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CASE STUDY. Obliczenia w zakresie wykorzystania kotew 
chemicznych na przykładzie projektu hali wielonawowej za pośred-
nictwem aplikacji EasyFix PRO Rawlplug.

Przedstawione case study w bardzo precyzyjny sposób opisuje czyn-
ności oraz możliwości aplikacji EasyFix PRO Rawlplug – modułu BE-
TON, w zakresie wyliczeń typu i ilości kotew chemicznych dla projek-
tu hali wielonawowej.
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Po uruchomieniu programu otwiera się jego okno startowe, które ma 2 kluczowe zakładki: zakładkę PROJEKT oraz 
OPCJE. Po przełączeniu na zakładkę Opcje możemy wprowadzić ustawienia, które będą dostępne we wszystkich 
modułach programu.

1.3 Masz również możliwość zmiany współczynnika 
odległości kotwy od krawędzi płyty podstawy, przy 
czym wyjściowo jest przyjęty współczynnik 1,5.

x=A*d      

1.4 W programie znajdują się również ustawienia zwią-
zane z siecią internetową, co umożliwia automa-
tyczną aktualizację programu do najnowszej, opu-
blikowanej przez Rawlplug wersji.

1.5. Po prawej stronie okna masz możliwość wprowa-
dzenia własnych danych, jak nazwa firmy, dla której 
wykonywany jest projekt, jej adres, czy Twój adres 
e-mail, przy czym należy pamiętać, aby je zapisać, 
klikając na ikonkę z dyskietką. 

1.1 Otwierając aplikację po raz pierwszy ta zostanie 
uruchomiona w języku systemu operacyjnego kom-
putera, na którym pracujesz, natomiast istnieje 
możliwość wyboru języka i po zapisaniu program 
będzie uruchamiał się już w wybranej przez użyt-
kownika wersji językowej. Podobnie w przypadku 
języka wydruków, przy czym warto zwrócić uwagę, 
że język pracy projektowej i język wydruku nie musi 
być ten sam. To oznacza, że z programu można ko-
rzystać np.: przy użyciu języka angielskiego, a wyniki 
i wydrukować, i  przesłać w wybranym innym języ-
ku. Język wydruku można również zmieniać bez-
pośrednio przed samym wysłaniem dokumentu do 
druku.

1.2 Istnieje również możliwość zadeklarowania jedno-
stek, z których będzie korzystał program w oblicze-
niach. Do wyboru masz zarówno jednostki metrycz-
ne, jak i anglosaskie, zarówno w zakresie wymiarów, 
jak i obciążeń.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

Opcje
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W projekcie przewidziano zarówno słupy główne hali, 
jak i słupy pośrednie. Projekt przewiduje również, że te 
będą wykonane z profilu HEA, przy czym słupy pośrednie 
z profilu HEA 220, a główne – z profilu HEA 300. Projekt 
przewiduje blachę podstawy o grubości 20 mm o wymia-
rach 600 na 600 mm. Wybrane zamocowania to kotwy 
młotkowe o średnicy 30 mm i długości 500 mm. Przewi-
dziano użycie 2 rzędów kotew, po 3 sztuki w każdym. 

Zadanie dla projektanta, to zamiana kotew kształto-
wych na kotwy wklejane. Najwygodniejszym sposobem 
będzie użycie aplikacji obliczeniowej EasyFix PRO Rawl-
plug w zakresie modułu BETON.

2.1 Przystępując do obliczeń wybieramy zakładkę PRO-
JEKT i wybieramy ikonkę z płytą, ponieważ to wła-
śnie ten moduł służy to kalkulacji kotew przy użyciu 
ETAG 001. 

 W zakładce PROJEKT znajdują się ikony dedykowane po-
szczególnym modułom obliczeniowym, natomiast w za-
kładce OPCJE masz możliwość wprowadzania danych, 
które będą zapamiętane przez program, z możliwością 
ich ponownego wykorzystania przy każdym kolejnym 
użyciu programu, w każdym uruchomionym module. 

Projekt 2.1
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3.1  W górnej części zakładki znajduje się menu z ikona-
mi systemowymi, od lewej odpowiednio:
• utworzenia nowego projektu
• otwarcia istniejącego i zapisanego wcześniej 

projektu 
• zapisania wyników Twojej pracy
• zapisania dokumentu w oddzielnym pliku
• zlecenia wydruku zrealizowanych obliczeń
• cofnięcia ostatnio wykonanej czynności lub jej 

ponowienia
• przywrócenie zmiany
• informacji o aktualnej wersji programu, w tym 

jego autorach
• pomocy.

Okno programu składa się z 3 części: z lewej strony 
dane wejściowe, na środku model 3D, z prawej dane 
wyjściowe (wyniki).

3.2  Dane wejściowe zgrupowane są w czterech zakład-
kach: Podstawa, Kotwy, Podłoże oraz Obciążenia.

3.3  W środkowej części ekranu znajduje się model 3D 
obliczanego przykładu. Możesz go obracać pod do-
wolnym kątem, w zależności od Twoich potrzeb. 
Masz również możliwość wyświetlania go także w 
płaszczyznach osi. Następnie wystarczy kliknąć na 
ikonkę, która oznacza „odśwież rysunek” 3.3a a mo-
del powróci do pozycji wyjściowej. 

3.4  Co więcej na modelu możesz wprowadzać rów-
nież wszystkie wymiary geometryczne i obciąże-
nia, klikając na linię wymiarową reprezentującą 
daną wielkość.

3.5  Po prawej stronie ekranu znajdują się 3 zakładki: 
Wyniki, Szczegóły projektu (gdzie częściowo zosta-
ły pobrane dane zapisane w zakładce OPCJE) oraz 
Biblioteka Techniczna. W tej ostatniej możesz po-
brać aprobaty, karty techniczne lub rysunki *.dwg 
wybranych kotew.

3.1 3.2 3.33.3a 3.4 3.5

Podstawa



Case STUDY 7

Obliczenia rozpoczynasz od wprowadzenia danych pod-
stawy. 

4.1 Jako materiał podstawy możesz wybrać stal lub 
drewno – dla omawianego przypadku wybrano stal.

4.2 Następnie wybierasz kształt podstawy. Tutaj rów-
nież masz wybór z kilku najbardziej powszechnych 
kształtów, natomiast w tym konkretnym projekcie 
wskazano kształt prostokąta, a konkretnie kwa-
dratu. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie jego 
wymiarów – 600 mm – i zatwierdzenie poprzez 
kliknięcie enter. To sprawi, że dane zostają automa-
tycznie przeniesione na model obliczeniowy. Masz 
jednak możliwość wprowadzenia danych bezpo-
średnio na modelu - wystarczy jedynie kliknąć linię 
wymiarową i wprowadzić wybraną wartość 600, 
zatwierdzając klawiszem enter. Powstały rysunek 
może wykraczać poza widok ekranu, więc należy 
go wyskalować, klikając na opcję „odśwież rysu-
nek” 3.3a. 

4.3 Ostatni element to zadeklarowanie grubości pod-
stawy – w tym przypadku będzie to 20 mm. Istnieje 
możliwość optymalizacji grubości podstawy, przy 
czym ta opcja jest dostępna po wprowadzeniu peł-
nych danych, jak kształtownik, obciążenia i kotwy. 

4.1

4.3

4.2

4.5 4.4

4.4 Aby wprowadzić informacje dotyczące kształtow-
nika, należy wybrać jego typ: kształtownik HEA, 
a następnie wskazać jego wymiar: 300 mm. Możesz 
dokonać obrotu wybranego przez siebie kształtow-
nika w stosunku do płyty podstawy o dowolny kąt, 
wprowadzając jego wartość obrotu - kształtownik 
jest wtedy automatycznie obracany. W  omawia-
nym przypadku kształtownik jest prostopadły do 
krawędzi podstawy, dlatego wprowadzona war-
tość to 0. Co więcej, możesz też kształtownik roz-
mieścić niesymetrycznie. 

4.5 Kolejnym krokiem jest opcja mocowania dystanso-
wego. Domyślnie program ustawiony jest na brak 
dystansu, natomiast możemy go wybrać, w opcji 
bez docisku do podłoża z obrotem lub z brakiem 
obrotu elementu, z dociskiem do podłoża, z obro-
tem i brakiem obrotu, a także w opcji z podlewką. 
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie dodatko-
wego okienka, w którym możemy zadeklarować 
wytrzymałość na ściskanie materiału podlewki, 
jak również wypełnienie otworów pomiędzy pły-
tą podstawy a kotwami, co bezpośrednio wpłynie 
na wytężenie kotwy przy sile ścinającej dla układu 
właśnie z wykorzystaniem podlewki. W przypad-
ku omawianego projektu nie ma ani podlewki, ani 
dystansu.

Podstawa
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W następnym etapie przechodzisz do zakładki KOTWY. 

5.1 To w tym miejscu decydujesz o układzie kotew. 

5.2  Ważne, by pamiętać, że aplikacja pozwala na zade-
klarowanie dowolnej liczby kotew, w dowolnej ilo-
ści rzędów, zarówno w układzie prostokątnym, jak 
i na linii okręgu – w takim przypadku powinieneś 
wprowadzić wszystkie odległości między sąsiadują-
cymi kotwami. 

5.3  W omawianym przypadku zostały przyjęte dwa 
rzędy po 3 kotwy w każdym, co stanowi jeden z do-
myślnie zdefiniowanych układów. Po potwierdzeniu 
wartości zostaje wprowadzony model obliczeniowy. 

Jakie czynności możesz wykonać dodatkowo na tym 
etapie projektowania?

5.4  Po pierwsze – masz możliwość przesunięcia kotew 
względem siebie i względem płyty. W analizowa-
nym przypadku rozstaw pomiędzy kotwami wynosi 
240 mm.

5.1

5.2

5.6

5.3

5.45.75.85.9

5.5

5.5  Po drugie – możesz też te dane wprowadzić bezpo-
średnio na rysunku zaznaczając odpowiednie linie 
wymiarowe. Rozstaw między rzędami kotew w re-
alizowanym projekcie to 460 mm.

5.6  Po trzecie – istnieje opcja wprowadzenia tak zwa-
nych otworów fasolowych (owalnych), wzdłuż 
poszczególnych krawędzi płyty, co powoduje wy-
łączenie danego rzędu kotew z przenoszenia sił 
ścinających w kierunku krawędzi płyty. W opisywa-
nym przykładzie nie ma krawędzi, w związku z tym 
ta opcja została wyłączona.

5.7  Po czwarte – w aplikacji jest możliwość rozmiesz-
czenia niesymetrycznego względem podstawy. 

5.8  Po piąte – mimo, że ETAG 001 ogranicza ilość modeli 
kotew standardowych do bezpośredniego oblicze-
nia, w EasyFix dostępna jest autorska metoda inży-
nieryjna REDM: Rawlplug Enginering Design Metod, 
która pozwala na obliczenia praktycznie na dowol-
nym układzie kotew. Zaznaczenie tej opcji daje moż-
liwość obliczania układów niestandardowych, jakie 
konieczne są do zastosowania w Twoim projekcie.

5.9 Po szóste – możliwość zmiany współczynnika A, 
który zostaje zadeklarowany w zakładce OPCJE 
programu. 

Kotwa
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6.1  W kolejnej zakładce – PODŁOŻE – jest możliwość 
wyboru betonu według klas objętych normą eu-
ropejską. W omawianym przykładzie to będzie be-
ton klasy C25/30. Co więcej, istnieje również opcja 
wybrania niestandardowej klasy betonu, poprzez 
wprowadzenie konkretnej wartości wytrzymałości 
na ściskanie dla niestandardowych betonów.

6.2  Możesz również zadeklarować czy będzie to beton 
zarysowany czy niezarysowany (crack concrete or 
non-cracked concret) – w realizowanym projekcie 
zaplanowano do zastosowania beton niezaryso-
wany.

Jakie dodatkowe opcje przewiduje zakładka PODŁOŻE?

6.3  Możesz zadeklarować zbrojenie: zbrojenie zwykłe 
lub zagęszczone – w omawianym przykładzie zbro-
jenie nie występuje. Można również oznaczyć zbro-
jenie krawędziowe, proste lub ze strzemionami, ale 
w tym przypadku nie przewidziano takich zbrojeń.

6.4  Aplikacja umożliwia wprowadzenie grubości pod-
łoża – domyślnie jest to 200 mm, ale wprowadzasz 
wartość, jakiej potrzebujesz, np.: 800 mm.

6.3

6.2

6.4

6.5
6.6

6.7

6.5  Aby zadeklarować krawędzie, wystarczy kliknąć na 
ikonkę, która je symbolizuje – wtedy układ zmieni 
się w stopę fundamentową. Na tym etapie możesz 
wprowadzić konkretne wartości odległości od kra-
wędzi betonu do najbliższych rzędów kotew, np.: 
300 mm. W realizowanym projekcie masz do czy-
nienia z płytą fundamentową, a więc krawędzie nie 
występują i nie mają wpływu na nośności kotew. 

6.6 Masz również możliwość wprowadzenia zakresu 
temperatur pracy, zarówno krótko, jak i długotrwa-
ły – w tym przykładzie będzie to zakres 24/40⁰C.

6.7  Kolejna czynność możliwa do wykonania, to wybór 
metody montażu w zakresie zarówno metody wier-
cenia, jak i warunków montażu. W opcjach metod 
wiercenia są: udarowe, diamentowe czy wiercenie 
z automatycznym czyszczeniem poprze odsysanie, 
natomiast w opcjach warunków montażu: beton 
suchy, mokry, otwory zalane wodą lub kontakt 
z wodą morską. W omawianym projekcie wybrano 
wiercenie udarowe w betonie suchym.

Podłoże 6.1
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7.1 W kolejnej zakładce – OBCIĄŻENIA – daje Ci moż-
liwość wprowadzenia obciążeń obliczeniowych lub 
charakterystycznych. Obciążenia charakterystyczne 
możesz wprowadzać z własnymi współczynnikami 
bezpieczeństwa dla każdego typu obciążenia: sta-
łego, zmiennego czy wyjątkowego. W następnym 
kroku aplikacja dokonuje przeliczenia i sumarycznie 
wprowadza do modelu obciążenia obliczeniowe.

Obciążenia 7.1
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W omawianym projekcie znajdują się obciążenia obli-
czeniowe wykonane w oddzielnym programie do staty-
ki, w  związku z tym wprowadzasz dane bezpośrednio 
do zakładki obciążenia obliczeniowe.

8.1  Możesz wprowadzić obciążenia bezpośrednio na ry-
sunku, zaznaczając odpowiednie wektory sił lub mo-
mentów, np.: siłę wyrywającą o wartości 57,96 kN. 
To samo możesz wykonać w zakładce obciążenia. 
Wprowadzamy siłę ścinającą Vx 0,5kN i Vy 23,06kN.

8.2  Podobnie z momentami - możesz je wprowadzać je 
na modelu, np.: Mx o wartości 76,87 kNm lub w za-
kładce obciążenia: My = -42kNm. Moment skręcają-
cy nie występuje w omawianym przykładzie, dlate-
go pozostawiasz wartość zero.

8.2Obciążenia 8.1
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Program dokonuje automatycznych wyliczeń już na tym 
etapie, ale zanim przejdziesz do zakładki WYNIKI, warto 
powrócić do zakładki PODSTAWA, aby skorzystać z jed-
nej opcji wspomnianej na początku case study. W apli-
kacji istnieje bowiem możliwość obliczenia grubości 
płyty podstawy. Ponieważ wprowadziłeś już wszystkie 
dane, możesz teraz przejść do tej opcji. 

9.1  Zaznaczając przycisk oblicz grubość, masz możli-
wość wyboru dwóch sposobów: z danych progra-
mu lub z danych zdefiniowanych przez użytkowni-
ka. Tym razem zostały wybrane dane z programu. 

9.2  Co więcej, istnieje opcja wyboru rodzaju stali: wę-
glowej lub nierdzewnej – w omawianym przypadku 
została wskazana stal węglowa. 

Podstawa

9.3  Jest również możliwość wyboru normy, a w tym 
projekcie ważna jest norma europejska i gatunek 
stali S235. 

9.4 Istnieje również możliwość zmiany współczynnika 
bezpieczeństwa – na potrzeby tego projektu przy-
jęto 1,15. Po kliknięciu „oblicz” następuje wylicze-
nie sugerowanej grubości – 35 mm. 

9.5  A ponieważ grubość założona w projekcie wynosiła 
20 mm, możesz zmienić tę wartość i zaakceptować 
przyciskiem „zastosuj”, po czym ta zostanie automa-
tycznie wprowadzona do modelu obliczeniowego.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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Czas na zakładkę WYNIKI. 

10.1 Tutaj domyślnie zaznaczona jest opcja „tylko dane 
z ETA”, co oznacza, że aplikacja korzysta wyłącznie 
z  danych zawartych w Europejskich Aprobatach 
Technicznych. Jeśli odznaczysz tę opcję, program 
będzie miał możliwość skorzystania z danych RAD: 
Rawlplug Advanced Design, które wybiegają po-
nad dane zapisane w ocenach ETA. Źródłem tych 
danych są badania aprobacyjne (bez zaokrągleń), 
wynikające z ETAG lub badania własne Rawlplug.

Wyniki obliczeń można filtrować na kilka sposobów. 

10.2 Możesz jednak dokonać wyboru w inny sposób, 
korzystając z opcji Optymalizacja właśnie.

10.3  Podstawowe filtry pozwalają nam na wybór typu 
kotwy – w omawianym wypadku wybrano kotwy 
chemiczne.  W kolejnym kroku możesz wybrać do-
stępne żywice, wg uznania oraz materiału, z któ-
rego wykonany jest pręt kotwy, np.: stal ocynko-
wana. 

10.110.2

10.3

10.4

10.5

10.4 Wybierasz również typ gwintu – zewnętrzny lub 
wewnętrzny oraz rozmiar. A ponieważ w pierwot-
nym projekcie planowano użyć kotew o średnicy 
30 mm, to z listy wybierasz rozmiar M30. 

10.5 W konsekwencji aplikacja sugeruje użycie żywicy 
R-KER z prętem M30 ze stali 5.8, z pozytywnym 
wynikiem i sumarycznym wytężeniem na pozio-
mie 85,9%.

Wyniki
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11.1

11.2

Wyniki

Wówczas program udostępni Ci tabelę ze wszystkimi ko-
twami, które spełniają warunki zadane w filtrach. 

11.1 Co więcej, zestawienie możesz ograniczyć tylko 
do tych kotew, których wytężenie wynosi poni-
żej 100%. 

11.2 Jeśli wybierzesz inną kotwę od pierwotnie zasuge-
rowanej, automatycznie zmienią się dane w zakład-
ce WYNIKI, a tym samym rodzaj kotwy.
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12.2

12.3

Wyniki

Jakie masz dodatkowe opcje w zakładce WYNIKI? 

12.1 Masz również możliwość narzucenia głębokość 
kotwienia w przypadku kotew chemicznych - wy-
starczy zaznaczyć tę opcję i wprowadzić własną 
głębokość, np.: 350 mm. W tym wypadku globalne 
wytężenie zmniejszyło się do 73,5%.

12.2 Przywracając nasz model możemy zobaczyć, które 
kotwy są jak obciążone i jak przebiega oś obojętna. 

12.3 Możesz także poznać szczegóły obciążeń. 

12.1
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Szczegóły projektu

13. Możesz wydrukować przykład obliczeniowy. Na tym 
etapie warto powrócić do zakładki SZCZEGÓŁY PRO-
JEKTU i uzupełnić dane specyficzne dla danego pro-
jektu, które powinny być widoczne na wydruku, np.: 
nazwę i temat projektu.
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14. Jeśli tego nie zrobisz, aplikacja przypomni Ci o tym 
w momencie kliknięcia na ikonkę druku – nie jest 
to jednak opcja obowiązkowa. Dla przypomnienia – 
w opcjach druku możesz zmienić jego język na inny 
niż ten, w którym realizowałeś projekt.

Szczegóły projektu
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15. Po akceptacji wskazań następuje generowanie do-
kumentu PDF. Na karcie wydruku znajdują się:
• wszystkie wprowadzone dane, od typu kotwy, 

przez głębokość kotwienia, rodzaj podłoża, wpro-
wadzoną płytę podstawy po kształtownik

• rysunek modelu z zaznaczeniem osi obojętnej 
i  z  tabelarycznym obciążeniem poszczególnych 
kotew

• tabelaryczne przedstawienie wyników obliczeń, 
łącznie z obciążeniem sumarycznym – w analizo-
wanym projekcie to 73,5%

• dane montażowe, łącznie z rysunkiem montażo-
wym.
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16 Zakładka DOKUMENTY udostępnia Ci możliwość 
pobrania danych technicznych z biblioteki, jak np.: 
aprobaty techniczne czy rysunki *.dwg. Możesz to 
zrobić w dowolnym momencie.

 To wszystko. Mamy nadzieję, że instrukcja oraz case 
study w zakresie korzystania EasyFix od Rawlplug 
z jednej strony zachęcają Cię, a z drugiej w klarow-
ny sposób wyjaśniają zakres i zasady korzystania 
z aplikacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym 
Rawlplug na rawlplug.com.
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