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Nové moduly dostupné v Hlavním stromě – 

Beton 15 

Původní moduly dostupné po aktivaci ve 

Funkcionalitě projektu – Staré posudky 

betonu – poté v Hlavním stromě – Beton 

 

Úvod 



 Nastavení výpočtu  

globální nastavení pro celou konstrukci 

lokální nastavení – data na prvku 

 Návrh výztuže – na MSÚ 

 Zadání skutečné výztuže 

 Posouzení výztuže – MSÚ a MSP 

 

Postup návrhu a posouzení „odshora dolů“ 

 

Uspořádání servisu Beton 15 



Nastavení použité pro celou konstrukci (Standardní / Pokročilá 

úroveň) 

Pohledy podle příkazů 

   v servisu, kapitol normy  

   nebo výpis 

Uživatelské pohledy 

Možnost filtrování, řazení,  

   hledání 

 

 

Globální nastavení 



Nastavení pro jednotlivé pruty 

Nastavení podle typu prvku 

   nosník, sloup, žebro, deskový nosník 

Standardní / rozšířený režim 

Nové možnosti nastavení: 

Zadání limitní šířka trhliny 

Zadání limitních deformací 

Více tříd prostředí současně 

 

 

    

Lokální nastavení 



Stručný – tabulka 

Standardní – na 1A4 

Detailní – celý výpočet 

 

Typy výstupu 



Oddělený servis pro návrh a posudek 

Návrh – předpokládané % vyztužení 

Posudek – skutečná zadaná výztuž 

Přídavná síla od smyku a kroucení  

Posun momentového obrazce 

Redukce ohybových momentů nad podporou 

Redukce posouvajících síl 

V líci podpory 

V líci podpory + efektivní výška průřezu 

Účinky II. řádu a imperfekcí 

Vnitřní síly 



Oddělený servis pro návrh a posudek 

Návrh – předpokládané % vyztužení 

Posudek – skutečná zadaná výztuž 

 

Štíhlost 



Spojený návrh podélné a smykové výztuže včetně vlivu kroucení a 

konstrukčních zásad v jednom servisu 

Podélná výztuž 

Návrh pro libovolný průřez a libovolnou kombinaci zatížení N + My + Mz 

Přídavná podélná výztuž na kroucení 

Zohlednění konstrukčních zásad 

Přepočet navržené plochy na reálné vložky 

 

Návrh výztuže 



Smyková výztuž 

Návrh na kombinaci Vy + Vz + T 

Libovolný průřez, sloupy, nosníky 

Možnost zadání úhlů smykové výztuže (ohyb) α 

Výchozí úhel α = 90° (svislé třmínky) 

Automatický výpočet úhlu tlakové diagonály θ 

Výchozí úhel θ = 40°  

Tenkostěnný průřez na kroucení – 4 metody 

Zohlednění konstrukčních zásad  

 

 

 

 

Návrh výztuže 



Servis pro zobrazení krátkodobé a dlouhodobé 

tuhosti a křivosti od zatížení 

Tuhosti jsou použity v posouzení průhybů 

 

Tuhosti 



Posouzení přetvoření a napětí v betonu a výztuži 

Prezentace parametrů roviny přetvoření 

Únosnost průřezu – metoda mezních přetvoření 



Metoda 3D interakčního diagramu 

Nastavení metody – NRd / MRd / NRdMRd / MRdy / MRdz 

Generování řezu 

Vertikální řez My 

Vertikální řez Mz 

Vertikální řez Mres 

Horizontální řez 

Výpočet pro prostý beton 

 

Únosnost průřezu – interakční diagram 



Posouzení smyku na kombinaci Vy + Vz + T 

Posouzení sloupů a prutů libovolných tvarů 

Automatický výpočet úhlu tlakové diagonály 

Tenkostěnný průřez na kroucení – 4 metody 

Nový algoritmus pro výpočet smykové výztuže 

 

Smyk + kroucení 



Nový posudek – dříve pouze pro předpjaté průřezy 

Napětí a přetvoření před a po vzniku trhlin 

Ověření tlakového napětí v betonu 

Ověření tahového napětí ve výztuži 

Omezení napětí 



Výpočet a posouzení trhlin pro dvojosé namáhání 

Výpočet trhliny pro nosníky a sloupy 

Automatický výpočet limitní šířky trhlin 

Podpora více tříd prostředí 

Šířka trhlin 



Zjednodušený výpočet založený na poměru lineární a nelineární 

tuhosti 

Podpora standardních MSP kombinací, bez nutnosti kombinací pro 

beton 

Standardní posudek, bez nutnosti počítat normově závislé průhyby 

 

Průhyby 



Zásady závislé na typu prvku – nosník, sloup, deska … 

Posudek podélné a smykové výztuže 

 

Konstrukční zásady 



Nový nástroj pro jednoduché posouzení a ověření výztuže v 

vybraném řezu na konstrukci 

Posudek v řezu 



Nový manuál + teoretický základ 

Klávesa F1 v SCIA Engineer 

http://help.scia.net/16.0/cs/ 

Manuál 



Samostatná aplikace využívající stejná výpočtová data jako Beton 15 v 

SCIA Engineer 

Pro zadané vnitřní síly a průřezy provádí návrh a posouzení 

Přepracovaný dialog 

Pět typů výstupů 

Sourhnná tabulka 

Stručný 

Standard 

Detailní 

Vnitřní síly 

Více kombinací 

SCIA Betonový průřez 16.0 



Více na www.scia.net 

Děkujeme za pozornost 


