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Obliczenia przebicia 

Ten program pozwala na 
obliczenia przebicia płyt przez 
podpory punktowe. 

Inaczej niż to jest w przypadku 
ścinania belek i płyt, ścinanie 
przy przebiciu wyznaczane jest 
przy pomocy przestrzennego 
stanu naprężeń wynikającego z 
obrotowo symetrycznego 
wpływu obciążenia.  

 

Program obliczeniowy 
wykonuje następujące 
obliczenia:  

 Obliczenia naprężeń 
ścinających i projektowanie 
zbrojenia na podstawie  
- DIN EN 1992:2011, 
- ÖNORM B 1992:2011, 
- NEN EN 1992:2011,  
- NBN EN  1992:2010,  
- CSN EN 1992:2011 i  
- EN 1992:2010 

  Obliczenia naprężeń 
ścinających oraz 
projektowanie zbrojenia na 

podstawie DIN 1045 lub 
DIN 1045-1 z 
uwzględnieniem lub bez 
poszerzonej głowicy słupa. 
Oprócz tego, można 
uwzględnić belki na ścinanie  
i na przebicie. 

 Obliczenia naprężeń 
ścinających i projektowanie 
zbrojenia zgodnie z 
ÖNORM B4700  

 Obliczenia listew 
systemowych od Halfen, 
Schöck i Jordahl (z 
dopuszczeniem do 
stosowania z grudnia 2008, 
czerwca 2009 i marca 2009) 
na podstawie DIN 1045-1 

 Sprawdzenie łączników 
zgodnie z   
DIN 1045:2008 10.3.6 

Krytyczne obszary z 
uwzględnieniem wewnętrznych, 
skrajnych i narożnych słupów, 
jak również końców ścian i 
naroży ścian wewnętrznych są 
przeliczane na podstawie 

odpowiednich norm i 
specyfikacji technicznych. Jeśli 
zastosowana zostanie 
poszerzona głowica słupa, 
zbrojenie na ścinanie można 
pominąć, to wartość naprężeń 
ścinających w przekrojach 
okrągłych może być 
zredukowana na podstawie DIN 
1045-1. Alternatywnie, 
użytkownik może wybrać 
projektowanie zbrojenia na 
ścinanie z zastosowaniem 
listew również na podstawie 
DIN 1045-1 i wykorzystać 
szersze zakresy wytrzymałości. 

Program oferuje interaktywny 
interfejs użytkownika ze 
zoptymalizowanymi opcjami 
projektowania i 
podpowiedziami. Różnego 
rodzaju opcje pomagają w 
wyborze domyślnego zbrojenia, 
możliwe jest definiowanie 
otworów i szablonów listew na 
przebicie. 
 

Nowość 
DIN EN 1992:2011 
ÖNORM B EN 1992:2011 

NEN EN 1992:2011 

NBN EN 1992:2010 

CSN EN 1992:2011 

EN 1992:2010 



 
 

 
 

W opracowaniu: 
Sprawdzenia pod obciążeniem dynamicznym, działaniem trzęsienia ziemi i naprężeniem osiowym 
będzie dostępne na życzenie (aktualnie nie jest dostępne dla EN 1992). 
 
Uwaga EN:  W cenę wliczony jest jeden Załącznik Krajowy, dodatkowe ZK dostępne są opcjonalnie za 

dodatkową opłatą. 
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