozy sztuczne itp., 
w obrębie oczyszczalni ścieków itd. Po długim czasie eksploatacji 
konstrukcja stalowa korodująca oraz jednocześnie ulegająca natu-
ralnemu starzeniu, która spełniła początkowo warunki nośności, 
sztywności i stateczności może utracić zdolność ich spełniania, a 
więc ulec zniszczeniu. 
        W niniejszej pracy przedstawiono problem obniżania nośności 
kratownic na skutek globalnej korozji występującej we wszystkich 
prętach. Problem naturalnego starzenia stali [4] nie został tu prze-
dyskutowany. Założono, że razem z korozją atmosferyczną wystąpi-
ła korozja chemiczna spowodowana działaniem słabego kwasu 
solnego, co znacznie zwiększyło jej tempo [5]. Takie zintensyfiko-
wanie środowiska korozyjnego jest zbliżone do intensyfikacji wywo-
łanej działaniem chlorku sodu w atmosferze. 

Przedstawiono przykłady obliczeń nośności kratownic stalo-
wych, 2 płaskich i 1 przestrzennej, koordynujących w takim środo-
wisku. 

1. WYZNACZENIE NOŚNOŚCI PRĘTÓW KRATOWNIC  

W dźwigarach kratowych występują   pręty osiowo rozciągane i 
osiowo ściskane. Wartości sił w prętach oblicza się po zestawieniu 

przewidywanych wartości obciążeń zewnętrznych. Warunek stanu 
granicznego nośności pręta osiowo rozciąganego jest [1.2]:   

 

 (1) 

                   
gdzie: 
 NEd – siła obliczeniowa w pręcie, 
 Nt,Rd – nośność obliczeniowa przekroju poprzecznego pręta rozcią-
ganego. 
 
Nośność obliczeniowa Nt,Rd wynosi: 
 

 
(2) 

 
gdzie:  
A  – pole przekroju poprzecznego pręta, 
ƒy  – granica plastyczności stali, 
γM0 – współczynnik częściowego bezpieczeństwa. 
 
Pręty osiowo ściskane kratownicy mogą ulec wyboczeniu. Warunek 
stanu granicznego nośności pręta osiowo ściskanego jest [1,2]: 
 

 (3) 

 
gdzie: 
NEd   – siła obliczeniowa w pręcie, 
Nb,Rd – nośność obliczeniowa przekroju poprzecznego pręta ściska-
nego. 
 
Nośność obliczeniowa Nb,Rd wynosi:  
 

 
dla przekrojów  

klasy 1,2,3 
 

(4) 

 
 

dla przekrojów  
klasy 4 

(5) 
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gdzie:   
χ   - współczynnik wyboczeniowy; ≈0,1≤ χ ≤ 1, 
A, Aeff – pole przekroju, pole przekroju efektywnego, 
γM1  – częściowy współczynnik bezpieczeństwa. 

 
Weźmy pod uwagę dźwigar typowy kratowy, w którym siły w 

prętach rozciąganych są równe i mniejsze od sił w prętach ściska-
nych. Wówczas, w przypadku gdy: częściowe współczynniki bez-
pieczeństwa są:  γM0  = 1, γM1 = 1, co jest zgodne z normą [5], a 
dźwigar kratowy jest wykonany z kształtowników o jednakowym 
polu przekroju i z jednego gatunku stali, to o doborze pola przekroju 
poprzecznego prętów decydują siły w prętach ściskanych. Jeśli siły 
w prętach rozciąganych znacznie przewyższają wartości sił w prę-
tach ściskanych, taka zależność nie zachodzi; zależy to od struktury 
kratownic i działających na nie obciążeń. Na ogół w kratownicach o 
prostej strukturze i obciążonych siłami o wartościach tego samego 
rzędu, o doborze pola przekroju decydują wartości sił w prętach 
ściskanych. Na skutek zmniejszania się pola przekrojów korodujące 
pręty mogą ulec wyboczeniu. 

2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU I CELU PRACY 

Weźmy pod uwagę trzy kratownice stalowe wykonane ze stali 
S235JR, które przedstawiono na rysunkach 1÷3. Kratownice płaskie 
tego kształtu stosuje się w konstrukcji hal stalowych jako tężniki 
poziome lub podciągi. Kratownica przestrzenna, jak na rys.3, jest 
stosowana w konstrukcjach przemysłowych oraz może być stoso-
wana jako słup. Stopień statycznej wyznaczalności tych kratownic 
jest następujący: 
– kratownica z rysunku 1 – statycznie wyznaczalna, 
– kratownica z rysunku 2 – dwukrotnie statycznie niewyznaczalna,  
– kratownica z rysunku 3 – dwukrotnie statycznie niewyznaczalna; 

zaczerpnięto ją z monografii [7]. 
 
Założenia obejmujące badany problem zamieszczono poniżej: 

1. Na pręty kratownic wybrano rury o przekroju pierścieniowym. 
2. Warunki podparcia prętów kratownic są jednakowe w każdym 

kierunku (x,y,z); węzły są przegubami kulistymi. 
3. Kratownice ulegają globalnej równomiernej korozji, która jest 

przyczyną ubytku masy prętów, a więc ubytku ich grubości; ry-
sunek 4. Tempo korozji jest liniowe i z liniowym wzmocnieniem; 
zaczerpnięto je z pracy [5] autorki. 

4. O zniszczeniu kratownic przedstawionych na rysunkach 1÷3 
decydują pręty ściskane, co zostało uzasadnione. 

 
Rys. 1. Kratownica płaska statycznie wyznaczalna 

Rys. 2. Kratownica płaska statycznie niewyznaczalna 
 

Tab. 2. Wartości sił w prętach kratownicy z rysunku 2. 

Nr. pręta 1-2 i 6-7 2-3 i 5-6 3-4 i 4-5 8-9 i 13-14 9-10 i 12-13 10-11 i 11-12 1-8 i 7-14 

Siła -2,5P -2,5P -4,12P 0 4P 4,382P -3P 

Nr pręta 2-9 i 6-13 3-10 i 5-12 4-11 1-9 i 7-13 3-9 i 5-13 3-11 i 5-11 4-10 i 4-12  

Siła -P 0,382P -0,618P 3,535P -2,121P 1,247P -0,54P  

 

Tab. 1. Wartości sił w prętach kratownicy z rysunku 1. 

Nr. pręta 1-2 i 6-7 2-3 i 5-6 3-4 i 4-5 8-9 i 13-14 9-10 i 12-13 10-11 i 11-12 1-8 i 7-14 

Siła -2,5P -2,5P -4,5P 0 4P 4P -3P 

Nr pręta 2-9 i 6-13 3-10 i 5-12 4-11 1-9 i 7-13 3-9 i 5-13 3-11 i 5-11   

Siła -P 0 -P 3,535P -2,121P 0,707P   

 

Tab. 3. Wartości sił w prętach kratownicy z rysunku 3. 

Nr. pręta 1-3 3-5 2-4 4-6 1-2 1-4 3-4 3-6 7-9 9-11 8-10 10-12 7-8 

Siła -2,18P -3,55P -0,82P 0,55P -1P 2,44P -1,09P 2,46P -0,64P -1,25P 0 0,64P 0,09P 

Długość pręta [cm] 200 200 200 200 100 224 100 224 200 200 200 200 100 

Nr. pręta 7-10 9-10 9-12 2-8 2-10 4-10 4-12 1-7 3-7 3-9 5-9 1-8 3-10 

Siła -0,2P 0,1P -0,22P 0,09P 0,92P -0,4P 0,92P -0,41P 0,92P -0,4P 0,9P -0,13P -0,01P 

Długość pręta [cm] 224 100 224 100 224 100 224 100 224 100 224 141 141 

 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

164 AUTOBUSY 12/2016 
 

 
Rys. 3. Kratownica przestrzenna statycznie niewyznaczalna 

 
Celem pracy jest znalezienie zależności utrata nośności – uby-

tek pola przekroju poprzecznego pręta na skutek korozji oraz gra-
ficzne ich zilustrowanie i dyskusja. 
 

 
Rys.4. Przekrój poprzeczny prętów kratownicy poddanej korozji od 
zewnątrz; Δg: ubytek grubości 

3. PRZYKŁADY OBLICZEŃ   

Poniżej zamieszczono trzy przykłady obliczeń niszczenia prę-
tów kratownicy korodującej na skutek wyboczenia. Wyznaczone 
wartości sił w prętach każdej kratownicy zestawiono w tablicach 
1÷3. 

Długości prętów kratownicy z rysunków 1 i 2 są odpowiednio 
a=100cm i a√2≈141cm. Przekroje poprzeczne prętów ze stali 
S235JR są pierścieniowe o średnicy zewnętrznej d=20mm i grubo-
ści ścianki g=2mm. Przekrój ten klasyfikuje się według normy [6], 

jako klasy 1, ponieważ d/g=10 < 50Ԑ2 =50. Przekrój poprzeczny A, 

moment bezwładności J i promień bezwładności i wynoszą: 
A=1,13cm2, J=0,464cm4, i=0,64cm. Smukłości prętów ściskanych w 
każdej z trzech kratownic są większe od smukłości granicznej dla 
stali λ>λgr ≈100. Zatem wyboczenie tych prętów jest sprężyste. 

Założono, że kratownice korodują od strony zewnętrznej (wnę-
trze rury nie ulega korozji).  Funkcja szybkości korozji została za-
czerpnięta z pracy [5]. Wzór do obliczania ubytku grubości rury Δg 
jest [5]: 
 

 
(6) 

 
gdzie:  
Δg – ubytek grubości rury; 
Vpat – szybkość korozji atmosferycznej, mm/rok; 
Vpmk – szybkość korozji w 5% kwasie solnym, mm/rok; 
ti – czas oddziaływania samej atmosfery, lata; 
t-ti – czas oddziaływania samej atmosfery i 5% kwasu solnego, lata. 
 
Jeśli występuje sama korozja atmosferyczna, to wzór na ubytek 
grubości jest: 
 

Δg=Vp
at *t  (7) 

 
gdzie: t – czas oddziaływania atmosfery. 
 
Szybkość korozji w 5% kwasie solnym rur stalowych o badanym 
przekroju pierścieniowym i długości 32cm wynosi Vpmk = 0,55 
[mm/rok] (określono ją na podstawie badań doświadczalnych).  
Po przyjęciu średniej szybkości korozji stali w atmosferze równej 
Vpat = 0,1 [mm/rok] (wartość tą zaczerpnięto z literatury) wzór na 
szybkość korozji jest: 
  

Δg=0,1ti+(0,1+0,55)(t-ti)  (8) 

 
Jeśli działa tylko sama korozja atmosferyczna, to rura na całej 

grubości  w przekroju poprzecznym zostanie skorodowana w ciągu 
20 lat. W tym opracowaniu przyjęto, że korozja atmosferyczna 
działa przez 1 rok, a w dalszym ciągu towarzyszy jej korozja che-
miczna o szybkości 0,55 mm/rok.  

Takie zintensyfikowanie środowiska korozyjnego jest przyczyną 
skorodowania rury na całej grubości w przekroju poprzecznym w 
ciągu 3,92 lat. 
 

Celem dalszych obliczeń jest określenie wartości sił P obciąża-
jących kratownicę nieskorodowaną, powodujących wyboczenie 
giętne pręta oraz porównanie ich z siłami P kratownicy korodującej 
w czasie mniejszym niż 3,92 lata. 
 

W tablicy 4 zestawiono charakterystyki geometryczne korodu-
jących pól przekrojów i klasy przekroju. 

 

Tab.4. Charakterystyki geometryczne pól przekrojów i klas przekrojów 

Czas 
korozji 

Ubytek 
grubości 

g R, Rk r A, Ak ΔA ΔA/A 
Klasa 

przekroju 
J 

[lata] Δg[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [%]  [cm2] 

0 0 2 10 8 1,13 0 x 1 0,464 

1 0,1 1,9 9,9 8 1,07 0,06 5,3 1 0,433 

2 0,75 1,25 9,25 8 0,677 0,45 39,8 1 0,253 

3 1,4 0,6 8,6 8 0,312 0,818 72,4 1 0,109 

3,4 1,67 ≥0,33 8,33 8 0,169 0,961 85,0 2 0,056 

3,6 1,76 ≥0,24 8,24 8 0,122 1,008 89,2 3 0,041 

3,64 1,82 ≥0,18 8,18 8 0,091 1,039 91,9 4 0,030 

3,9 1,998 0,002 8,002 8 0,0006 1,129 99,91 4 0,0007 
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Wartość siły P obliczono korzystając ze wzoru Eulera (bez 
współczynnika częściowego bezpieczeństwa): 
 

 

(9) 

gdzie: 
ai  – długość pręta ściskanego, 
E  – moduł Younga, 

ℒ – mnożnik przy sile w pręcie ściskanym o wartości wybranej z tab. 
1, 2, 3, 
P – wartość siły, poniżej której można bezpiecznie obciążyć kratow-
nicę. 

Z tablicy 4 wynika, że po czasie działania agresywnego me-
dium większym od 3,64 lat przekroje poprzeczne skorodowane 
mieszczą się w klasie 4. Przekroje klasy 4 ulegają niestateczności 
miejscowej. Zatem, w skorodowanym pręcie o przekroju klasy 4, 
wyboczeniu giętnemu towarzyszy wyboczenie miejscowe. Do dal-
szych rozważań wzięto pod uwagę przekroje klasy 1÷3. 
Siły P obliczone ze wzoru (9) zmieszczono poniżej: 
1. kratownica 1, siły w prętach 3-4 i 4-5 (symetria układu) wynoszą 

P = 2,03kN (zniszczenie kratownicy); 
2. kratownica 2, siły w prętach 3-9 i 5-13 (symetria układu) wyno-

szą P = 2,16kN (wyboczenie prętów). Po wyboczeniu tych prę-
tów kratownica staje się statycznie wyznaczalna; następuje re-
dystrybucja sił w prętach i na skutek wyboczenia kolejnego prę-
ta tj. pręta 4-11 kratownica traci nośność; P = 3,05kN (zniszcze-
nie kratownicy); 

3. kratownica 3, siła w pręcie 3-5 jest P = 0,64kN (powoduje ona 
obniżenie stopnia statycznej wyznaczalności kratownicy o 1). 
Obliczamy teraz obniżenie nośności P wszystkich kratownic na 

skutek korozji. Siłę w pręcie skorodowanym oblicza się ze wzoru: 
 

 

(10) 

gdzie: 
Jkor – moment bezwładności skorodowanego pola przekroju pręta. 
 
Względny spadek nośności oznaczający obniżenie nośności kra-
townic określony ze wzorów (9) i (10) jest: 
 

 

(11) 

gdzie Pob – obniżona nośność. 
 

Z powyższego wzoru wynika, że obniżona nośność Pob nie za-
leży od wartości siły w pręcie, a tylko od ilorazu Jkor/J. Zatem zależ-
ność utrata nośności – ubytek pola przekroju poprzecznego dla 
wszystkich kratownic będzie jednakowa; zilustrowano ją na rysunku 
5. 
 

 
Rys.5. Zależność utrata nośności kratownic 1,2,3 – ubytek pola 
przekroju poprzecznego. 

PODSUMOWANIE 

Z przedstawionych obliczeń wynikają następujące wnioski: 
1. Korodujące w atmosferze miejskiej kratownice stalowe na sku-

tek działania 5% kwasu solnego całkowicie utraciły nośność w 
czasie 3,92 lat. 

2. Po czasie korodowania wynoszącym 3,64 lata, przekroje po-
przeczne prętów, które początkowo były klasy 1, przeszły w kla-
sę 4. 

3. O zniszczeniu prętów kratownicy o przekrojach poprzecznych 
klasy 1-3, połączonych przegubowo w węzłach, decyduje wybo-
czenie giętne. 

4. Wyboczenie giętne powoduje zniszczenie kratownic tu rozwa-
żanych. 

5. Sporządzone wykresy zależności obniżenia nośności kratowni-
cy od ubytku pola przekroju poprzecznego pozwalają na wyzna-
czenie tych wartości w dowolnym czasie mieszczącym się w 
przedziale od zera do 3,64 roku. 
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The increase of influence of the uniform corrosion  
on the steel trusses capacity 

Paper discussed the damaging effect of corrosion in sim-

ple steel trusses. The main reason of damages is buckling of 

steel rods. The rods in the trusses have ring cross-section of 

the same size. It is assumed that after a year of corroding in 

the city atmosphere, the corrosion was intensified because of 

the 5% hydrochloric acid influence. Three examples of truss-

es load capacity calculation were suggested. The diagrams of 

relation “truss capacity loss – rod cross sectional area re-

duction” were given. 
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