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B2 

Wymiarowanie - żelbet

Moduł B2 pozwala na obliczenia 
przekroju poprzecznego z uwagi 
na zginanie z siłą podłużną i siłą 
poprzeczną. Oprócz tego można 
przeprowadzić sprawdzenie 
szerokości rozwarcia rys, (od 
obciążeń), wykonać obliczenia 
naprężeń lub określić sztywność 
efektywną. 

 
Projektowanie 

 DIN 1045-1 

 ÖNORM B 4700 

 British Standard BS 8110 und 
BS 8500-1 

 DIN EN 1992 

 BS EN 1992 

 ÖNORM EN 1992  

 UNI EN 1992 

 NEN EN 1992 

 NBN EN 1992 

 CSN EN 1992 

 PN EN 1992 

 EN 1992 

Możliwość wymiarowania 
przekrojów wykonanych z 
betonów wysoko-wytrzymałych i 
lekkich jak również z 
uwzględnieniem zredukowanych 
współczynników materiałowych 
w przypadku elementów 
prefabrykowanych. 

Te szczególne właściwości 
materiałów mogą być też 
uwzględniane w wyjątkowych 
oraz sejsmicznych sytuacjach 
projektowych. 

Wprowadzone klasy ekspozycji 
pozwalają na wyznaczanie 
wymogów trwałości (minimalna 
klasa betonu, otuliny zbrojenia i 
wymagana klasa dla 

sprawdzenia szerokości 
rozwarcia rysy) w oknach 
dialogowych. 

Opcjonalnie dla obliczenia 
efektywnych sztywności można 
uwzględnić współudział 
rozciąganego betonu. 

Przy wymiarowaniu ze względu 
na zginanie powierzchnię strefy 
ściskanej betonu można zadać 
jako powierzchnię netto(bez 
powierzchni stali). 
 
Obliczenia można 
przeprowadzić dla wielu 
kombinacji sił wewnętrznych, 
wprowadzonych tabelarycznie. 
 
Dla jednoosiowego, 
symetrycznego wymiarowania 
przekrojów kołowych i 
prostokątnych można utworzyć 
diagramy n/m. 
 



Dodatkowy moduł B2-Poly:  

Projektowanie przekrojów 
wielobocznych 

Wymiarowanie przekrojów 
wielobocznych, dwuosiowo 
zginanych z siłą normalną lub 
wyznaczanie sztywności 
efektywnych  

(wielobok o maks. 100 
krawędziach)   

 

Tabela dostępnych przekrojów poprzecznych 

Przekrój 
poprzeczny 

Stan obciążeń

 

SGN  
zginanie + 
siła 
podłużna 

SGN/SGU 
sztywność 
efektywna 

 

SGN 
siła  

ścinająca + 
skręcanie 

 

Analiza 
naprężeń 
stal/ 
beton 

Sprawdzenie 
szerokości 
rozwarcia rys 

 

Komentarz 

 

Belki-T 

 

Jednoosiowy X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(1) 

 

Prostokąt 1 

 

Jednoosiowy  X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

          X 

         (1) 

Wykresy   n/m  

Prostokąt 2/ 

skrzynka 

Jednoosiowy    
i dwuosiowy  

X 

 

X 

 

(2) 

 

X 

 

_ 

 

 

Koło/ 

pierścień 

Jednoosiowy    
i dwuosiowy 

X 

 

X 

 

X 

(1) 

X 

 

X 

(1) 

Wykresy  n/m 

Przekrój 
poprzeczny 
warstwowy 

Jednoosiowy X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Dowolny   
przekrój 
poprzeczny 

Jednoosiowy    
i dwuosiowy  

X 

 

X 

 

- - -   

(1) nie dotyczy BS 8110 

(2) DIN 1045-1 

X          EN 

 

Wymiarowanie ze względu na zginanie i obliczanie efektywnych sztywności w sytuacji pożarowej.  

Prowadzenie analizy dla przekrojów 
prostokątnych i kołowych z zadanym 
punktowo zbrojeniem (warunkiem są 
opcjonalne moduły B2-Poly i TA-analiza 
termiczna). 

 


