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B5 

Słup żelbetowy 

B5 jest przeznaczony do 
obliczeń słupów i ścian 
żelbetowych poddanych 
jednoosiowym i dwuosiowym 
stanom obciążeń. 

 

Wprowadzanie 
 Dowolne słupy, maksymalnie 

do 10 kondygnacji 

 Bezpośredni wybór prostych 
schematów (słupy wahadło-
we, wspornikowe i ramowe)  

 Wprowadzanie obciążeń 
węzłowych i liniowych. 
Automatyczne tworzenie 
kombinacji obciążeń, również 
wyjątkowych 

 Grupy obciążeń zmiennych: 

- grupy obciążeń wzajemnie 
się wykluczających 
(wiatr z lewej/prawej) 

- grupy obciążeń współzale-
żnych (wiatr jako obciąże-
nie liniowe i obciążenie 

skupione działające razem 
lub osobno) 

 Wybór klas ekspozycji. 

 
Normy 
 DIN 1045 / DIN 1045-1 
 ÖNorm B 4700 
 EC2, NTC EN 1992 
 EN 1992 

NA: D, A, GB, NL, BE, CZ, PL 
 

Obliczenia
 Nieliniowe obliczenia 

sztywności z uwzględnie-
niem rzeczywistego stosunku 
naprężenie-odkształcenie 
(As można zadać wstępnie!). 

Opcjonalnie można 
uwzględnić utwierdzenie w 
fundamencie. 

Sprawdzenie wszystkich 
warunków brzegowych 
(zbrojenie minimalne, 
konieczność analizy 

stateczności wyboczeniowej, 
wymiarowanie standardowe 
itd.)  

Wymiarowanie ze względu  
na ścinanie. 

 Sprawdzenie stanów 
granicznch użytkowalności 
(obliczanie odkształceń i 
naprężeń stali). 

Wymiarowanie z uwagi na 
warunki pożarowe słupów 
wahadłowych i wsporniko- 
wych (patrz następna strona). 

 

Edycja wyników 
 Szczegółowy wybór opcji 

edycji. 

 Graficzna prezentacja 
schematu, obciążeń i 
wykresów momentów. 

 Rysunki zbrojenia słupów 
wspornikowych i wa-
hadłowych. Możliwość 
modyfikacji, interfejs CAD. 



Opcja: wymiarowanie z uwagi 
na warunki pożarowe 
Norma EN 1992-1-2 zezwala 
(patrz 4.3.1) na zastosowanie 
zaawansowanych metod 
obliczeń. 

Program zapewnia metodę dla 
przekrojów poddanych oddzia-
ływaniu pożarem ze wszystkich 
stron. 

Szczegółowy rozkład tempera-
tury w przekrojach prostokąt-
nych i kołowych o dowolnych 
wymiarach przeproawadza 
program TA-„Analiza 
temperatury w przekroju”. 

 
Podstawy obliczeń 
Dla słupów wspornikowych i 
wahadłowych w połączeniu z 
dodatkowym modułem B5-HSB 
można przeprowadzić dowód 
odprności ogniowej za pomocą 
metody zaawansowanej TA.  

Dla obliczeń sił wewnętrznych 
w betonie przekrój poprzeczny 
jest dzielony na elementy o 
krawędziach długości 1 cm. 

Siły wewnętrzne w stali zależą 
od temperatury w miejscu 
położenia zbrojenia. 

 

Metody obliczeń 
Wymiarowanie w warunkach 
normalnej temperatury  
przeprowadzane jest dla 
trwałych, przejściowych  i 
wyjątkowych sytuacji 
obliczeniowych (bez pożaru). 
Słup zostaje podzielony na 
odcinki. Z uwzględnieniem 
sztywności w stanie zaryso-
wanym przeprowadzone 
zostają obliczenia wg teorii II 
rzędu z wyidealizowanym 
położeniem zbrojenia. 

Wajątkowa sytuacja obliczenio-
wa jest podstawą obliczeń sił 
wewnętrznych dla wymiarowa-
nia w warunkach pożaru. W 
tych obliczeniach nie uwzglę-
dnia się innych wyjątkowych 
oddziaływań zadanych dla 
wymiarowania w normalnej 
temperaturze. Przebieg 
obliczeń odpowiada w zasadzie 
obliczeniom w normalnej 
temperaturze. Jednak z po-
wodu temperatury położenie 
istniejącego zbrojenia 
podłużnego w przekroju 
odgrywa decydującą rolę na 
wyniki. Wytrzymałość stali 
redukuje się wg EN 1992-1 -2 
tab. 3.2 od 10% do 80%. 
Odpowiednio zmniejasza się 
sztywność słupa.  

 

DIN EN 1991-1-2/NA:2010 
sprawdzenie wyników 
Wg załącznika CC niemieckiej 
normy wymagane jest spraw-
dzenie metody zaawansowanej 
na bazie przakładu CC.4.10 
(patrz sprawdzenie  B5, w 
języku niemieckim).  

Polski Załącznik Krajowy 
powyższego nie wymaga. 

 

http://www.frilo.eu/tl_files/frilo/pdf/de/artikel/Technische Details/Validierung nach DIN EN 1991 fuer B5.pdf�
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Definicja, rozkład zbrojenia 
Załączony zrzut ekranu 
przedstawia okno wprowa-
dzania zbrojenia podłużnego  
słupa.  

Moduł oferuje m.in.: 

- różne propozycje 
początkowego rozkładu 
zbrojenia w przekroju  

- zmianę średnicy i 
położenia  każdego pręta 
podłużnego 

 

 


