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Autorskie narzędzie

Zgodnie z EAD, ETAG i Eurocode

Nowatorskie rozwiązania

Odpowiedź na potrzeby 
profesjonalistów z branży

która umożliwia wykonywanie obliczeń projektowych do realizacji 
niezbędnych zamocowań różnego typu elementów w budownictwie 
z wykorzystaniem produktów marki Rawlplug. 

Poszczególne moduły programu dedykowane są konkretnym segmen-
tom prac wykonawczych. Każdy z nich pozwala na wykonanie obliczeń 
w czasie rzeczywistym, dając użytkownikowi nieograniczone możliwości 
dostosowania zamocowań i elementów mocowanych do realnych po-
trzeb w danym momencie. 

Co więcej, moduły tematyczne programu zawierają elementy monta-
żowe dobrane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających 
z różnych zastosowań spotykanych na inwestycjach budowlanych.

opracowanym przez wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy na co 
dzień blisko współpracują z branżowymi profesjonalistami, obserwując 
ich pracę i śledząc oczekiwania. EasyFix jest efektem wspólnych rozmów 
o potrzebach osobistych i biznesowych naszych klientów, o ich doświad-
czeniach i rozwiązaniach, jakich poszukują.

Co więcej, Rawlplug EasyFix tworzony jest w oparciu o najnowsze wy-
tyczne do projektowania, zgodne z EAD, ETAG i Eurocode, zapewniając 
wyliczeniom zgodność z normami, precyzję i najwyższą użyteczność. 

Ważne jest również to, że program jest na bieżąco aktualizowany 
i udoskonalany, z uwzględnieniem zarówno zmian w przepisach, 
najnowszych wyników badań produktów Rawlplug, jak i obowiązujących 
trendów rynkowych.

To właśnie dlatego EasyFix w komplementarny sposób odpowiada 
rzeczywistym potrzebom architektów, konstruktorów i wykonawców.

Rawlplug EasyFix
to nowatorska aplikacja

Rawlplug EasyFix
jest narzędziem autorskim

Kotwienie elementów 
w różnych podłożach

Konstrukcyjne wklejanie prętów 
zbrojeniowych

Obliczenia wiatrowe

Obliczenia drogowe i mostowe

Obliczenia dla łączenia 
elementów drewnianych
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Dla kogo jest przeznaczony?

Rawlplug EasyFix

Aby tworzyć projekty obiektów z wykorzystaniem niezawodnych 
zamocowań, bez względu na rodzaj i skalę inwestycji.

Funkcjonalność i wygoda to podsumowanie korzyści wynika-
jących z użytkowania aplikacji EasyFix. Warto poznać te kluczowe. Po 
pierwsze - poszczególne moduły EasyFix zawierają kompletne informa-
cje, które oparte są na aktualnych wytycznych przeznaczonych dla dane-
go rozwiązania. Po drugie - interfejs wejściowy jest czytelny, przejrzysty 
i bardzo intuicyjny w zastosowaniu. Po trzecie – wyniki wyświetlane są 
w czasie rzeczywistym co oznacza, że po każdej zmianie danych wejścio-
wych otrzymujemy natychmiastowy efekt potrzebnych nam wyliczeń. 
Po czwarte – zestaw typowych, ale również specyficznych filtrów po-
zwala na znalezienie optymalnego rozwiązania. Po piąte - dzięki dodat-
kowym funkcjom możliwa jest również optymalizacja elementów moco-
wanych już we wstępnym etapie projektowania. Po szóste – w aplikacji 
jest możliwość wyboru z pełnej bazy modeli i rysunków technicznych 
BIM oraz CAD dostępnych w oprogramowaniu BIM Rawlplug, dzięki 
czemu programy te są względem siebie komplementarne.

Po co?

Dlaczego?

Rawlplug EasyFix jest przeznaczony do 
profesjonalnego użytkowania przez:

PROJEKTANTÓW

ARCHITEKTÓW

WYKONAWCÓW
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Jaki zakres działań obejmuje?

Rawlplug EasyFix

Aplikacja Rawlplug EasyFix obejmuje 
5 nadrzędnych zakresów działań:

Do realizacji wyliczeń 
w poszczególnych zakresach służą, 
specjalistyczne moduły dedykowane 
poszczególnym segmentom prac 
wykonawczych. Każdy z nich 
posiada konkretne cechy, które 
pozwalają na realizację szybkich, 
precyzyjnych i użytecznych wyliczeń 
z uwzględnieniem specyfiki danego 
zakresu prac.

Projektowanie 
zamocowań w podłożach 
betonowych.

1.

Projektowanie wklejania 
prętów zbrojeniowych 
w podłożach betonowych.

2.

Projektowanie zamocowań 
z uwzględnieniem 
obciążeń wiatrowych.

3.

Projektowanie zamocowań 
charakterystycznych dla 
budownictwa drogowo-
mostowego.

5.

Projektowanie 
zamocowań w konstrukcjach 
drewnianych.

4.
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KATEGORIE OBLICZEŃ TYP MODUŁU ZGODNOŚĆ MODUŁÓW Z WYTYCZNYMI

KOTWY – projektowanie 
zamocowań konstrukcyjnych 
z wykorzystaniem prętów 
gwintowanych, prętów 
zbrojeniowych i tulei 
gwintowanych w podłożach 
betonowych i murowych.

BETON Dwa moduły służące do wykonywania obliczeń 
zamocowań konstrukcyjnych w podłożach betono-
wych. Obliczenia wykonywane są w oparciu o wy-
tyczne zawarte w EN-1992-4, ETAG 001 załącznik 
C, TR 029 CEN/TS-1992-4, FIB czy ACI 318-11. 

BALUSTRADA

MURY Obliczenia wykonywane są w oparciu o Raport 
Techniczny EOTA TR 029, ETAG 020, dla podłoży 
murowych wykonanych z materiałów sklasyfiko-
wanych w kategoriach B, C, D.

POŁĄCZENIA KONSTRUK-
CYJNE Z PRĘTAMI ZBROJE-
NIOWYMI - projektowanie 
wzmacniających prętów 
zbrojeniowych w podłożach 
betonowych

ZBROJENIE Moduł TEN pozwala na określenie wymaganej 
obliczeniowej długości zakotwienia prętów zbro-
jeniowych w konstrukcjach żelbetowych w oparciu 
o wytyczne zawarte w EN 1992-1-1 oraz Raport 
Techniczny TR 023.

ZBROJENIE NA STYKU 
BETONÓW

Zadaniem modułu jest obliczanie zbrojenia zespa-
lającego elementy betonowe wykonywane w róż-
nym czasie na podstawie PN-EN 1992-1-1.

OBLICZENIA WIATROWE 
– projektowanie zamocowań 
z uwzględnieniem obciążeń 
wynikających z działania 
wiatru na elementy pokryć 
dachów i fasad.

Moduł DACHY Moduły w tej kategorii służą do wykonywania ob-
liczeń elementów mocujących materiały narażo-
nych na bezpośrednie oddziaływanie wiatru.

Obliczenia wykonywane są w oparciu o europej-
ską normę wiatrową EN 1991-1-4 z uwzględnie-
niem załączników krajowych oraz inne krajowe 
normy oddziaływania wiatru na konstrukcje.

FASADY

WKRĘTY DO MOCOWANIA 
BLACH

WKRĘTY DO MOCOWANIA 
PŁYT WARSTWOWYCH

OBLICZENIA DROGOWE 
I MOSTOWE – projektowania 
zamocowań elementów 
infrastrukturalnych dróg 
i mostów w podłożach 
betonowych.

KAPA CHODNIKOWA

Moduły w tej kategorii pozwalają na wykonywa-
nie obliczeń połączeń elementów infrastruktury 
drogowo-mostowej z uwzględnieniem specyfiki 
tego budownictwa. Obliczenia wykonywane są 
w oparciu o EN 1991-1-4 z uwzględnieniem norm 
dedykowanych dla budownictwa drogowego EN 
1991-2, EN 40-3-1 oraz EN 1794-1.

ZBROJENIE NA STYKU 
BETONÓW

BALUSTRADA

BARIERA BEZPIECZEŃSTWA

LATARNIA

EKRAN DŹWIĘKOCHŁONNY

WKRĘT KONSTRUKCYJNE 
DO DREWNA – obliczanie 
i dobór wkrętów do podłoży 
drewnianych

POŁĄCZENIA GŁÓWNE

Dobór wkrętów i obliczenia wykonywane są 
w oparci o normę EN 1995-1-1 dla podłoży drew-
nianych i drewnopochodnych sklasyfikowanych 
w normach: EN 338, EN 14080. 

Wyszczególnione są tutaj różne typy połączeń 
występujących w budownictwie o konstrukcji 
drewnianej.

POŁACZENIA BELKI 
GŁÓWNEJ Z BELKĄ 
DRUGORZĘDNĄ

WZMOCNIENIE NA 
PODPORZE

WZMOCNIENIE PRZEŁOMU

IZOLACJA NAKROKWIOWA

Aplikacja Rawlplug EasyFix Moduł BETON

Filtry i funkcje optymalizacji dają możliwość prostego  
i szybkiego sposobu dobrania odpowiedniego rodzaju  
i rozmiaru mocowania.

Moduł pozwala również na obliczenie niezbędnej grubości płyty.

Dostępny szeroki zakres możliwości rozmieszczenia łączników na 
elemencie mocowanym.

Opcja zastosowania autorskiej metody REDM (Rawlplug Engineering 
Design Method) opartej na wieloletnich doświadczeniach inżynierów 
firmy RAWLPLUG i wytycznych europejskich. Dzięki temu istnieje moż-
liwość projektowania bardziej złożonych układów kotwienia.

Możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych, obciążeń charak-
terystycznych ze współczynnikami bezpieczeństwa charakterystyczny-
mi dla danego regionu, obciążeń sejsmicznych i ogniowych.

Możliwość projektowania według różnych norm obliczeniowych, 
amerykańskich i europejskich (np. EN, ETAG, ACI) oraz metody autor-
skiej Rawlplug. Dzięki temu obliczenia dostosowywane są do potrzeb 
i wymagań prawnych wszystkich światowych rynków. Planowane jest 
wprowadzenie do programu normy australijskiej oraz rosyjskiej.
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Moduł MURY

Obejmuje możliwość projektowania w podłożach 
murowych wykonanych z materiałów sklasyfikowanych 
w grupach B, C i D wg. ETAG 020 i ETAG 029.

Daje również możliwość definiowania podłoży wg 
uznania użytkownika.

Pozwala na wykorzystanie różnych układów cegieł, co 
pozwala na wykonywanie projektów zarówno w nowych 
jak i przy remontach już istniejących obiektów.

Filtry i funkcje optymalizacji dają możliwość prostego 
i szybkiego sposobu dobrania odpowiedniego rodzaju 
i rozmiaru mocowania.

Możliwość wprowadzania obciążeń obliczeniowych,  
obciążeń charakterystycznych ze współczynnikami bez-
pieczeństwa charakterystycznymi dla danego regionu.

Moduł BALUSTRADA

Obejmuje projektowanie zamocowań w podłożach 
betonowych. 

Zawiera schematy dopasowane do układów stosowa-
nych przy montażu barier bezpieczeństwa. 

Moduł posługuje się uproszczonym modelem 
wprowadzania obciążeń. 

Bazą do przyjmowa nia obciążeń są wytyczne normy  
EN 1991-1-1, która rekomenduje zakres obciążeń 
charakterystycznych dla różnych kategorii użytkowania.
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Moduł ZBROJENIE

Zakresem obejmuje projektowanie wklejania  
prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych. 

Użytkownikom zapewnia łatwe i intu icyjne projektowanie uciągleń 
zbrojenia (REBAR), zgodnie z wy tycznymi EUROCODE 2. 

Oferuje szereg różnych kombinacji ułożenia elementów istnieją-
cego i nowego zbrojenia, w zależności od potrzeb użytkownika, 
a także możliwość zdefiniowania istniejącego zbrojenia. 

Istotną funkcją jest obliczanie sił wewnętrznych w przekrojach 
prętów istnieją cych i nowych prętów wklejanych. 

Możliwe jest również wprowadzanie obciążeń na pojedynczy pręt, 
na przekrój poprzeczny konstrukcji lub obliczenia maksymalnych sił 
przenoszonych przez połączenie z uwagi na wytrzymałość stali. 

Szeroki zakres istniejących rodzajów stali i betonów oraz moż-
liwość definiowania własnych danych użytkownika sprawiają, że 
moduł ten otwiera nieskończone wręcz możliwości projektowe.

Moduł ZBROJENIE  
NA STYKU BETONÓW

Zadaniem modułu jest obliczenie zbrojenia zespalającego 
elementy betonowe wykonywane w różnym czasie.

Podstawą obliczeniową jest norma EN 1992-1-1.

Moduł daje możliwość różnych wariantów obliczeń:
• obliczenia rozstawu prętów przy zadanej średnicy pręta;
• obliczenie średnicy pręta przy zadanym rozstawie siatki prętów;
• sprawdzenie wytrzymałości połączenia przy zadanej średnicy 

i rozstawie prętów.

Otrzymujemy również informacje na temat ilości żywicy niezbęd-
nej do wykonania wszystkich mocowań.
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Moduł DACHY

Obejmuje projektowanie zamoco wań  
z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach 
betonowych, stalowych i drewnianych. 

Szerokie możliwości projektowe gwarantuje możliwość 
wprowadzenia dowolnego kształtu obiektu. 

Uwzględnienie skoku blachy trapezowej oraz dokładne 
projektowanie spadków i kontrspadków na powierzchni dachu 
oraz grubości izolacji pozwala na naj bardziej optymalny dobór 
długości i rodzaju łączników. 

Obliczenia bazują na normach wiatrowych, badaniach łączników 
zgodnych z ETAG 006 oraz na badaniach wiatrowych łączników 
z membranami wiodących producentów membran. 

Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii 
terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.

Moduł FASADY

Obejmuje projektowanie zamocowań  
z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach 
betonowych, murowych, stalowych i drewnianych. 

Moduł posługuje się uproszczonym modelem wprowadzania 
kształtów budynku. 

Oferuje możliwość wyłączenia powierzchni otworów okiennych 
z obliczeń, jak również wybranych ścian w całości. 

Obliczenia bazują na normach wiatrowych, badaniach łączników 
zgodnych z ETAG 014 oraz na badaniach łączników w systemach 
ETICS wiodących producentów systemów izolacji ścian metodą 
lekką mokrą. 

Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii 
terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.
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Moduł KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ

Moduł pozwala na obliczenie i dobór elementu  
łączącego kapę chodnikową z ustrojem nośny mostu.

Procedura oparta jest na normach EN 40-3-1, EN 1991-2,  
EN 1991-1-4

Możliwość wyboru kapy z deską gzymsową lub z gzymsem 
monolitycznym.

Możliwość uwzględnienia różnych systemów barier  
ochronnych w projektowaniu mocowania.

Ustawienie kotew w jednym lub dwóch rzędach.

Możliwość uwzględnienia wpływu działania latarni i ekranów 
akustycznych mocowanych do kapy chodnikowej.

Filtry i funkcje optymalizacji dają możliwość prostego  
i szybkiego sposobu dobrania odpowiedniego rodzaju 
i rozmiaru mocowania.

Instrukcja użytkowania Rawlplug EasyFix 
dla poszczególnych modułów jest dostępna:

w zakładce Usługi/Narzędzia dla projektantów 
dedykowanej aplikacji.

A. w serwisie rawlplug.com 

odpowiednio dla każdego modułu. Instrukcja 
korzystania w precyzyjny sposób opisuje po 
pierwsze - precyzyjne podsumowanie wszystkich 
funkcjonalności w poszczególnych zakładkach, 
a po drugie - ich bardzo czytelną prezentację na 
rzeczywistych widokach dostępnych w aplikacji 
wraz z powiązaniem z wynikami obliczeń 
pojawiającymi się na ekranie.

B. bezpośrednio w programie



W jaki sposób można uzyskać 
dostęp do oprogramowania?

Rawlplug EasyFix

21

Zainstalowany program automatycznie sprawdza 
zarówno dostępne aktualizacje modułów, jak i baz 
danych. Jedyny warunek to dostęp do internetu 
i akceptacja warunków aktualizacji przez użytkownika.

2. Aktualizacja oprogramowania

Dwie drogi dostępu do oprogramowania:

Użytkowanie aplikacji EasyFix jest bezpłatne, a pobra-
nie jej możliwe jest z dwóch źródeł: w zakładce Usługi/
EasyFix na stronie www.rawlplug.com lub na specjalnie 
dedykowanej stronie www.easyfix.rawlplug.com. Aby 
uzyskać dostęp do programu, wystarczy pobrać plik 
instalacyjny, klikając przycisk Pobierz EasyFix - instalacja 
nastąpi automatycznie po otwarciu pliku. Program jest 
dostępny w wersjach dla systemów Windows i iOS. Aby 
skorzystać ze wszystkich, zaawansowanych funkcji pro-
gramu, wystarczy przejść przez krótki proces rejestracji. 
Utworzenie konta zajmuje tylko chwilę – należy wejść 
w zakładkę Zarejestruj się, która znajduje się na stronie 
www.easyfix.rawlplug.com. W odpowiednich polach 
należy wpisać swój adres e-mail oraz stworzone na tę 
okazję, osobiste hasło. Podanie dodatkowych informacji, 
takich jak zawód, firma, czy numer telefonu jest dobro-
wolne i służy wyłącznie do dalszej pracy nad programem 
– na przykład wiedza, kim z zawodu są najczęściej jego 
użytkownicy pozwoli na dalszy rozwój specyficznych 
funkcji aplikacji. Po wypełnieniu formularza, na podany 
adres e-mail przesłana zostanie wiadomość potwierdzają-
ca rejestrację oraz indywidualny klucz dostępu do progra-
mu. Wpisanie klucza do programu zapewni nieograniczo-
ny czasowo dostęp do wszystkich funkcji programu.

1. Instalacja aplikacji EasyFix
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Poznaj konkretne korzyści

Rawlplug EasyFix

Program Rawlplug EasyFix jest:

 1. SPECJALISTYCZNY. Dzięki kategoriom i modułom dedykowanym różnym 
segmentom prac wykonawczych.

 2. DOSTOSOWANY DO TWOJEGO PROJEKTU. Daje możliwości obliczeń 
z uwzględnieniem różnych, charakterystycznych dla różnych rynków metod 
obliczeniowych i możliwości zmiany języka programu z poziomu głównego 
pulpitu. Co więcej, można pracować na produktach Rawlplug dobranych 
regionalnie i oferowanych specyficznie na określonych rynkach. 

 3. PRZYJAZNY W OBSŁUDZE. Dzięki wprowadzonym ułatwieniom: 
obliczeniom w czasie rzeczywistym, skrótom ekranowym, zakładce ze 
szczegółowymi wynikami oraz nowoczesnemu, przejrzystemu projektowi 
graficznemu. 

 4. ZGODNY ZE STANDARDAMI. Tworzony jest w oparciu o najnowsze 
wytyczne do projektowania, zgodne z EAD, ETAG i Eurocode.

 5. FUNKCJONALNY. Poprzez szereg możliwości, które ułatwiają projektowe, 
jak m.in. uwzględnienie obciążeń wiatrowych lub projektowych, podglądo-
wi procentowego wykorzystania nośności całej grupy lub indywidualnego 
obciążenia poszczególnych łączników.

 6. PRAKTYCZNY. Posiada zestaw typowych, ale również specyficznych filtrów, 
pozwalających na znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania. 

 7. KOMPLEMENTARNY. Współpracuje z BIM Rawlplug oraz Biblioteką 
Techniczną. 

 8. ZAWSZE AKTUALNY. Program jest na bieżąco aktualizowany 
i udoskonalany pod względem zmian w przepisach, najnowszych wyników 
badań produktów Rawlplug i obowiązujących trendów rynkowych.

Wszystkie te zalety sprawiły, że przez lata funkcjonowania EasyFix stał się ważnym i cenio-
nym przez specjalistów narzędziem. Wobec popularności programu z jednej i zmian, jakie 
stale przechodzi branża budowlana z drugiej, zespół twórców EasyFix okresowo wprowadza 
do niego większe zmiany i aktualizacje - wszystko po to, by stale dotrzymywać kroku nowym 
trendom, wymaganiom i potrzebom jego użytkowników. 
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Pobierz i korzystaj

Rawlplug EasyFix

Pobierz program ze strony 
www.rawlplug.com

rawlplug.com/pl/uslugi/narzedzia-dla-projektantow/easyfix-calculation-software

Pomoc techniczna

Doradztwo techniczne

Pomoc w projektowaniu 
zamocowań

Doradztwo techniczne na 
budowie

Technical FAQ

Narzędzia dla projektantów

BIM Rawlplug

EasyFix - aplikacja do 
projektowania zamocowań

Biblioteka Techniczna 
Rawlplug

Selektor produktów

Aktualności i referencje

Obiekty referencyjne

Aktualności

System ekspozycji  
produktów

Elementy systemu ekspozycji  
produktów

Etykietowanie

Opakowania

Produkty   Usługi   Rawlplug Academy    Zrównoważony rozwój   Kontakt  



www.rawlplug.com


