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Scia Concrete Section EN 1992-1-1

SCIA Concrete Section je samostatná aplikace pro posudky
železobetonového průřezu vyvinutá v prostředí Design Forms. Nabízí
širokou škálu posudků pro mezní stav únosnosti a použitelnosti v souladu s
EN 1992-1-1. Posudky jsou podporovány pro všechny betonové průřezy z
knihovny průřezů. Vyztužený průřez může být zatížen jednoosým i
dvouosým ohybem v kombinaci s normálovou silou, smykovou silou a
kroucením. Výsledky lze zobrazit numericky i graficky včetně dynamických
obrázků interakčních diagramů a průběhu napětí a přetvoření.

SCIA Concrete Section je rychlý a intuitivní výpočetní nástroj pro každodenní
výpočty. Potřebujete rychlý posudek nebo podrobnou analýzu? Volba je na
Vás.

Hlavní rysy
l Posudky železobetonového průřezu v souladu s EN 1992- 1-

1:2004/AC:2010-11, včetně národně závislých parametrů a národních
příloh.

l Knihovna průřezů s
l Výběrem předdefinovaných profilů (obdélník, kruh, T, ...) a

příslušnými šablonami výztuže pro třmínky i podélnou výztuž
l Možností zadat obecný průřez s libovolně umístěnou výztuží pomocí

souřadnic
l Průřez zatížený N, My, Mz, Vy, Vz a T
l Srozumitelný vstupní dialog

l Vysoký výkon, jakákoli změna vstupních údajů se okamžitě odráží ve
výstupním okně

l Přehledné výstupní dokumenty poskytující uživateli pohled do výpočtů a
pomáhající při práci s Eurokódem

l Uživatel si volí míru podrobnosti výstupu: souhrnný, stručný, běžný,
podrobný, vnitřní síly

l Dynamické obrázky doprovázející numerický výstup:
l Kreslení průřezu včetně rozložení výztuže
l Průběh napětí a přetvoření v různých mezních stavech
l 2D obrázky 3D interakčních diagramů

l Souhrnná tabulka se stavem výsledku všech posudků
l Systém chyb a varování informující o možných problémech
l Tisk a export do několika formátů (např. PDF), včetně úpravy záhlaví a

zápatí
l Jazyk prostředí a výstupů si uživatel může nastavit odděleně.
l Podpora více zatěžovacích sad na jeden mezní stav

Obsah výpočtu

Pro dílce typu „Nosník“

l Výpočet krytí výztuže
l Výpočet součinitele dotvarování

http://scia.net/en/contact/offices


Pro dílce typu „Sloup“ navíc ještě

l Posouzení štíhlosti
l Výpočet ohybových momentů druhého řádu a momentů od

geometrických imperfekcí
Posudky pro mezní stav únosnosti:

l Posouzení únosnost pomocí interakčního diagramu při interakci N-My-
Mz

l Posouzení mezních napětí a přetvoření při interakci N-My-Mz
l Posouzení interakce pro Vy-Vz-T (smyk kroucení)
l Posudek konstrukčních zásad
Posudky pro mezní stav použitelnosti:

l Omezení napětí (pro ocel i betonářskou výztuž)
l Omezení šířky trhlin
l Omezení průhybů
Návrh podélné a smykové výztuže na mezní stav únosnosti

Pro výpočty přesahující rámec EN- 1992- 1- 1 byly implementovány
algoritmy plně v souladu s předpoklady Eurokódu

Dostupné normy a národní přílohy

Normy EN 1992-1-1:2004/AC:2010-11

Národní přílohy: ÖNORM, NBN, BS, ČSN, NEN, SFS, NF, DIN, ELOT, IS,
LU, MAL, PN, SR, SS (Singapur), STN, SIST, SS (Švédsko)

Dostupné jazyky

English – Slovak – German – Romanian – Polish – Portuguese – Greek –
Czech – Dutch – Slovak – French
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