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Vedle klasických posud-
kových úloh lze pomocí 
ZWAX vyhodnocovat

Výstupy z posudků jsou velmi kompaktní a doplněné 
grafikami s okótovaným průřezem, směry hlavních os, 
polohy nulové čáry, apod. Protokol výpočtu lze dále 
upravovat a popř. exportovat do dalších aplikací Windows.

šikmý ohyb polygonálních průřezůZWAX
ZWAX je jako aplikace Windows® zcela nově 
koncipovaná a rozšířená verze našeho již "ostříleného 
borce" na posudky libovolných polygonálních 
železobetonových a předpjatých průřezů. Rozšířená 
databanka materiálů nyní umožňuje přímé vedení 
posudků dle ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN, DIN EN, 
ÖNORM EN, BS EN, DIN 1045-1. Program tak odpovídá 
ve všech směrech aktuálnímu stavu techniky.
K uživatelskému komfortu přispívají zejména:
• zadávací dialog s grafickým oknem a záložkami registru,
• objektové a kontextově senzitivní prostředí,
• lišty symbolů pro standardní funkce,
• jednoduché grafické interaktivní zadávání polygonu,
• volitelné tabelární zadání geometrie,
• přímá vizualizace průřezu a umístění výztuže,
• nápověda online.
ZWAX umožňuje komplexní a hospodárné posudky  
libovolných železobetonových a předpjatých betonových 
průřezů namáhaných dvojosým ohybem a normálovou 
sílou. Nová verze programu pro WINDOWS umožňuje 
rychlé zpracování projektu. K tomu patří např. využití 
techniky předloh, která podporuje tvorbu vlastních 
typizovaných úloh.

Aplikaci ZWAX doplňuje obsáhlá příručka ve formátu 
online nápovědy Windows (t.č. pouze v němčině). Ke 
každému okruhu témat jsou obsaženy podrobné 
informace a poznámky, včetně teoretických podkladů.
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Vaše výhody s ZWAX:
všestranné využití i pro komplexní 
průřezy, spolehlivé výsledky

Průřez pilíře

Přehledný výběr
průřezu a výsledků

Polygonální tvar průřezu lze 
ve ZWAX zadat různými 
způsoby:

i následující:
• posudek únosnosti při zadané výztuži,
• posudek protažení při provozním, resp. při 

gamanásobném zatížení,
• zpětný výpočet vnitřních účinků pro zadaná přetvoření,
• napětí a přetvoření měkké a předpínací výztuže.
Program lze efektivně využít jak v pozemních stavbách, tak 
i stavbách mostů a inženýrských stavbách, např. na 
posudky pilonů, komorových průřezů, vyztužujících jader 
budov nebo průřezů potrubí a stožárů.

• úpravou standardního průřezu načteného z interní databanky,
• tabelárním zadáním bodu polygonu,
• volnou konstrukcí průřezu.
• načtením dat DXF

Dimenzování obecných průřezů 
namáhaných  dvojosým   ohybem 
a   normálovou    sílou,     spočívá 

Podrobná nápověda online
s přehledem témat a vyhledáváním

v iterativním řešení statické rovnováhy mezi předepsaným 
zatížením a ν-násobnými vnitřními účinky ve výztuži a 
betonovém průřezu. Při tomto procesu se zohledňují 
předepsaná přetvoření a charakteristiky napětí –
přetvoření betonu, měkké a předpínací výztuže. Výztuž 
může být libovolně kombinována
• z prutů a
• z výztuže úseku, resp. obrysu, obvodu.
Jednotlivým položkám výztuže jsou při tom přiřazovány 
priority (sady) a v průběhu dimenzování tak probíhá i jeho 
optimalizace. Kromě toho lze ve ZWAX předepsat 
libovolnou charakteristiku materiálu napětí –
přetvoření, a to i odlišnou od výše uvedených norem. 
Individuální materiál lze přiřadit dle potřeby jak betonu, 
tak i měkké a předpínací výztuži. 

Lávka pro pěší

Rám přístřešku

Prostředky Windows
pro výstup dokumentů

Grafické zadání polygonů
pro průřez a otvory



ZWAX posouzení železobetonových a předpjatých průřezů  

ZWAX je již řadu let osvědčenou a praktic-
kou aplikací na posudky libovolných žele-
zobetonových a předpjatých průřezů namá-
haných dvojosým pohybem a tahem. V 
různých omezených variantách se posud-
kové algoritmy ZWAX vyskytují ve static-
kých programech RIB, jako např. RTool 
nebo i v systémech MKP (TRIMAS®). Díky 
novému grafickému prostředí pro Windows 
jsou nyní k dispozici nejrůznější způsoby 
posuzování i jako samostatná aplikace. 
Posudkový program ZWAX lze obsluhovat 
buď v dialogu s přehlednými záložkami 
registru nebo pomocí kontextově senzitivní 
grafiky průřezu. Grafické schéma se přitom 
přizpůsobuje okamžitě zadaným hodnotám, 
což umožňuje přímou grafickou kontrolu. 
Jak zadání, tak i výstupy jsou přitom ome-
zeny na minimum. Všestranné a výhodné 
využití této aplikace umožňuje i možnost 
přenosu veškerých výsledků a grafik do 
jiných aplikací Windows.  

Normy 
Posudky průřezu lze volitelně provádět dle 
norem ČSN EN 1992-1-1, dále obecná EN, 
DIN EN, ÖNORM EN, BS EN, DIN 1045-1. 
Možné je i přímé předepsání zcela individu-
álních materiálových charakteristik dle 
libovolné normy. 

Materiál betonu 
Pro posudek únosnosti, dimenzování průře-
zů a výpočet posudek přetvoření při překro-
čení provozního zatížení může být charak-
teristika betonu napětí – přetvoření převzata 
z integrované databanky materiálu. Zde 
jsou obsaženy normové betony. Kromě toho 
je možné předepsat vlastní hodnoty. Ve 
speciálních případech může být zadána i 
zcela individuální charakteristika napětí – 
přetvoření.  

Materiál výztuže a předpínací výztu-
že 
Normové vlastnosti výztuže pro účely di-
menzování a posudků přetvoření průřezů 
jsou opět obsaženy v databance materiálů. 
Také oceli lze dle potřeby předepsat libo-
volné individuální vlastnosti, a to včetně 
průběhu křivky napětí - přetvoření. 
Zadání vlastností předpínací výztuže probí-
há stejným způsobem, navíc je možné 
zadat výpočetní mez kluzu, popř. s přísluš-
ným modulem E a počátečním přetvořením. 

Geometrie průřezu 
V nejjednodušším případě lze ve ZWAX 
přímo využít typizované průřezy, jako např. 
obdélník, deska, trubka, průřez T a průřez 
TT. 
Celkový průřez lze přehledným způsobem 
obecně skládat z nejrůznějších tzv. dílčích 
průřezů. Tyto mohou mít vzájemně různé 
materiály a pootočené souřadné systémy. 
Tímto způsobem lze řešit rychle a spolehli-
vě i komplexní úlohy. Metodikou dílčích 
průřezů lze popsat dle potřeby i libovolné 
otvory umístěné v celkovém průřezu. 
Interní správa dat umožňuje uživateli tvorbu 
vlastní sbírky často řešených případů.  
Společně s technikou předloh RIBTEC® pro 
Windows umožňuje ZWAX přehlednou 
organizaci dat a tím i rutinní zpracování 
posudkových úloh na daném pracovišti. 
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Grafické zadání polygonu 
Pro zadání celkového průřezu nebo jednot-
livých dílčích průřezů s libovolným polygo-

nálním tvarem je k dispozici vlastní grafické 
interaktivní konstrukční prostředí. Pomocí 
funkce úprav je možné body polygonu 
doplňovat, posouvat a mazat. Tímto způso-
bem lze z již existujících zadání velmi rychle 
vytvořit nové výpočetní varianty, popř. i s 
jinými posudkovými parametry. Zadávání 
bodu polygonu je možné i tabelárním způ-
sobem. 
Pomocí tohoto nástroje lze nejjednodušším 
způsobem vytvářet varianty průřezu, jaké se 
např. objevují u prutových konstrukcí s 
náběhy. 
Pozn.: grafické zadání polygonu bude v 
následující verzi dále doplněno o možnost 
načítání dat CAD ve formátu DXF. 

Možnosti posudků 
Pro posudky průřezu mohou být zvoleny 
následující možnosti: 

• posudek jako ohýbaný nosník, 

• posudek jako tlačený prvek, 

• posudek s předpětím, 

• posudek přetvoření při provozním 
zatížení a γ-násobném zatížení, 

• výpočet napětí ve výztuži a amplitut 
napětí (posudek únavy) při provozním 
a lomovém zatížení, 

• výpočet únosnosti při zadané výztuži. 

Díky těmto možnostem posudků lze ZWAX 
používat jako všestranný nástroj při řešení 
náročných inženýrských úloh. 

Výztuž a předpínací kabely 
Pro zadání, resp. definici výztuže je k dis-
pozici jak dialogový, tak i grafický způsob 
práce. Stejně tak jako u dílčích betonových 
průřezů lze každé položce výztuže přiřadit 
různé materiálové vlastnosti, plochu výztuže 
nebo počáteční přetvoření v případě před-
pínacích kabelů. ZWAX rozlišuje následující 
geometrické typy výztuže: 

• samostatná výztuž (pruty), 

• výztuž úseku, resp. obrysu průřezu, 

• kruhová výztuž (obruč), 

• plošná výztuž. 
Pro každý typ výztuže je možné definovat 
individuální krytí betonem. Prutová výztuž 
se zadává pomocí rohových bodů průřezu a 
souřadnic, výztuž úseku pomocí hran a 
souřadnic uvnitř průřezu. Obvodová výztuž 
se přiřazuje hranám. Vzhledem k tomu, že 
uspořádání výztuže může být zcela libovol-
né, lze  ZWAX s výhodou využít i při posu-
zování rekonstrukcí, např. s nalepovaným 
vyztužením (uhlíková vlákna). 
Pro účely dimenzování průřezu lze přede-
psat minimální, resp. maximální vyztužení. 
Stejně tak je možné seskupovat jednotlivé 
položky výztuže do tzv. sad. Toho se využí-
vá při iterativním dimenzování průřezu. 
Sada výztuže s vyšším pořadovým číslem 
je v průřezu aktivována až tehdy, je-li již 
dosaženo s ohledem na namáhání průřezu 
u předcházejícího čísla sady jejích maxi-
málně možných hodnot. 

Zatížení průřezu 
Vnější zatížení průřezu vstupuje do výpočtu 
prostřednictvím zatěžovacích stavů jako 
vnitřní účinky N, MY, MZ, resp. přetvoření 
Eps1 a Eps2. V jednom zadání průřezu je 
možné současně posuzovat více posudko-

vých míst. Vlastní zadání vnitřních účinků 
lze provést standardně v sytému XY s 
počátkem v těžišti, nebo volitelně i v hlav-
ním souřadném systému průřezu. 

Výstupy 
Obsah výpočetního protokolu je konfiguro-
vatelný prostřednictvím přehledného dialo-
gu. Zde lze též určit, které výsledkové 
grafiky se mají v protokolu zobrazit. Před 
vlastním tiskem lze protokol výpočtu dále 
libovolně doplňovat a upravovat, popř. i 
exportovat do jiných aplikací typu Office. 
V případě potřeby je možný i samostatný 
výstup generovaných obrázků. K tomuto 
účelu je opět k dispozici příslušný podpůrný 
program. 

Integrace 
V omezeném rozsahu je ZWAX integrován 
např. do následujících statických programů 
RIB: STARA, PONTI®, TUNNEL, 
TRIMAS®Expert, FERMO, ToolBox. 

Systémové předpoklady 
Windows XP, 2000, NT 4.0, Pentium II, RAM 
128 MB a více, min. volná kapacita na disku 
pro programy  cca. 200 MB. 
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