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DLT 

Belka-wieloprzęsłowa 

Program jest przeznaczony     
do obliczeń belek jedno oraz 
wieloprzęsłowych do 
maksymalnie 12 przęseł. 

 
Typy Belek 

- Płyta żelbetowa 

- Belka żelbetowa 

- Belka stalowa 

- Belka drewniana 

- Belka bez wymiarowania  

- Belka  aluminiowa 

 
Opcje-dodatkowe  
(za dodatkową opłatą) 

- Dwuosiowy stan obciążeń, 
belka żelbetowa, stalowa, 
drewniana, aluminiowa (w 
tym wymiarowanie ze 
względu na siły poprzeczne)  

- Dla belek żelbetowych 
interaktywne wprowadzanie 
zbrojenia z interfejsem do 
CAD 

 

 

Wymiarowanie 

 Wymiarowanie belek 
żelbetowych, stalowych, 
aluminiowych i drewnianych 
oraz analiza naprężeń w 
wybranych przekrojach 
poprzecznych.  

 Wymiarowanie żelbetu wg: 
- EN 1992 
  (NA-D/A/GB/NL/BE/CZ/IT/PL) 
- UNI ENV 1992 
- DIN 1045 
- ÖNorm B 4700  

 Wymiarowanie stali wg:  
- EN 1993 (NA-D/A) 
- DIN 1050 
- DIN 18800 

 Wymiarowanie drewna wg:  
- EN 1995:2010  
  (NA-D/A/GB/IT) 
- DIN 1052 

 Aluminium:  
- DIN EN 1999 

 Automatyczne obliczanie 
szerokości efektywnej 
przekrojów teowych. 

 

 

 Obliczanie odkształceń w 
stanie II dla przekrojów 
żelbetowych 

 Analiza szerokości rozwarcia 
rys (graniczna średnica zbro-
jenia) i naprężeń. 

 Uwzględnienie wymagań 
trwałości. 

 Obliczanie współczynników 
pełzania i skurczu oraz ich 
uwzględnianie w stanie 
użytkowania. 

 Analiza styku pomiędzy 
betonem prefabrykowanym   
i uzupełniającym. 

 Analiza ścinania pomiędzy 
żebrem i płytą dla teowych 
belek żelbetowych  

 Stałe lub zmienne przekroje 
poprzeczne w przęśle. 

 Możliwość uwzględniania 
odkształcenia od ścinania  
dla belek drewnianych  

 

 



 Optymalizacja przekrojów i 
wymiarowania dla belek 
stalowych i drewnianych. 

 Możliwość definiowania 
przegubów.  

 

Import obciążeń 

Zapisane reakcje podporowe   
w innych programach można 
wczytać jako obciążenie 
poprzez klawisz <F5>. 

 

Otwory 

W belkach żelbetowych jest 
możliwość zadania i zwymia-
rowania (zbrojenie) otworów 
prostokątnych lub okrągłych 
(wg zeszytu 399 DAfStb1). 

 

                                                    
1 Niemieckie Stowarzyszenie Żelbetu 

Reakcje podporowe 

Możliwość edycji reakcji podpo-
rowych dla jedo- lub -krotnych 
oddziaływań oraz ich 
przyporządkowanie 
poszczególnym kategoriom 
użytkowania. 

 

Interfejsy 

 Reakcje podporowe mogą 
zostać przekazane jako 
obciążenia do następujących 
programów:  

 - B5  
- ST1  
- HO1  
- B9 
- B10 

 W przypadku stali analizę 
wyboczenia giętno-skrętnego 
oraz analizę w stanie 
sprężysto-plastycznym 
można przeprowadzić 
bezpośrednio poprzez 
transfer danych do programu 
BT II lub ST7.  

Ograniczenia 

 Zbrojenie podwieszone nie 
jest uwzględniane.  

 Zakotwienie prętów 
podłużnych nie jest obliczane 
dla skosów lub uskoków 
wysokości przekroju. 

 


