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Vítejte

Vítejte
Vítejte v programu Allplan 2015, vysoce výkonném CAD
programu pro stavební inženýry.
V této příručce se seznámíte se základními funkcemi
nejdůležitějších modulů programu Allplan 2015.
S pomocí této příručky budete již během krátké doby
schopni program Allplan 2015 efektivně využívat při své
každodenní práci.
V této kapitole najdete:
 obsah této přířučky
 dostupnou dokumentaci k programu Allplan 2015
 další nápovědu k programu Allplan 2015
 informace o školení, tréninku a podpoře projektů.
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Úvod
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Úvod
Průvodce pro vyztužování je pokračováním průvodce pro základní
moduly. V průvodci pro základní moduly je na základě 6 příkladů
vysvětleno kreslení ve 2D. V dalším příkladu získáte úvod do 3D
modelování.
Průvodce pro vyztužování má za cíl vést Vás ve snadno pochopitelných
krocích od konstruování půdorysu přes vytvoření výkresu skladby až po
vytvoření plně automaticky prostorově spravovaného plánu výztuže.
Příručka obsahuje 9 cvičení, která jsou tématicky rozdělena do 5 lekcí.
Příručka Vám nabízí odbornou přípravu pro práci v programu Allplan
2015. Protože příručka nepředstaví v rámci cvičení všechny detaily
veškerých funkcí, použijte i při pozdější práci s programem Allplan
2015 jako důležitý zdroj informací také nápovědu F1.
Na internetu si můžete z Allplan Connect stáhnout dvě šablony projektu:
 Jednu šablonu projektu se strukturami a nastaveními používanými v
příručce, ale bez konstrukce.
 Jednu šablonu projektu s hotovými cvičnými soubory k příručce, se
kterými můžete vámi vytvořená data porovnat.
Popis instalace naleznete v lekci 1: Základy, oddíl Instalace šablony
projektu (na straně 8). Jakým způsobem si můžete stáhnout šablony
projektu z internetu zjistíte v příloze v oddílu Šablony projektu na
internetu (na straně 352).
Tato příručka předpokládá, že jste seznámeni se základy práce
v programovém prostředí Microsoft® Windows®. Znalosti CAD-jsou
výhodou, s pomocí této příručky se však s programem Allplan 2015
může naučit pracovat i začátečník v oblasti CAD technologií.

Průvodce pro vyztužování
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Zdroje informací
Dokumentace k programu Allplan se skládá z následujících částí:
 Nápověda je hlavním zdrojem informací pro výuku a práci s
programem Allplan.
Při práci s programem Allplan můžete stisknutím klávesy F1 vyvolat
nápovědu k aktivní funkci nebo aktivovat
Přímá nápověda z
panelu nástrojů Standard a pak kliknout na symbol, ke kterému se
chcete dozvědět více informací.
 Příručka se skládá ze dvou částí: první část popisuje instalaci
programu Allplan. Druhá část Vám poskytne přehled o základech,
základních pojmech a všeobecných metodách zadávání údajů do
programu Allplan.
 Průvodce pro základní moduly popisuje krok za krokem, jak
používat nejdůležitější funkce konstrukce a modifikace.
 Tutorial Architektura popisuje krok za krokem, jak můžete
konstruovat kompletní budovu, vyhodnocovat konstrukci v reportech
a pořizovat grafický výstup na tiskárně.
 Tutorial pro vyztužování popisuje krok za krokem, jak vytvořit
výkresy skladby, tvaru (bednění) a výztuže a vytisknout je na
tiskárně.
 Novinky v Allplan 2015 Vás informují o všech nových funkcích a
vývoji v nové verzi.
 Jednotlivé svazky série Krok za krokem prohlubují znalosti ve
speciálních oblastech programu Allplan, jako je např. výměna dat,
správa systému, geodetické a prezentační programy atd. Jako člen
Service plus si můžete stáhnout tyto svazky jako soubory typu PDF v
části Školení - Dokumenty Allplan Connect
(http://connect.allplan.com).
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Další pomůcky
Tipy pro efektivní používání programu
V menu ? se nalézá položka menu Tipy pro efektivní použití. Zde
získáte souhrn nejdůležitějších tipů a triků pro rychlé a jisté ovládání
programu Allplan.

Uživatelské fórum (se smlouvou Serviceplus)
Uživatelské fórum Allplan Connect: Tisíce uživatelů si zde vyměňují
názory a nahromaděné poznatky. Přihlaste se na
connect.allplan.com

na internetu: Vaše často kladené otázky – naše řešení
Mnoho dotazů bylo již v minulosti pracovníky z oddělení technické
podpory zodpovězeno a řešení jsou uložena v databázi znalostí na adrese
connect.allplan.com/faq

Komentář k nápovědě
Máte-li návrhy nebo dotazy k nápovědě nebo pokud jste nalezli chybu:
Pošlete nám email na adresu
info@nemetschek.cz

Průvodce pro vyztužování
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Školení, trénink a podpora projektů
Způsob odborné přípravy má rozhodující vliv na dobu zpracování
Vašich projektů: profesionálním zaškolením ve formě seminářů,
speciálních a jednotlivých školení ušetříte až 35 % času pro zpracování!
Individuální koncept odborné přípravy je rozhodující. Seminární
střediska společnosti Nemetschek nabízejí rozsáhlý program školení a
vytvoří společně s Vámi individuální program odborné přípravy:
 Vyspělý a rozsáhlý program seminářů poskytuje profesionálnímu
uživateli nejrychlejší cestu, jak se zapracovat v novém systému.
 Speciální semináře jsou vhodné pro všechny uživatele, kteří si
chtějí rozšířit a optimalizovat své znalosti.
 Individuální školení jsou schopna vyhovět nejefektivněji způsobu
práce, který je specifický pro Vaši kancelář.
 Jednodenní intenzivní kurzy, určené cíleně pro vedoucí kanceláří,
poskytují krátkou a kompaktní formou nejdůležitější informace.
 Na přání může být školení uspořádáno také u Vás: Tento způsob
zahrnuje nejen vlastní používání programu Allplan, ale také analýzu
a optimalizaci procesů a organizaci projektů.
Aktuálního průvodce online semináři najdete na naší stránce o školení
(http://www.nemetschek-training.de).
Další informace získáte na následujících telefonních číslech:
Telefon: 0180 1 750000
Fax:
0180 1 750001
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Komentář k dokumentaci
Vašim komentářům a podnětům, které nám Vy jako uživatelé našich
programů a čtenáři našich příruček zašlete, přikládáme velký význam.
Tato sdělení jsou pro nás důležitým zdrojem vstupních informací při
sestavování a úpravě naší dokumentace.
Napište nám, co se vám na naší příručce líbilo nebo co se vám líbilo
méně. Pokud nás chcete kontaktovat, obraťte se na:
Oddělení Dokumentace
Nemetschek Allplan Systems GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
D-81829 München
Telefon: 0180 1 750000
Fax:
0180 1 750001
E-mail: info@nemetschek.cz

Průvodce pro vyztužování
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Lekce 1: Základy
V této lekci nejdříve nainstalujte šablonu projektu Tutorial
Vyztužování (bez modelu), následně spusťte Allplan,
založte nový projekt a proveďte ještě několik základních
nastavení.
Šablona projektu Tutorial Vyztužování (bez modelu),
kterou si můžete stáhnout na servisním portálu Allplan
Connect, obsahuje strukturu výkresů a přiřazenými
fóliemi. Obsahuje 4 různé tiskové sady, které nastavují
viditelnost různých hladin a volí se podle potřeby během
zpracování projektu.
Založení projektu na základě šablony projektu vám umožní
ihned začít s konstrukcí budovy bez zdlouhavých
přípravných prací.
Pokud chcete projekt včetně struktury výkresu a tiskových
sad založit sami, naleznete podrobný popis všech
potřebných kroků v Dodatku (viz "Dodatek" na straně 314)
k této příručce. Zde je obsažen také souhrn dalších
zajímavých informací k různým tématům, např. "Používání
hladin", "Program ProjectPilot", "Konfigurace palet" a
mnoho dalších.
Pokud nechcete procházet celou příručkou, můžete si
stáhnout šablonu projektu Tutorial Vyztužování (s
modelem) s hotovými cvičnými soubory rovněž z Allplan
Connect a použít jako předlohu. Tato šablona projektu
obsahuje fólie v různých stupních dohotovení, takže můžete
začít i v polovině práce a například vytvořit výztuž v
hotovém bednění. Informace o tom, jakým způsobem
můžete stáhnout šablony projektů z internetu, obdržíte v
příloze na "Šablony projektu na internetu (na straně 352)".
Malý rádce na konci lekce 1 Vám pomůže, aby se Vám
práce zdařila.
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Instalace šablony projektu
Po nainstalování programu Allplan 2015 na váš počítač a funkčním
nastavení programu můžete nyní nainstalovat šablonu projektu Tutorial
Vyztužování (s modelem i bez něj).

Jak nainstalovat šablonu projektu
 Allplan 2015 musí být úplně nainstalovaná, registrovaná a
funkčně konfigurovaná. Allplan musí po instalaci alespoň
jednou spustit a překontrolovat jeho funkčnost.
 Stáhli jste si šablonu projektu Tutorial Vyztužování (bez
modelu) z Allplan Connect (http://connect.allplan.com) do
složky podle své volby a zde ji extrahovali.
1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2 Dvakrát klikněte na extrahovanou aplikaci a klikněte v dialogu
na Spustit.
3 Uvítací obrazovku potvrďte tak, že kliknete na tlačítko Další >.
4 Přečtěte si licenční smlouvu a potvrďte, že s ní souhlasíte.
Klikněte na Další>.

5 Zadejte Vaše jméno a název Vaší firmy.
Potvrďte stisknutím Další>.

Průvodce pro vyztužování
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6 Klikněte nakonec na Dokončit.
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Spuštění Allplan a založení projektu
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Spuštění Allplan a založení projektu
Na svém počítači máte nainstalovaný program Allplan 2015 a také
šablonu projektu tutorial Vyztužování a chcete zahájit práci na projektu.
Nejdříve spusťte Allplan 2015 a založte projekt.

Jak spustit Allplan a použít dodanou šablonu
projektu
1 V menu Windows Start najeďte na Všechny programy, pak
na Nemetschek, potom na Allplan 2015 a klikněte na
Allplan 2015.
Nebo
Klikněte dvakrát na symbol na ploše

Allplan 2015.

2 Po spuštění Allplan 2015 můžete z Uvítacího dialogu
okamžitě založit projekt. Klikněte proto na příslušnou funkci.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 1: Základy

Pokud jste deaktivovali uvítací dialog, klikněte v panelu
nástrojů Standard na
Nový projekt, otevřít a poté v
dialogu Nový projekt, otevřít na
Nový projekt.
3 Zadejte název projektu Tutorial Vyztužování , aktivujte
šablonu projektu Allplan 2015 Tutorial Vyztužování (bez
modelu) a klikněte na Dokončit.
Otevře se projekt.

11

12

Nastavení

Allplan 2015

Nastavení
Proveďte nejdříve následující nastavení panelů nástrojů:

Nastavení v paletě Funkce
Pro první cvičení vyberte funkce modulu Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly. Nastavte proto v paletě Funkce tohoto modulu.

Nastavení v paletě Funkce pro následující cvičení
1 Zvolte v paletě kartu Funkce.
2 V seznamu vyberte skupinu modulů

Architektura.

3 Z karty na pravé straně palety zvolte modul
Stěny, Otvory, Stavební díly.

Základní:

V oblastech Vytvořit a Změnit se nabídnou funkce modulu
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly.

Průvodce pro vyztužování
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4 Okno palety lze umístit na kreslicí ploše na různých místech.
Klikněte za tímto účelem levým tlačítkem myši v okně palety
na horní okraj a držte levé tlačítko myši stisknuté.

5 Přetáhněte okno k jednomu ze zobrazených bodů umístění.
Zde jeden příklad:

14

Nastavení

6 Uvolněte levé tlačítko myši.
Okno se umístí na zvolené místo na kreslicí ploše.

Allplan 2015
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Upozornění: Pomocí Automatického schování můžete
trvale zapnout viditelnost okna palety ( ) nebo okno skrýt (
).
7 Umístěte okno palety podle svých představ na kreslicí plochu.
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Dynamické zadávání
Dynamické zadávání usnadňuje především prosté konstruování. Protože
se v následujících cvičeních pracuje s pevnými rozměry, bude
standardně přednastavené dynamické zadávání deaktivováno.

Deaktivace dynamického zadávání
1 Klikněte na

Čára (menu Vytvořit - modul Konstrukce).

2 Klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu
a v kontextovém menu vyberte
Nastavení pro zadávání
bodů.
3 Deaktivujte nastavení Dynamické zadávání.

Poznámka: Během zadávání bodů můžete dynamické
zadávání zapnout nebo vypnout stisknutím klávesy F11 nebo
kliknutím na tlačítko
Dynamická čára v dialogovém řádku.
4 Potvrďte nastavení pomocí OK a ukončete funkci
pomocí klávesy ESC.

Čára

Průvodce pro vyztužování

Lekce 1: Základy
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Nastavení hladin
V předkládaném projektu je struktura hladin nastavena na Projekt.
Všechna nastavení se vztahují proto jen na tento cvičný projekt.
Standard kanceláře proto zůstává nedotčen všemi provedenými
změnami. Běžně budete pravděpodobně pracovat s kancelářským
standardem, jehož nastavení jednotně stanovil správce Allplan pro celou
kancelář.
Allplan 2015 nabízí rozsáhlou strukturu hladin, která odpovídá různým
požadavkům.
Můžete vytvořit také vlastní hladiny a hierarchie hladin, pro cvičný
projekt ale použijete hladiny zadané hlavní hierarchie
ARCHITEKTURA a VYZTUŽOVÁNÍ.
Můžete se rozhodnout, zda raději individuálně nastavíte vlastnosti
formátu pera, čáry a barvy, nebo zda mají být tyto vlastnosti navrženy
v panelu nástrojů Formát s možností změny podle potřeby, nebo zda
chcete tyto atributy vždy převzít z hladin (z příslušného stylu čáry
popřípadě nastavení přiřazeného hladině).
V Příručce použijte automatický výběr hladiny při výběru funkce. Ve
cvičném projektu budete pracovat nezávisle na nastavených atributech
hladin a tyto atributy budete tedy nastavovat během kreslení.

Zkontrolujte základní nastavení ke stanovení
hladin
Tip: Standardně je na
kartě Definice formátu
aktivováno převzetí
vlastností formátu z hladin,
čímž lze v oblasti
Vlastnosti formátu
z hladin volit zaškrtávací
políčko dle Hladiny, čára.
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Nastavení

1 Klikněte v na
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Zvolit hladinu, nastavit (menu Formát).

Karta Výběr hladiny/viditelná hladina je aktivní.
2 Deaktivujte případně zaškrtávací políčko v oblasti Vlastnosti
formátu z hladin.
3 Zkontrolujte, zda je v oblasti Nastaveníaktivováno zaškrtávací
políčko Automatický výběr hladiny při výběru funkce.
4 Dále zkontrolujte, zda je aktivováno zaškrtávací políčko
Zobrazit elementy v zamčených hladinách pevnou barvou
a je nastavena barva 25.

Poznámka: Pomocí tlačítek
,
a
vlevo nahoře můžete otevřít
a zavřít stromovou strukturu hladin a vyhledávat podle určitých
záznamů.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 1: Základy
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Rádce
Možná se Vám vše nepodaří hned, tak jak si přejete. Následující přehled
vám na této cestě pomůže dosáhnout cíle.

Co dělat, když se objeví chyba?
 Vyvolali jste špatnou funkci
Stiskněte klávesu ESC a klikněte na správný symbol.
 Provedení nějaké funkce se nezdařilo
Přerušte funkci stisknutím klávesy ESC, popř. několikrát.
Klikněte na
O krok vzad.
 Vymazali jste nesprávné prvky
Pokud je funkce
Vymazat stále aktivní: Stiskněte dvakrát pravé
tlačítko myši.
Pokud není žádná funkce aktivní: Klikněte na
O krok vzad.
 Omylem jste vyvolali dialog nebo nechcete převzít změny
Klikněte na Storno.

Co dělat při "záhadných" zobrazeních na obrazovce?
 Obrazovka je prázdná, ačkoli jsou data k dispozici
Klikněte na

Zobrazit vše (panel nástrojů okna).

Klikněte na

Půdorys.

 Obrazovka je náhle rozdělena do několika oken
Klikněte na
1 Okno (menu Okno).
Tip: Zkontrolujte případně
také, jestli je odpovídající
hladina zapnuta jako
viditelná.

 Jednotlivé typy elementů (např. text nebo šrafování) se
nezobrazí
Klikněte na
Zobrazení na obrazovce (panel symbolů
Standard) a zkontrolujte, zda je aktivován typ elementu.

20
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Lekce 2: Půdorys a
výkres bednění
V této lekci získáte základní vědomosti, které potřebujete k
rychlému vytvoření plánů bednění.
 Pomocí funkcí modulu
Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly vytvoříte jednoduchý trojrozměrný model
suterénu budovy. Současně získáte náhled do techniky
oken.
Alternativně vytvoříte jednoduchý dvojrozměrný půdorys
suterénu funkcemi modulu
Konstrukce.
 S funkcemi modulu
3D modelování vytvoříte
jednoduchý trojrozměrný plán bednění výtahové jámy.
Alternativně vytvoříte stejný trojrozměrný plán bednění
výtahové jámy pomocí funkcí modulu
Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly ještě jednou.
Proveďte tato cvičení krok za krokem. Vytvoříte tím základ
ke zpracování cvičení v "Lekci 3": Výkres skladby" a
"Lekci 4: Výkres výztuže".

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění
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Přehled cvičení
Cvičení 1: Půdorys suterénu a technika oken

Suterén nakreslíte trojrozměrně pomocí funkcí modulu
Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly a dvojrozměrně pomocí funkcí modulu
Konstrukce.

22

Přehled cvičení

Allplan 2015

Cvičení 2: 3D výtahová jáma

Nakreslíte výtahovou šachtu v suterénu ve cvičení 1 pomocí funkcí
modulu
3D Modelování resp. alternativně funkcemi modulu
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění
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Cvičení 1: Půdorys suterénu
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
Na paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupině modulů
Architektura obsahuje následující modul:
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly
V tomto cvičení vytvoříte půdorys suterénu.
Použijte k tomu převážně funkcí modulu
Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly. Přístup k těmto funkcím získáte pomocí palety Funkce,
část Vytvořit a Změnit.
Navíc získáte náhled do techniky oken.
Poté vytvoříte stěny suterénu alternativně jako 2D konstrukci.
K tomuto cvičení potřebujete výkres 1 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

1

101

Půdorys 3D

102

Půdorys 2D

103

Schody 2D

104

Kótování a text

105

Výsledek výpočtu skrytých hran ....

110

Výkresy skladby

Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").
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3D model s modulem Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly
Pokud byste neměli modul
Základní: Stěny, Otvory, Stavební
díly, vytvořte nejdříve půdorys jako 2D konstrukci (na straně 87) a pak
pokračujte kótováním (viz "Kótování" na straně 71) a vytvořením
schodiště (na straně 76).

Funkce
Stěna
Napojení čárový
prvek-čárový prvek
Podpěra
Nosník, průvlak
Dveře
Okno
Skryté hrany, vypočítat
zobrazení
Deska
Výklenek, prostup v
desce
Technika oken:
3 Okna
Typ pohledu Skryté hrany
Uložit výřez obrazovky,
načíst

Cíl:

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění
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Nastavení
Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Nastavení fólií a dalších nastavení
 Zkontrolujte v paletě Funkce, zda je aktivován modul
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly (skupina modulů
Architektura) aktivován.
1 Klikněte na
Standard).

Otevřít a aktivovat (panel nástrojů

2 Protože v tomto případě pracujete se strukturou výkresu,
ukončete předvolbu pomocí Storno a vyberte kartu Struktura
výkresů.

3 Otevřete strom fólií výkresu 1 tím, že kliknete na symbol
trojúhelníku vlevo vedle výkresu a dvakrát kliknete na fólii 101.
4 Ve stavovém panelu zkontrolujte, zda je aktuální Měřítko
nastaveno na 1:100 a aktuální Délka je m. Pokud tomu tak
není, nastavte tyto hodnoty.
5 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojů Standard) a pak na
levé straněStavební díly a architektura.
6 Zkontrolujte, zda je v překrývajících architektonických prvcích
aktivováno zaškrtávací políčko Pevné pero pro plošné
elementy v arch. prvcích a potvrďte to v dialogu pomocí OK.
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7 Aktivujte v
Zobrazení na obrazovce (panel nástrojů
Standard) volbu Barva zobrazuje pero.

Průvodce pro vyztužování
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Stěny
Poznámka: Pomocí architektonických funkcí se pracuje v
trojrozměrném prostoru. Aby bylo možné přesně definovat v prostoru
polohu stavebního dílu (stěna, dveře, okno atd.), potřebujete hodnoty
výšky spodní a horní hrany stavebního dílu. Tato výška se zadává
v uvedeném případě v absolutních hodnotách.
Pro suterén obytného domu má platit následující údaje:
Hotová podlaha základové desky je umístěna na kótě -2.70 m. Pracuje
se v hrubých stavebních rozměrech, hrubá podlaha leží na kótě -2,79 m.
Spodní hrana desky je umístěna na kótě -0,31 m.
Poznámka: Poloha stěny je určena jejím počátečním a koncovým
bodem a také směrem vykreslení ve vztahu k myšlené čáře od
počátečního ke koncovému bodu.
Zobrazení podle měřítka jako stěna se dosáhne zadáním tloušťky stěny.
K zobrazení řezů stěn lze zvolit šrafování, výplň nebo stylovou plochu.
Aby program Allplan 2015 mohl vytvořit z půdorysu trojrozměrný
stavební díl, musí se zadat výška. Mohou být stanoveny další parametry,
např. materiál a druh práce.
V tomto cvičení jde především o vytvoření stěn sklepa. Je vynecháno
pozdější vyhodnocení množství. Proto stačí v dialogu zadat, resp. zvolit
tloušťku stěny, výšku a šrafování.
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Stanovte parametry stěny.

Stanovení parametrů stěny
1 Klikněte na

Stěna (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

2 V dialogovém panelu nástrojů Stěna klikněte na
Vlastnosti. Objeví se dialog Stěna.
3 Nastavte všeobecné parametry:
 V oblasti Počet vrstev nastavte jednovrstvou stěnu.
 V oblasti Osa, umístění na obrázku posuňte kurzorem osu
stavebního dílu na okraj stěny.
Poznámka: Polohou osy stavebního dílu ovlivňujete směr
vykreslení stěny. Osu stavebního dílu lze umístit po straně
stěny nebo na libovolné místo ve stěně.
4 Na kartě Parametr, atributy v řádku vrstvy č. 1 nastavte
následující obecné parametry:
 Pro Tloušťku je nastaveno 0.300. Tuto hodnotu
zachovejte.
Tip: Doporučení ke
stanovení hodnoty
Priority:
tloušťka stěny v mm.

Průvodce pro vyztužování
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 Klikněte na stávající hodnotu pro prioritu, v seznamu
klikněte na
, zadejte 300 a potvrďte OK. (Tím byla
hodnota 300 trvale připojena do soupisky a zvolena.)
Poznámka: Pomocí Priority ovlivníte protínání několika
stavebních dílů. Stavební díly s nízkou prioritou jsou v místě
řezu „vyříznuty“. Tím se při zjišťování množství zajistí, že
místa řezu nejsou rozpoznána dvakrát.
 Zvolte Typ výpočtu: m³.
 Zvolte Interakce: Dynamicky.
 Aktivujte automatické Napojení.
Dialog Stěna vypadá nyní takto:

5 Na kartě Vlastnosti formátu nastavte pero (3) 0.50:

29

30

Cvičení 1: Půdorys suterénu

Allplan 2015

Poznámka: Nastavení v panelu nástrojů Formát nemá žádný
vliv na vlastnosti formátu stěn.
6 Na kartě Zobrazení ploch nastavte následující:
 Aktivujte volbu Stylová plocha.
Jako stylová plocha je nastaven 301 Beton vyztužený.
Není-li tomu tak, klikněte na označení stylové plochy a
vyberte ji.
Karta Zobrazení ploch vypadá nyní takto:

Tip: Nastavené parametry
si systém zapamatuje a
tyto parametry zůstanou
zachovány v dialogu tak
dlouho, než provedete
další změny.

Průvodce pro vyztužování
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7 Klikněte na tlačítko Výška a nastavte výškové parametry.
Horní a spodní hrana stěny jsou zadány v absolutních
výškách. Klikněte na příslušný trojúhelník kóty.


Horní hrana stěny (= spodní hrana desky): -0,31.



Spodní hrana stěny (= horní hrana základové desky):
-2,79.

8 Potvrďte dialogy Výška a Stěna pomocí OK.

Vyplnění zadávacích formulářů
Tip: Chcete-li vědět více o
funkci Stěna, stiskněte
nyní klávesu
F1
Popis funkce se objeví v
nápovědě Allplan.

K zápisu hodnoty klikněte na zadávací pole. Pomocí klávesnice zadejte
data a potvrďte je klávesou ENTER.
Pro zápis uživatelsky definovaných hodnot do polí soupisky a jejich
trvalé načtení klikněte nejdříve na
.
Pro převzetí zadaných hodnot klikněte na OK.
K zamítnutí zadaných hodnot klikněte na Storno nebo stiskněte klávesu
ESC.
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Osa stavebního dílu, všeobecně
Stavební díly se zadávají podél osy stavebního dílu. Směr vykreslení
závisí u stěny na poloze osy stavebního dílu, směru zadávání a poloze
první vrstvy stěny.
Pomocí funkce
Otočit okolo osy (dialogový panel nástrojů
Stěna) můžete otáčet směr vykreslení stěny.
Osu stavebního dílu lze umístit na následující místa:
 Uprostřed nebo po stranách celého stavebního dílu (celková stěna)
 Uprostřed nebo po stranách jednotlivých vrstev
 S volně definovatelnou vzdáleností od hrany stavebního dílu (hrana
stěny)
Možné polohy se zobrazují malými čtverečky ve schématickém
zobrazení dílu.

A
B
C

Osa stavebního prvku
Body k uchycení osy po straně / uprostřed vrstvy popřípadě
Počet vrstev

celé stěny

K umístění osy stavebního dílu máte více možností:
 Intuitivně
Osu přesuňte intuitivně pomocí myši: Kurzor se změní na dvojitou
šipku a osa stavebního dílu se zachytí na místech označených
čtverečky. V polích s čísly vlevo vedle náhledu se zobrazují
vzdálenosti od hrany.
Jsou předdefinovány následující polohy:
Levá hrana stavebního dílu případně vrstvy
Pravá hrana stavebního dílu případně vrstvy
Střed stavebního dílu případně vrstvy
 Libovolná poloha prostřednictvím číselného zadání
Klikněte na číselné pole vlevo od obrázku a zadejte libovolnou
hodnotu udávající vzdálenost osy od hrany stěny. Hodnota další
strany se vypočítá automaticky.

Průvodce pro vyztužování
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Rozměry stavebních dílů, jednovrstvé stěny
Stavební díly se zadávají podél osy stavebního dílu. Podle polohy osy
ve stavebním dílu lze zadáváním rozměrů rozhodovat, na které straně
osy stavebního dílu (ve vztahu ke směru zadávání) se daný stavební díl
zobrazí. Pomocí funkce
Otočit okolo osy máte možnost stěnu
„sklápět“, příp. obrátit uspořádání vrstev.
Tip: Pomocí orientace
vykreslení stavebního dílu
můžete během zadávání
údajů rychle přepínat mezi
vnitřními a vnějšími
rozměry.

Směr vykreslení se vyznačí pomocí šipky a polohy první vrstvy stěny.
Ty mohou být zapnuty / vypnuty v
Zachycení bodu v oblasti
Zobrazení zachycení bodu v položce Symboly při zadávání stěn.
Podle polohy osy stavebního dílu jsou k dispozici mimo jiné
následující možnosti:
 Jednovrstvá stěna, osa stavebního dílu po straně:

1
2
A
B
C

Počáteční bod stavebního dílu
Koncový bod stavebního dílu
Osa stavebního prvku
Vykreslení
Směr zadávání

Po kliknutí na

1
2
A
B
C

Otočit okolo osy:

Počáteční bod stavebního dílu
Koncový bod stavebního dílu
Osa stavebního prvku
Vykreslení
Směr zadávání
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 Jednovrstvá stěna, osa stavebního dílu uprostřed:
Po kliknutí na
Otočit okolo osy nelze zjistit žádný rozdíl.
Když jsou nastaveny všechny parametry, lze kreslit stěny. Zadány jsou
vnější rozměry, proto se stanoví směr vykreslení stěny směrem dovnitř.

Nakreslení vnějších stěn
1 Klikněte na typ stěny

Přímý stavební díl.

2 Vlastnosti / Počáteční bod
Umístěte počáteční bod na kreslicí ploše.
Stěna visí na nitkovém kříži. Zkontrolujte, zda je vypnuto
dynamické zadávání. To je případ, kdy počáteční bod není
vyznačen pomocí kříže. Deaktivujte případně dynamické
zadávání tím, že stisknete klávesu F11.
3 Zkontrolujte a stanovte vykreslení stěny:
 V dialogu Stěna jste stanovili osu stěny (= zadávací čáru)
na straně stěny.
 Jak je vidět z následujícího obrázku, u rozměrů zadaných
pro stěny se jedná o vnější rozměry.
Začínáme s vodorovnou stěnou vlevo dole a počáteční bod
stěny leží vně; stěna se proto musí vykreslit směrem
nahoru (= uvnitř).
 Zkontrolujte vykreslení podle náhledu stěny na nitkovém
kříži. Malá šipka musí ukazovat směrem nahoru (= uvnitř).
Tip: Během zadávání
elementu může být osa
stavebního dílu rychle přes
klávesnici změněna
pomocí klávesové zkratky
nebo pomocí
v
dialogovém řádku.

Průvodce pro vyztužování
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 Jestliže šipka neukazuje nahoru, můžete v dialogovém
panelu nástrojů Stěna kliknutím na
Otočit okolo
osy stěnu „otočit“; stěna se pak bude nacházet na opačné
straně zadávací čáry/osy stavebního dílu.
4 V dialogovém řádku zadejte pro
3,51.

X-souřadnici hodnotu

Další stěny se ihned připojí tak, že se jako u polygonů v
dialogovém řádku zadají délky dX a dY.
5 Zadejte následující hodnoty:
dY :

1,0

dX :

5,19

dY : -1,0

dX :

4,505

dY : 16,45

dX : -3,205

dY :

dX : -3,275

1,0

dY : -1,0

dX : -3,275

dY :

dX : -3,45

1,0

dY : -8,375

dX : -1,2

dY : -3,0

dX :

dY : -6,075

Tip: Není-li Vaše
konstrukce zcela viditelná,
klikněte na
Zobrazit vše (okraj
okna).
Panel nástrojů Okna pro
ovládání zobrazení může
být umístěna na horním
okraji okna. Klikněte v
menu Zobrazit na Panel
nástrojů a pak na Panel
nástrojů Okna nahoru.

1,2

36

Cvičení 1: Půdorys suterénu

Allplan 2015

A Vykreslení stěny
6 Zadání stěn se automaticky ukončí.
Stiskněte klávesu ESC k ukončení funkce

Stěna.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění
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Nakreslete vnitřní stěny s jinou tloušťkou a prioritou jako vnější stěny.
Výška stěny zůstane zachována.

Kreslení vnitřních stěn
 Modul

Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly je aktivní.

1 Klikněte dvojitě pravým tlačítkem myši na vnější stěnu.
Tímto způsobem jste aktivovali funkci
Stěna a zároveň
převzali vlastnosti. Nemusíte tedy například znovu nastavovat
výšku.
2 Zvolte typ stěny

Přímý stavební prvek.

3 Změňte následující

Vlastnosti

 na kartě Parametr, atribut:
Tloušťka (m) = 0,24
Priorita = 240
 na kartě Vlastnosti formátu:
Pero (2) = 0.35 mm
a potvrďte tlačítkem OK.
4 Vlastnosti / Počáteční bod
Nakreslete první vodorovnou vnitřní stěnu tak, že počáteční
bod stanovíte u spodního rohu stěny (viz následující obrázek)
oblasti schodiště. V náhledu zkontrolujte orientaci směru
vykreslení stěny a případně ji změňte klepnutím na
Otočit okolo osy.
5 Zadejte pro
zadejte pro

X-souřadnici hodnotu 5,815. Následně
Y-souřadnici hodnotu 2,40.

6 Uzavřete obvod stěn tak, že kliknete na koncový bod horního
rohu vnější stěny.
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7 Klikněte na horní pravý bod jako počáteční bod stěn výtahu
(viz následující obrázek).
8 Zadejte pro

X-souřadnici hodnotu 1.78.

9 Zadejte pro
Y-souřadnici hodnotu –2,48 a následně pro
X-souřadnici hodnotu –1,00 .

Tip: Funkci lze ukončit
namísto klávesou ESC
také pravým tlačítkem
myši v panelu nástrojů.

10 Ukončete zadání stěn a funkci
ESC.

Stěna stisknutím klávesy

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

39

Pro konstrukci další stěny použijte funkci
Napojení čárový
prvek-čárový prvek. Tím můžete stávající stěnu prodloužit až k jiné
stěně.

Prodloužení stěny k jiné stěně
1 Klikněte pravým tlačítkem myši na stěnu výtahu, kterou je
třeba prodloužit.
2 Zvolte v kontextovém menu
Napojení čárový
prvek-čárový prvek. Dbejte na to, aby šířka spáry byla
nastavena na 0.00 a změňte ji případně v dialogovém řádku.
3 Klikněte na stěnu, ke které se má provést prodloužení.

4 Prodlužte stěnu výtahu také ke stěně domovního schodiště a
funkci ukončete.
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Ke konstrukci dalších vnitřních stěn použijte vztažný bod stávajících
stěn a ortogonální typ rozložení. Poté, co jste následně zkonstruovali
vnitřní stěny, můžete zbývající ještě chybějící vnitřní stěny podle
následujícího výkresu vytvořit samostatně.

Účelné vytvoření ortogonálních stěn
1 Klikněte na
2 Zvolte typ stěny

Stěna (paleta Funkce, oblast Vytvořit).
Přímý stavební prvek.

3 Klikněte na první vnitřní roh stěny nahoře vpravo (viz
následující obrázek) a stanovte orientaci stěny směrem
doprava respektive dolů.
4 Zadejte délku stěny:
X-souřadnice = 0 a
Y-souřadnice = -7,78.
5 V dialogovém řádku klikněte na

Zadávání v pravém úhlu.

6 Příp. potvrďte hodnotu dy = 0, abyste získali zadání ve směru
X a klikněte na spodní průsečík dříve vytvořené vnitřní stěny s
vnější stěnou pro určení koncového bodu stěny.
7 Aby bylo možné umístit horní vodorovnou stěnu, klikněte na
pravou čáru stěny právě vytvořené svislé stěny. Objeví se
vztažný bod.
8 Přemístěte případně vztažný bod do levého spodního rohu a
zadejte vzdálenost k připojovacímu bodu stěny: 1,40.
9 V dialogovém řádku je typ zadání stále nastaven na
Zadávání v pravém úhlu.
Zkontrolujte orientaci stěny směrem nahoru a klikněte na
pravý spodní roh stěny.
10 Nakreslete nyní samostatně zbývající vnitřní stěny.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

11 Zadání stěn se vždy automaticky ukončí. Funkci
ukončete stisknutím klávesy ESC.

41

Stěna

42

Cvičení 1: Půdorys suterénu

Allplan 2015

Vložka: Projekce a technika oken
Pokud pracujete se stěnami a jinými stavebními díly, můžete kliknutím
myší vytvořit prostorový dojem budovy. Symboly standardních projekcí
najdete v příslušném okraji okna.

Tip: V příručce se pracuje
s aktivní volbou Propojení
oken (Standardní
nastavení, menu Okna).
Pokud se změní velikost
jednoho okna, pak se
velikost druhého okna
interaktivně upraví. Nové
okno se vloží do
stávajícího uspořádání.

Pomocí programu Allplan 2015 lze na obrazovce současně zobrazit a
zpracovávat několik projekcí. V každém okně může být zobrazen
libovolný výřez obrazu, celý obraz nebo axonometrická projekce.
Změny v jednom okně jsou okamžitě viditelné v ostatních oknech.
Můžete definovat vlastní okna nebo z pěti variant zvolit automatické
rozčlenění okna se standardními projekcemi a ty poté měnit
individuálně.
Zvolte typ zobrazení na obrazovce v menu Okno. Uspořádání
doplňkových oken můžete vybírat buď Vlevo nebo Vpravo.

Průvodce pro vyztužování
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Funkce obrazovky v panelu nástrojů okna
Funkce v Panelu nástrojů Okna vám umožní jak volnou navigaci na
obrazovce, tak také libovolnou perspektivu nebo zobrazení
zkonstruovaného objektu. Každý výřez a každý detail své konstrukce
můžete libovolně zvětšovat nebo zmenšovat. Přitom si můžete
zobrazovat buď celý objekt nebo pouze vybrané stavební díly v různých
typech zobrazení.
Většina těchto funkcí jsou takzvané 'transparentní' funkce, tzn. můžete je
používat, zatímco nějaká jiná funkce (např. čára) zůstává aktivní.
Aby kreslicí plocha v grafickém okně zůstala co nejméně omezená,
zobrazuje se panel nástrojů okna až v okamžiku, když se kurzor nachází
v blízkosti jeho dolního okraje (u příslušného nastavení u horního
okraje). Pokud pracujete s několika grafickými okny, můžete si v
každém grafickém okně zobrazit panel nástrojů okna.

Cvičení 1: Půdorys suterénu
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Funkce

Použití

Plovoucí panel nástrojů
Standardní projekce

Pomocí plovoucího panelu nástrojů
Standardní projekce
zvolíte zobrazení půdorysu nebo jednu ze standardních projekcí.
Tip: Standardní pohledy můžete také nastavit tím, že
podržíte KLÁVESU CTRL a současně stisknete jednu z
ČÍSLIC na numerické části klávesnice. Předpokladem je
aktivovaná klávesa NUMLOCK.
Poznámka: 2D elementy jsou v projekci viditelné pouze tehdy, když je
v
Zobrazení na obrazovce aktivováno nastavení Zobrazit 2D
elementy ve 3D zobrazení.

Zobrazit vše

Pomocí funkce
Zobrazit vše nastavíte měřítko zobrazení na
obrazovce tak, aby byly všechny elementy viditelných dokumentů
úplně viditelné. Pokud je ale pomocí
Uložit výřez obrazovky,
načíst načtený výřez obrazovky, bude zobrazen jen tento výřez
obrazovky.
Pomocí ESC můžete překreslení obrazovky zrušit.
Tip: Můžete také dvakrát kliknout prostředním tlačítkem myši.

Výběr detailu okna

Výběr detailu okna zoomuje výřez z kreslící plochy tak, že
s přidrženým levým tlačítkem myši vytáhnete aktivační okno.
Poznámka: Pokud máte více otevřených oken, zobrazí se výřez v okně,
ve kterém jste stiskli tlačítko. Výřez však můžete zvolit i ve všech
ostatních oknech. Předpokladem je to, že není zvoleno žádné
perspektivní zobrazení a také že v obou oknech jsou zobrazeny stejné
projekce.
Tip: Můžete vybrat detail okna také pomocí pravého tlačítka myši, bez
vyvolání funkce

Mód otáčení

Výběr detailu okna.

Zapne nebo vypne mód otáčení.
V konstrukčním módu: Nastaví perspektivní zobrazení. Kurzor se
chová při tažení jako v animačním okně (mód koule, kamerový mód).
V Módu otáčení: Pokud je vypnuto, lze v animačních oknech kreslit
jako v axonometrických oknech.

Předchozí zobrazení

Předchozí zobrazení zobrazí naposled nastavený pohled.

Následující výřez
obrazovky

Následující výřez obrazovky vyvolá následující pohled.

Průvodce pro vyztužování
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Uložit výřez obrazovky, načíst uloží aktuálně nastavený výřez
obrazovky pod jménem nebo načte uložený výřez obrazovky. Tímto
způsobem lze nastavit několik často používaných výřezů obrazu.
Poznámka: Pokud je aktivovaný (stisknutý) symbol

, nezobrazí se

při kliknutí na
Zobrazit vše celá konstrukce, ale pouze uložený
výřez. Klikněte znovu na symbol pro jeho deaktivaci.
Nastavení pohledu

Pomocí funkce
Nastavení pohledu zobrazíte perspektivně
v prostoru 3D modely zadáním bodu oka a cílového bodu.
Nastavení pohledu můžete také použít v případě, že chcete ze
struktury stavby vygenerovat pohled.
Na obrazovce zobrazená projekce může být uložena do
zvláštního dokumentu jako drátový model nebo v zobrazení se
skrytými hranami. V tomto dokumentu leží perspektiva jako 2D
výkres a může být dále zpracována např. moduly Konstrukce a
Texty.
Poznámka: Pokud chcete nastavit jednu ze standardních projekcí,
můžete také kliknout v menu Zobrazit na Pohled nebo ji můžete
nastavit v panelu nástrojů okna.

Výběr elementů

Umožňuje vybírat jednotlivé konstrukční prvky, které se mají zobrazit
v aktuálním grafickém okně. Všechny ostatní konstrukční prvky se
dočasně skryjí.

Okno stále v popředí

Okno stále v popředí zobrazí okno vždy v popředí, tzn. před
jinými okny. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je
deaktivována volba Spojená okna a zde pouze v případě, že okno není
maximalizováno.

Cvičení 1: Půdorys suterénu
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Osvit

Osvit upravuje jas v okně s typem pohledu Animace v rozmezí od -25
do 25. Nastavení se projeví pouze v aktuálním okně; např. u rendrování
není zohledněno.

Zobrazení řezu zap/vyp

Zobrazení řezu zobrazí architektonický řez, který jste definovali
pomocí

Vedení řezu. Vedení řezu můžete identifikovat zvolením v

rozbalovacím menu nebo kliknutím na kreslicí plochu. Pomocí
zobrazení řezu vypnete.
Měřítko obrazovky

Nastavuje měřítko obrazovky. Můžete buď volit z více standardních
hodnot nebo zadat libovolnou hodnotu. Pro zadání libovolné hodnoty
napište hodnotu do vstupního pole a potvrďte klávesou ENTER.

Typ pohledu

Určuje zobrazení aktuálního obsahu okna jedním z následujících
způsobů:
Drátový model
Skryté hrany
Animace
Skica
RT Render
Pomocí Nový typ pohledu... můžete individuálně definovat a ukládat
typy pohledů.
Typy pohledů lze modifikovat pomocí
okna, která používají tento typ pohledu.

Nastavení platí pro všechna

Poznámka: Pomocí
Skryté hrany, výpočet zobrazení můžete
skryté hrany uložit ve 2D zobrazení ve zvláštním dokumentu.

Průvodce pro vyztužování
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Ve Zpracování plánu máte dále k dispozici následující typy pohledu, pomocí kterých můžete přepínat mezi
náhledem návrhu a náhledem plánu, který se má tisknout.
Náhled návrhu

Pomocí Náhledu návrhu se elementy v plánu zobrazí tak, jak jste je
vytvořili. Zohlední se naddefinice pera, čáry a/nebo barvy. Volbou
Zobrazení na obrazovce můžete ovlivnit druh a rozsah znázornění.
Nastavení funkce

Náhled tisku

Tisk plánů nebude zohledněno.

Pomocí Náhled tisku se vám plán zobrazí tak, jak bude vypadat
při výstupu na barevné tiskárně. Podle nastavené tiskárny dojde
k barevnému nebo černobílému tisku.
Pro zobrazení budou zohledněny
Elementy k tisku
aktivované ve funkci Tisk plánů a také parametry karty
Tiskový profil. V
Zobrazení na obrazovce máte k
dispozici ještě několik dalších možností.
Poznámka: Aby byla možná uživatelsky příjemná práce v náhledu
tisku, aktivují se elementy nacházející se mimo stránku, okraje plánu, a
pokud jsou aktivované, zobrazí se tisková oblast výstupního zařízení,
ačkoliv na konečném tisku nejsou vidět. Pro lepší obslužnost se v
náhledu tisku také používá aktivovaná a signální barva, přičemž i zde je
zohledněno přiřazení barvy, které je k dispozici ve funkci
plánů.

Tisk

Cvičení 1: Půdorys suterénu

48

Allplan 2015

Upozornění: Další funkce k ovládání zobrazení na obrazovce najdete v
menu Zobrazit:
Symbol

Funkce

Použití

Posun obrazu

Posun obrazu posune pohled v aktuálním okně o určenou
vzdálenost. Vzdálenost zadáte se stisknutým levým tlačítkem myši.
Pohled v aktuálním okně můžete přesunout také pomocí stisknutého
středního tlačítka myši, resp. kurzorovými klávesami.

Překreslení obrazovky

Překreslení obrazovky obnoví zobrazení aktuálního výřezu
obrazovky. Pomocí ESC můžete překreslení obrazovky zrušit.

Zmenšit obraz

Zmenšit obraz zmenší postupně výřez obrazovky (měřítko
zobrazení na obrazovce se zdvojnásobí).

Zvětšit obraz

Zvětšit zvětší postupně detail obrazovky (měřítko zobrazení na
obrazovce se změní na poloviční).

Průvodce pro vyztužování
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Následující kroky objasňují techniku oken v souvislosti s funkcemi
zobrazení obrazovky.

Technika oken: Detail a celkový pohled
1 V menu Okno klikněte na

3 Okno.

2 Klikněte v okně vlevo nahoře na
3 Klikněte v okraji pravého okna na

Půdorys.
Výběru detailu okna.

4 Zvolte v levém horním okně detail obrazu.
Tento detail se zobrazí v okně, ve kterém jste kliknuli na
Výběr detailu okna (zde: pravé okno).
Tímto způsobem můžete pracovat na detailu a máte vždy
přehled o celé konstrukci.
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Zobrazení trojrozměrného výkresu se skrytými
hranami
1 Klikněte na

3 Okna.

2 Zvolte v levém horním okně pomocí
v okraji okna
typ pohledu Skryté hrany a tím zapnete zobrazení skrytých
hran.
Poznámka: Nastavení pro zobrazení skrytých hran stanovíte
ve výběru typu pohledu kliknutím na
pomocí palety.
3 K vypnutí zobrazení dělicích čar mezi vnějšími a vnitřními
stěnami, které byly vytvořeny s rozdílnými tloušťkami pera,
zvolte v
Zobrazení na obrazovce (panel nástrojů
Standard) dočasně nastavení Všechny elementy barvou č.
1.

Průvodce pro vyztužování
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Uložit výřez obrazovky, načíst
1 Zvolte pomocí
Výběr detailu okna požadovaný detail v
zobrazení půdorysu (pravé okno).
2 Klikněte na

Uložit výřez obrazovky, načíst.

3 Klikněte v dialogu Uložit výřez obrazovky, načíst na Nový,
zadejte název pohledu a klikněte na Načíst.
Tip: Stejným způsobem
můžete pomocí
Uspořádání oken uložit,
načíst v menu Okna uložit
celé uspořádání oken a
jedním kliknutím jej opět
načíst.

Detail obrazu se nyní aktivuje (symbol
je zobrazen jako
stisknutý), tzn. pokud kliknete na
Celá obrazovka, zobrazí
se aktivní výřez obrazovky.
4 Deaktivujte
Uložit výřez obrazovky, načíst (symbol je
zobrazen nestisknutý) a klikněte potom na
Zobrazit vše.
Nyní není zobrazen uložený detail obrazu, ale celý obraz.
5 V menu Okno klikněte na
1 Okno. Tím se také vypne
zobrazení skrytých čar a uložení detailu obrazu.
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Sloupy
V půdorysu suterénu chybí ještě sloupy.

Kreslení sloupu
 Nacházíte se v půdorysném zobrazení na fólii 101. Je
nastavena čára 1.
1 V panelu nástrojů Formát zvolte tloušťku pera (3) 0.50 mm a
klikněte na
Sloup (paleta Funkce, oblast Vytvořit).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina AR_SLOUP, a aktivujte
ji případně v menu nebo na panelu nástrojů Formát.
2 V dialogovém panelu nástrojů Sloup klikněte na
Vlastnosti.

Průvodce pro vyztužování
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3 V dialogovém panelu nástrojů Sloup, jak je znázorněno v
obrázku nahoře:
Typ:
Obdélníkový sloup
Šířka: 0.25m
Tloušťka: 0.40m
Priorita: 250
Stylová plocha: 301 Beton (vyztužený)
4 Klikněte na Výšku a nastavte absolutní výšky sloupu:


Hrana nahoře : -0,51.



Hrana dole : -2,79.

5 Potvrďte oba dialogy.
6 V dialogovém panelu nástrojů Sloup nastavte
Transportní bod pro náhled vpravo dolů.

7 Klikněte na první vnitřní roh stěny nahoře vpravo (viz obrázek
nahoře).
Tento bod slouží jako vztažný bod dalšího zadávání
souřadnic. Tato skutečnost je zvýrazněna tím, že vstupní pole
dialogového řádku jsou podložena žlutě.
8 V dialogovém řádku zadejte pro
X-souřadnici hodnotu
0,00 a pro
Y-souřadnici hodnotu 2,85 a potvrďte klávesou
ENTER.
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Sloup se umístí do určené polohy.
9 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.

Přidělení hladiny
U stěn a věnců přiřaďte v dialogu
Vlastnosti hladinu a další
vlastnosti formátu jako pero, čáru a barvu.
Poznámka: Podle nastavení hladiny provedeného v lekci 1 "Základy" se
k aktivované funkci automaticky vyvolá příslušná hladina!
Pokud se tak nestane nebo chcete-li přiřadit jinou hladinu, postupujte
následujícím způsobem.
Tip: Volba hladiny
Postupujte vždy takto:
-

Nejdříve zvolte funkci.

- Zkontrolujte krátké
označení hladiny v panelu
nástrojů Formát.
- Případně změňte
hladinu.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

55

Volba aktivní hladiny
 Funkce
Sloup je aktivní.
Dialogové pole s vlastnostmi je zavřeno.
1 Klikněte do soupisky Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát).

Tip: K získání lepšího
přehledu o tom, které
hladiny jste již obsadili,
klikněte v menu Formát na
Výběr hladin,
nastavení a zvolte v
oblasti seznamu Obsah
volbu Výpis existujících
hladin v načtených
dokumentech.
Alternativně otevřete
paletu Hladina, zde
otevřete kontextové menu
a klikněte na Výpis
existujících hladin
v načtených
dokumentech.

2 Existuje-li hladina AR_SLOUP v seznamu rychlého výběru,
klikněte na ni.
3 Pokud hladina AR_ST není v seznamu rychlého výběru,
klikněte na Vybrat… a dvojitým kliknutím aktivujte hladinu v
dialogu Hladina - jednoduchá volba.
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Nosník
Nad sloupy umístěte nyní od stěny ke stěně průvlak.

Kreslení nosníku
1 Klikněte na
Nosník, průvlak (paleta Funkce, oblast
Vytvořit) a v dialogovém panelu nástrojů Nosník, průvlak
klikněte na
Vlastnosti.

2 Nastavte parametry pro průvlak podle obrázku nahoře:
Tloušťka: 0.25m
Priorita: 250
Pero: (2) 0.35 mm
Stylová plocha: 301 Beton (vyztužený)
3 Zkontrolujte, zda je nastavena hladina AR_NOSN a příp. ji
aktivujte.

Průvodce pro vyztužování
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4 Klikněte na symboly výšky
nosníku:


Hrana nahoře : -0,31.



Hrana dole : -0,51.
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a nastavte absolutní výšku

5 Potvrďte oba dialogy.
6 Klikněte na počáteční bod (viz následující obrázek).
7 V dialogovém řádku klikněte na
a pro dX zadejte hodnotu 0.

Zadávání v pravém úhlu

8 V náhledu zkontrolujte orientaci směru vykreslení nosníku a
případně ji změňte klepnutím na
Otočit okolo osy.
9 Koncový bod průvlaku se určí kliknutím na vodorovně
procházející zeď.
Protože jste zvolili pravoúhlé zadávání, můžete kliknout na
stěnu také v rohovém bodě.
Provede se konstrukce průvlaku.

10 Ukončete zadání průvlaku stisknutím klávesy ESC.
11 Jestliže chcete provést kontrolu správné polohy, aktivujte buď
jednu z projekcí v menu Pohled nebo použijte techniku oken.
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Otvory
Poznámka: Dveře a okna jsou otvory, stejně jako niky a vybrání.
Otvory se vytváří stejným způsobem. Rozdíl spočívá v nastavení
parametrů stavebního dílu, které jsou pro každý druh otvoru specifické.
Stěna a otvor jsou navzájem spojené. Stěna „ví“ o svých otvorech a
„vezme“ je sebou, když se například přesune.
Všechny dveře v suterénu jsou jednokřídlé a mají s výjimkou dveří
schodiště a výtahu rozměr otvoru 0,885/2,10 m. Objekty se zde
nepoužívají. Nakreslí se jen otvory dveří bez symbolu otevírání. K
zobrazení nadedveřního překladu se zapne zobrazení prahů.
Princip, podle kterého jsou zadávány otvory dveří, platí pro všechny
otvory.

Zadání otvoru
Tip: Parametry lze
pojmenovat a uložit jako
oblíbené.
Pomocí
je možné
převzetí parametrů
stávajících stavebních dílů.

 Klikněte na první bod otvoru.
 Nastavte parametry stavebního dílu a výšky.
 Zadejte šířku otvoru.
Stejné otvory lze postupně kreslit bez opětovného zadávání parametrů,
neboť nastavené parametry stavebního dílu a údaje výšky jsou uloženy
až do doby, kdy se provede jejich nová definice.

Vytvoření otvorů dveří
 Nacházíte se stále v modulu Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly.
1 Klikněte na
Dveře (paleta Funkce, oblast Vytvořit).
Dveřní otvor visí s Vaším transportním bodem na nitkovém
kříži.
K současnému uložení objektu s otvorem se navrhne hladina
AR_OBJ. Samotný otvor obsahuje nezávisle na nastavené
hladině vždy hladinu stavebního dílu, ve kterém se vytváří
otvor.
Nastavení hladiny proto nemá žádný význam.
2 Nastavte v dialogovém panelu nástrojů Dveře
Transportní bod pro náhled vpravo dolů a zkontrolujte, zda
je v dialogovém řádku vypnutá funkce
Přímé zadání

Průvodce pro vyztužování
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odstupu. V opačném případě zadejte pro Odstup ke
vztažnému bodu hodnotu 0,00, abyste umožnili zadání
vztažného bodu.
3 Klikněte na vnější čáru stěny schodiště přibližně v oblasti, ve
které se mají být umístěny dveře (viz následující obrázek).
Vztažný bod se označí a zobrazí se vzdálenost.

4 Zkontrolujte vztažný bod, v případě potřeby jej přemístěte do
levého horního vnitřního rohu a zadejte v dialogovém řádku
vzdálenost 3,825 m.
5 Klikněte na

Vlastnosti.
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obdélníkový typ dveří.

7 Klikněte na symbol Dveřní doraz a vypněte zobrazení
symbolu otevírání dveří kliknutím na
Vyp.

Průvodce pro vyztužování
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8 Klikněte na Výška… a nastavte horní a spodní hranu dveří
jako absolutní výšky. Zadejte pro spodní hranu
-2,79. Horní hrana je výsledkem z výšky dveří plus skladby
podlahy (0.09 cm). Zadejte -0,69.

9 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
10 Aby hrany překladu v půdorysu byly viditelné, zvolte
Oboustranné zobrazení prahů. Jako pero pro práh zvolte
0.35 mm, čáru a barvu převezměte nezměněné. Pro hladinu
nastavte AR_WD.
Deaktivujte nastavení Vytvořit ostění.
11 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
12 V dialogovém řádku zadejte šířku otvoru 1,01 m. Nakreslí se
dveřní otvor.
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Tip: Bod umístění dveří
(vlevo, vpravo nebo
uprostřed) můžete
přemístit v dialogovém
panelu nástrojů Dveře.
Dále zde můžete rovněž
deaktivovat dotaz na šířku
otvoru v dialogovém řádku,
pokud chcete vytvořit více
dveří se stejnou šířkou.
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13 Nakreslete nyní samostatně všechny dveřní otvory. Pro
všechny vnitřní dveře s výjimkou dveří výtahu, které mají
výšku 2,25 m, zadejte pouze šířku otvoru v dialogovém řádku.
Dbejte přitom na správné vzdálenosti. U dveří výtahu změňte
výšku v dialogu:
spodní hrana = -2,79, horní hrana = -0,54.

Tip: Aby bylo možné
zkontrolovat aktuální stav
v prostorovém zobrazení,
zvolte standardní projekci
(menu Pohled) a pomocí
typu pohledu Skryté
hrany vytvořte zobrazení
skrytých hran.

14 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.

Průvodce pro vyztužování
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V následujících cvičeních se připojí okenní otvory do stěn. Zde je třeba
zohlednit nejen rozdílné šířky otvorů, ale také rozdílné výšky parapetů a
otvorů. Stejně tak jako dveře se také okna kreslí společně s ostěním.
Technika práce je Vám již známa z předchozích kroků. Stanovíte
výškovou polohu, zvolíte tvar okna a umístíte otvor v půdorysu.

Vytvoření okenních otvorů
Tip: Je-li to nutné, upravte
bod umístění (v
dialogovém panelu
nástrojů Okno) a polohu
vztažného bodu.

1 Klikněte na

Okno (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

2 V dialogovém panelu nástrojů Okno nastavte
Transportní
bod pro náhled na vpravo dole a zkontrolujte, zda je v
dialogovém řádku vypnutá funkce
Přímé zadání odstupu
nebo pro Odstup ke vztažnému bodu nastavená hodnota
0,00.
3 Klikněte na vnější čáru horní levé vnější stěny a zadejte v
dialogovém řádku vzdálenost vztažného bodu.
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Vlastnosti.

5 Rozměry okna činí b/d = 80/60 cm. V případě překladu šířky
20 cm je horní hrana otvorů umístěna na kótě
–0,51 a dolní hrana na –1,11. Klikněte na Výška… a zadejte
hodnoty jako absolutní výšku.
6 Aby hrany překladu v půdorysu byly viditelné, zvolte
Oboustranné zobrazení parapetů. Vlastnosti pero, čára a
barva parapetu převezměte nezměněné. Pro hladinu nastavte
AR_WD.
Deaktivujte nastavení Vytvořit ostění.
7 Dialog potvrďte tlačítkem OK.

Průvodce pro vyztužování
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8 Nakreslete nyní okna podle obrázku. U levé vnější stěny pozor
na změněné nastavení parametrů.
Zadání změn se provádí dvěma možnostmi:
 Zadejte výšku parapetu –1,31 a výšku otvoru 0,80
 nebo klikněte na tlačítko Výška a změňte spodní hranu na
-1,31.
9 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.
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Nastavení vztažného bodu
Není-li navržený vztažný bod akceptován, pak
 můžete na čáře zdi umístit nový bod nebo
 můžete zvolit bod mimo čáru. Pata kolmice na čáru zdi se stane
novým vztažným bodem.

Průvodce pro vyztužování
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Kontrola návrhu
Pomocí zobrazení, ve kterém nebudou zobrazeny skryté čáry, získáte
kontrolu nad tím, zda dosavadní zadání byla v pořádku a zda výšková
poloha okenních a dveřních otvorů je správně umístěna. Výpočet
skrytých čar můžete uložit na fólii.

Kopírování zobrazení 3D do jiné fólie
1 Klikněte v okraji okna na
jihovýchodní.

Axonometrie - přední/pravá,

2 Klikněte na
Skryté hrany, vypočítat zobrazení (panel
nástrojů Standard).

3 V dialogu Skryté hrany, vypočítat zobrazení klikněte na
Výpočet skrytých hran.
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Tip: Pro uložení výsledku
výpočtu skrytých hran jako
NDW souboru klikněte v
menu Soubor na Uložit
jako ...
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4 Deaktivujte nastavení Zobrazit skryté hrany a potvrďte dialog
a následující upozornění pomocí OK.
Výpočet skrytých hran se zobrazí v novém okně.
5 Okno zavřete kliknutím vpravo nahoře na Zavřít a dotaz
potvrďte pomocí Ano.

->

6 V dialogu Výběr cílové fólie vyberte fólii 105.
7 Pomocí
fólii 105.

Otevřít a aktivovat aktivujte dvojitým kliknutím

Protože je ještě aktivní axonometrické zobrazení, na fólii
dosud nelze nic rozeznat.
8 Klikněte v okraji okna na

Půdorys.

9 Vaše zobrazení vypadá nyní následovně. Tento obraz můžete
také pomocí
Tisk (menu Soubor) vytisknout na tiskárně.
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Kótování
Okótujte nyní půdorys stejně jako ve cvičení 6 průvodce pro základní
moduly. Na paletě Funkce vyberte skupinu modulů
Základní
moduly a aktivujte modul
Kóty.
 Aktivujte fólii 104, v pozadí aktivujte fólii 101 a vypněte všechny
ostatní fólie.
 Ve stavovém řádku zkontrolujte aktuální měřítko a příp. jej změňte
na 1:100.
 Kótování dveří a oken a dále průvlaku umístěte na hladině KO_ALL
a kótování stěn na hladině KO_100, protože pro výkres skladby se
používají jen hlavní rozměry.
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Viditelné a neviditelné hladiny
Ke kontrole, zda bylo kótování přiřazeno správné hladině, musí být
hladina kótovacích čar otvorů KO_ALL viditelná, ale musí být
současně uzamčená.

Přepnutí hladiny na viditelnou, ale uzamčenou
1 Otevřete paletu Hladina.
2 Klikněte v kontextovém menu palety Hladina na Výpis
existujících hladin v načtených dokumentech.
3 Klikněte pravým tlačítkem myši na hladinu
ML_ALL Kóta obecně a zvolte V pozadí, zamčená.
Tip: Jestliže měníte stav
aktuální hladiny, aktuální
hladinou se stává hladina
STANDARD.

Průvodce pro vyztužování
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Kótování s hladinou KO_ALL se zobrazí ve zvolené barvě 25
pro uzamčené hladiny.

Tip: Dokud není žádná
funkce aktivní, můžete
vyvolat dialog Hladina
také dvojitým kliknutím
pravým tlačítkem myši na
kreslicí ploše.
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Přepínání hladin na neviditelné můžete provádět také pomocí funkce
Výběr hladin, nastavení v menu Formát. V kontextovém menu karty
Výběr hladin/viditelnost máte k dispozici potřebná nastavení.
K odemknutí uzamčené hladiny tak, aby s ní bylo opět možné pracovat,
klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou kótu zobrazenou jako
uzamčenou, v kontextovém menu vyberte příkaz
Změnit status
hladiny a klikněte na Modifikovatelná.

Co dělat, když již elementy nejsou vidět?
 Zapněte v paletě Hladina nebo v dialogu funkce
Výběr hladin,
nastavení (menu Formát) všechny hladiny na viditelné.
 Pokud ani tehdy nejsou elementy viditelné, může být nastavena
uživatelská skupina, která nemá odpovídající práva. Zvolte tedy v
liště akcí palety Hladina funkci
Vybrat hladiny - uživatelskou
skupinu a zde zvolte uživatelskou skupinu, která má všechna práva
nebo se obraťte na vašeho správce, který může uživatelskou skupinu
přiřadit.
Volbu uživatelské skupiny můžete provést také v dialogu Hladina karta Výběr hladin/viditelnost - seznam Uživatelská skupina.

Ke které hladině je element přiřazen?
 Pokud ukážete kurzorem na nějaký element, aniž byste na něj klikli,
zobrazí se jeho Informace o elementu. V
Nastavení, strana

Průvodce pro vyztužování
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Aktivace je standardně nastaveno zobrazení Název elementu a
Hladina.
 Přiřazení elementů k jednotlivým hladinám lze zkontrolovat
postupným zobrazením jednotlivých hladin v paletě Hladina nebo
pomocí
Výběr hladin, nastavení (menu Formát).
 Ke zjištění hladiny jediného elementu a jeho případné modifikaci,
klikněte pravým tlačítkem myši na element a zvolte Obecné
vlastnosti - formát.
Zobrazí se všechny vlastnosti včetně hladiny a lze je přímo změnit.
Hladinu aktivního prvku lze však měnit s tím omezením, že nelze
změnit hladinu zřetězeného stavebního dílu (například okenní otvory
ve stěnách). V těchto případech je vhodnější používat
Modifikace obecných vlastností - formátu.
 Přiřazení hladiny jednoho nebo několika prvků lze změnit pomocí
Modifikace obecných vlastností - formátu (panel nástrojů
Zpracovat). Zde se upravují také jednotlivé hladiny zřetězených
prvků:
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Půdorys schodiště
Schodiště můžete
 modelovat trojrozměrně pomocí funkcí modulu
schodišť nebo

Konstrukce

 nakreslit dvojrozměrně jako půdorys pomocí funkcí modulu
Konstrukce.
Většinou se vytváří mezipatrové podesty a ramena schodišť jako
prefabrikovaný díl a konstruktér nosné konstrukce je nemusí
konstruovat a vyztužovat. Vytvořte proto půdorys schodiště podle níže
znázorněného obrázku pomocí funkcí modulu
Konstrukce. Následující popis je klíčový pro konstruování. Většina
funkcí je Vám již známa.

Kreslení půdorysu schodiště
1 Aktivujte fólii 103, v pozadí aktivujte fólii 101 a vypněte
všechny ostatní fólie. Zvolte pero 0.13 mm.
Tip: Chcete-li znovu použít
funkci, kterou jste již
použili, můžete ji vyvolat
také prostřednictvím menu
Opakovat.
K dispozici je posledních
30 zvolených funkcí.

Průvodce pro vyztužování
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2 Na paletě Funkce aktivujte modul
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Konstrukce.

3 Nakreslete pomocí
Čára,
Obdélník a
Rovnoběžka k elementu (paleta Funkce, oblast Vytvořit)
schodnice a stupně.
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina KO_OBE01, a aktivujte
ji případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
4 Nakreslete pomocí
Čára a
Kolmice na střed
elementu (oblast Vytvořit) výstupní čáru.
5 Nakreslete pomocí

Čára dvě průsečnice.

6 Vymažte nadbytečné úseky čar pomocí
Vymazání
elementu mezi průsečíky (oblast Změnit).
7 Kliknete na

Modifikace obecných vlastností - formátu.

8 V dialogu Modifikace obecných vlastností - formátu
aktivujte zaškrtávací políčko Čára, nastavte typ čáry 2 a
potvrďte pomocí OK.
9 Co si přejete modifikovat?: Klikněte na elementy, které jsou
zobrazeny čárkovaně a stisknutím klávesy ESC ukončete
funkci.
10 Aktivujte fólii 104, v pozadí aktivujte fólii 101 a fólii 103 a
vypněte všechny ostatní fólie.
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11 Okótujte půdorysu schodiště a upravte kótování dveří. Klikněte
dvakrát pravým tlačítkem myši kótovací čáru otvoru
zobrazenou jako uzamčenou.
Aktivuje se funkce Kóta délková ... s hladinou KO_ALL.

Deska
V suterénu chybí již jen strop. Strop vytvoříte pomocí funkce
Deska. Tak jako u stěny se nejdříve nastaví parametry stavebního dílu.
Potom se nakreslí pomocí zadání polygonu obrys stropu.

Nastavení parametrů stropní desky
Tip: Funkci
Deska lze
použít také pro konstrukci
základových desek.
Pro vytváření základů jsou
Vám k dispozici zvláštní
funkce.

Průvodce pro vyztužování
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1 Aktivujte fólii 101 a umístěte fólii 103 jako aktivní na pozadí
(modifikovatelná).
2 Na paletě Funkce aktivujte modul
Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly, klikněte na
Deska (oblast
Vytvořit) a vyberte pero 0.50 mm.
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina AR_DESK, a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
3 V dialogovém panelu nástrojů Deska klikněte na
Vlastnosti.

4 Klikněte na Výška a nastavte výšku stropu jako absolutní
výšku.
Hrubá podlaha NP = HH stropu nad PP = -0.11. Spodní hrana
je při tloušťce stropu 20 cm = -0.31.
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5 Potvrďte nastavení výšky pomocí OK, upravte Prioritu a
Stylovou plochu a dialog Deska ponechte otevřený pro další
krok.

Průvodce pro vyztužování
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Podobně jako u ostatních parametrů stavebního dílu není ani u stropu
třeba vždy znovu nastavovat parametry, ale lze je uložit jako standardní
pod určitým názvem.

Uložení parametrů stavebního dílu jako oblíbených
 Funkce
Deska je stále aktivní a dialogové pole je
otevřené. Není-li tomu tak, aktivujte funkci a klikněte na
Vlastnosti.
1 Klikněte vlevo dole v dialogu na

Uložit jako oblíbené.

2 Označte složku Oblíbené položky - projekt, zadejte název a
potvrďte pomocí Uložit.

3 Potvrďte dialog Deska tlačítkem OK.
Pokud budete opět potřebovat strop s tímto nastavením, klikněte na
Načíst oblíbené a vyberte soubor:
Hodnoty v dialogu se nastaví automaticky na novou hodnotu.

Cvičení 1: Půdorys suterénu
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Nyní by se měla definovat poloha stropu. Přitom použijete zadání
polygonu. Toto zadání umožní např. polygonizovat celý směrový
polygon v jediném kroku. Předpokladem je, abyste nekliknuli na žádný
bod, ale na prvek směrového polygonu.
Zadání polygonu
Touto funkcí lze zadat libovolné tvary obrysu. Aby bylo možno využívat následující nastavení, musí být
aktivováno zaškrtávací políčko Polygonizace elementů.
Všechny elementy převést na polygony: Počáteční bod udává směr. Pro kruhy a křivky lze
stanovit hodnotu dělení kruhu.
Definujte oblast elementu pro převod na polygon: Zpolygonizuje se jen určitá oblast prvku (od
bodu, do bodu).
Zadání vztažného bodu: Bod na elementu se identifikuje vzdáleností od vztažného bodu jako bod
polygonu.
Vyhledávání ploch pomocí zadání pomocného bodu: Stávající sled úseček se zadáním
pomocného bodu sestaví do polygonu.

Vytvoření stropu pomocí zadání polygonu
1 Vlastnosti / 1. bod polygonu, Element / Vzdálenost: Klikněte
na čáru vnější stěny. Dbejte přitom na to, abyste na čáru
nekliknuli v blízkosti nějakého bodu.
2 Klikněte v dynamickém panelu nástrojů na
ploch pomocí zadání pomocného bodu.

Vyhledávání

3 Klikněte v blízkosti prvního bodu na nějaký bod mimo půdorys.
Tím se celý půdorys automaticky zpolygonizuje.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

4 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.
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K přístupu do přízemí se musí v oblasti schodiště přidat otvor ve stropě.
Pomocí funkce
Výklenek, prostup v desce lze provést úplné
proražení stropu. Není proto již potřebné žádné zadání výšky, ale jen
tvar otvoru. Můžete volit mezi obdélníkovým, kruhovým,
n-úhelníkovým a polygonálním otvorem.
Také v oblasti výtahové šachty připojte otvor ve stropě. K definici
plochy použijte funkci
Vyhledávání ploch. Pomocí této funkce
můžete jednoduchým kliknutím v uzavřeném polygonu vymezit plochu.

Vytvoření polygonálního stropního otvoru
1 Klikněte na
Výklenek, prostup v desce (paleta Funkce,
oblast Vytvořit).
2 Klikněte na strop suterénu.
3 V dialogovém panelu nástrojů Výklenek, prostup v desce
klikněte na
Vlastnosti.
Tip: Konstrukce a
parametry stropních otvorů
a vybrání jsou identické.
Rozdíl: Výklenky (drážky)
se zadají navíc s definicí
výšky, neboť strop se
nebude zcela prorážet.
Podobně jako u otvorů
oken a dveří obdrží také
stropní otvor automaticky
hladinu stavebního dílu, ve
kterém se vytváří.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

85

4 Zvolte typ otvoru Prostup a jako základní tvar půdorysu
vyberte
Polygonální.
5 Klikněte postupně na rohové body půdorysu schodiště.

6 Ukončete zadání opakovaným kliknutím na první bod nebo po
posledním bodu stiskněte klávesu ESC.
Tím je definován stropní otvor schodiště; v dalším kroku
definujte stropní otvor výtahové šachty.
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7 V dynamickém panelu zapněte volbu
(symbol se musí stisknout).

Vyhledávání ploch

8 Klikněte do výtahové šachty. Systém automaticky zjistí plochu.

9 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.
10 Klikněte v okraji okna na
jihovýchodní.

Axonometrie - přední/pravá,

11 V okraji okna zvolte typ pohledu Skryté hrany a opět zvolte ve
Zobrazení na obrazovce přechodně možnost Všechny
elementy barvou č. 1.
Konstrukce by měla vypadat následovně:

Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů" .

Průvodce pro vyztužování
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Stěny suterénu jako 2D konstrukce pomocí modulu Konstrukce
Alternativně k vytvoření stěn suterénu pomocí modulu
Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly vytvoříte tyto stěny nyní jako 2D
konstrukce.
Použijte k tomu funkcí modulu
Konstrukce. Přístup k těmto
funkcím získáte pomocí palety Funkce, část Vytvořit a Změnit.
Funkce:

Cíl:

Rovnoběžný polygon
Obdélník
Vymazání zdvojené čáry
Čára
Rovnoběžka k elementu
ElementVymazání
elementu mezi průsečíky
Posunutí

Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Nastavení fólií a dalších nastavení
1 Na paletě Funkce vyberte skupinu modulů
moduly a aktivujte modul
Konstrukce.

Základní

2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
a dvakrát klikněte na fólii 102.
3 Zkontrolujte ve stavovém panelu aktuální měřítko 1:100 a
aktuální jednotku délky m.
4 V panelu nástrojů Formát vyberte tloušťku pera 00:50:00 mm
a typ čáry 1.
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Nakreslete nyní vnější stěny.
Technika práce
K dispozici jsou následující techniky práce, aby bylo možné zadat
dvojrozměrně půdorys:
 Stěny se vytvoří pomocí funkcí
Čára a
Rovnoběžka k
elementu. Tento pracovní postup již znáte z kreslení záhlaví plánu v
průvodci pro základní moduly.
 Stěny se nakreslí pomocí
Obdélník. Pomocí zachycení bodu a
zadávání vzdáleností můžete současně zohlednit otvory. Tento
způsob práce se používá při kreslení vnitřních stěn.
 Stěny se vytvoří jako

Rovnoběžný polygon.

Kromě použití těchto funkcí na dvourozměrné výkresy máte také
možnost vytvořit půdorys pomocí modulu
Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly bez zohlednění výšky (horní hrana = spodní
hrana = 0,00). Postup odpovídá výše popsanému postupu.

Kreslení vnějších stěn jako rovnoběžný polygon


Zobrazení půdorysu je nastaveno a typ pohledu Skryté
hrany je vypnutý.
Pokud ne, klikněte v menu Okno na
1 Okno.

1 Klikněte na
Vytvořit).
Tip: Při záporné
vzdálenosti se nakreslí
rovnoběžka proti směru
kreslení.

Rovnoběžný polygon (paleta Funkce, oblast

2 Nastavte hladinu KO_OBE02 tak, abyste mohli použít 2D
půdorys pro výkres skladby a výztuž desky.
3 Počet rovnoběžek: Zadejte 2.
4 V řádku dialogu zadejte jako vzdálenost rovnoběžky:
1. Vzdálenost: = 0; 2. vzdálenost: = 0.30
5 Klikněte do kreslicí plochy a stanovte počáteční bod. Tento
bod by měl ležet dole vlevo.
6 V dynamickém panelu stanovte Směr vykreslení doleva,
zadejte pomocí
X-souřadnice/
Y-souřadnice

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

89

v dialogovém řádku postupně hodnoty směru x a y podle
následujícího obrázku a funkci ukončete klávesou ESC.
Mezi jednotlivými vstupními poli přecházejte pomocí klávesy
TAB.
Tip: Pokud jste u nějaké
hodnoty udělali překlep
nebo jste ji nakreslili ve
špatném směru, přerušte
zadání klávesou ESC a
vymažte chybné zadání
pomocí
Vymazat
(panel nástrojů
Zpracovat). Potom opět
aktivujte zadání příkazu,
klikněte na vnější čáru a
nakreslete svůj půdorys
zadáním směru a
číselných hodnot.

Tip: Máte-li půdorys s
různými tloušťkami stěn,
můžete zadat vzdálenosti
po každém zadání bodu
nebo můžete po ukončení
zadání půdorysu změnit
příslušné tloušťky stěn
pomocí funkce
Modifikace vzdálenosti
rovnoběžných čar.

dX = 3,51

dY = 1,00

dX = 5,19

dY = -1,00

dX = 4,505

dY = 16,45

dX = -3,205

dY = 1,00

dX = -3,275

dY = -1,00

dX = -3,275

dY = 1,00

dX = -3,45

dY = -8,375

dX = -1,20

dY = -3,00

dX = 1,20

dY = -6,075
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Nakreslete vnitřní stěny pomocí funkce
Obdélník. Tak můžete hned
zohlednit dveřní otvory. Začněte vodorovně probíhajícími stěnami
schodiště.

Kreslení vnitřních stěn jako obdélníků
1 Klikněte na

Obdélník (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

2 Počáteční bod: Klikněte na spodní vystupující roh levé vnější
stěny (viz následující obrázek).

3 Diagonální bod: Jako
X-souřadnici zadejte hodnotu 6,055
(= délka stěny) a jako
Y-souřadnici hodnotu -0,24 (=
tloušťka stěny) a hodnoty potvrďte klávesou ENTER.
4 K vytvoření svislé stěny klikněte na pravý horní roh právě
vytvořené stěny a zadejte jako
X-souřadnici hodnotu
–0,24 a jako
Y-souřadnici 2,40.
5 Klikněte na
Vymazání zdvojené čáry (paleta Funkce,
oblast Změnit) a smažte obě překrývající se čáry v oblasti
rohu, které vznikly ze dvou obdélníků.
6 Klikněte na
Obdélník a nakreslete horní vnější stěnu
schodiště. Počáteční bod je vnitřní hrana rohu (viz následující
obrázek), délka = 3,825, šířka = 0,24.

Průvodce pro vyztužování
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7 Funkce
Obdélník je stále aktivní. Ke stanovení
počátečního bodu dalšího obdélníku použijte zachycení bodu
a zadání vzdálenosti.
8 Pohněte nitkovým křížem na pravý spodní rohový bod dříve
nakreslené stěny (viz následující obrázek), až se žlutě označí
vstupní pole v řádku dialogu.
Tip: Myslete na to, že
můžete mnoho funkcí
vyvolat tak, že kliknete
pravým tlačítkem myši na
příslušný prvek za
předpokladu, že není
aktivní žádná funkce.

Dále si povšimněte
možnosti znovu vyvolávat
již použité funkce
prostřednictvím menu
Opakovat.

9 V dialogovém řádku zadejte pro
X-souřadnice hodnotu
1.01 a zadání potvrďte klávesou ENTER.
10 Zadejte délku = 3,00 a šířku = 0,24.

11 V průsečíku svisle a vodorovně probíhající stěny je opět
dvojitá čára, kterou můžete vymazat pomocí
Vymazání
zdvojené čáry (paleta Funkce, oblast Změnit).

Zkonstruujte zbývající vnitřní stěny samostatně podle následujícího
obrázku. K tomuto účelu používejte převážně zachycení bodu a

92

Cvičení 1: Půdorys suterénu

Allplan 2015

zadávání vzdálenosti, vyzkoušejte si ale také práci s funkcí
Rovnoběžka k elementu.
Když jste nakreslili všechny stěny, odstraňte přebytečné čáry v oblastí
křížení stěn. Je možné odstranit také čáry u připojení vnějších zdí, neboť
všechny stěny jsou zhotoveny ze stejného materiálu.

Dokončete nyní ještě pomocí
Čára hrany překladu dveří a průvlak
u sloupu. Nastavte pro tento účel tloušťku pera na 0.25 mm.

Průvodce pro vyztužování
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Chybějí ještě okenní otvory ve vnějších stěnách.

Kreslení okenních otvorů
1 Zvolte tloušťku pera 0.50 mm a klikněte na
Funkce, oblast Vytvořit).

Čára (paleta

2 Pohněte nitkovým křížem na levý horní rohový bod dříve
nakreslené stěny (viz následující obrázek), až se žlutě označí
vstupní pole v řádku dialogu.
3 V dialogovém řádku zadejte pro
X-souřadnice hodnotu
0,55 a zadání potvrďte klávesou ENTER.
4 Zadejte pro

Y-souřadnice hodnotu –0,30.

5 Klikněte na
Rovnoběžka k elementu (paleta Funkce,
oblast Vytvořit) a zkonstruujte čáru ve vzdálenosti 0,80
směrem doprava vůči stávající čáře.
6 Vymažte pomocí
Vymazání elementu mezi průsečíky
(paleta Funkce, oblast Změnit) čáry překladu a nakreslete s
tloušťkou pera 0.25 mm hrany překladu oken.
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Nakreslete nyní samostatně stejnou metodou veškeré okenní otvory
podle následujícího obrázku.
Použijte k tomu také funkce
Kopírování a vkládání a
Kopírování a zvětšení s otáčením (panel nástrojů Zpracovat).

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

Tip: Při vytváření stylové
plochy dbejte na používání
funkce
Vyhledávání
ploch.

Stěny půdorysu šrafujte již jen funkcí
Šrafování (paleta Funkce,
oblast Vytvořit) stejně jako ve cvičení 6 průvodce pro základní moduly.
Používejte tloušťku pera 0.18 mm a šrafování 301 Beton vyztužený a
kontrolujte, zda je při vytváření šrafování nastavena hladina FL_STYL.
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Nakonec zkontrolujte použité hladiny, posuňte 2D půdorys tak, aby se
kryl s půdorysem 3D, doplňte otvory schodišť a zkontrolujte celou
konstrukci pomocí tiskové sady Výkres skladby nebo Výkres bednění.

Kontrola nastavení hladin
1 Otevřete paletu Hladina.
Protože je nastavena volba Výpis existujících hladin
v načtených dokumentech, mohou být nyní jako hladiny k
dispozici pouze KO_ALL02 a FL_STIL.

2 Klikněte pravým tlačítkem myši na hladinu FL_STIL a zvolte
možnost Viditelná, uzamčená.
Stylová plocha se zobrazí ve zvolené barvě 25 pro uzamčené
hladiny.
3 Jestliže existují elementy s nesprávnými hladinami, změňte
případně přiřazení hladin, a změňte status hladiny FL_STYL
znovu na Modifikovatelná.
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Přesunutí výkresu na kreslicí ploše
1 Umístěte fólii 101 k fólii 102 pasivně do pozadí.
2 Klikněte na

Posunutí (panel nástrojů Zpracovat).

3 Aktivujte celý 2D půdorys a nastavte ho tak, aby se kryl s
půdorysem 3D.
4 Poté doplňte pomocí funkce
schodiště.

Čára hranu stropu u

Zobrazení konstrukce podle typu tiskové sady
1 Přepněte fólii 101 na částečně aktivní a současně nastavte
fólie 103 a 104 na částečně aktivní v pozadí.
2 Klikněte v liště akcí palety Hladina na
Rozšířit a vyberte
možnost Výpis existujících hladin v načtených
dokumentech.

Průvodce pro vyztužování
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3 Klikněte pravým tlačítkem myši na strukturu hladin a zvolte
Převzít viditelnost z tiskové sady...

Tip: U tiskové sady
Výkres bednění je
konstrukce zdvojená.
Zobrazení pouze jednoho
půdorysu lze ovlivnit
prostřednictvím viditelnosti
hladin nebo volbou fólií.

4 Vyberte tiskovou sadu Výkres skladby a potvrďte dvakrát
tlačítkem OK.
Na obrazovce se zobrazuje již jen 2D půdorys s hlavními
rozměry a bez stylové plochy.
5 Opakujte kroky 2 až 4 pro tiskovou sadu Výkres bednění. Při
výběru tiskové sady aktivujte volbu Nastavit všechny hladiny
viditelné v tiskové sadě jako modifikovatelné.
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Cvičení 2: Výtahová jáma
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
Na paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupině modulů
Rozšiřující modulyobsahuje následující modul:
3D modelování
V tomto cvičení namodelujete výtahovou jámu, která představuje
částečnou oblast půdorysu suterénu ze cvičení 1.
Použijete k tomu převážně funkcí modulu
3D modelování. Přístup
k těmto funkcím získáte pomocí palety Funkce, část Vytvořit a
Změnit.
K tomuto cvičení potřebujete výkres 2 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

2

101

Půdorys 3D

201

Bednění - modul 3D modelování

202

Dodatek – Modelář stavebních prvků

203

Bednění - modul Stěny, Otvory, Stavební
díly

204

Asociativní pohledy

205

Prutová výztuž – 3D-model zapnutý

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění
Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").
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3D model s modulem 3D modelování
Pokud nemáte k dispozici modul
3D modelování, můžete
výtahovou šachtu namodelovat také pomocí modulu
Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly .

Funkce

Cíl:

Kvádr
3D plocha
3D čára
Translační těleso
Modifikace obecných
architektonických
vlastností
Posunutí
Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Nastavení fólií a dalších nastavení
1 Na paletě Funkce vyberte skupinu modulů
Rozšiřující
moduly a aktivujte modul
3D modelování.
2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), otevřete strom fólií výkresu 2 kliknutím na
trojúhelníkový symbol vlevo vedle výkresu a dvakrát klikněte
na fólii 201.
3 Zkontrolujte ve stavovém panelu aktuální měřítko 1:100 a
aktuální jednotku délky m.
4 V panelu nástrojů Formát vyberte tloušťku pera 0:50:00 mm a
typ čáry 1.
5 V menu Okno klikněte na
3 Okna.
Tímto způsobem můžete konstrukci kdykoli sledovat v
axonometrii, pohledu a v půdorysném zobrazení.

Průvodce pro vyztužování
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Na začátku cvičení namodelujte základovou desku pomocí funkce
Kvádr.

Kreslení kvádru
1 Klikněte na
Poznámka: Pro funkce
modulu
3D
modelování se
standardně používá
hladina AR_OBE. Protože
se z konstrukce později
pomocí funkcí modulu
Asociativní pohledy
vytvoří řezy s vlastními
hladinami, nemá zde
nastavení hladin žádný
význam.

Kvádr (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

2 Klikněte v půdorysném zobrazení (pravé okno) na libovolný
bod na kreslicí ploše. Počáteční bod má být spodní levý bod
kvádru.
3 V dialogovém řádku zadejte následující hodnoty:
Diagonální bod: Pro
X-souřadnici hodnotu 2,54 a pro
Y-souřadnici hodnotu 3,00, poté potvrďte klávesou ENTER.
Bod na rovnoběžné ploše kvádru / výška = 0,30
4 V menu Okno opět klikněte na
3 Okno, abyste ve všech
oknech získali zobrazení plného obrazu.
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V dalších krocích vytvoříte vystupující stěny s připojením k základové
desce sklepa jako translační těleso. Konstrukce se skládá ze tří
základních kroků:
 Vytvoření obrysu jako rovné polygonální plochy.
 Vytvoření dráhy jako čar 3D.
 Vytvoření translačního tělesa.

Vytvoření obrysu jako rovinná polygonální plocha
pro translační těleso
1 Klikněte na

3D plochu (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

2 Zkontrolujte, zda je v dialogovém panelu nástrojů 3D plocha
aktivována funkce
3D polygonální plocha.

3 Pohněte nitkovým křížem v axonometrickém zobrazení (okno
vlevo nahoře) na přední horní roh kvádru, až se žlutě označí
vstupní pole v řádku dialogu.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

103

4 Zadejte jako
X-souřadnici hodnotu -0,20 a jako
Y-souřadnici hodnotu 0,50 a potvrďte pomocí klávesy
ENTER.
Nitkový kříž visí nyní u počátečního bodu.
5 Pomocí funkce
Z-souřadnice/
X-souřadnice zadejte
pro rovnou 3D polygonální plochu v dialogovém řádku
postupně hodnoty ve směru Z a X podle následující tabulky.
Mezi jednotlivými vstupními poli přecházejte pomocí klávesy
TAB.

dZ = 1,10
dX = 0,70
dZ = 0.30
dX = -1,00
dZ = -1.40
dX = 0,30

V axonometrickém zobrazení by měla konstrukce nyní
vypadat následovně:
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V dalším kroku cvičení nakreslíte dráhu translačního tělesa jako čáru
3D.

Nakreslení dráhy jako 3D čára pro translační těleso
1 Klikněte na

3D čára (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

2 Klikněte v axonometrickém pohledu na horní levý bod obrysu
(viz následující obrázek).
3 Pomocí funkce
Y-souřadnice/
v dialogovém řádku rozměry jámy:
dY = 2.00
dX = -1.54
dY = -2.00
dX = 1.54

X-souřadnice zadejte

4 Pro ukončení funkce dvakrát stiskněte tlačítko ESC.

Průvodce pro vyztužování
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Nyní vytvoříte translační těleso. Přitom slouží 3D čára jako dráha, tzn.
polygonální plocha se posune podél této čáry.

Vytvoření translačního tělesa
1 Klikněte na
Vytvořit).

Translační těleso (paleta Funkce, oblast

2 Zvolit dráhu pro vytvoření translačního tělesa: Aktivujte 3D
čáru tak, že levým tlačítkem myši přetáhnete aktivační okno
zleva doprava.
3 Zvolit profil translačního tělesa: Klikněte na polygonální
plochu.

Plocha se posune podél profilu.
Vaše zobrazení na obrazovce vypadá nyní následovně.

106

Cvičení 2: Výtahová jáma

Allplan 2015

Průvodce pro vyztužování

Lekce 2: Půdorys a výkres bednění

107

Na závěr přiřaďte plošný element, který bude později použit pro
zobrazení v asociativním řezu. Na konec tohoto cvičení přesunete
objemový model tak, aby se kryl s půdorysem suterénu 3D cvičení 1 a
horní hrana výtahové jámy byla identická se spodní hranou stěn sklepa.

Přiřazení plošného prvku
1 Klikněte na
Modifikace obecných architektonických
vlastností (menu Změnit - skupina modulů Architektura modul Všeobecně: Střechy, Roviny, Řezy).
2 V oblasti Zobrazení ploch zvolte 301 Beton vyztužený.

3 Aktivujte celý objem modelu a v dialogu Modifikace
obecných architektonických vlastností klikněte na Použít.
4 Funkci ukončete klávesou ESC.

Přesunutí objemového modulu
1 K fólii 201 umístěte fólii 101 pasivně do pozadí.
2 Nacházíte se stále v zobrazení
3 Okna. Klikněte na
Posunutí (panel nástrojů Zpracovat).
3 Aktivujte v půdorysném zobrazení (pravé okno) celý objemový
model.
4 V menu Okno klikněte na
3 Okno, abyste ve všech
oknech získali zobrazení plného obrazu.
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5 Umístěte objemový model tak, aby se kryl s půdorysem 3D,
takže rozměry šachty se shodují.
6 Funkce
Posunutí je stále aktivní.
Aktivujte objemový model opětovně dvojnásobným stisknutím
pravého tlačítka myši a přesuňte jej o
dZ = -4,49.
Tento rozměr je výsledkem z absolutní výšky stěn sklepa
(= -2,79) a celkové výšky výtahové jámy včetně základových
desek (= 1,70).

Z této výtahové jámy a půdorysu suterénu budete později ve cvičení 4
vytvářet pomocí funkcí modulu
Asociativní pohledy řezy a pomocí
funkcí modulu
Vyztužování prutovou výztuží vyztužovat.
Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů".

Průvodce pro vyztužování
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Vložka: Masivní stavební prvek
K pohodlnému vytváření trojrozměrných stavebních dílů konstrukčního
vyztužování si lze (při pořízení doplňkové licence) pořídit k modulu
3D modelování funkci
Masivní stavba 3D těleso.
V této funkci naleznete předem definované stavební díly, jejichž
rozměry lze upravit v dialogových polích specifických pro jednotlivé
stavební díly. Všechna zadání se okamžitě zobrazují v náhledu,
respektive na obrazovce.
Během umisťování automaticky modelovaných těles můžete využívat
podpory produktu Allplan 2015 v podobě různých pomocných funkcí a
možností úprav.
V další části vytvoříte pomocí stavebního dílu Kalichový základ
základovou desku a stěny výtahové jámy.

Vytvoření základové desky a stěn výtahové jámy
jako masivní stavební díl
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), vypněte fólii 201 a aktivujte fólii 202.
2 Klikněte na
Masivní stavba 3D těleso (paleta Funkce,
oblast Vytvořit).

Poznámka: Standardně je
k dispozici pouze knihovna
Vše.
Ostatní knihovny
specifické pro stavební díly
byly dodány dodatečně
(viz nápovědu Allplan).
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3 V dialogu Výběr prvků zvolte Kalichový základ 2.
4 Aktivujte volbu

Osadit kalich na osu základů.

5 V zobrazení řezu klikněte na celkovou výšku vyztuženého
základu, zadejte hodnotu 1,40 a přepněte klávesou TAB
k dalšímu vstupu. Tímto způsobem zadejte rozměry
stavebního dílu podle následujícího obrázku.

6 Zadání geometrických parametrů potvrďte tlačítkem OK.
Stavební díl je zavěšen jako náhled na nitkovém kříži. Bodem
umístění je levý dolní roh stěny výtahové šachty. Vztažným
bodem stavebního dílu je dolní bod středu základové desky.

Průvodce pro vyztužování
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7 V dialogovém řádku zadejte poloviční délky otvorů.


X-souřadnice = 0,77



Y-souřadnice = 1,00

8 Kurzorem najeďte na levý dolní roh stěny výtahové šachty,
klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a v
kontextovém menu zvolte
Dialog prvku.

Zobrazí vstupní dialogové pole stavebního dílu s příslušnými
geometrickými hodnotami k úpravám.
9 Vyberte volbu
Zadání přes výškové kóty a jako
vztažnou kótu stavebního dílu zadejte hodnotu –4,49.
Zkontrolujte výšku pohybem kurzoru na plochu kreslení.
Tip: Při úpravách se
všechny změny zobrazují
již ne v náhledu v dialogu,
ale přímo na kreslicí ploše.
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10 Stavební díl definitivně umístěte tlačítkem OK a funkci
ukončete klávesou ESC.
11 Podle předchozího popisu pomocí funkce
Modifikace
obecných architektonických vlastností přiřaďte k
masivnímu prvku stylovou plochu 301 Beton vyztužený.

Průvodce pro vyztužování
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3D model s modulem Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly
Alternativně k vytvoření výtahové jámy modulem
3D modelování
lze výtahovou šachtu modelovat také pomocí modulu
Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly.
Přístup k těmto funkcím získáte pomocí palety Funkce, část Vytvořit a
Změnit. Protože již všechny funkce tohoto cvičení znáte z cvičení 1, je
zde jejich detailní popis vynechán.

Funkce:

Cíl:

Stěna
Deska
Výklenek, prostup v
desce
Posunutí

Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Nastavení fólií a dalších nastavení
1 Na paletě Funkce aktivujte modul
Otvory, Stavební díly.

Základní: Stěny,

2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
a dvakrát klikněte na fólii 203.
3 Zkontrolujte ve stavovém panelu aktuální měřítko 1:100 a
aktuální jednotku délky m.
4 V panelu nástrojů Formát vyberte tloušťku pera 00:50:00 mm
a typ čáry 1.

Vytvořte stěny výtahové jámy.
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Vytvoření stěn
1 Klikněte na
2 Klikněte na

Stěna (menu Opakovat).
Vlastnosti.

3 V dialogu Stěna nastavte tloušťku stěny 0,300, prioritu 300,
pero 0.50 mm a stylovou plochu 301 a klikněte na Výška....
4 Zadejte v dialogu Výška absolutní výškové kóty:


Horní hrana stěny: -3,09.



Dolní hrana stěny: -4,19.

5 Dvakrát klikněte na tlačítko OK a nastavení potvrďte.
6 Klikněte na

Obdelníkové zadání stavebního prvku.

7 Počáteční bod: Klikněte v půdorysném zobrazení (pravé okno)
na libovolný bod na kreslicí ploše.
8 V dialogovém řádku deaktivujte typ zadání
Zadávání v
pravém úhlu a zkontrolujte, zda směr vykreslení stěny
ukazuje v náhledu směrem ven. Příp. jej změňte tím, že
kliknete na
Otočit okolo osy.
9 Diagonální bod: Zadejte jako
X-souřadnici hodnotu 1,54
a jako
Y-souřadnici hodnotu 2,00 a hodnoty potvrďte
klávesou ENTER.

Průvodce pro vyztužování
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Vytvořte nyní strop a základovou desku výtahové jámy.

Vytvoření stropní a základové desky
1 Klikněte na
2 Klikněte na

Deska (menu Opakovat).
Vlastnosti.

3 V dialogu Deska nastavte prioritu 300 a stylovou plochu 301 a
klikněte na Výška….
4 Zadejte v dialogu Výška absolutní výškové kóty:


Horní hrana desky: -2,79



Dolní hrana desky: -3,09

5 Klikněte dvakrát na tlačítko OK.
6 Vlastnosti / 1. bod polygonu, Element / Vzdálenost: Zadejte v
dialogovém řádku vzdálenost 0,70.
7 Klikněte v půdorysném zobrazení na levý dolní roh stěny
šachty.
8 do bodu, element / vzdálenost: Klikněte v půdorysném
zobrazení na pravý horní roh stěny šachty a stiskněte klávesu
ESC.
Tip: Pro vytvoření
základové desky můžete
použít i funkci
Základová deska.
Zde můžete převzít horní
hranu základu z dolní
hrany stavebního dílu.

9 U základové desky postupujte tak, jak je pospáno v krocích 2
až 8. Přesah vůči stěně činí 0,20 m. Základová deska má
následující absolutní výškové kóty:


Horní hrana desky: -4,19



Dolní hrana desky: -4,49

10 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.
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Do stropu se provede ještě stropní otvor.

Konstrukce otvorů do stropní desky
1 Klikněte na
Opakovat).
Tip: Aktivaci stropu lze
provést také v bokorysu
nebo v axonometrii.

Výklenek, prostup v desce (menu

2 Klikněte na horní desku.
3 V dialogovém panelu nástrojů Výklenek, prostup v desce
klikněte na
Vlastnosti.
4 Zvolte typ otvoru Prostup a jako základní tvar půdorysu
vyberte
Polygonální a potvrďte pomocí OK.
5 V dynamickém panelu zapněte volbu
(symbol se musí stisknout).

Vyhledávání ploch

6 V dialogovém řádku změňte vzdálenost na 0,00 a klikněte do
stěn šachty. Systém automaticky zjistí plochu.
7 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.
8 V menu Okno klikněte na
3 Okna; tím se ve všech oknech
získá zobrazení plného obrazu.
9 Zvolte v zobrazení axonometrie (okno vlevo nahoře) v okraji
okna na typ pohledu Skryté hrany.

Průvodce pro vyztužování
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Nakonec přesuňte výtahovou jámu pod výtahovou šachtu suterénu ze
cvičení 1.

Přesunutí výtahové jámy
1 K fólii 203 umístěte fólii 101 pasivně do pozadí.
2 Nacházíte se stále v zobrazení
3 Okna. Klikněte na
Posunutí (panel nástrojů Zpracovat).
3 Aktivujte v půdorysném zobrazení (pravé okno) celou
geometrii jámy.
4 V menu Okno klikněte na
3 Okna; tím se ve všech oknech
získá zobrazení plného obrazu.
5 Umístěte jámu tak, aby se kryla s půdorysem 3D, takže se
rozměry šachty budou shodovat.
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Lekce 3: Výkresy
skladby
V této lekci získáte základní vědomosti, které potřebujete k
rychlému vytvoření výkresu skladby.

Cvičení 3: Výkres skladby suterénu
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
Na paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupině modulů
Vyztužování obsahuje následující modul:
Výkresy skladby
V tomto cvičení vytvoříte jednoduchý výkres skladby. Předpokladem
pro toto cvičení je cvičení 1.
Použijte k tomu převážně funkcí modulu
Výkresy skladby. Přístup
k těmto funkcím získáte pomocí palety Funkce, část Vytvořit a
Změnit.
K tomuto cvičení potřebujete výkres 1 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

1

101

Půdorys 3D

102

Půdorys 2D

103

Schody 2D

104

Kótování a text

105

Výsledek výpočtu skrytých hran ....

110

Výkresy skladby

Průvodce pro vyztužování
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Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").

Funkce:
Vodorovná položka
Položka pro desky
Posunutí
Modifikace čáry
ukazatele

Tip: Přečtěte si v
Nápověda Allplan základy
k modulu Výkresy skladby:

Cíl:
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Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Volba fólií a jejich nastavení
1 Na paletě Funkce vyberte skupinu modulů
aktivujte modul
Výkresy skladby.

Vyztužování a

2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), otevřete strom fólií výkresu 1, aktivujte fólii 110, v
pozadí aktivujte fólii 102 a fólii 103 a vypněte všechny ostatní
fólie.
3 V menu Okno klikněte na

1 Okno.

4 Zkontrolujte ve stavovém panelu aktuální měřítko 1:100 a
aktuální jednotku délky m.
5 V panelu nástrojů Formát vyberte tloušťku pera 0.25 mm a typ
čáry 1.
6 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojů Standard) a zvolte
stranu Výkres skladby.

7 Přizpůsobte své nastavení podle výše uvedeného obrázku a
potvrďte zadání pomocí OK.

Průvodce pro vyztužování
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Protože mezipatrové podesty a schodišťová ramena jsou vyrobena jako
prefabrikované díly, nakreslete nejdříve ohraničení těchto stavebních
dílů. Poté stanovte pomocí tiskové sady viditelnost směrodatných
konstrukčních elementů.

Zobrazení požadované konstrukce
1 Klikněte na

Čára (menu Opakovat).

2 Klikněte v seznamu Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát) a na Vybrat…

3 V dialogu Hladina - jednoduchá volba klikněte vlevo nahoře
na tlačítko
a zavřete tak stromovou strukturu.
4 Otevřete pracovní oblast Výkres skladby struktury hladin
Vyztužování klepnutím na příslušný trojúhelníkový symbol,
klikněte na hladinu PP_ALL a potvrďte dialog pomocí OK.

5 Nakreslete schodišťové zrcadlo a zalomení schodišťových
ramen a funkci ukončete klávesou ESC.
6 Klikněte znovu do seznamu Výběr hladin, nastavení na
Nastavení…
7 Klikněte pravým tlačítkem myši na strukturu hladin a zvolte
Převzít viditelnost z tiskové sady...
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8 Vyberte tiskovou sadu Výkres skladby a potvrďte dvakrát
tlačítkem OK.
Na obrazovce se zobrazuje již jen půdorys s právě
vytvořenými konstrukčními čarami a bez stylových ploch.
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Nejdříve se mají označit vnější stěny. V návaznosti na to dostane strop
označení položky.

Vytvoření vodorovného označení položky
1 Klikněte na
Vodorovná položka (paleta Funkce, oblast
Vytvořit).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina VS_VS, a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.

2 Klikněte v dialogovém panelu nástrojů Vodorovná položka na
Bez směru napětí a
Symbol tvaru - kruh.
3 Aktivujte Dopl. text, Ukazatel a Číslo +. Tím určíte, jak má
být označení položky zobrazeno.
4 Klikněte na
popisu.

, abyste otevřeli Nastavení parametrů textu

5 Nastavte odpovídajícím způsobem následující parametry:
 Výška textu = šířka textu: 2,50
 Poměr výška/šířka: 1,00
 Typ fontu: Arial
 Sklon písma ve stupních: 90
6 Zadejte v řádku dialogu text ST01 a potvrďte pomocí klávesy
ENTER.
7 Umístěte kruh položky, který visí na nitkovém kříži vně vlevo,
na levé vnější stěně (viz následující obrázek).
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Tip: V dynamickém panelu
nástrojů můžete stanovit
druh ukazatele položek.

8 Vztáhnout na bod: Aktivujte nastavení Přímé a klikněte na
vnější stěnu. Objeví se čára ukazatele a vytvoří se spojení ke
stavebnímu prvku. Ukončete tento postup pomocí klávesy
ESC.
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9 Počáteční bod textu, převzetí textu / Doplňkový text: Nastavte
odpovídajícím způsobem parametry textu a klikněte na místo,
na kterém se má doplňkový text objevit.
10 Zadejte d=30 jako doplňkový text a potvrďte pomocí klávesy
ENTER.

11 Stiskněte klávesu ESC. Na nitkovém kříži visí již další číslo
položky, které můžete změnit v řádku dialogu.
12 Označte spodní vnější stěnu ST02.
13 Projděte po řadě vnější stěny a zadejte čísla položek ST03 a
ST04.
14 Ukončete funkci tak, že dvakrát stisknete klávesu ESC.

Průvodce pro vyztužování
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Abyste označili desky číslem položky, můžete volit mezi dvěma
způsoby zobrazení. Označení položky může být napsáno buď
vodorovně, nebo se může přizpůsobit úhlu úhlopříčky desky. K tomuto
cvičení použijeme vodorovný text.

Vytvoření označení položky pro desky
1 Klikněte na
Vytvořit).

Položka pro desky (paleta Funkce, oblast

2 Nastavte
Všestranný směr napětí, zadejte délku šipek
0,10 v poměru k velikosti desky a deaktivujte volbu Ukazatel.
3 Zadejte v řádku dialogu číslo položky 01 a potvrďte pomocí
klávesy ENTER.
4 Počáteční bod, převzetí textu / Text k položkám: Klikněte na
levý spodní rohový bod pole desky.
5 Bod diagonály, převzetí textu / Text k položkám: Klikněte na
pravý horní rohový bod jako diagonální bod. Zobrazí se popis
položky.
6 Klikněte na místě, na kterém se má zobrazit doplňkový text.
7 Zadejte v dialogovém řádku d=20 a potvrďte pomocí klávesy
ENTER.
8 Stiskněte dvakrát klávesu ESC pro ukončení funkce.
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Když chcete modifikovat výkres skladby (například jedno označení
položky je umístěno nad vybráním), je k dispozici několik možností:
Pomocí této funkce změníte symbol položky.
Pomocí této funkce změníte označení položky.
Pomocí této funkce změníte čáry a jejich vztah.
Pomocí této funkce přepracujete doplňkový text.
Pomocí této funkce změníte nastavení parametrů.
Pomocí této funkce nahradíte text položky (je vhodné při
kopírování typických podlaží, u kterých se má změnit jen jedna
číslice vztažená na poschodí).

Průvodce pro vyztužování
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Následně změníte polohu položek desek.

Modifikace označení položky
1 Klikněte na

Posunutí (panel nástrojů Zpracovat).

2 Co posunout? Klikněte na označení položky.
Aktivuje se doplňkový popis se směrovými šipkami a
úhlopříčkami desek.
3 Z bodu: Klikněte na střed kruhu.
4 Do bodu: Přetáhněte kruh ležící na diagonále směrem
doprava nahoru.

Úhlopříčky desky se s ním také přesunuly.
5 Klikněte na
Modifikace čáry ukazatele(paleta Funkce,
oblast Změnit).
6 Které čáry si přejete modifikovat? Klikněte na koncový bod
spodní úhlopříčky.
7 Do bodu / Čára: Klikněte na levý spodní rohový bod.
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8 Opakujte postup s horní čárou.
9 Funkci ukončete klávesou ESC.

Poznámka: Výše popsané změny můžete provést rovněž pomocí přímé
modifikace objektů, se kterou jste se seznámili v základní příručce.

Výstup soupisky
Pokud chcete k označením položek zadat rozsáhlé doplňkové texty,
čímž se však ovlivní přehlednost, můžete v nastavení stanovit, že se
doplňkové texty vytvoří v pomocné konstrukci a v tomto případě se
označení položek s doplňkovými texty vytiskne pomocí funkce
Report (paleta Funkce, oblast Vytvořit) jako přehled.

Průvodce pro vyztužování
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Doplňte výkres skladby podle následujícího obrázku. Pro mezipatrové
podesty a schodišťová ramena nejsou zadána žádná čísla položek, neboť
se jedná o prefabrikované díly.
Nakonec ještě umístěte fólii 104 aktivně do pozadí. Pomocí tiskové sady
Výkres skladby se zobrazují jen hlavní rozměry.

Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů".
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Lekce 4: Výkres výztuže
V této lekci získáte v průběhu čtyř cvičení základní znalosti,
které potřebujete pro efektivní vytvoření výkresů výztuže.
 Pomocí funkcí modulů
Asociativní pohledy a
Vyztužování prutovou výztuží vyztužíte
3D výtahovou jámu a současně vytvoříte model výztuže
(metoda 1). Nakonec vytvoříte soupisku ocele a soupisku
ohybů.
 Pomocí funkcí modulu
Prutová výztuž vyztužíte
jednoduchý nadedveřní překlad 2D, vytvoříte současně
model výztuže (metoda 2) a uložíte výztuž jako symbol.
 Pomocí funkcí modulu
Vyztužování prutovou
výztuží a
Vyztužování sítěmi vyztužíte jednoduchý
strop suterénu 2D, aniž byste vytvořili model výztuže
(metoda 3).
 Pomocí funkcí modulu
BAMTEC vyztužíte
jednoduchý výřez desky.
Závěrem získáte úvod do tvorby a správy Definice řad
ocele a sítí.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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Přehled cvičení
Cvičení 4: Výtahová jáma pomocí modelu 3D (metoda 1)
Vyztužíte výtahovou jámu ze cvičení 2 pomocí funkcí modulů
Asociativní pohledy a Vyztužování prutovou výztuží při zapnutém
3D-modelu.
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Průvodce pro vyztužování
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Cvičení 5: Nadedveřní překlad 2D pomocí modelu 3D (metoda 2)
Nakreslíte nadedveřní překlad pomocí funkcí modulu Konstrukce a
poté ho vyztužíte pomocí funkcí modulu Vyztužování prutovou
výztuží při zapnutém 3D-modelu.

Uložíte nadedveřní překlad jako symbol do knihovny, opět jej načtete a
změníte ho.
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Cvičení 6: Strop 2D bez 3D-modelu (metoda 3)
Vyztužíte výřezy stropu suterénu ze cvičení 1 pomocí funkcí modulů
Vyztužování sítěmi a Vyztužování prutovou výztuží při vypnutém
3D-modelu.

Lekce 4: Výkres výztuže
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Cvičení 7: Výřez desky s výztuží BAMTEC®
Vyztužíte výřez desky pomocí funkcí modulu BAMTEC při vypnutém
3D-modelu.

Teppichdatei:
BAM0503.TEC

a
längs

Průvodce pro vyztužování

a
quer
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Nastavení
V dosavadních cvičeních jste prováděli pomocí nastavené konfigurace
palet výběr funkcí zpravidla prostřednictvím výběru skupiny modulů a
aktivací modulu v paletě Funkce.
Abyste v následujících cvičeních mohli přistupovat k funkcím různých
skupin modulů a k modulům bez toho, abyste je museli nastavovat v
paletě Funkce, proveďte následující nastavení:
 V paletě Funkce vyberte skupinu modulů
Vyztužování
Pohledy, Detaily a aktivujte modul
Asociativní pohledy.
Tip: Protože v úkolech
krok za krokem se stále
odvoláváme na plovoucí
panely nástrojů, měli byste
si sem vložit záložku nebo
stránku okopírovat.

 Zapněte panel nástrojů Vyztužování, v němž jsou obsaženy
nejdůležitější funkce skupiny modulů
Vyztužování v podobě
plovoucího panelu nástrojů.
Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na stavový panel a
v kontextovém menu klikněte na Vyztužování. Dvakrát klikněte na
titulní lištu panelu nástrojů Vyztužování, abyste jej ukotvili v levém
horním okraji.
Plovoucí panel nástrojů Zadání tvaru ohybu a
uložení
Plovoucí panel nástrojů Plošné uložení prutů
Plovoucí panel nástrojů Vkládání sítě a uložení
Plovoucí panel nástrojů BAMTEC
Plovoucí panel nástrojů Zobrazení
Plovoucí panel nástrojů Změnit vyztužování
Plovoucí panel nástrojů Soupisky

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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Cvičení 4: Výtahová jáma 3D pomocí
modelu 3D (metoda 1)
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
V paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupinách modulů
Vyztužování nebo
Vyztužování Pohledy, Detaily obsahuje
následující moduly:
Asociativní pohledy

Vyztužování prutovou výztuží

V panelu nástrojů Vyztužování zkontrolujte, zda program obsahuje
následující funkce:
Tvar prutu
FF stavební prvky

Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan kapitolu
"Metody vyztužování":

V tomto cvičení vyztužíte 3D výtahovou jámu, kterou jste modelovali ve
cvičení 2. Nejdříve vytvořte bednění jako asociativní řezy. Poté vytvořte
výztuž pomocí modelu 3D (metoda 1). Předpokladem pro toto cvičení
jsou cvičení 1 a 2.
K tomuto cvičení potřebujete výkres 2 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

2

101

Půdorys 3D

201

Bednění - modul 3D modelování

202

Dodatek – Modelář stavebních prvků

203

Bednění - modul Stěny, Otvory, Stavební
díly

204

Asociativní pohledy

205

Prutová výztuž - 3D-model zapnutý
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Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").

Úloha 1: Bednění s asociativními řezy
Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan základy
a rádce k modulu
Asociativní pohledy:

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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V první části cvičení vytvořte z architektonického půdorysu a 3D
výtahové jámy asociativní řezy jako základ pro uložení výztuže (viz tip
vlevo).
Použijte k tomu převážně funkcí modulu
Asociativní pohledy.
Přístup k těmto funkcím získáte pomocí palety Funkce, část Vytvořit a
Změnit.

Funkce:

Cíl:

Vytvořit řez
Kopírování a vkládání
Modifikace vlastností
pohledu, řezu
Paleta Vlastnosti

Pomocí funkcí modulu
Asociativní pohledy můžete vytvořit
libovolné řezy a pohledy. Tyto slouží jako základ pro následující výkres
výztuže.
Asociativní pohledy a řezy se od původních dat 2D na první pohled
neliší. Jsou však odvozeny od prostorového modelu, a proto jsou s ním
geometricky spojeny.
Modifikace 3D stavebního dílu, pohledu nebo řezu se tím okamžitě
aktualizuje ve všech zobrazeních stavebního dílu. Pokud posunete např.
otvor v čelním pohledu nebo dodatečně zakreslíte půdorys, upraví se
automaticky 3D-stavební prvky a všechny asociativní náhledy a řezy
Vašeho výkresu bednění. Můžete také provést modifikace v
axonometrii.
Také uložení výztuže má přímý vliv na prostorový model, a tím i na
všechny zbývající pohledy a řezy.
K vytvoření výztuže jsou potřebné minimálně dva ortogonální pohledy
respektive řezy. Libovolné množství dalších řezů lze odvodit přímo z
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prostorového modelu. Příslušná výztuž se zobrazí automaticky a lze ji
pak ihned popisovat.
Řezy se odlišují od pohledů v tom, že mají prostorově omezenou
hloubku. Toto ohraničení se stanovuje pomocí dvojnásobného stanovení
oblasti řezu.
Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Volba fólií a jejich nastavení
 V paletě Funkce zkontrolujte, zda je aktivní modul
Asociativní pohledy (skupina modulů Pohledy vyztužování,
detaily).
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), otevřete strom fólií výkresu 2, aktivujte fólii 204, v
pozadí aktivujte fólii 101 a fólii 201 (nebo 203) a vypněte
všechny ostatní fólie.
2 Je-li dosud aktivní zobrazení ve třech oknech, klikněte v
nabídce Okno na
1 okno.
3 Ve stavovém panelu klikněte na aktuální Měřítko a zvolte
1:50, zkontrolujte aktuální jednotku délky m.
4 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojů Standard) a
následně na Asociativní pohledy.
5 Zkontrolujte, zda je aktivována volba Automaticky převzít 3D
stavební prvky do řezů. Případně je zvolte.

6 V menu Formát klikněte na
Výběr hladin, nastavení,
vyberte volbu Výpis existujících hladin v načtených
dokumentech, klikněte na strukturu hladin ARCHITEKTURA

Průvodce pro vyztužování
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a klikněte vlevo nahoře na tlačítko
stromovou strukturu.

141

, abyste otevřeli

7 Aktivujte hladinu AR_OBE a AR_STEN, klikněte pravým
tlačítkem myši na zvýraznění a vyberte volbu
Modifikovatelná.
Poznámka: Pokud použijete fólii 203 namísto fólie 201,
nebude vrstva AR_ALL dostupná. Namísto toho je nutno
vrstvu AR_DE nastavit jako modifikovatelnou.

8 Vyberte volbu Seznam celkové hierarchie hladin a nastavte
v části VYZTUŽOVÁNÍ, Pohledy a řezy hladinu AS_ALL
Aktuální a také hladinu AS_SCH
Modifikovatelná.

Nejdříve se z dat 3D bednění vytvoří pohled shora bez ohraničení výšky.

Vytvoření pohledu shora bez ohraničení výšky
1 Klikněte na
Vytvořit řez (paleta Funkce, oblast Vytvořit).
Pro popis se použije neměnitelná hladina nastavená v panelu
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nástrojů Formát. Hladina pro řez se buď převezme z 3D
stavebních dílů nebo se stanoví v dialozích pro zobrazení
skrytých hran a řezů.
2 Ze kterého 3D elementu vytvořit řez? Se stisknutým levým
tlačítkem myši natáhněte aktivační okno zprava doleva kolem
horní základové desky výtahové jámy (viz následující
obrázek), abyste aktivovali všechny zahrnuté elementy a
elementy v řezu (
Aktivace závislá na směru je nastavena
v Asistent - filtry).

Poznámka:
Alternativně můžete ve funkci Asistent - filtry vybrat i
Elementy uvnitř výběru a protnuté a aktivační okno nastavit
nezávisle na směru.
Tip: Ve vztažném režimu
Reálný se spodní hrana
bednění umístí vždy
vodorovně, tzn. vodorovné
hrany jsou vždy
vodorovné, ať si je
prohlížíte z kterékoli
strany.
Na rozdíl od toho se ve
vztažném režimu
Sklopený vytvořený řez
jednoduše sklopí.

Průvodce pro vyztužování
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3 V dialogovém panelu nástrojů Vytvořit řez můžete přepínat
mezi vztažným režimem Reálný a Sklopený kliknutím na
tlačítko. Proveďte nastavení na Reálný.

4 Směr pohledu na pohled: Klikněte na kruh. To způsobí, že
těleso bednění bude prohlíženo shora, když se řez spočítá.
5 Z bodu: Klikněte na bod vlevo pod levým dolním rohovým
bodem horní základové desky (viz následující obrázek).
6 Do bodu: Klikněte na bod vpravo nad horním rohovým bodem
horní základové desky (viz následující obrázek) a stiskem
ESC ukončete zadávání polygonu.

Objeví se dialogový panel nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu
a řez se pověsí na nitkový kříž.
7 Ve vstupním poli Zobrazení je nastaveno zobrazení se
skrytými hranami (Skryté hrany). Není-li tomu tak, pole
aktivujte kliknutím do něj.
8 V dialogovém panelu nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu
klikněte na tlačítko Def..., v dialogu Nastavení pro výpočet
skrytých hran, zkontrolujte, zda je aktivní nastavení
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Zobrazení viditelných hran, aktivujte všechna nastavení v
Zobrazit skryté hrany, nastavte následující parametry
formátu a dialogové pole potvrďte stisknutím OK.
Pohledové hrany:
Pero 0.35 mm, čára a barva beze změn, hladina AS_SCH
Skryté hrany:
pero, čára a barva beze změn, hladina PO_RE

9 V dialogovém panelu nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu
klikněte u
na
Nastavení řezu pro asociativní
pohledy.
10 V oblasti Zobrazení vedení řezu zrušte volbu Osadit čáru
řezu, v oblasti Zobrazení řezu aktivujte volbu Orámovat
prvky v řezu silnou čarou z vyberte volbu Vnější hrany
tučně, pro všechny čárové elementy nastavte hladinu
AS_SCH a dialog potvrďte stiskem OK.

Průvodce pro vyztužování
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Ostatní nastavení převezměte nezměněné.

11 V dialogovém panelu nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu
klikněte na
Kóty pro vypnutí kótování.
Tip: Stiskem klávesy F11
resp. kliknutím na tlačítko
Dynamická čára
v dialogovém řádku
můžete zapnout nebo
vypnout dynamické
zadávání a využít
zalícování.

12 Do bodu/Úhel otočení: Řez umístěte v jedné ose vpravo od
architektonického půdorysu.
13 Přerušte zadávání další oblasti řezu stisknutím klávesy ESC.
14 V dialogovém řádku zadejte popis pohledu shora:
Půdorys základové desky d=30 cm
a potvrďte klávesou ENTER.
15 Nastavte parametry popisu (výška textu 5 mm/ šířka textu 4
mm) a umístěte popis pohledu.
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V dalších krocích vytvoříte pomocí předtím vytvořeného pohledu shora
podélný a příčný řez.

Vytvoření potřebných řezů
 Funkce
Vytvořit řez je stále aktivní. Pokud tomu tak není,
aktivujte ji.
1 Ze kterého 3D elementu vytvořit řez? Aktivujte celkový právě
vytvořený pohled shora pomocí zadání oblasti nebo kliknutím
na orámování pohledu.
2 Směr pohledu na pohled: Klikněte pod kruh. To způsobí, že
tělesa bednění budou prohlížena zespodu, když se řez
spočítá.
3 Stanovte oblast řezu pomocí dvou rohových bodů vlevo dole a
vpravo nahoře v oblasti dveřního otvoru (viz následující
obrázek) a stisknutím klávesy ESC ukončete zadávání
polygonu.

4 V dialogovém panelu nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu u
klikněte na
Nastavení řezu pro asociativní pohledy a v
dialogu Řez v oblasti Těleso řezu proveďte následující
nastavení:
 Aktivujte volbu Zobrazit těleso řezu (jako pomocnou
konstrukci).
 Deaktivujte volbu Výškové ohraničení řezu a pro horní
hranu zadejte
–2,29 a pro dolní hranu –4,49.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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 Dialog potvrďte tlačítkem OK.

5 Do bodu/Úhel otočení: Umístěte řez v jedné ose pod
půdorysem a stiskněte tlačítko ESC, abyste nezadali žádnou
další oblast řezu.
6 V dialogovém řádku zadejte popis řezu, potvrďte klávesou
ENTER a umístěte popis pohledu.
7 Funkce
Vytvořit řez je stále aktivní. Aktivujte znovu
pohled shora a vytvořte podélný řez (směr pohledu zprava).
8 Umístěte řez vpravo vedle příčného řezu.
9 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.

Poznámka: Asociativní pohledy a řezy lze při vytváření automaticky
opatřit i kótováním. K tomu v dialogovém panelu nástrojů Vlastnosti
pohledu, řezu aktivujte požadovaný typ kótovací čáry a stanovte
příslušné parametry.
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Nakonec zkopírujte ještě pohled shora a změňte příslušné ohraničení
výšek, abyste pro základovou desku a stěny výtahové jámy získali
oddělené zobrazení.

Kopírování půdorysu a přizpůsobení výšek
1 Klikněte na
Zpracovat).

Kopírování a vkládání (panel nástrojů

2 Aktivujte celkový pohled shora pomocí zadání oblasti nebo
kliknutím na orámování pohledu a kopii umístěte ve směru osy
vpravo vedle zobrazení půdorysu.
Tip: Není-li aktivní žádná
modifikační funkce,
můžete ji vyvolat také
dvojkliknutím levého
tlačítka myši na plochu
řezu.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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3 Klikněte na
Modifikace vlastností pohledu, řezu (paleta
Funkce, oblast Změnit) a aktivujte celé levé zobrazení
půdorysu.
4 V dialogovém panelu nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu
klikněte na
Nastavení řezu pro asociativní pohledy a v
dialogu Řez proveďte v části Těleso řezu následující
nastavení:
 Deaktivujte volbu Výškové ohraničení řezu a pro horní
hranu zadejte
–4,00. Dolní hranu můžete převzít s hodnotou –4,49
nezměněnnou.
 Dialog potvrďte tlačítkem OK.

5 Potvrďte dialogový panel nástrojů Vlastnosti pohledu, řezu
pomocí Použít.
6 Stejným způsobem změňte výšku tělesa řezu pravého
zobrazení řezu na následující hodnoty:
 Horní hrana -2,75.
 Dolní hrana -3,15.

7 Funkci ukončete klávesou ESC, přejděte do palety
Vlastnosti, klikněte na popis pravého půdorysného zobrazení
a změňte jej podle následujícího obrázku.
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Úloha 2: Zesílení okraje základové desky
Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl
"Vyztužování
s 3D-modelem nebo bez
něj?":

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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V této a následujících částech cvičení uložíte prutovou výztuž se
zapnutým 3D-modelem (metoda 1: viz tip vlevo).
Použijete k tomu převážně funkcí modulu
Vyztužování prutovou
výztuží. Přístup k těmto funkcím získáte z plovoucích panelů nástrojů
Vyztužování a také prostřednictvím kontextového menu.
V této části cvičení uložíte nejdříve rámovou výztuž základové desky.
Použijete funkci
Tvar prutu, která nabízí navíc k funkci jiné
funkce zadání
Zadat další možnosti.
 Pomocí této funkce vytvoříte ohyby podélných prutů zadáním
jednotlivých bodů bednění.
 Pro příčný směr použijte předdefinované tvary ohybů, které lze
prodloužit podle rozměrů bednění.

Funkce:

Cíl:

Možnosti
Tvar prutu:
Volný tvar
Uložení prutu:
podél přímého ukládání
Kopírování a zrcadlení
Popis prutu
Kótovací čára, text
uložení
Tvar prutu:
Zásuvný třmínek
Modifikace zobrazení
uložení
Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Volba fólií a jejich nastavení
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
nebo klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na kreslicí plochu
a nastavte fólii 205 jako aktuální.
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Tím se fólie 101, 201 (nebo 203) a 204
v pozadí (modifikovatelná).

uloží jako aktivní

Poznámka: Pokud je aktivní volba Automaticky převzít 3D
stavební prvky do řezů a vy pracujete v prostředí pracovní
skupiny, musíte přidělit fólii 204 status fólie
pasivní, aby
nebyl narušován průběh práce.
2 Dialog opusťte pomocí Zavřít a ve stavovém panelu
zkontrolujte aktuální měřítko 1:50 a aktuální jednotku délky
m.
3 Zkontrolujte, zda je u levého horního okraje zobrazen panel
nástrojů Vyztužování. Pokud tomu tak není, zapněte jej podle
popisu v Přednastavení (viz "Nastavení" na straně 136).
4 Přejděte do palety Funkce a definujte jako aktuální hladinu
znovu hladinu STANDARD.
5 Pomocí funkce
Modifikace vlastností pohledu, řezu
vypněte zobrazení těles řezu v obou řezech.
6 Ve stavovém řádku zvolte styl plánu Výkres výztuže.
Šrafování řezů se změní na souvislou výplň plochy.
7 Opět klikněte na
201 (nebo 203).

Tip: Pomocí funkce
Nastavení můžete
zobrazení prutové
výztuže přizpůsobit
Vašemu kancelářskému
standardu. Podrobnosti
najdete v nápovědě
Allplan.

Otevřít a aktivovat a vypněte fólie 101 a

Průvodce pro vyztužování
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Než začnete s ukládáním, musíte se rozhodnout, zda chcete vyztužovat
se zapnutým 3D-modelem nebo bez něj (viz tip na straně 150).
V tomto cvičení se pracuje se zapnutým modelem výztuže (metoda 1).
To znamená, že se zobrazí uložené pruty ve všech pohledech a řezech
vytvořených pomocí funkce modulu
Asociativní pohledy a provádí
se automaticky správa počtů kusů.
Základová deska má tloušťku 30 cm, má křížovou výztuž Ø12/10 cm v
horní vrstvě a Ø10/10 cm ve spodní vrstvě. Krytí výztuže činí 4 cm.
Pro funkci prutové výztuže systém navrhne všeobecnou hladinu prutové
výztuže PR_OBEC. Protože není třeba rozlišovat výztuž například v
dolní a horní vrstvě, tato hladina se ponechá jako platná.
Rozdělení výztuže na několik vrstev bude provedeno ve cvičení 6.
Zadejte nyní ručně tvar ohybu nástrčného třmenu pro podélný směr.

Ruční zadání nástrčného třmenu jako prut
libovolného tvaru
1 Klikněte na
Nastavení (panel symbolů Standard), zvolte
stranu Výztuž a zkontrolujte, zda je v oblasti Obecné aktivní
nastavení Vyztužování s 3D modelem.
2 Klikněte na
Tvar prutu (plovoucí panel nástrojů Zadání
tvaru ohybu a uložení).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
Tip: Pro vytváření
otevřeného třmínku máte k
dispozici následující typy
předdefinované ohyby: Ty
se použijí později při
zadávání třmínku v
příčném směru.
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Paleta Tvar prutu se otevírá s ohybem Volný tvar, který
umožňuje vytvořit libovolný tvar ohybu. Pokud chcete použít
jiný ohyb, klikněte na tlačítko nad obrázkem a vyberte
předdefinovaný tvar.
Pomocí tlačítka
otevřete dialog, ve kterém jsou všechny
ohybové formy ve skupinách a ještě jsou znázorněny graficky.

3 V oblasti parametrů palety zvolte průměr 12, resp. zadejte
krytí výztuže 0,04 a zrušte volbu Hák na začátku a Hák na
konci.

4 Kliknutím na body podle následujícího obrázku v řezu A-A
zadáte nástrčný třmen. Délka ramena se určí v následujícím
kroku.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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A 1. bod
B 2. bod
C 3. bod
D 4. bod

5 Stiskněte klávesu ESC k ukončení zadávání třmínku.
6 V paletě rozsahu parametrů zadejte pro délku začátečního a
koncového ramene vždy hodnotu 0,80.
Poznámka: Na tomto místě lze ještě změnit téměř všechny
parametry. Změny se ihned zobrazí v náhledu.

7 Stiskněte klávesu ESC k ukončení tvaru ohybu. Protože při
tvorbě tvaru prutu byl aktivovaný v možnostech Popis, spustí
se automaticky funkce
Popis uložení.
Pro alternativní ukončení zadání tvaru ohybu a popsání prutu
klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a v
kontextovém menu zvolte funkci
Text uložení.
8 V následující paletě můžete stanovit nastavení pro text
položek.
Klikněte v parametru Nastavení textu na
, zadejte pro
vztah výška/šířka 1,00 a potvrďte subdialog pomocí OK.
9 Umístěte čísla položek.
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10 V tomto místě je ukončeno zadání tvaru ohybu a jeho polohy v
příčném řezu. Program Vám nabídne možnost ihned
pokračovat s uložením. Můžete také funkci přerušit pomocí
klávesy ESC a uložit položku později pomocí funkce
Uložení prutů nebo
Položit.
V tomto cvičení pokračujete ihned s ukládáním.

Průvodce pro vyztužování
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Uložení třmínku podél hran bednění
1 Nacházíte se v paletě funkcí
Uložení prutu, je nastaveno
Lineární uložení.
Pokud tomu tak není: Klikněte pravým tlačítkem myši na
zásuvný třmen, který je třeba uložit, a v kontextovém menu
vyberte volbu
Uložení prutů.

2 Stanovte oblast rozložení zachycením hran bednění:
Směr uložení z bodu: Klikněte v zobrazení půdorysu na bod
dole vpravo.
Přímka uložení do bodu: Klikněte na bod nahoře vpravo (viz
obrázek).

Tip: V náhledu uložení se
současně s vaším
zadáváním zobrazí
uložení. Tím je možné
vždy graficky kontrolovat
nastavení.
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Oblast uložení se označí symboly.
V dialogovém panelu nástrojů můžete modifikovat polohu
ukládaného prutu, krytí výztuže daného uložení a automatický
popis.
Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl "Typy
uložení:
Zalícovat/Posunout/Otočit"
:

Průvodce pro vyztužování
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3 Aktivujte nastavení Zalícovat a zvolte zobrazení
Zobrazení jen středního prutu.
Pomocí funkce Zalícovat se převezme orientace v prostoru a
poloha položky, která se má uložit, a uložení se provede v její
ose (viz tip vlevo).
4 V rozsahu parametrů palety Uložení prutu zadejte krytí 0,04 a
vzdálenost prutů 0,10. Ostatní nastavení můžete beze změny
převzít.

5 V kontextovém menu klikněte na
Kótovací čára / text
uložení.
Alternativně stiskněte dvakrát ESC, tím ukončíte uložení a
spustíte funkci
Kótovací čáry / Text uložení.
6 V následující paletě nastavte Zobrazení kótovacích čar.
7 Klikněte v parametru Nastavení - Kóty na
a v dialogu
Kóty zkontrolujte hladinu RU_ALL. Změňte poměr výška/šířka
na 1,00.
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8 Dialog Kóty potvrďte pomocí OK a klikněte na bod, kterým má
procházet kótovací čára.
V paletě přejdete na kartu Text/Ukazatel, ve které můžete
stanovit popis uložení.
9 Klikněte v parametru Nastavení textu na
, zadejte pro
vztah výška/šířka 1,00 a potvrďte subdialog pomocí OK.
Poznámka: V dynamickém panelu je aktivována volba
Automaticky číslo položky. Tím se automaticky vytvoří číslo
položky v závislosti na bodu umístění na začátku resp. na
konci popisu. Zkontrolujte tento stav pohybem kurzoru tam a
zpět.

Průvodce pro vyztužování
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10 Umístěte text uložení a stiskněte tlačítko ESC pro ukončení
funkce.
Poznámka: Pokud kliknete na
Zobrazit vše, uvidíte, že výztuž
nebyla vytvořena pouze v asociativních řezech, ale že na místě 3D
výtahové jámy byl vytvořen i model výztuže.
Pokud chcete, aby nebyla modelová data při překreslení obrazovky
zobrazena, nastavte pomocí
požadovaný výřez obrazovky a uložte
jej pomocí
.
S postupem jste se se už seznámili v lekci 2 při vytváření
architektonického půdorysu.
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Zobrazení uložení a popis
Při ukládání výztuže lze v nastavení zadávání resp. v odpovídajících
dialozích volit způsob zobrazení výztuže:
Zobrazí se všechny pruty uložení.
Zobrazí se jen střední prut.
Kliknutím můžete zvolit pruty, které se mají zobrazit.
Tvar prutu se pro názornost zobrazí sklopený, aby se dosáhlo
jednoznačné polohy uložení na stavbě. Systém nabídne různé
směry sklopení.
Zobrazení uložení můžete změnit dodatečně pomocí funkce
Modifikace zobrazení uložení.
Popis zadání lze provést buď hned nebo dodatečně. Pro dodatečný popis
jsou v plovoucím panelu nástrojů Zobrazení k dispozici následující
funkce:
Popis prutu
Kótovací čára, text uložení
Uložení prutů se zobrazí ve všech pohledech a řezech. Popis se však
může přímo provést při vytváření jen v pohledu uložení prutů. Ve všech
dalších pohledech a řezech je třeba provést popis dodatečně.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

Místo opětovného ukládaní prutu na protilehlou stranu, proveďte
zrcadlení položky 1. Potom popište uložení.

Zrcadlení a kopírování uložení
Tip: K vyvolání obecných
funkcí zpracování můžete
pravým tlačítkem myši
kliknout na kreslicí plochu
a v kontextovém menu
zvolit požadovanou funkci.

Tip: Stiskem klávesy F11
nebo kliknutím na tlačítko
Dynamická čára
v dialogovém řádku lze
zapnout nebo vypnout
dynamické zadávání a
využít zalícování nebo zde
lze zadat 2. bod osy
zrcadlení.

1 Klikněte na
Zpracovat).

Kopírování a zrcadlení (panel nástrojů

2 Klikněte v řezu na prut.
3 Definujte osu zrcadlení:
1. bod osy zrcadlení: Klikněte v příčném řezu pravým
tlačítkem myši na horizontálně probíhající čáru základové
desky a zvolte v kontextovém menu
Střed elementu.
Dávejte pozor na to, abyste neklikli ani na střed čáry ani na
jiný existující bod.
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2. bod osy zrcadlení: Zadejte v dialogovém řádku pro
Y-souřadnici nenulovou hodnotu a potvrďte jej pomocí
klávesy ENTER.
4 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.
5 Klikněte pravým tlačítkem myši na právě vytvořený tvar prutu
v řezu a v kontextovém menu zvolte
Popis prutu.
6 Umístěte číslo položky na požadované místo a stisknutím
klávesy ESC funkci ukončete.

7 Vzhledem k prostorovému spojení řezů se zrcadlené uložení
zobrazí také v půdorysu. Klikněte pravým tlačítkem myši na
prut v půdorysu a v kontextovém menu vyberte volbu
Kótovací čára, Text uložení a uložení popište.
8 Umístěte kótovací čáru a text vlevo vedle půdorysu a
stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.

Průvodce pro vyztužování
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Nyní pro porovnání uložte rámovou výztuž v příčném směru do bednění
automaticky jako předdefinovaný ohyb.

Automatické zadání a uložení otevřených třmínků
1 Klikněte znovu na
Tvar prutu (plovoucí panel nástrojů
Zadání tvaru ohybu a uložení).
2 V horním poli soupisky palety Tvar prutu vyberte tvar ohybu
otevřený třmínek.

3 V oblasti parametrů palety zvolte průměr 12 a deaktivujte
nastavení Shodné krytíprotože tato rozdělovací výztuž leží ve
druhé vrstvě. Změňte hodnoty pro Krytí 1 a 3 na 0,055 a
hodnotu Krytí 2 na 0,04.
4 Dále pro délku ramene 1 a 3 zadejte hodnoty 0,80 a zrušte
nastavení Hák.
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5 Pohybujte kurzorem v řezu B-B přes pravý dolní okraj
základové desky, až nástrčný třmen zaujme automaticky
požadovanou polohu, a klikněte levým tlačítkem myši.

6 Stiskněte ESC a umístěte popis prutu v řezu.
7 Aktivujte v možnostech zadávání nastavení
uložení.

automatické

Prut se v půdorysu základové desky automaticky uloží do
hloubky.
Poznámka:
Automatické uložení do hloubky je možné
jen pokud jste ohyb vytvořili ve 3D bednění a následně ihned
uložili.
Nastavení pro zobrazování uložení výztuže v tomto případě
není možné. Zobrazí se vždy
všechny pruty.
8 Klikněte v menu Opakovat na
Kótovací čáry, Text
uložení tělesa, v půdorysu klikněte na právě provedené
uložení a umístěte kótovací čáru a popisek.
9 Abyste získali tyto pruty také na spodní straně půdorysu,
klikněte na
Kopírovat a zrcadlit (panel nástrojů
Zpracovat) a aktivujte právě vytvořené uložení v půdorysu
jako segment.

Průvodce pro vyztužování
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10 1. bod osy zrcadlení: Klikněte v půdorysu pravým tlačítkem
myši na svisle probíhající čáru základové desky a zvolte v
kontextovém menu
Střed elementu.
11 2. bod osy zrcadlení: Zadejte v dialogovém řádku pro
X-souřadnici nenulovou hodnotu a potvrďte ji pomocí
klávesy ENTER. Stiskněte klávesu ESC.
12 Klikněte pravým tlačítkem myši na právě vytvořené uložení v
půdorysu, v kontextovém menu zvolte
Modifikace
zobrazení uložení a změňte zobrazení prutové oceli obou
uložení na
Zobrazení jen prostředního prutu.

13 Pomocí kontextového menu a funkcí
Text uložení a
Kótovací čára / Text uložení popište spodní vrstvu uložení v
řezu a půdorysu.
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Průvodce pro vyztužování
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Úloha 3: Plošná prutová výztuž základové desky
Rámová výztuž základové desky je uložena. V následující části cvičení
uložíte plošnou výztuž základové desky.

Funkce:

Cíl:

Zadání prutů
Vyztužování desek
prutovou výztuží ve
2D/3D
Ukládání do pole
Nové číslo položky
Modifikace atributů
položky
Modifikace zobrazení
uložení

Vytvořte nejdříve křížově nutnou prutovou výztuž.

Vytvoření spodní vrstvy jako uložení prutů do pole
Tip: Alternativně můžete
také v menu Vytvořit Vyztužování Vyztužování prutovou
výztuží kliknout na
Uložení prutů do plochy
a v příslušném dialogovém
panelu nástrojů na
Ukládání do pole.
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1 Klikněte na
Ukládání do pole (plovoucí panel nástrojů
Plošné uložení prutů).
2 Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
3 z bodu, element / Vzdálenost: Klikněte v půdorysu na levý
spodní roh.
4 do bodu, element / Vzdálenost: Zadejte v dialogovém řádku
hloubku uložení - 0,04.
Zadáním záporné hodnoty se polygon uložení přesadí
směrem dovnitř.
5 Klikněte na horní pravý roh půdorysu.

6 Ukončete proces pomocí klávesy ESC. Plocha je nyní
označena.

Průvodce pro vyztužování
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7 Stanovte hloubku uložení vrstvy: Klikněte ve výše
znázorněném dialogu do pole zadání vedle
Hloubka
uložení vrstvy.
8 Vrstva ve vztažném pohledu / Hloubka uložení vrstvy: Klikněte
v řezu B-B na bod vlevo dole.

Čárkovaná čára ukazuje aktuální hloubku uložení vrstvy
výztuže při zohlednění krytí výztuže. Symbol výškové kóty
demonstruje hloubku uložení vrstvy zadaného definičního
bodu. Šipka ukazuje směr kladného ramene prutu a směr
uložení prutu.
9 Klikněte ve stejném dialogu na Krytí výztuže dole a zadejte
0,04. V řezu B-B můžete vidět, jak se posune přerušovaná
čára.
10 Zadání potvrďte pomocí OK.

11 Zadejte v horním dialogu parametry uložení:
Průměr 10,
Vzdálenost uložení 0.10,
Úhel ukládání 0.00,
Stejné vzdálenosti od okrajů
.
Nastavte vpravo dole uložení na PU (= polygonální uložení).
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Zvolte jako zobrazení uložení prutů
Zobrazení
libovolného prutu neboť pruty leží v půdorysu v zákrytu s
rámovou výztuží, a tím by tuto výztuž zakrývaly.
12 Potvrďte tlačítkem OK.
13 Který prut zobrazit? V náhledu uložení jsou všechny pruty
zobrazeny v signální barvě. Klikněte na prut v horní třetině a
ukončete funkci pomocí klávesy ESC.
14 Aktivujte volbu Označení prutu, zvolte typ symbolu a umístěte
kótovací čáru.

15 Aktivujte parametr Volný text, zadejte v řádku definice textu
dole a umístěte text uložení.
16 V následujících krocích umístíte výztuž v příčném směru.
Poylgon bednění není třeba znovu zadávat, můžete jej převzít
z výztuže v podélném směru. Za tímto účelem klikněte
v dynamickém panelu na Převzetí.

17 Který polygon bednění převzít? Klikněte na stávající polygon.
18 V příslušném dialogu se automaticky navrhne pro spodní krytí
výztuže 0,050. K zohlednění prutových žeber zvyšte tuto
hodnotu na 0,055 a potvrďte pomocí OK.
19 V následujícím dialogu se navrhne Úhel ukládání automaticky
s hodnotou 90 stupňů. Zkontrolujte nastavení a potvrďte
pomocí OK.
20 Vyberte prut, umístěte kótovací čáru a pomocí volného textu
rozšířený text uložení "dole".

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

Zobrazení spodní vrstvy vypadá nyní následovně:
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Poté, co jste dokončili spodní vrstvu, můžete horní vrstvu vytvořit ve
velké míře samostatně. Zde získáte krátký návod.

Vytvoření horní vrstvy jako uložení prutů do pole
1 Nacházíte se nadále ve funkci
tomu tak není, vyvolejte ji.

Ukládání do pole. Pokud

2 Převezměte existující polygon bednění.
3 V řezu B-B klikněte pro stanovení
hloubky uložení vrstvy
na levý horní bod základové desky a a nastavte
tloušťku
konstrukce na 0,00.
4 Klikněte na vstupní pole Krytí výztuže nahoře a zadejte
hodnotu 0,04.
5 Potvrďte zadání a nastavte potom Úhel ukládání na 0,00
stupňů.
6 Změňte průměr v dialogovém řádku na 12 a potvrďte zadání.
7 Vyberte prut, umístěte kótovací čáru a pomocí volného textu
rozšířený text uložení "nahoře".
8 Postupujte s druhou vrstvou horní výztuže jako obvykle.
Uvědomte si, že po převzetí polygonu bednění musíte nastavit
opět vazbu na Hloubku uložení vrstvy a kliknout na Krytí
výztuže nahoře. V dialogu pro zadávání parametrů znovu
změňte průměr na 12.

Zobrazení základové desky vypadá nyní následovně:

Průvodce pro vyztužování
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Alternativě k novému zadání můžete pruty horní vrstvy vytvořit také
jako zrcadlovou kopii spodní vrstvy.
Protože horní pruty mají průměr 12 mm, musíte nejdříve pro pruty
zrcadlových uložení zadat nová čísla položek pomocí
Nové číslo
položky (plovoucí panel nástrojů Změnit vyztužování).
Nakonec můžete změnit pomocí
Modifikace položky průměr,
změnit pomocí
Modifikace zobrazení uložení volbu zobrazeného
prutu a provést popis uložení prutové oceli.
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Úloha 4: Vyztužení spoje ze základové desky
Vyztužení samotné základové desky je hotovo. Nyní ještě chybí výztuž
stěny. Pro tento účel nejdříve v následující části cvičení uložíte
spojovací pruty.
Funkce:

Cíl:

Tvar prutu:
Zásuvný třmínek
Třmínek, uzavřený
Modifikace zobrazení
uložení
Uložení prutu:
podél přímého ukládání
Kótovací čára, text
uložení

Zadání vyztužení spoje a lícované uložení
1 Klikněte dvakrát pravým tlačítkem myši na libovolné zobrazení
dříve vytvořeného nástrčného třmenu.
Spustí se funkce
tvar prutu, je nastavený tvar ohybu
otevřený třmínek s průměrem 12.

Průvodce pro vyztužování
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2 Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
3 V oblasti palety parametrů aktivujte nastavení Stejná krytí,
pro krytí zadejte hodnotu 0,04 a pro délky ramen 1 a 3
zadejte hodnoty 1,00.

4 Pohybujte kurzorem v řezu A-A přes pravý levý vnější okraj
stěny, až nástrčný třmen zaujme automaticky požadovanou
polohu, a klikněte levým tlačítkem myši.

5 Stisknutím klávesy ESC ukončíte popisování prutu.
6 Umístěte popis prutu v řezu.
V možnostech zadání je před posledním uložení aktivované
nastavení
automatické uložení. V půdorysu jsou
otevřené třmínky uloženy do celé levé stěny šachty.
Není-li tomu tak, v paletě rozsahu parametrů klikněte u
přímého ukládání na
novou přímku prodloužení a
definujte ji odpovídajícím způsobem.
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7 Klikněte v menu Opakovat na
Kótovací čáry / Text
uložení tělesa, v půdorysu klikněte na právě uložený prut, v
parametrech kótovací čáry deaktivujte volbu Označení prutu
a umístěte kótovací čáru.
8 Deaktivujte volbu Volný text a umístěte popis.
9 Ukončete funkci stiskem ESC, klikněte pravým tlačítkem myši
na výztuž v půdorysu a v kontextovém menu zvolte
Modifikace zobrazení uložení.
10 Zvolte zobrazení
Zobrazení libovolného prutu, klikněte
na 3 pruty pod středem a stiskněte 2x ESC.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

Půdorys základové desky by měl nyní vypadat následovně:
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Uložte nyní položku 7 v dalších oblastech stěny.
V pravé stěně se nachází v suterénu dveřní otvor. V této části se
zabudují uzavřené třmínky. Položka 7 se proto uloží jen ve zbývající
části zdi. Oblast ukládání se stanoví v půdorysu stěn šachty. Uložené
pruty se však zobrazí jen v půdorysu základové desky, neboť spojovací
pruty nejsou umístěny v oblasti protínání stěn šachty.

Uložení stávající spojovací výztuže v otočené
poloze
1 Klikněte na
Uložení prutů(plovoucí panel nástrojů Zadání
tvaru ohybu a uložení) a potvrďte navrhovanou hodnotu v
dialogovém řádku: položka 7.
2 V dynamickém panelu zrušte nastavení Zalícovat.
3 Uložte dále položku 7 k dolní příčné stěně zprava doleva. Jako
koncové body trajektorie uložení použijte průsečíky vnitřních
stěn s vnější hranou dolní stěny (
Průsečík v kontextovém
menu Zadání bodu).

Průvodce pro vyztužování

Tip: Zatímco při
lícovaném ukládání nemá
pořadí zadávání bodů
trajektorie ukládání žádný
význam, při posunutém
nebo otočeném ukládání
se stanoví pomocí
zadávání bodů směr
oblasti ukládání.
Přečtěte si k tomu v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl "Typy
uložení:
Zalícovat/Posunout/Otočit"
:
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4 V oblasti parametrů palety zvolte v úhlu otočení položku
kolmo. V náhledu vidíte, jak se tvar ohybu otočí do správné
polohy.

5 V dynamickém panelu klikněte na zobrazení
Zobrazení
vybraných prutů, zvolte pruty, které mají být zobrazeny, a
stiskněte ESC.
6 Klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a poté na
Kótovací čára, text uložení, v půdorysu umístěte
kótovací čáru a popisek a stiskněte ESC pro ukončení funkce.
7 Zkopírujte pomocí
Kopírování a zrcadlení právě
uloženou výztuž včetně popisu do horní příčné stěny.
(Alternativa: Pokračujte s vkládáním výztuže do horní příčné
stěny s nezměněným úhlem otočení).
8 Klikněte opět na
Uložení prutů a potvrďte navrhovanou
hodnotu v dialogovém řádku: položka 7.
Nastavení Zalícovat je deaktivováno, jako úhel otočení je
nastaveno Kolmo.
9 Přímka uložení z bodu: Klikněte v půdorysu stěn šachty na
dolní pravý bod vnějšího rohu stěny šachty s tloušťkou 30.
10 Přímka uložení do bodu: Klikněte na průsečík dolního ostění
dveří se stěnou šachty tloušťky 30.
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Oblast ukládání se stanoví v půdorysu stěn šachty, uložení se
zobrazí v půdorysu podlahové desky. Nezávisle na zvoleném
zobrazení uložení prutů se však zobrazí všechny pruty,
protože spoje stěn nejsou umístěny v oblasti řezu stěn šachty.
11 Vkládání výztuže ukončete stiskem klávesy ESC.
12 Uložte stejným způsobem spoje stěn nad dveřním otvorem.
Bodu ukládání jsou přitom průsečík horního ostění dveří se
stěnou šachy tloušťky 30 a také horní pravý vnější roh stěny
šachty tloušťky 30.
13 Klikněte v menu Opakovat na
Kótovací čáry / Text
uložení, v půdorysu dolní desky klikněte na pruty právě
provedeného uložení a umístěte kótovací čáru a popisek.
14 Umístěte kótovací čáru a popis a stiskem klávesy ESC
ukončete funkci.
15 Klikněte v půdorysu základové desky pravým tlačítkem myši
na některé z právě vytvořených uložení a v kontextovém menu
vyberte možnost
Modifikace zobrazení uložení a zvolte
zobrazení prutové oceli
Zobrazení jen středního prutu.
16 Zobrazení příslušného uložení, na které jste klikli, se změní.
Klikněte na druhou uloženou výztuž a funkci ukončete stiskem
ESC.

Průvodce pro vyztužování
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V oblasti stěny dveřního otvoru se nyní vytvoří uzavřený třmínek jako
vyztužení spoje a potom se uloží.

V oblasti dveří zadejte a vložte uzavřený třmínek.
1 V menu Opakovat klikněte na
Tvar prutu.
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
2 V horním poli soupisky palety Tvar prutu vyberte tvar ohybu
Třmínek, uzavřený.
3 V paletě rozsahu parametrů zadejte průměr 12 a vyberte resp.
zadejte krytí výztuže 0,04.
4 Pohybujte kurzorem v řezu A-A přes levý vnější okraj pravé
stěny, až nástrčný třmen zaujme automaticky požadovanou
polohu, a klikněte levým tlačítkem myši.

5 Stiskněte ESC a umístěte popis prutu v řezu.
6 Protože se třmínky vkládají jen v oblasti dveřního otvoru,
automatické ukládání do hloubky zde nevede k cíli.
Deaktivujte proto v možnostech zadávání nastavení
automatické uložení. Je aktivované nastavení Zalícovat.
7 Určete směr ukládání tím, že v půdorysu stěny šachty kliknete
na příslušný rohový bod spodního ostění dveří.
8 V menu Opakovat klikněte na
Kótovací čáry / Text
uložení a vytvořte kótovací čáru a popisek uložení v
půdorysech.
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9 V menu Opakovat klikněte na
Modifikace zobrazení
uložení, zvolte zobrazení
Zobrazení jen středního prutu
a v půdorysu základové desky klikněte na uložení.
10 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.

Tím jste nakreslili úplnou výztuž spoje vystupujících stěn.

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 5: Prutová výztuž stěny
V následující části cvičení se vyztuží vystupující stěny až po horní hranu
základové desky HH = -2,79. Zadání výztuže se provádí přitom v
půdorysu stěn šachty.

Funkce:
Tvar prutu:
Volný tvar
Přímý prut
Zalomený prut
Uložení prutu:
podél přímého ukládání
Modifikace vlastností
pohledu, řezu
Zadání svazku prutů
Uložení:
Uložení prutu do
svazku s jinými pruty
Funkce pro vyztužování

Tip: Pro komplexní tvary
ohybů (například ohnuté
pruty pro sila, věžové
stavby nebo střešní valené
klenby) můžete změnit
také tvar ohybu nakreslený
pomocí modulu
Konstrukce na prut
pomocí
Element
převést, převzít.
Při převodu jsou
konstrukční elementy
interpretovány jako střední
čára prutu. To je třeba při
stanovení konstrukčních
prvků zohlednit.

Cíl:
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Pro vnější vyztužení stěn musíte vzhledem k odskoku stěn použít
zalamovaný prut. Tento prut vytvoříte ručně pomocí Volné formy
funkce
Tvar prutu.

Ruční zadání a uložení zalamovaných prutů stěny
jako libovolný prut
1 Spusťte funkci
Tvar prutu a zvolte tvar ohybu Volná
forma.
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
2 Deaktivujte nastavení Stejná krytí a pro Krytí výztuže na
začátku a Krytí výztuže na konci zadejte po hodnotách 0,00.
3 Klikněte na trojúhelníkový symbol před parametrem Rameno
a pro Krytí ramene nastavte hodnotu 0,04.
4 V řezu B-B klikněte na vnější rohové body levé horní stěny.
Začněte přitom shora.
Tip: Typ ramene můžete
určit také v grafické formě.

Průvodce pro vyztužování
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5 V oblasti parametrů palety zvolte Zalomení jako Typ ramene
a klikněte na průsečík stěny šachty s horní podlahovou
deskou.

6 Typ ramene bude automaticky nastaven zpět na Standard.
Klikněte na poslední bod řezu stěny šachty s dolní podlahovou
deskou.
Přitom se musí náhled ramene nacházet uvnitř stěny. Pro
tento účel je nutno k bodu bednění najet zvenku.
7 Stiskem ESC zadávání tvaru ohybu ukončete, pro délku
počátečního ramene zadejte hodnotu 0,95 a pro délku
koncového ramene hodnotu 1,10.
Poznámka: Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit hodnotu
zalomení, klikněte na parametr Rameno, pomocí
zvolte
rameno 2/3 a poté v Zalomení klikněte na
.
8 Stiskněte ESC a umístěte popis prutu v řezu.

A 1. bod
B 2. bod
C 3. bod
D 4. bod

9 Automatické uložení do hloubky by se zde na požadovaném
místě ale nevytvořilo. Ponechte proto v možnostech
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automatické uložení deaktivované a definujte přímku uložení
v půdorysu šachetní stěny:
 Jako 1. bod směru ukládání určete kliknutím vnější roh
stěny šachty "30".
 Klikněte v půdorysu stěn šachty na dolní pravý bod
vnějšího rohu stěny šachty s tloušťkou 30 jako 2. bod
trajektorie ukládání.
10 V oblasti parametrů palety deaktivujte nastavení Stejná krytí
a s ohledem na uskočení stěn o 6 cm zadejte pro Krytí
výztuže na začátku a Krytí výztuže na konci zadejte vždy
hodnotu 0,10.
11 Aktivujte v dynamickém panelu
Zobrazení všech prutů a
v kontextovém menu zvolte funkci
Kótovací čára / Text
uložení.
12 Umístěte kótovací čáru a popis výztuže uložené v půdorysu
stěn šachty. Výkres by měl nyní vypadat následovně:

13 Uložte tuto položku nyní samostatně po obvodu půdorysu stěn
šachty (avšak ne v oblasti dveří) a popište uložení. Uvědomte
si, že krytí výztuže vedle ostění dveří je jen 0,04 namísto 0,10.
Pro uložení deaktivujte nastavení Zalícovat a jako úhel
otočení použijte zadání Kolmo.

Průvodce pro vyztužování
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14 Aby se zobrazila celá výztuž stěny, která ční směrem nahoru
nad definovanou oblast řezu bednění, upravte nyní ještě v
obou řezech horní ohraničení řezu. Levým tlačítkem myši
dvakrát klikněte na orámování pohledu řezu a potvrďte hlášení
k referenčním fóliím pomocí tlačítka Ano. Dvojkliknutím levým
tlačítkem myši na orámování pohledu daného řezu opět
vyvolejte funkci
Modifikace vlastností pohledu, řezu,
klikněte na
Nastavení řezu pro asociativní pohledy,
změňte horní hranu na –1.7900, potvrďte dialogové pole
stiskem OK a klikněte na Použít. Stejným způsobem změňte
horní hranu druhého řezu.
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Aby se dokončilo svislé vedení výztuže stěn, vytvořte a uložte nyní
uvnitř umístěný přímý prut. Navíc se jako vetknutá výztuž vkládá do
horní základové desky rohový úhelník.

Zadání přímého prutu a zalomeného prutu jako
svazku
1 Ve výběru fólie vypněte fólie 101 a 201 (nebo 203), klikněte v
menu Opakovat na
Tvar prutu a vyberete tvar
ohybu Přímý prut.
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
2 V dynamickém panelu deaktivujte Prodloužení na hranách
bednění.
3 V oblasti parametrů palety zvolte průměr 12, deaktivujte
nastavení Stejná krytí a změňte hodnotu pro krytí 1 na 0,04 a
hodnoty pro Krytí výztuže na začátku aKrytí výztuže na
konci na0,00.
4 Klikněte v řezu B-B jako počáteční bod na rohový bod levé
vnitřní stěny šachty (viz obrázek).
5 V dialogovém řádku zadejte jako
X-souřadnici hodnotu
0,00 a jako
Y-souřadnici hodnotu 2,40 a potvrďte
klávesou ENTER.
6 Prut s číslem pozice 10 je vytvořen. Stiskněte ESC a umístěte
popis prutu v řezu.
7 Vkládání výztuže ukončete stiskem klávesy ESC.
8 Nacházíte se znovu ve funkci
ohybu Zalomený prut.

Tvar prutu. Zvolte tvar

9 Kliknutím opět v řezu B-B stanovte jako počáteční bod
příslušný rohový bod levé vnitřní stěny šachty.
10 Klikněte na další body – na průsečík vnitřní hrany stěny šachty
s horní hranou horní základové desky a levý horní koncový
bod základové desky.
11 V paletě rozsahu parametrů zadejte průměr 12, hodnotu krytí
změňte na 0,04 a pro délky ramen zadejte hodnoty 1,00.

Průvodce pro vyztužování
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12 Stiskněte ESC, umístěte popis prutu v řezu a stiskněte dvakrát
ESC, tím ukončíte uložení prutu a funkci.

13 Klikněte pravým tlačítkem myši na čáru právě vytvořeného
prutu a v kontextovém menu zvolte
Zadání svazku prutů.
14 Které pruty si přejete svázat? Aktivujte položku 10 a 11
pomocí
Funkce suma (panel nástrojů Asistent - filtry).
15 Klikněte pravým tlačítkem myši na položku 10 a v
kontextovém menu zvolte
Uložení prutů.
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16 Klikněte na
Uložení prutu do svazku s jinými pruty a
potvrďte pomocí OK.
17 Uložte položku v půdorysu stěn šachty u vnitřní hrany stěn ve
směru hodinových ručiček, přičemž Krytí výztuže na začátku
a Krytí výztuže na konci nastavte na hodnotu 0,00 a pro
krytí uložení nastavte na 0,04 . Začněte ve spodní stěně s
nastavením Zalícovat a v dialogovém poli parametrů ukládání
zadejte vzdálenost prutů 0,015.

Pro další uložení klikněte na položku 10 v řezu, potvrďte typ
uložení a zvolte nastavení Otočit a také úhel ukládání vlevo
270°, nahoře 180° a vpravo 90°.
18 Proveďte popis uložení podle následujícího obrázku.
Vytvořte uložení v pravé stěně nejdříve po celé délce, popis
však neprovádějte.
Tip: Pokud v napojen��
u prvního uložení v
dynamickém panelu
zvolíte nastavení Volné,
můžete okamžitě stanovit
další oblast ukládání podél
libovolné úsečky (zde
např. levá stěna) a
následně vytvořit společné
kótování a popis.
Vypište přitom současně u
jednotlivých kótovacích čar
počet kusů.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

193

19 V oblasti dveří může probíhat jen uložení rohového úhelníku.
Vymažte proto v oblasti dveří pomocí
Vymazat (panel
nástrojů Zpracovat) vnitřní přímé pruty, položka 10.
Natáhněte k tomu při nastavení
Aktivace závislá na
směru aktivační oblast zleva doprava nebo v panelu nástrojů
Asistent - filtry nastavte volbu aktivace
Aktivace uvnitř.
20 Klikněte pravým tlačítkem myši na uložení úhelníků,
v kontextovém menu zvolte
Modifikace zobrazení
uložení a v dynamickém panelu klikněte na
Zobrazení
jen středního prutu.
21 Klikněte na všechna uložení úhelníků a stiskněte klávesu
ESC.
22 Pomocí kontextového menu a funkce
Kótovací čára /
Text uložení vytvořte popis položky 10 a 11 v pravé stěně.
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Uložení položek 9 a 10 existuje také v půdorysu základové desky.
Protože zobrazení prutů stěn se zde nepožaduje, toto zobrazení zrušte.

Nastavit zobrazení uložení prutů jako neviditelné
1 Klikněte na
Funkce pro vyztužování (plovoucí panel
nástrojů Zobrazení).
Tip: Neviditelná uložení
lze znovu zviditelnit
pomocí
.

2 Klikněte v dialogovém panelu nástrojů na U-Skryj (cíleně
zneviditelní uložení v pohledu).

3 Klikněte v půdorysu základové desky na veškerá uložení prutů
ve stěnách, která se nemají zobrazit.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže
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V následujících krocích vytvoříte vodorovně probíhající prut jako přímý
prut. Tyto pruty se zadávají v půdorysu stěn šachty a ukládají se v
řezech.

Zadání a uložení vodorovné příčné výztuže
1 Dvojklikem pravým tlačítkem myši na libovolnou pozici v
půdorysu stěn šachty, např. na 10 vyvolejte funkci
Tvar
prutu, v ní zvolte tvar ohybu přímý prut.
2 Hodnotu Krytí výztuže 1 nastavte na 0,055, protože prut má
ležet ve vertikální výztuži.
3 Klikněte v půdorysu stěn šachty na vnitřní rohy pravé stěny
šachty shora dolů. V náhledu se objeví prut. Stiskněte ESC a
umístěte popis prutu.

4 Vytvořený prut je uložen v řezu A-A. V dynamickém panelu je
deaktivována volba
automatické ukládání, volba
Zalícovat je aktivní.
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5 Klikněte na pravé straně na horní a dolní roh stěny a zadejte v
oblasti parametrů palety 0,055 pro Krytí výztuže na začátku
a také 0,02 pro Krytí výztuže na konci.
6 Stiskněte dvakrát ESC, tím ukončíte uložení a spustíte funkci
Kótovací čára / Text uložení.
7 Pro popis položky 12 vyberte jinou kótovací čáru. Zvolte v
paletě Popis prutové oceli typ kótování Vějíř.
8 Parametry nastavte tak, aby se zobrazil počet kusů, průměr a
vzdálenost a změňte nastavení ukazatele na text na ruční.

9 Klikněte v parametru Nastavení textu na
, zadejte pro
vztah výška/šířka 1,00 a potvrďte subdialog pomocí OK.
10 Umístěte text položky a klikněte na všechny pruty, ke kterým
má vést ukazatel.
11 Pro ukončení funkce dvakrát stiskněte tlačítko ESC.

Průvodce pro vyztužování
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12 Nyní můžete pozici 12 uložit podél dalších svislých prutů nebo
můžete uložení zkopírovat zrcadlově:
Tip: Je-li vzdálenost mezi
ohraničením položky a
textem uložení příliš velká,
můžete v
Nastavení,
strana Vyztužování Popis v oblasti Kruhová
ocel nastavit prázdný znak
za pozicí na "0".

13 Při vyztužování vodorovné příčné stěny postupujte analogicky
podle předchozího popisu. Pro zadávání ohybů aktivujte v
dynamickém panelu Prodloužení na hranách bednění, v
řezu B-B určete v oblasti stěny šachty nový směr ukládání
shora dolů a následně v půdorysu podlahové desky opět
zrušte viditelnost příčné výztuže.
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Nyní dokončete ještě popis uložení v řezech a půdorysech. Začněte
řezem A – A.

Dodatečný popis uložení prutů
Tip: Chcete-li změnit
obsah textu existujícího
textu uložení, klikněte na
text uložení a aktivujte
paletu Vlastnosti. V
oblasti parametrů palety
změňte nastavení a
klikněte na kreslicí plochu,
abyste zadávání v paletě
ukončili.

Průvodce pro vyztužování
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1 Klikněte v řezu A-A pravým tlačítkem myši na položku 3 (dolní
podélná výztuž základnové desky) a v kontextovém menu
vyberte možnost
Popis prutu.
2 Aktivujte parametr Průměr a Vzdálenost a text umístěte. Pro
ukazatele na text je nastaveno automaticky. Prostřednictvím
aktivované volby Automaticky číslo položky v dynamickém
panelu se číslo položky umístí v závislosti na poloze popisu na
začátek nebo na konec Pokud si automatickou volbu
nepřejete, tuto funkci deaktivujte.

3 Klikněte na položku 5, zkontrolujte nastavení, umístěte text a
stiskněte klávesu ESC.
4 Klikněte pravým tlačítkem myši na položku 4 a v kontextovém
menu vyberte možnost
Kótovací čára / Text uložení.
Před popisem vodorovné výztuže je nastaven typ kótovací
čáry Vějíř. Dále je pro ukazatele na text nastaveno ruční.
5 Deaktivujte parametr Počet kusů a umístěte tento text.

6 Klikněte na všechny pruty, ke kterým má vést ukazatel.
7 Stiskněte klávesu ESC k ukončení zadávání kótovacích čar.
8 Klikněte na položku 6, zkontrolujte nastavení a umístěte text.
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9 Klikněte na všechny pruty, ke kterým má vést ukazatel, a
stiskněte klávesu ESC, abyste ukončili funkci umisťování
ukazatelů.
10 Klikněte v menu Opakovat znovu na
Popis prutu a
popište položku 9, 10 a 11. Deaktivujte přitom parametry
Průměr a Vzdálenost. Pro ukazatele na text je nastaveno
automaticky.

11 Vytvořte samostatně popis řezu B-B podle následujícího
obrázku:

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

12 Dokončete popis půdorysu stěn šachty podle následujícího
obrázku:

201
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Vyztužení výtahové šachty je nyní hotovo s výjimkou vodorovných
rohových třmínků, které se zobrazí jako normální detail. Nakonec
stanovíte konečnou oblast řezu stěn šachty.

Modifikace oblasti řezu
1 Levým tlačítkem myši dvakrát klikněte na orámování pohledu
řezu a potvrďte hlášení k referenčním fóliím pomocí tlačítka
Ano.
2 Klikněte v půdorysu stěn šachty pravým tlačítkem myši na rám
pohledu a v kontextovém menu vyberte možnost
Modifikace vlastností pohledu, řezu.
3 Klikněte na
Nastavení řezu pro asociativní pohledy a
změňte horní hranu tělesa řezu na
–3,1000 a dolní hranu na –3,4000.
4 Dialog potvrďte pomocí OK a klikněte na Použít.

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 6: Normální řez
V této části cvičení se naučíte ukládat pruty do pohledu.
Funkce:

Cíl:

FF stavební prvky
Uložení:
Uložení prutu do
pohledu
Modifikace počtu kusů

Pomocí uložení prutu do pohledu můžete přiřadit zadanému prutu počet
kusů uložení, aniž byste museli pruty uložit v určité oblasti. Výztuž se
zobrazí jen v jednom pohledu.
Tento způsob uložení je vhodný k zobrazení normálních detailů. Pokud
nezadáte rozměr ve směru uložení, musíte si počet prutů zjistit sami.
Při ukládání v pohledu se nezjišťuje žádná prostorová poloha prutů.
Uložení se projeví jen ve správě počtu kusů.

Vytvoření normálního řezu pomocí zadávání
výztuže FF jako ukládání prutů v pohledu
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
a nastavte fólii 204 jako aktuální. Tím se fólie 101, 201 (nebo
203) a 205 uloží jako aktivní v pozadí (modifikovatelná).
2 Nakreslete pomocí funkcí modulů Konstrukce a Text (menu
Vytvořit) vpravo vedle půdorysu stěn šachty roh stěny jako
normální řez s popisem a stylovou plochou 301 Beton
vyztužený (viz následující obrázek).
Jednotlivé prvky přiřaďte hladině PR_OBEC kliknutím v menu
Formát na
Výběr hladin, nastavení a dvojím kliknutím na
hladinu PR_OBEC.
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3 Klikněte na
FF stavební prvky (plovoucí panel nástrojů
Zadání a uložení prutu).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina RU_ALL a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.

4 V dialogu Výběr prvků zvolte knihovnu Stěnové rohy a
dvakrát klikněte na Roh stěny.

Průvodce pro vyztužování
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5 V první řádce dialogu Roh stěny nastavte globální hodnoty:
12 jako
průměr, 0,10 jako
vzdálenost prutů, 0,80
jako
délku ramen a 0,055 jako
krytí výztuže. Změňte
průměr rohové výztuže, která se používá jen k montáži, na 8 a
potvrďte pomocí OK.
6 Pohybujte kurzorem nad levým okrajem bednění dříve
nakresleného rohu stěny, až výztuž rohu stěny zaujme
automaticky požadovanou polohu, a klikněte levým tlačítkem
myši.
7 Upusťte od zadání rozměru ve směru ukládání kliknutím na
Storno.
Při zadání rozměru zjišťuje program na základě stanovených
parametrů stavebních dílů počet kusů okrajových třmínků a
délky podélných prutů.
8 Pro který pohled? Klikněte do půdorysu stěn šachty. Tím se
přiřadí uložení uvedeného detailu danému pohledu.
9 V dialogovém řádku se objeví dotaz na místo textu prvního
zásuvného třmínku: Stiskněte klávesu ESC.
10 Klikněte v dalším dialogu na typ uložení
do pohledu a potvrďte pomocí OK.

Ukládání
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11 Zadejte vypočítaný počet kusů 14 (= odpovídá počtu
vodorovných prutů) a vzdálenost 0,10 a potvrďte stiskem OK.
12 Zvolte pro popis prutu Počet kusů, Průměr a Vzdálenost a
umístěte jej.
13 V dialogovém řádku se objeví dotaz na místo textu druhého
zásuvného třmínku: Stiskněte klávesu ESC.
14 Pokračujte jako u prvního zásuvného třmínku.
15 Zadejte délku podélného prutu 1,35, všechna ostatní
nastavení ponechte beze změny a potvrďte nastavení
tlačítkem OK.

16 Protože jsou čtyři rohy stěny, klikněte na
Modifikace
počtu kusů (plovoucí panel nástrojů Změnit vyztužování).
17 U kterého dílu modifikovat koeficient počtu uložení? Aktivujte
celou výztuž normálního řezu, zadejte jako Koeficient počtu
uložení 4 a potvrďte pomocí OK.
18 V menu Opakovat klikněte na
Kótovací čára / Text
uložení a popište podélné pruty pomocí zadání oblasti,
položka 15. Jako parametry popisu zvolte Počet kusů a
Průměr a také automatický ukazatel na text.

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 7: Výpis prutů
V následující části cvičení vytvoříte výpis prutů výztuže. Tyto výpisy
jsou umístěny v měřítku jako celkové výpisy po straně vedle konstrukce.

Funkce:

Cíl:

Celkový výtah

Pomocí funkcí výpisu prutů výztuže zobrazíte správu počtu kusů a tvarů
ohybu, která je prováděna počítačem. Pro každou položku lze umístit na
fólii výkaz prutu včetně textu výpisu. Každá modifikace nebo
manipulace uložení nebo tvaru ohybu se okamžitě aktualizuje ve výpisu.
Můžete zvolit mezi dvěma druhy výpisů:



Celkový výtah
Počet kusů všech uložení jedné položky
Dílčí výtah
Počet kusů jednoho uložení jedné položky

Tvar ohybu lze nakreslit v měřítku nebo bez měřítka. Může být
zobrazeno zalícovaně k uložení.
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Vytvoření celkového výpisu prutů výztuže
1 Klikněte na
Zobrazení).

Tip: Jestliže jste během
zpracování vymazali
nějaký prut, zůstane toto
číslo položky volné.
Pomocí funkce
Přepoložkování můžete
tuto "mezeru" uzavřít.

Celkový výtah (plovoucí panel nástrojů

2 Zadejte v dialogovém řádku položku, ze které chcete vytvořit
výpis poté, co jste v dynamickém panelu vybrali typ výztuže
Sítě nebo Pruty, nebo klikněte na příslušnou položku nebo
uložení.

3 Převezměte nastavení podle horního obrázku.
4 Výpis s textem je zavěšen na nitkovém kříži.
Pomocí nastavení
Otočení a
Zrcadlení ze ovlivnit
polohu prutů. Umístěte výpis vpravo vedle řezů.
5 Další výpisy prutů výztuže můžete vytvořit samostatně. Pro
přímé pruty můžete vypnout
Kótu ramene. Úhel textu
zvolíte podle polohy tvaru prutu.
Tip: Je-li vzdálenost mezi
ohraničením položky a
textem uložení příliš malá
a současně nemá dojít ke
zmenšení vzdáleností
uložení, lze pomocí
Nastavení, strana
Vyztužování - Popis v
oblasti Kruhová ocel před
označení délky vložit
prázdný znak (" L=").

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 8: Soupiska prutů a soupiska ohybů
V poslední části cvičení vytvoříte soupisku prutů výztuže a soupisku
ohybů.

Funkce:

Cíl:

Reporty Výztuž
Legenda vyztužování

Soupisky prutů výztuže se vytvářejí v pozadí a doprovází výkres. Mají
vždy aktuální stav a lze je také v průběhu zpracování vytisknout na
tiskárně.
Nejdříve vytisknete soupisku prutů, kterou program Allplan 2015
automaticky vytvořil v pozadí.

Tisk soupisky výztuže
1 Klikněte na
Soupisky).

Reporty Výztuže (plovoucí panel nástrojů

2 Zobrazí se dialog Reporty, ve kterém můžete vybírat
předdefinované reporty.
Klikněte proto vlevo na Standard a zvolte report Soupiska
prutů – tvary ohybů.
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Tip: Pro tyto soupisky se
ukládají parametry
vztahující se k dané
položce – například počet
kusů, třídy ocele, průměr a
jednotlivá délka.
Soupisky je možné
vytvářet jak ve zpracování
dokumentu, tak také ve
zpracování plánu.

3 V dynamickém panelu klikněte na Vše.
Tip: V Report Viewer Náhled tisku můžete
kliknutím na okótované
ohýbané tvary tyto na
kreslící ploše modifikovat.

Průvodce pro vyztužování
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V Report Viewer se zobrazí soupiska prutů. Automaticky
budou převzaty různé atributy, jako například projekt.
4 Zadejte pro parametr Plán text Výztuž výtahové šachty.
Tento atribut je ve zpracování plánu automaticky převzat z
označení plánu.
5 Deaktivujte volbu Zobrazit třídy oceli, protože v plánu nejsou
různé třídy oceli k dispozici.

6 Klikněte na

Tisk, vyberte tiskárnu a spusťte proces tisku.
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Poznámka: Program Allplan 2015 nabízí možnost umístění soupisky
ohybů na plán. Pokud chcete provést výstup soupisky ohybů na tiskárně,
použijte Soupisku prutů – typy ohybů funkce
Reporty Výztuže.
V následujících krocích umístíte soupisku ohybů na fólii.

Výstup soupisky ohybů na fólii
1 Klikněte na
Legenda vyztužování (plovoucí panel
nástrojů Soupisky).
2 Vyberte požadovanou soupisku.
3 Aktivujte případně nastavení Asociativní legenda z aktivního
dokumentu a potvrďte dialog Výběr soupisky pomocí OK.
Volbou tohoto nastavení se soupiska ohybů automaticky
aktualizuje, když dodatečně doplníte nebo vymažete položky.
4 Umístěte soupisku na libovolné místo.
Část soupisky vypadá potom následovně:

5 Stanovte jako aktuální hladinu opět hladinu STANDARD.
Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů".

Průvodce pro vyztužování
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Cvičení 5: Nadedveřní překlad 2D
pomocí modelu 3D (metoda 2)
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
V paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupinách modulů
Vyztužování nebo
Vyztužování Pohledy, Detaily obsahuje
následující moduly:
Asociativní pohledy

Vyztužování prutovou výztuží

V panelu nástrojů Vyztužování zkontrolujte, zda program obsahuje
následující funkce:
Tvar prutu
Ve cvičení 4 jste vyztužili trojrozměrné 3D bednění se zapnutým
modelem (metoda 1: viz tip vlevo).
Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl
"Vyztužování
s 3D-modelem nebo bez
něj?":

V tomto cvičení vytvoříte vyztužený prefabrikovaný díl typického
nadedveřního překladu jako symbol. Pro tento účel vyztužíte
dvojrozměrné bednění také se zapnutým 3D modelem (metoda 2: viz tip
vlevo).
K tomuto cvičení potřebujete výkres 3 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

3

301

Bednění

302

Prutová výztuž – 3D-model zapnutý

303

Nadedveřní překlad modifikovaný

2D

Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").
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Úloha 1: Vytvoření vyztuženého typického nadedveřního
překladu
Pomocí funkcí modulu
Konstrukce zkonstruujete nejdříve pohled a
řez jako bednění prefabrikovaného dílu nadedveřního překladu.
Pro následující vyztužování použijete převážně funkce modulu
Vyztužování prutovou výztuží. Přístup k těmto funkcím získáte z
plovoucích panelů nástrojů Vyztužování a také prostřednictvím
kontextového menu.
Na závěr připojíte prefabrikovaný díl nadedveřního překladu jako znovu
použitelný symbol do knihovny.

Funkce:

Cíl:

Možnosti
Tvar prutu:
Třmínek, uzavřený
Přímý prut
Uložení prutu:
podél přímého ukládání
podél uložení ramen
Jednotlivé ukládání
Kótovací čára, text
uložení
Knihovna

Nejdříve nakreslete bednění.

Kreslení dvourozměrného bednění
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), otevřete strom fólií výkresu 3 a klikněte dvakrát na
fólii 301.
2 Ve stavovém panelu klikněte na aktuální Měřítko a zvolte
1:50, zkontrolujte aktuální jednotku délky m.

Průvodce pro vyztužování
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3 Nakreslete pomocí funkcí modulu Konstrukce podle
následujícího obrázku pohled nosníku s řezem (tloušťka pera
0.35 mm) s řezem (tloušťka pera 0.50 mm). Použijte k tomu
funkce
Obdélník a
Čára (menu Vytvořit - Modul
Konstrukce).
Jednotlivé elementy přiřaďte hladině KO_OBE02 kliknutím na
volbu Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů Formát) a
kliknutím na hladinu KO_OBE02.

Zobrazený souřadnicový systém a také prostorové zobrazení
pohledu slouží jen k orientaci a není je třeba konstruovat.
4 Poklepejte prostředním tlačítkem myši na kreslicí plochu a
zobrazte tak celý obraz.

Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl
"Prostorová orientace":
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Nyní vytvoříte a uložíte třmínkové vyztužení nosníku. Přitom stanovíte
současně prostorovou orientaci celkového vyztužení (viz tip vlevo).
Pro funkci prutové výztuže systém navrhne všeobecnou hladinu prutové
výztuže PR_OBEC. Protože není třeba rozlišovat výztuž například v
dolní a horní vrstvě, tato hladina se ponechá jako platná.

Ruční zadání a uložení třmínkové výztuže
1 Aktivujte fólii 302 a umístěte fólii 301 jako aktivní do pozadí
(modifikovatelná).
2 Klikněte na
Nastavení (panel symbolů Standard), zvolte
stranu Výztuž a zkontrolujte, zda je v oblasti Obecné aktivní
nastavení Vyztužování s 3D modelem.
3 Klikněte na
Tvar prutu (plovoucí panel nástrojů Zadání
tvaru ohybu a uložení).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina PR_OBEC a aktivujte ji
případně v menu nebo v panelu nástrojů Formát.
4 V horním poli soupisky palety Tvar prutu vyberte tvar ohybu
Třmínek, uzavřený.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

217

5 V paletě rozsahu parametrů zadejte průměr 8 a zadejte krytí
výztuže 0,03.
Ostatní nastavení můžete beze změny převzít.
6 V dynamickém panelu je aktivováno Prodloužení na hranách
bednění a Popis. Přesuňte nitkový kříž v řezu k levé čáře
elementu v bednění, až se tvar ohybu rozšíří, pak klikněte na
plochu výkresu.
Tip: Protože vytváříte
prostorový výztužný koš,
musíte zadat prostorový
vztah. U bednění 3D je již
tato prostorová informace
známá zadáním pohledu.
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7 Zvolit projekci pro prostorovou orientaci: Třmínek leží v rovině
Y-Z a má se uložit ve směru X. Klikněte na X a potvrďte
zadání pomocí OK.
S tímto nastavením stanovíte prostorovou orientaci pro celou
výztuž.
8 Stiskněte ESC ke spuštění
Text uložení a umístěte popis
prutu v řezu. Nastavte přitom parametry tak, že se zobrazí jen
čísla položek.

Automaticky se otevře funkce

Uložení prutu.

9 Přímka uložení z bodu: Klikněte na levý dolní konec nosníku.
10 Přímka uložení do bodu: Klikněte na pravý dolní konec
nosníku.
11 Zvolit směr pohledu: Klikněte vpravo vedle tvaru ohybu na
kreslicí plochu. Uložená oblast se označí a nyní již můžete
poznat, zda prut leží v požadované poloze.

Průvodce pro vyztužování

Tip: Zobrazení uložení lze
ihned nebo dodatečně
změnit pomocí
Modifikace zobrazení
uložení.
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12 V oblasti parametrů palety Uložení prutu aktivujte nastavení
Stejná krytí a pro Krytí zadejte hodnotu 0,03. Změňte příp.
úhel otočení na 0 a vzdálenost ukládání na 0,10. Ostatní
nastavení můžete beze změny převzít.

13 Stiskněte dvakrát ESC, tím ukončíte uložení a spustíte funkci
Kótovací čára / Text uložení.
Poznámka: Pokud jste již neprovedli cvičení 4, musíte
nastavit poměr výška/šířka 1,00 tak, že v řádku Nastavení Kóty kliknete na
.
14 Zvolte typ kótovací čáry Kótovací čára a umístěte kótovací
čáru a popis pod nosníkem. Nastavte přitom parametry textu
uložení tak, aby se zobrazil počet kusů, průměr a vzdálenost.

Průvodce pro vyztužování
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Vytvořte a uložte nyní podélné vyztužení nosníku. Postupujte přitom
podle třmínkové výztuže.

Zadání a uložení dolní podélné výztuže
1 Klikněte znovu na
Tvar prutu (plovoucí panel nástrojů
Zadání tvaru ohybu a uložení).

2 V horním poli soupisky palety Tvar prutu vyberte tvar ohybu
Přímý prut.
3 V oblasti parametrů palety zvolte průměr 14, případně
deaktivujte nastavení Stejná krytí a změňte hodnotu pro krytí
1 na 0,04 a hodnoty pro Krytí výztuže na začátku a Krytí
výztuže na konci na 0,03.
4 V dynamickém panelu deaktivujte Prodloužení na hranách
bednění a potom v pohledu klikněte na oba spodní konce
nosníku zleva doprava. Vytvoří se prut.
Pokud chcete, můžete nyní ještě změnit všechny parametry s
výjimkou tvaru ohybu.
5 Stiskněte ESC, umístěte parametry popisu podle následujícího
zobrazení a umístěte text.

Průvodce pro vyztužování
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Uložení prutu se opět otevře automaticky.

6 V dynamickém panelu klikněte na
Rameno a v řezu
klikněte na spodní rameno třmínku (viz následující obrázek).

7 Zadejte v oblasti parametrů palety Uložení prutu pro Počet
kusů 4, klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a v
kontextovém menu zvolte položku
Kótovací čára / Text
uložení.
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8 Zvolte typ kótování Vějíř a nastavte parametry tak, aby se
zobrazil počet kusů a průměr.

Uvědomte si, že díky volbě Automaticky číslo položky
aktivované v dynamickém panelu se automaticky vytvoří číslo
položky v závislosti na bodu umístění na začátku resp. na
konci popisu.
9 Umístěte popis položky pod prutem. Systém vytvoří
automaticky ukazatele textu ke všem prutům.

Průvodce pro vyztužování
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K zadání horního podélného vyztužení se nyní seznámíte s metodou,
kterou můžete použít především tehdy, když vyztužujete stavební díly
jen v řezu nebo půdorysu, aniž by bylo nutno vytvářet dodatečný pohled.

Zadání horní podélné výztuže jako bod v řezu a její
volné uložení v pohledu
1 Ze zadání dolního podélného vyztužení se ještě nacházíte ve
funkci
Tvar prutu. Pokud tomu tak není, spusťte ji v menu
Opakovat.
Nastavený je tvar ohybu Přímý prut.
2 V oblasti parametrů palety aktivujte nastavení
Prut jako
bod a v oblasti parametrů palety zvolte průměr 12.

3 Klikněte na
Standard).

Měření vzdálenosti (panel nástrojů

4 Klikněte na levý a pravý horní konec nosníku.
5 Klikněte v dialogu Naměřené hodnoty na
hodnotu Délka = 1,99000 m.

a potom na
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6 Aktivujte v oblasti parametrů palety hodnotu pro Délku prutu,
klikněte pravým tlačítkem myši na vstupní pole a zvolte v
kontextovém menu Vložit.

7 Zapíše se hodnota 1,99000. Změňte tuto hodnotu při
zohlednění krytí výztuže 3,0 cm na začátku a na konci na
1,93.
V dynamickém panelu ponechte nastavení
Délka železa v
zaoblení.
8 Rozříznutý prut je zavěšen na nitkovém kříži. Přesuňte nitkový
kříž v řezu k levému hornímu zaoblení třmínku a klikněte
levým tlačítkem myši.

9 Klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a zvolte v
kontextovém menu položku
Uložení prutu.
10 V paletě Uložení prutů v horním seznamu vyberte zbůsob
uložení Samostatné uložení.
11 Do kterého pohledu: Klikněte do pohledu nosníku.

Průvodce pro vyztužování
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12 Zvolte v nastavení jako
Transportní bod vpravo nahoře a
zadejte
vzdálenost ve směru X 0,03 a
vzdálenost
ve směru Y 0,04.

13 Klikněte na pravý horní roh trámového náhledu.
14 Vkládání výztuže ukončete stiskem klávesy ESC.
15 Dalším stiskem klávesy ESC ukončíte popisování položek.

16 Klikněte na
Kopírování a zrcadlení a vytvořte v řezu
zrcadlovou kopii podélného prutu.
17 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.
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Pruty, které jsou ještě bez popisu, lze popsat dodatečně. U horních
podélných prutů se jedná o dvě oddělené vrstvy. Chcete-li vytvořit
společný popis uložení, je třeba aktivovat obě vrstvy.

Dodatečný popis horního prutu
1 Klikněte na
Kótovací čára / Text uložení (plovoucí panel
nástrojů Zobrazení).
2 Umístěte pomocí levého tlačítka myši v řezu zleva doprava
aktivační okno okolo obou horních prutů.
( Aktivace závislá na směru je nastavena ve funkci
Asistent - filtry).
3 Je nastaven typ kótovací čáry Vějíř. Umístěte popis položky
nad prutem. V dialogovém řádku nastavíte směrový úhel
popisu. Allplan vytvoří automaticky ukazatele textu ke všem
prutům.
4 Stejným způsobem vytvořte popisy pozice horních prutů v
pohledu a umístěte popis je nad pruty.
5 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.
Výkres by měl nyní vypadat následovně:

Průvodce pro vyztužování
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Po úplném vyztužení nadedveřního překladu umístěte překlad nyní jako
symbol tak, aby byl k dispozici jako typický detail. Následně proveďte
opětovně jeho výstup a modifikaci.
S technikou symbolů jste podrobně obeznámili již v průvodci pro
základní moduly.

Vytvoření a uložení symbolu
1 Otevřete paletu Knihovna a klikněte na složku Symboly.
2 Symbol výztuže se má uložit tak, aby se mohl používat v celé
kanceláři. Otevřete proto složku Kancelář.

3 Klikněte v liště akcí palety Knihovna na
Nová skupina,
zadejte jako označení pro novou skupinu Typické detaily a
volbu potvrďte klávesou ENTER.
4 Otevřete novou skupinu Typické detaily a klikněte v liště akcí
palety Knihovna na
Nový symbol.
5 Zadejte jako označení pro nový symbol Nadedveřní překlad
a volbu potvrďte klávesou ENTER.
Co si přejete definovat jako symbol ?
V tomto případě jsou přítomny pouze asociativní pohledy bez
modelu výztuže. Protože však chcete kopírovat 3D-model a ne
pohledy, nesmí se současně aktivovat orámování pohledu.
6 Zapněte
Funkci suma, aktivujte celý symbol vyztužování
zadáním oblasti a klikněte na orámování obou pohledů.
Všechny elementy s výjimkou orámování pohledu jsou
zobrazeny v signální barvě. Ukončete
Funkci suma.
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Tip: Počáteční bod
symbolu lze při výstupu
symbolu přemístit.

7 Počáteční bod symbolu
Klikněte v pohledu na levý dolní rohový bod nosníku jako
výstupní bod symbolu. Na tomto bodu bude symbol viset na
nitkovém kříži při výstupu.
8 V dialogu vyberte volbu Jednoduchý symbol bez
snoop-funkce a potvrďte tlačítkem OK.
Nový symbol Nadedveřní překlad byl uložen do skupiny
Typické detaily .

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 2: Modifikace vyztuženého typického nadedveřního
překladu
V této části cvičení vyjmete typický nadedveřní překlad z knihovny a
provedete jeho modifikaci.

Funkce:

Cíl:

Knihovna
Modifikace bodů
Nové číslo položky
Paleta Vlastnosti
Přepoložkování
Paleta Vlastnosti
Výstup symbolu a modifikace nadedveřního překladu se provádí rovněž
ve výkresu 3:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

3

301

Bednění

302

Prutová výztuž – 3D-model zapnutý

303

Nadedveřní překlad modifikovaný

2D
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Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").

Vezměte nejdříve symbol z knihovny a umístěte jej na zvláštní fólii.

Načíst soubor
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
a dvakrát klikněte na fólii 303.
2 Ve stavovém panelu klikněte na aktuální Měřítko a zvolte
1:50, zkontrolujte aktuální jednotku délky m.
3 Od vytvoření symbolu je paleta Knihovna ještě otevřena a vy
se nacházíte ve skupině Typické detaily složky Kancelář.
Pokud tomu tak není, klikněte v paletě Knihovnana složku
Symboly a otevřete složku Kancelář a Typické detaily.
4 Deaktivujte volbu Automatická změna měřítka a klikněte
dvakrát levým tlačítkem myši na symbol Nadedveřní překlad.

Symbol visí výstupním bodem symbolu na nitkovém kříži.
5 Klikněte na kreslicí plochu, aby se symbol umístil na fólii.
6 Poklepejte prostředním tlačítkem myši na kreslicí plochu a
zobrazte tak celý obraz.

Průvodce pro vyztužování
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V následujících krocích provedete modifikaci světlosti otvoru a také
šířky nadedveřního překladu. Navíc změníte vzdálenost třmínků ve
střední oblasti a průměr dolní podélné výztuže.
Protože jste nadedveřní překlad uložili jako symbol současně s
bedněním 2D, nemusíte ho znovu konstruovat. Když uložíte jako
symbol jen výztuž, můžete provést výstup výztuže do nově vytvořeného
bednění.

Modifikace rozměrů nadedveřního překladu
1 Klikněte na

Modifikace bodu (panel nástrojů Zpracovat).

2 Vytvořte pomocí levého tlačítka myši v pravé části řezu
obdélníkovou oblast, ve které je umístěno pravé rameno
třmínku a horní a dolní rohový prut (viz následující obrázek).
3 Zadejte dX = 0,06 a dY = 0,00 a proveďte tak modifikaci šířky
na 30 cm. Bednění a výztuž se automaticky přizpůsobí.
4 Proveďte stejným způsobem v pohledu modifikaci levé oblasti
uložení o dX = -1,00 a dY = 0,00.
Nadedveřní překlad vypadá nyní následovně:
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Změňte nyní vzdálenost uložení ve střední oblasti nosníku. K tomuto
účelu zadejte v uvedené oblasti nové číslo položky, změňte vzdálenost a
proveďte přepoložkování prutů, aby se třmínková výztuž opět sloučila
do jedné položky. Následně změňte ještě průměr dolní podélné výztuže.

Modifikace výztuže
1 Klikněte na
Nové číslo položky (plovoucí panel nástrojů
Změnit vyztužovaní).
2 Z čeho vytvořit novou položku? Umístěte pomocí levého
tlačítka myši v řezu zleva doprava aktivační okno okolo
středních 14 třmínků (
Aktivace závislá na směru je
nastavena ve funkci Asistent - filtry).
3 Allplan Vám navrhne nové číslo položky po naposledy
zadaném čísle. Potvrďte navrženou hodnotu a stiskněte
klávesu ESC.
4 Klikněte na nějaký třmínek ve středové oblasti, aktivujte paletu
Vlastnosti a zvolte v horním seznamu položku Uložení prutu
(1).
5 V oblasti parametrů palety změňte Odstup na 0,20 a kliknutím
na obrazovku ukončete zadávání do palety.

Průvodce pro vyztužování
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6 Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný prut a
v kontextovém menu vyberte možnost
Přepoložkování.
Tím se z obou položek třmínků opět stane jediná položka.
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7 Převezměte nastavení, jak je znázorněno nahoře, a potvrďte
zadání pomocí OK.
8 Smažte popis uložení třmínku v pohledu, klikněte na
Kótovací čára / Text uložení a aktivujte pomocí součtové
funkce všechna uložení třmínků v pohledu.
9 Zvolte typ kótováníKótovací čára, aktivujte volbu Text kót,
jako text zvolte Počet kusů + Vzdálenost a kótovací čáru
umístěte.
10 Vypněte pro text uložení vzdálenost a umístěte popis. Funkci
ukončete klávesou ESC.
11 Klikněte na prut spodní podélné vrstvy a v horním seznamu
palety Vlastnosti vyberte položku Pozice prutu (1).
12 V oblasti parametrů palety změňte Průměr na 16 a kliknutím
na obrazovku ukončete zadávání do palety.

13 Aktivujte znovu paletu Funkce.

Váš výkres by měl nyní vypadat následovně:

Průvodce pro vyztužování

Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan základy
k modulu
Asociativní
pohledy a v kapitole
"Metody vyztužování" oddíl
"Vytužování s
3D-modelem nebo bez
něj?":

Lekce 4: Výkres výztuže
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Nakonec můžete ještě vytvořit výpis prutů. Postup je stejný jako u
výtahové šachty ve cvičení 4. Proto se tomuto tématu nebudeme dále
věnovat.
Protože jste výztuž vytvořili se zapnutým 3D modelem, můžete pohled
nebo řez kdykoli vymazat a pomocí funkcí modulu
Asociativní
pohledy je znovu vytvořit. Na rozdíl od výtahové šachty je zde zobrazen
jen trojrozměrný koš výztuže (viz tip vlevo).
Když chcete vyztužit stavební díl jen v půdorysu, máte možnost vytvořit
nový pohled půdorysu, pokud je k dispozici původní pohled nebo řez.

Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů".

Cvičení 6: Strop 2D bez 3D-modelu
(metoda 3)
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
Na paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupině modulů
Vyztužování obsahuje následující moduly:
Vyztužování sítěmi

Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl
"Vyztužování
s 3D-modelem nebo bez
něj?":

Vyztužování prutovou výztuží

V této části cvičení vyztužíte mezipodlažní strop na základě půdorysu
suterénu 2D ze cvičení 1 s vypnutým modelem (metoda 3: viz tip vlevo).
Předpokladem pro toto cvičení je cvičení 1.
K tomuto cvičení potřebujete výkres 4 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

Název fólie

4

102

Půdorys 2D

401

Výztuž spodní vrstvy – 3D-model vypnut

402

Výztuž horní vrstvy – 3D-model vypnut
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Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").

Namísto fólie 102 můžete v pozadí aktivovat také fólii 101 ze cvičení 1.
V tomto případě měňte status stávající hladiny na Modifikovatelná a
pro lepší přehlednost vypněte stylové plochy: K tomuto účelu klikněte
na
Zobrazení na obrazovce (panel nástrojů Standard) a vypněte
zobrazení stylové plochy.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 4: Výkres výztuže

239

Úloha 1: Uložení dolní vrstvy sítě
V této části cvičení uložíte dolní plošnou výztuž.
Použijete k tomu převážně funkcí modulu
Vyztužování sítěmi.
Přístup k těmto funkcím získáte z plovoucích panelů nástrojů
Vyztužování.
Funkce:

Cíl:

Možnosti
Ukládání do pole

Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Volba fólií a jejich nastavení
Tip: Pomocí funkce
Nastavení můžete
přizpůsobit zobrazení
Vyztužování sítěmi
Vašemu kancelářskému
standardu.
Podrobnosti najdete
v nápovědě Allplan.

1 Zkontrolujte, zda je u levého horního okraje zobrazen panel
nástrojů Vyztužování. Pokud tomu tak není, zapněte jej podle
popisu v Přednastavení (viz "Nastavení" na straně 136).
2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), otevřete strom fólií výkresu 4 a aktivujte fólii 401 a
uložte fólii 102 jako aktivní do pozadí (modifikovatelná).
3 Ve stavovém panelu klikněte na aktuální Měřítko a zvolte
1:50, zkontrolujte aktuální jednotku délky m.
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Vyztužte nyní v půdorysu vlevo dole umístěné pole.

Vytvoření ukládání do pole v pravoúhlé oblasti
1 Klikněte na
Nastavení (panel symbolů Standard), zvolte
stranu Výztuž, v oblasti Obecné deaktivujte nastavení
Vyztužování s 3D modelem a potvrďte stiskem OK.
2 Klikněte na
Ukládání v poli (plovoucí panel nástrojů
Zadávání a ukládání sítí).
Systém navrhne pro danou funkci hladinu SI_OBEC.
3 Klikněte v seznamu Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát) a na Vybrat…
4 Zvolte v kontextovém menu dialogu Hladina - jednoduchá
volba volbu Nalistovat hladinu přiřazenou právě zvolené
funkci a dvakrát klikněte na hladinu MA_M_U.
5 Z bodu, Element / Vzdálenost: Zadejte v dialogovém řádku
hloubku uložení 0,15.
6 Určete polygon uložení tak, že kliknete na dolní levý roh vnitřní
stěny a horní pravý roh stěny a ukončete zadání pomocí ESC.

Průvodce pro vyztužování
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7 Pro pravou a horní stranu se má změnit hloubka uložení.
Klikněte v dialogu na
Hloubka uložení.
8 Vyznačit stranu polygonu: Klikněte na pravou stranu polygonu
a zadejte zde hodnotu 0,12.
Tip: Při zapnutém
Přesahu po šířce jsou
ukládány jen celé šířky sítí.
Ve vstupním poli se
zobrazí příslušná navržená
hodnota. Tuto hodnotu
nelze měnit.

242

Cvičení 6: Strop 2D bez 3D-modelu (metoda 3)

Allplan 2015

9 Opakujte postup pro horní stranu polygonu a kliknutím na OK
potvrďte nastavení.

10 Klikněte na
Typ sítě a zvolte typ Q257A. Tím se Vám
zadá 0.34 pro
Přesah po délce a 0.34 pro
Přesah po
šířce.
Definujte další nastavení podle horního obrázku.
Tip: Allplan 2015 vypočítá
automaticky překrytí sítěmi
v závislosti na typu sítě.
Uložení je navrženo s
ohledem na hospodárnost
podle normy. To lze
kdykoli změnit zadáním
příslušného uložení pro
požadovaný svazek sítí. V
případě potřeby lze popsat
přesah sítí (viz
Nastavení, strana
Vyztužování - Popis).

11 Zadání potvrďte pomocí OK.
Uložení by mělo nyní vypadat následovně:

12 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.

Průvodce pro vyztužování
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V následujících krocích vyztužíte sousedící pole vpravo. Toto pole je
vyznačeno polygonálním obrysem.

Vytvoření ukládání do pole v polygonální oblasti
1 Klikněte na
Ukládání v poli (plovoucí panel nástrojů
Zadávání a ukládání sítí).
2 Zadejte v dialogovém řádku hloubku uložení 0,12.
Tip: Zadaný polygon
bednění všech plošných
uložení se umístí v
pomocné konstrukci s
uložením. Kliknutím na
tento polygon lze aktivovat
celé uložení.

3 Klikněte postupně proti směru hodinových ručiček na vnitřní
rohové body pole a ukončete funkci pomocí klávesy ESC.
4 U vnější stěny má činit hloubka uložení 0,15. Klikněte v
dialogu na
Hloubka uložení, klikněte na vnější stěnu,
zadejte 0,15 potvrďte pomocí OK.
5 V dialogu zvolte typ sítě Q524A a nastavte úhel uložení na
0.00 stupňů.
6 Potvrďte zobrazení.
Uložení sítě se nakreslí a provede se popis typem sítě.

7 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.
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Uložte nyní samostatně sítě podle následujícího obrázku (hloubka
uložení u vnitřních stěn 0,12, u vnějších stěn 0,15):

Můžete nakonec ještě provést různé popisy:
 Pomocí
Popis provedete dodatečně popis sítě s jejich číslem
položky a jejich typem sítě, pokud jste text například omylem
vymazali. Dále můžete cíleně provést popis rozměru jednotlivých
sítí, neboť popis rozměrů u stejných čísel položek se musí provádět
zpravidla jen jednou.
 Pomocí
Kótování přesahů ručně okótujete vybrané podélné a
příčné svazky. Automatický popis okótuje všechny svazky.

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 2: Vyztužení prostupu
V této části cvičení vytvoříte výztuž otvoru ve stropě v oblasti výtahové
šachty.
Použijete k tomu převážně funkcí modulu
Vyztužování prutovou
výztuží. Přístup k těmto funkcím získáte z plovoucích panelů nástrojů
Vyztužování.

Funkce:

Cíl:

Ukládání u okrajů
Přídavek
Přepoložkování

V oblasti výtahu uložte nejdříve výztuž okrajů pomocí vložených
třmínků.

Uložení výztuže okrajů
1 Klikněte na
Výztuž okrajů(plovoucí panel nástrojů Plošné
uložení prutů).
Pro funkci je nastavena hladina PR_OBEC.
2 Klikněte v seznamu Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát) na Nastavení…
3 Vyberte volbu Nalistovat hladinu přiřazenou právě zvolené
funkci a zapněte hladinu RU_R_U pomocí kontextového
menu Aktuální.
4 Vyberte volbu Seznam hladin užitých v zapnutých fóliích a
z důvodu přehlednosti přepněte na hladinu SITE_D pomocí
kontextového menu V pozadí, zamčená.
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5 1. bod okraje / Čára: Klikněte u pravé stěny šachty na dolní
vnitřní rohový bod.
6 2. bod okraje: Klikněte na horní vnitřní rohový bod.
7 K zadání bodu směru vpravo od stěny šachty klikněte na
strop.
8 Klikněte v dialogu Sítě u okrajů na
Hloubka uložení,
klikněte na jednu stranu polygonu a zadejte vzdálenost.
Strana orientovaná k vybrání má mít vzdálenost –0,03
všechny ostatní strany budou mít vzdálenost 0,00.
9 Zadejte Délku výztuže při okraji jako hodnotu 0,70 a potvrďte
pomocí OK.

10 Zvolte v dalším dialogu 8 jako
Průměr a 0,15 jako
Vzdálenost a klikněte na
Tvar.
Tip: Pomocí parametru
Tvar pro stranu
polygonu můžete nyní
nezávisle na všeobecném
tvaru ohybu výztužných
prutů stanovit tvar ohybu u
okrajů polygonu bednění.
Tím můžete stanovit např.
háky na podporách a
současně realizovat přímé
styky přesahem.

Průvodce pro vyztužování
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11 Zvolte v dialogu Nastavení tvaru ohybu výše znázorněné
tvary ohybu pro začátek a konec prutu.
12 Zadejte pro parametry a (0,14) a b (0,70) tvaru ohybu na
začátku prutu hodnoty podle výše znázorněného obrázku a
potvrďte pomocí OK.
13 Zvolte zobrazení uložení
Zobrazení libovolného prutu a
také počáteční bod uložení vlevo a potvrďte pomocí OK.
14 Zvolte pruty, které se mají zobrazit a umístěte kótovací čáru a
text uložení.
 Zvolte případně typ kótování Kótovací čára a nastavte pro
kótu hladinu RU_R_U a případně také poměr výška/šířka
1,00 tak, že kliknete v řádku Nastavení pro kóty na
.
 U kótovací čáry deaktivujte volbu Text kót a vyberte pro
popis Počet kusů, Průměr a Vzdálenost s automatickým
ukazatelem na text.
15 U osového kříže je umístěn další okrajový bod pro další
uložení. Klikněte na horní levý rohový bod, nastavte parametry
odpovídajícím způsobem a doplňte zbývající vyztužení okrajů
podle následujícího obrázku.
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Pro výměnu stropního vybrání chybí nyní ještě podélná výztuž.

Uložení přídavků prutů jako plošná výztuž
1 Klikněte na
Přídavky prutů (plovoucí panel nástrojů
Plošné uložení prutů).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina PR_VYZ_D a aktivujte
ji případně v menu nebo panelu nástrojů Formát.
2 V dynamickém panelu klikněte na Od/Do.
3 Zadání počátečního bodu: Klikněte u pravé stěny šachty na
horní vnitřní rohový bod.
4 Zadání koncového bodu: Klikněte na dolní vnitřní rohový bod.
5 Stanovte v dialogu Přídavek potřebné nastavení.

Průměr 12
Vzdálenost od okraje 0.04
Vzdálenost 0.07

Průvodce pro vyztužování
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Délka prutu 4.00
Tvar přímý prut
Počet prutů 3
Zobrazení uložení
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Zobrazení všech prutů.

6 Potvrďte tlačítkem OK.
7 Umístěte kótovací čáru a text uložení. Nastavte parametry
textu tak, že se zobrazí jen Počet kusů a Průměr.
8 Umístěte nyní samostatně přídavky nad ostatními třemi
stěnami šachty.
Délka prutů horního a dolního uložení činí 4,0 m, délka levého
uložení činí 5,0 m.
9 Ukončete funkci stisknutím klávesy ESC.
10 Ačkoli byl vždy ukládán u jednotlivých okrajů stejný tvar prutu,
získala jednotlivá uložení postupná čísla položek. Klikněte na
Přepoložkování (plovoucí panel nástrojů Změnit
vyztužování) a potvrďte nastavení.
11 Klikněte poté znovu na Výběr hladin, nastavení a na
Nastavit….
12 Klikněte pravým tlačítkem myši na strukturu hladin a zvolte
Převzít viditelnost z tiskové sady...
13 Vyberte tiskovou sadu Výztuž spodní vrstvy, aktivujte volbu
Nastavit všechny viditelné hladiny v tiskové sadě jako
modifikovatelné a nastavení potvrďte dvojím kliknutím na
OK.
Na obrazovce se zobrazí celá dolní výztuž s půdorysem bez
stylové plochy.
14 Popisy uložení prutové výztuže případně uložení sítí posuňte
tak, aby se navzájem nepřekrývaly.
Výkres vypadá nyní takto:
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Úloha 3: Výztuž sítěmi u podpor / ukládání distančních vložek
V této části cvičení budete ukládat výztuže u podpor. Nakonec zadáte
ještě distanční vložky.
Použijete k tomu převážně funkcí modulu
Vyztužování sítěmi.
Přístup k těmto funkcím získáte z plovoucích panelů nástrojů
Vyztužování.

Funkce:

Cíl:

Ukládání u podpor
Jednotlivé ukládání
Modifikace obecných
vlastností - formátu

Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Volba fólií a jejich nastavení
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
aktivujte fólii 402 a fólii 102 a 401 ponechejte částečně
aktivní v pozadí.
2 Zkontrolujte ve stavovém panelu aktuální měřítko 1:50 a
aktuální jednotku délky m.

Uložte nyní výztuž podpor.

Ukládání výztuže u podpor
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1 Klikněte na
Ukládání u podpor (plovoucí panel nástrojů
Zadávání a ukládání sítí).
2 V menu Formát klikněte na
Výběr hladin, nastavení,
převezměte viditelnost hladiny z tiskové sady Výztuž horní
vrstvy, abyste skryli dolní výztuž, vyberte volbu Nalistovat
hladinu přiřazenou právě zvolené funkci a poklepejte na
hladinu MA_M_O.
3 1. bod podpory, směr / Úhel: Zadejte 90.0.
4 Klikněte na body diagonály stěny.

5 Klikněte v dialogu Ukládání u podpor na
Délka výztuže
u podpor a nastavte délku výztuže podpor 1,50.
6 Klikněte na
Hloubku uložení a nastavte hloubku uložení:
vnější stěna 0,15, vnitřní stěna 0,12.

7 Čárkovaně zobrazená oblast znázorňuje geometrii uložení.
8 Dialog potvrďte tlačítkem OK.

Průvodce pro vyztužování
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9 V dialogu R335A zvolte jako Typ sítě a potvrďte pomocí OK.
Nakreslí se uložení sítě.

10 Stisknutím klávesy ESC funkci ukončete.

Ukládání u okrajů
Vyztužení okrajů u sítí odpovídá prutové výztuži. Postup jste již poznali
v příslušném oddíle. Výběr typu sítě a nastavení parametrů odpovídá již
použité funkci modulu
Vyztužování sítěmi. Z tohoto důvodu se
zde nebudeme touto funkcí dále zabývat.
Pro vyztužení okrajů je vhodné ukládání zbytkových sítí. K tomuto
účelu vytvořte v doplňkovém okně výkaz výřezu sítí. Zde můžete
kliknout na zbytkovou síť a uložit ji celou nebo její část (viz v dalším
textu).
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Distanční vložka
Distanční vložky jsou většinou důležité jen při objednávání prutů a měly
by se v první řadě objevit na soupisce prutů. Proto se ale musí na fólii
sítí vypočítat informace o množství prutů.
Máte dvě možnosti zobrazení distančních vložek:
 Stanovíte pomocí funkce
Ukládání do pole oblast uložení
distančních vložek. Oblasti bez horního vyztužení zadáte jako
vybrání. Potom zvolíte jako Typ sítě distanční vložku.
Když zobrazíte uložení jako pomocnou konstrukci, vidíte ji sice na
fólii, nebude se však provádět její výtisk. Přednosti: potřebný počet
kusů se zjistí automaticky. Nevýhoda: v náčrtku řezu a v soupisce
sítí se objeví řezy distančních vložek. To neodpovídá praxi, kdy se
objednávají a dodávají celé distanční vložky.
 Definujete distanční vložku jako
Jednotlivé ukládání a
vypočítáte si potřebný počet kusů ručně. To je poměrně rychlá
metoda a pro zobrazení distanční vložky zcela postačující.

Průvodce pro vyztužování
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Následně zadejte ještě distanční vložky metodou jednotlivého ukládání.

Zadání distanční vložky
1 Klikněte na
Jednotlivé ukládání (plovoucí panel
Zadávání a ukládání sítí).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina SITE_H a aktivujte ji
případně v menu nebo panelu nástrojů Formát.

2 V dialogu zvolte pro
Typ sítě distanční vložku BK16 a
zadejte vypočítaný počet kusů, např. 120, jako počet sítí 2 a
počet vrstev 60. Nastavte úhel uložení na 0.00 stupňů.
3 Nastavit parametry ukládání / Určit směr ukládání: Klikněte na
libovolný bod na výkresu a stiskněte klávesu ESC k ukončení
funkce.
4 Klikněte na
Modifikace obecných vlastností - formátu
(panel nástrojů Zpracovat), aktivujte volbu Převod
konstrukcí na pomocnou konstrukci, potvrďte tlačítkem OK
a aktivujte právě vytvořené sítě, pokud se distanční vložky
nemají tisknout.
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Úloha 4: Vytvoření výkazu sítí / uložení zbytkových sítí
Na závěr cvičení vytvoříte výkaz sítí dolní vrstvy sítí a uložíte
zbytkovou síť.
Přístup k funkcím získáte z plovoucích panelů nástrojů Vyztužování.

Funkce:

Cíl:

Reporty sítí
Jednotlivé ukládání

Nejdříve vytvoříte výkaz sítí u spodní vrstvy sítí.
Poznámka: K vytvoření výkazu sítí se musíte nacházet ve fólii sítě.
Pokud jsou sítě uloženy na několika fóliích, které se mají zohlednit
společně pro výkaz sítí, potom musí být umístěny příslušné fólie aktivně
v pozadí. Sítě na viditelných, ale uzamčených hladinách nebudou ve
výkazu sítí zohledněny.

Výstup výkazu dolní vrstvy sítí na fólii
1 Aktivujte fólii 401 a v pozadí ponechejte částečně aktivní
fólii 102 a 402.
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2 V panelu nástrojů Formát vyberte tloušťku pera 0.25 mm a typ
čáry 1.
3 Otevřete paletu Hladina a změňte status hladiny MA_M_U na
Modifikovatelná a status hladiny MA_M_O na Viditelná,
zamčená.

Tip: Pokud chcete výkaz
výřezu sítí umístit
výhradně na fólii a
nechcete jej vytisknout na
tiskárně, můžete také
použít Výkaz výřezu sítí
funkce
Legenda sítě.

Průvodce pro vyztužování
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4 Klikněte na
Soupisky).

Reporty sítě (plovoucí panel nástrojů

5 Klikněte v dialogu Reporty případně vlevo na Standard,
zvolte report Výkaz výřezu sítí a klikněte v dynamickém
panelu na Vše, abyste zahrnuli všechny položky.
Výkaz výřezu sítí se zobrazí v Report Viewer.

6 Klikněte na

Export a vyberte Allplan.
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Zobrazí se aktivní fólie a report bude viset na osovém kříži.
7 Umístěte report na fólii.
Tím se výkaz výřezu sítí uloží na fólii a vytiskne se společně s
fólií sítí na vašem plánu.

Po vytvoření výkazu sítí, ve kterém se odfiltrují všechny celé sítě, máte
přehled o zbytkových částech odříznutých sítí. Tyto zbytkové sítě
můžete v programu Allplan 2015 převzít a uložit příslušným kliknutím.

Uložení zbytkových sítí z výkazů sítí
1 Klikněte na
Jednotlivé ukládání (plovoucí panel nástrojů
Zadávání a ukládání sítí).
2 Stanovte požadovanou hladinu. Dbejte na to, abyste z výkazu
sítí spodní vrstvy vytvořili jen sítě určené pro spodní vrstvu a
výkazu sítí horní vrstvy vytvořili jen sítě určené pro horní
vrstvu.
3 V panelu nástrojů Jednotlivé ukládání klikněte na
Ukládání zbytkových sítí.
Navíc k aktivnímu oknu se zobrazí okno Ukládání
zbytkových sítí, ve kterém jsou zobrazeny všechny sítě s
částmi zbytkových sítí jako výkaz sítí.
4 Klikněte ve výkazu sítí na zbytek sítě, který chcete uložit.
Nakonec se uzavře doplňující okno Uložení zbytkové části
sítě.
5 Uložte zbytkovou síť. V tomto případě můžete zachovat nebo
upravovat automaticky převzaté rozměry.
6 Klepněte znovu na
Uložení zbytkové části sítě pro
uložení dalších kusů zbytkové sítě.

Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů".

Průvodce pro vyztužování
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Cvičení 7: Výřez desky s výztuží
BAMTEC®
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
Na paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupině modulů
Vyztužování obsahuje následující moduly:
BAMTEC

Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan v
kapitole "Metody
vyztužování" oddíl
"Vyztužování
s 3D-modelem nebo bez
něj?":

V tomto cvičení uložíte kobercovou výztuž BAMTEC ručně na
základě výpočtových výsledků MKP, tzn. bez automatického převzetí
výsledků výpočtů MKP. Pracujete bez 3D-modelu (metoda 3: viz
odkazy vlevo), protože se vytváří pouze půdorys bez řezů.
Použijete k tomu převážně funkcí modulu
BAMTEC. Přístup k
těmto funkcím získáte z plovoucích panelů nástrojů Vyztužování.
K tomuto cvičení potřebujete výkres 5 s následujícími fóliemi:
Výkres

Fólie-č.

5

501

Nosná konstrukce

502

Geometrie koberce

503
504

Název fólie
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Výkres je umístěn v projektu "Průvodce pro vyztužování" (viz "Dodatek:
Vytvoření a nastavení cvičného projektu").

Funkce:
Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan základy
k modulu
BAMTEC:

Cíl:

Geometrie koberce
Rozdělení
Svazky koberců
Základní kobercová
výztuž
Přídavky kobercové
výztuže

Teppichdatei:
BAM0503.TEC

BAMTEC soubor
lä
n
a
g
s

Knihovna

reu q
a

Jako základ pro zpracování použijete následující půdorys stropu, který
se podrobně vytváří v příručce "Metoda konečných prvků" programu
Allplan a který se vyztuží automatickým převzetím výsledků nástroje
MKP. Odtud pocházejí také výsledky MKP pro stanovení výztuže v
tomto cvičení.
Pro toto cvičení je důležitá jen šrafovaná oblast stropu. Pokud jste
cvičný projekt nainstalovali z internetu, nachází se půdorys již na fólii
501. Vy musíte dostupné fólie již jen přepnout na viditelné. Nebo si
půdorys vytvořte sami.

Převzetí nebo nakreslení půdorysu
1 Jestliže jste již provedli výpočet MKP pro tento příklad,
zkopírujte půdorys, který se skládá z rastru, stěn a vybrání, na
fólii 501 .
Rastr, stěny, průvlaky a podpěry a vybrání přitom případně
umístěte na různé hladiny.
2 Pokud nejsou fólie k dispozici, můžete při použití rozměrů
zadaných v přehledu půdorysu a pomocí modulů
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly nebo
Konstrukce samostatně vytvořit půdorys stropu. Použijte pro

Průvodce pro vyztužování
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rastr, stěny, průvlaky a podpěry a dále různé vrstvy pro
vybrání; vždy potvrďte vrstvu navrhovanou systémem.
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Proveďte nejdříve předběžné nastavení.

Volba fólií a jejich nastavení
Tip: Pomocí funkce
Nastavení můžete
přizpůsobit zobrazení
BAMTEC Vašemu
kancelářskému standardu.
Podrobnosti najdete
v nápovědě Allplan.

1 Zkontrolujte, zda je u levého horního okraje zobrazen panel
nástrojů Vyztužování. Pokud tomu tak není, zapněte jej podle
popisu v Přednastavení (viz "Nastavení" na straně 136).
2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů
Standard), aktivujte fólii 502 a fólii 501 aktivujte v pozadí
(modifikovatelná).
3 Zkontrolujte ve stavovém panelu aktuální měřítko 1:100 a
aktuální jednotku délky m.
4 V panelu nástrojů Formát vyberte tloušťku pera 0.25 mm a typ
čáry 1.
5 V
Nastavení zkontrolujte, zda je vypnuto nastavení
Vyztužování s 3D-modelem.

Průvodce pro vyztužování
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Stanovte nyní geometrii kobercové výztuže, tzn. určete délku a šířku
kobercové výztuže, její směr rozvinutí a označení a také polohu
kobercové výztuže v desce.
Poznámka: Dodržujte směrnice pro použití technologie vyztužování
BAMTEC (viz tip na straně 261)!

Stanovení geometrie kobercové výztuže
1 Klikněte na
Geometrie kobercové výztuže (plovoucí
panel nástrojů BAMTEC).
Systém navrhne pro danou funkci hladinu BAMTEC.
2 Klikněte v seznamu Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát) a na Vybrat…
3 Zvolí se volba Nalistovat hladinu přiřazenou právě zvolené
funkci. Klikněte dvakrát na hladinu BA_B_U_1.
4 Z bodu, Element / Vzdálenost: Zadejte v dialogovém řádku
hloubku uložení = 0,00. Potvrďte zadání klávesou ENTER.
5 K vytvoření první kobercové výztuže na vnitřní roh stěny v ose
B/1 jako na počáteční bod.
6 Zadejte v dialogovém řádku jako
X-souřadnici hodnotu
14,10 a jako
Y-souřadnici hodnotu -14,25 a hodnoty
potvrďte klávesou ENTER.
7 Stisknutím klávesy ESC ukončete zadání polygonu a potvrďte
náhled kobercové výztuže pomocí OK.

8 Zadejte v dialogovém panelu nástrojů Geometrie kobercové
výztuže úhel 180°. Tím je určena poloha počátečního prutu a
směr rozvinutí koberce.
9 Zadejte vzdálenost počátečního prutu od okraje hodnotou 0,10
m.
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10 Nastavte označení kobercové výztuže podle údajů v
zobrazené dialogovém panelu nástrojů: „U 1.1“ znamená
např.: spodní vrstva, strop 1, 1. koberec.

11 Zadané hodnoty potvrďte tlačítkem OK.
Vytvoří se geometrie kobercové výztuže se směrem rozvinutí,
počátečním prutem a označením kobercové výztuže.
12 Program nyní nabídne zadání další kobercové výztuže.
Opakujte kroky zadaní 4. – 11. stejným způsobem i pro ostatní
kobercové výztuže U1.2, U1.3, U1.4, U1.5 a U1.6. Dbejte
přitom následujících poznámek.

Průvodce pro vyztužování
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Proveďte samostatně zadání polygonů kobercové výztuže koberců U1.2
a U1.3 v podélném směru. Všimněte si následujících okrajových
podmínek:
 Kobercové výztuže se bez přesahu srazí v osách D a F.
 U koberce U1.3 zůstane v geometrii kobercové výztuže
nezohledněna celá levá dolní obdélníková oblast stropu mezi body
rastru G/1 a pravým horním rohem vybrání, neboť by zde vyplynuly
výztužné pruty, které nejsou podepřeny minimálně dvěma svazky
koberců. Vzdálenost uložení v oblasti vybrání je třeba nastavit na
0,05 m.

 Hodnoty zadání ve výše znázorněné dialogovém panelu nástrojů
platí pro kobercové výztuže U1.4, U1.5 a U1.6. Odlišují se úhlem
rozvinutí (90° namísto 180°) a vzdáleností počátečního prutu (0,05
m namísto 0,10 m). Přitom použijete hladinu BA_D_2.
 Kobercové výztuže U1.4 a U1.5 mají v příčném směru délku 12,00
m. Při délce přesahu 0,50 m vyplývá délka kobercové výztuže U1.6
na 12,70 m. Kobercová výztuž U1.6 se jako kobercová výztuž U1.3
v levé spodní oblasti vyřízne.
 Sražení s přesahem obdržíte tím, že ke stanovení počátečního bodu
nastavíte nitkový kříž na levý dolní roh dříve vytvořeného koberce a
do žlutě podloženého vstupního pole
Y-souřadnice zadáte
hodnotu 0,50. V tomto případě jsou vzdálenosti uložení rovné 0,00.
Jiná možnost spočívá v zadání vzdálenosti uložení -0,50 pro horní
stranu polygonu kobercové výztuže U1.5 a U1.6.
Srovnejte výsledek Vaší práce s hotovým plánem uložení kobercové
výztuže na následujícím obrázku.
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K vytvoření výztuže jednotlivých kobercových výztuží se předem
zkopírují na různé fólie polygony kobercových výztuží plánu uložení.
Postup bude vysvětlen na příkladu polygonu kobercové výztuže U1.1.
Tip: Můžete také provést
rozdělení kobercových
výztuží do fólií pro všechny
kobercové výztuže
současně tak, že v kroku 2
zvolíte následující možnost
volby:
VŠECHNY polygony
geometrie kobercové
výztuže zkopírovat na
různé fólie

Rozdělení kobercových výztuží na jednotlivé fólie
1 Klikněte na
BAMTEC).

Rozdělení (plovoucí panel nástrojů

2 Aktivujte pole volby JEDEN polygon geometrie kobercové
výztuže zkopírovat na jinou fólii v dialogu Změna fólie a
mód vyztužování.
3 Aktivujte zaškrtávací políčko v oblasti Rozdělení fólie a
potvrďte dialog pomocí OK.
4 Klikněte na počáteční prut kobercové výztuže U1.1.
5 Zvolte v dialogu Výběr cílové fólie počáteční číslo fólie 503
pro cílovou oblast fólií.
Program automaticky založí fólii 503 (data pro montážní plán)
a fólii 504 (příprava plánu). (Přesvědčte se o tom ve správě
fólií
.)

Tip: Na rozdíl od ručního
vyztužování použijte
k automatickému
vyztužování koberců funkci
Vyztužování.
Pomocí této funkce se
vytvoří automaticky přesně
odstupňované a tím
mimořádně hospodárné
vyztužení, kterého
dosáhnete s ručním
vytužováním jen s velkým
úsilím.
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Na příkladu kobercové výztuže U1.1 poznáte funkce ručního
vyztužování. Použijete postupně následující funkce:
Svazky koberců
Základní kobercová výztuž
Přídavky kobercové výztuže
Poznámka: Podle stroje je třeba dodržet následující vzdálenosti svazku
koberců:
První svazek začíná po 52,5 cm. Potom jsou svazky uspořádány ve
vzdálenosti 1,55 mm.

Uložení svazků koberců
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard)
a dvakrát klikněte na fólii 503.
2 Klikněte na
Svazek koberce (plovoucí panel nástrojů
BAMTEC).
Svazky se vytvoří nezávisle na nastavené hladině vždy na
hladině BA_B_TRG.
3 Rozdělením polygonu kobercové výztuže existuje již polygon
bednění. V dialogovém panelu klikněte na Převzetí.
4 Který polygon bednění převzít? Klikněte do polygonu bednění
a potvrďte dialogový panel nástrojů pomocí OK.
5 V dialogovém panelu nástrojů Svazek koberce zadejte
následující parametry:
Vzdálenost uložení 1,55,
Úhel 90° (Z úhlu uložení 90° vyplyne počáteční bod
uložení dole vpravo. To je současně
počáteční bod vytváření.),
Vzdálenost od okraje-začátek 0,515
Zobrazení prutu typ čáry 4.

Průvodce pro vyztužování
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6 Zadání potvrďte pomocí OK.
7 Uložené svazky koberců se zobrazí v signální barvě. U
nitkového kříže je umístěna kótovací čára. Ruční okótování
svazků není potřebné, neboť při vytváření kobercové výztuže
jsou svazky uspořádány automaticky podle standardu
systému. Popis odmítnete stisknutím klávesy ESC.
8 Stiskněte klávesu ESC pro ukončení funkce
koberce.

Svazek

272

Cvičení 7: Výřez desky s výztuží BAMTEC®

Allplan 2015

Kobercová základní výztuž má průměr 12 mm a uloží se ve vzdálenosti
20 cm. Má číslo položky 3. Srovnejte prosím v půdorysu vyztuženého
koberce (viz cíl cvičení).

Stanovení základní kobercové výztuže
1 Klikněte na
Základní kobercová výztuž (plovoucí panel
nástrojů BAMTEC).
2 Pro který koberec vytvořit základní výztuž? Klikněte na
polygon koberce.
3 V dialogovém panelu nástrojů Základní kobercová výztuž
zadejte následující parametry:
Průměr 12,
Vzdálenost uložení 0.20,
Vzdálenost od okraje-začátek 0,100,
Zobrazení prutu typ čáry 1.

4 Zadání potvrďte pomocí OK.
5 Uložená základní výztuž se zobrazí v signální barvě. Zobrazí
se paleta pro kótu.
 Zvolte případně typ kótování Kótovací čára a nastavte pro
kótu hladinu BA_B_U_1 a případně také poměr
výška/šířka 1,00 tak, že kliknete v řádku Nastavení pro
kóty na
.
 Aktivujte volbu Označení prutu a umístěte kótovací čáru
zobrazenou jako náhled.
6 Na kartě Text/Ukazatel nastavte parametry popisu tak, aby
byly Počet kusů, Průměr a Vzdálenost zobrazeny s
automatickým ukazatelem na text a umístěte popis zobrazený
jako náhled.
7 Stiskněte klávesu ESC pro ukončení funkce
kobercová výztuž.

Základní
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V kobercové výztuži U1.1 se ukládá celkem pět různých přídavků. Tyto
přídavky mají číslo položky 4, 5, 6, 7 a 8. Srovnejte laskavě
s půdorysem vyztuženého koberce (viz cíl cvičení).

Uložení přídavků
Tip: V náhledu uložení se
současně s vaším
zadáváním zobrazí
uložení. Tím je možné
vždy graficky kontrolovat
nastavení.

1 Klikněte na
Přídavky kobercové výztuže (plovoucí panel
nástrojů BAMTEC) a aktivujte hladinu BA_D_1.
2 Nastavte v dialogovém panelu nástrojů Přídavky kobercové
výztuže následující parametry uložení:
Průměr 8,
Transportní bod (počáteční bod uložení): vlevo nahoře,
Vzdálenost od transportního bodu dx = 0,35,
Vzdálenost od transportního bodu dy = 4,002,
Délka prutu 5,25,
Vzdálenost uložení 0.20,
Úhel = 180°
Počet 10 kusů.

3 Umístěte přídavky u transportního bodu, tzn. u levého horního
rohu polygonu koberce.
4 Uložené přídavky kobercové výztuže se zobrazí v signální
barvě. Umístěte kótovací čáru a popis beze změn nastavení.

První přídavek je nyní kompletně vytvořen. Pro další přídavky opakujte
kroky 2 až 4 s parametry, které jsou uvedeny v následující části.

Uložení dalších přídavků
1 Z posledního cvičení se ještě nacházíte ve funkci
Přídavky kobercové výztuže.
2 Proveďte v dialogovém panelu nástrojů následující nastavení:
Průměr 8,
Transportní bod (počáteční bod uložení): vlevo nahoře,
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Vzdálenost od transportního bodu dx = 0,15,
Vzdálenost od transportního bodu dy = 6,002,
Délka prutu 6,45,
Vzdálenost uložení 0.20,
Počet 10 kusů.

3 Umístěte přídavky u transportního bodu, tzn. u levého horního
rohu polygonu koberce.
4 Umístěte kótovací čáru a popis přídavků.
5 Nacházíte se nadále ve funkci
výztuže.

Přídavky kobercové

6 Proveďte v dialogovém panelu nástrojů následující nastavení:
Průměr 8,
Transportní bod (počáteční bod uložení): vlevo nahoře,
Vzdálenost od transportního bodu dx = 0,055,
Vzdálenost od transportního bodu dy = 8,002,
Délka prutu 5,65,
Vzdálenost uložení 0.20,
Počet 24 kusů.

7 Umístěte přídavky s kótovací čárou a popisem.
8 Nacházíte se nadále ve funkci
výztuže.

Přídavky kobercové

9 Proveďte v dialogovém panelu nástrojů následující nastavení:
Průměr 8,
Transportní bod (počáteční bod uložení): vlevo nahoře,
Vzdálenost od transportního bodu dx = 0,055,

Průvodce pro vyztužování
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Vzdálenost od transportního bodu dy = 12,802,
Délka prutu 6,25,
Vzdálenost uložení 0.20,
Počet 8 kusů.

10 Umístěte přídavky s kótovací čárou a popisem.
11 Nacházíte se nadále ve funkci
výztuže.

Přídavky kobercové

12 Proveďte v dialogovém panelu nástrojů následující nastavení.
Nezapomeňte, že se transportní bod mění:
Průměr 8,
Transportní bod (počáteční bod uložení): vpravo nahoře,
Vzdálenost od transportního bodu dx = 0,25,
Vzdálenost od transportního bodu dy = 13,202,
Délka prutu 5,35,
Vzdálenost uložení 0.20,
Počet 6 kusů.

13 Umístěte přídavky u transportního bodu, tzn. u pravého
horního rohu polygonu koberce.
14 Umístěte kótovací čáru a popis posledních přídavků.
15 Stiskněte klávesu ESC pro ukončení funkce Přídavky
kobercové výztuže.
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Pro vytvoření soupisek prutové výztuže různých tvarů a určení jsou k
dispozici funkce Reporty výztuže a Legenda vyztužování.
V následující části vytvoříte soubor BAMTEC kobercové výztuže U1.1.

Vytvoření souboru BAMTEC
1 Klikněte na
Soupisky).

Soubor BAMTEC (plovoucí panel nástrojů

2 Ze kterého uložení se mají generovat data pro BAMTEC?
Aktivujte pomocí
Funkce suma (panel nástrojů Asistent filtry) nebo levým tlačítkem myši všechna uložení.
Tip: Máte-li v pozadí
částečně aktivní fólii 504,
je definiční bod již
stanoven na základě
rozdělení.

3 Poloha definičního bodu: Zde zadáte místní vztažný bod
kobercové výztuže. Systém navrhuje dva body. Klikněte na
pravý dolní definiční bod, který vznikne na základě plánu
uložení.
Na programem zvoleném místě se vytvoří symbol okótování.
4 Umístěte název souboru kobercové výztuže na vhodném
místě.

Průvodce pro vyztužování
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Oproti automatickému vytváření výztuže chybí nyní ještě symbolika
jednoznačného vytvoření kobercové výztuže. Následně vytvoříte tuto
výztuž pomocí dodávaných symbolů.

Umístění symbolu uložení
1 Otevřete paletu Knihovna a klikněte v navigačním poli na
Symboly. Pokud jste doposud ještě nezvolili žádný symbol,
klikněte na složku Symboly.
2 Otevřete složku Standard a poté složku Hrubá stavba a
Symboly BAMTEC.
3 Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na symbol VZT-Rozv
1:50 (číslo symbolu 6).
4 Umístěte symbol uložení s textovými prvky vpravo vedle
koberce.
5 Klikněte na
Vymazat (panel nástrojů Zpracovat)
a vymažte všechny přebytečné elementy.
6 Pomocí
Posunutí (plovoucí panel nástrojů Zpracovat)
přesunete zbývající texty do správné polohy.
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Teppichdatei:
BAM0503.TEC

a
längs
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a
quer
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Vyztužte nyní samostatně analogicky jako u kobercové výztuže U1.1
polygon kobercové výztuže U1.4. Začátek tvoření role (= počáteční bod
uložení) u kobercové výztuže U1.4 je v levém dolním rohu polygonu
kobercové výztuže. Vzdálenosti jednotlivých přídavků mají následující
hodnoty (vztažný bod nahoře, resp. dole vpravo):
Přídavek 1 (pol. 3): dX = 4,151, dY = 01:00:00,
Přídavek 2 (pol. 4): dX = 7,151, dY = 00:20:00,
Přídavek 3 (pol. 5): dX = 11 551, dY = 00:00:00,

L = 5,85
L = 06:50:00
L = 04:45:00

Přídavek 4 (pol. 6): dX = 4,151, dY = 00:00:00,

L = 2.85

Přídavek 5 (pol. 7): dX = 5 151, dY = 00:00:00,

L = 4,85

Konečné provedení uložené kobercové výztuže U1.4 po přesunutí by
mělo vypadat následovně:

Teppichdatei:

a
quer

BAM05 06.TEC

a
längs

Výstup plánu na tiskárnu je popsán ve "Cvičení 9: Sestavování plánů a
výstup plánů".
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Řady průřezů
Ve dvou příkladech použití se v této kapitole dozvíte, jak změníte řady
profilů ocelí sítí a jak zadat novou atypickou síť.
Poznámka: Pomocí samovysvětlujích formulářů Řady ocele a sítí
můžete definovat novou řadu (například atypické sítě) nebo měnit
stávající řady. Můžete jednotlivé řady ocelí prohlížet a vypisovat v
reportu. Z přehledu všech řad ocelí a sítí můžete kliknutím na označení
vytvářet reporty pro jednotlivé řady oceli a sítí.
Tyto reporty mohou být upraveny, vytisknuty, vloženy do aktuálního
dokumentu nebo uloženy jako soubor Excelu, PDF nebo Wordu. Systém
podporuje numerický zápis atypických sítí i výstup sítě pomocí
grafického zobrazení jednotlivých prutů.
V následujících krocích změníte pro velký stavební záměr délku typické
sítě ze 6,00 m na 12,00 m.

Změna řady profilů sítí
1 V menu Nástroje klikněte na Definice... a zvolte poožku Řady
ocelí. Objeví se následující dialog:
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2 Klikněte na Typické sítě (A) BSt 500 M(A) a poté na
Zpracovat. Získáte celkový přehled o řadě sítí:

3 Klikněte na libovolnou síť, např. Q335A, a klikněte na Změnit.
Objeví se následující dialog:

Průvodce pro vyztužování
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4 Zadejte jako délku sítě číselnou hodnotu 12,00.
5 V dialogu se hmotnost sítě přepočítá automaticky na
změněnou délku. Tím lze stávající nastavení bez obtíží
přepsat a uložit.
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V následujících krocích zadáte novou atypickou síť.

Zadání nové atypické sítě
1 Před modifikací typické sítě se ještě nacházíte v přehledu
průřezů typických sítí (A). Kliknutím na Storno se vrátíte
zpět do přehledu řady ocele a sítí.
2 Klikněte v dialogu Řady ocele a sítí na Nové. Objeví se
následující dialog:

3 Klikněte na Řada sítí.
Objeví se další dialog:

4 Zadejte jako Označení text LIMA.

Průvodce pro vyztužování
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5 Zadejte jako Třída ocele text BSt 500 M.
6 Klikněte na Nové.
Objeví se přehled o možných zobrazeních sítě a variant
zadání.

Typické sítě bez zobrazení jednotlivých prutů;
variabilní jsou jen délka, šířka, překrytí.
Typické sítě se zobrazením jednotlivých prutů;
zadávání parametrů prostřednictvím dialogu.
Typické sítě na kreslicí rovině konstruovatelné.

Atypické sítě bez okrajových prutů definovat
pomocí dialogu.
Atypické sítě s okrajovými pruty definovat
pomocí dialogu.
Atypické sítě v kreslicí rovině konstruovatelné.

Zcela volně konstruovatelná síť s libovolnou
kombinací prutů, v kreslicí rovině, vytvořit
pomocí speciálních funkcí.
Distanční vložka bez jednotlivých prutů,
definovatelná; zadání jako u typické sítě bez
zobrazení prutů.
V kreslicí ploše konstruovatelné se zobrazením
jednotlivých prutů.
7 Klikněte na Atypické sítě bez okrajových prutů.
8 Zadejte v otevřeném dialogu označení nové sítě: LIMA1.
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9 V tomto dialogu můžete nyní zadat veškeré parametry
nastavení. Začněte s hodnotami délky a šířky sítě a také
vzdálenostmi prutů. Hodnoty přesahů jsou závislé na těchto
parametrech.
10 Uložte nastavení a ukončete zadání.

Průvodce pro vyztužování
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Lekce 5: Výstup plánu
V této lekci získáte v průběhu dvou cvičení základní
znalosti, které potřebujete pro výstup plánů.
 Pomocí funkcí modulu
Objekty vytvoříte záhlaví
plánu jako variabilní text.
 Pomocí funkce modulu
Rozložení plánu provedete
výtisk plánu vyztužené výtahové šachty ze cvičení 4
(lekce 4).

Předpoklady pro tisk
Než budete moci provést tisk, musí být výstupní zařízení správně
nakonfigurováno. V síti můžete tisknout na každém zařízení, které je
připojeno k síťovému počítači a je správně nakonfigurováno.
K tomu je třeba připojit a nainstalovat výstupní zařízení ve správci
tiskáren operačního systému Windows. V síti se nainstaluje zařízení na
počítač, ke kterému je připojeno, a potom se nasdílí k použití pro ostatní.
Podrobné informace ke konfiguraci si vyhledejte v dokumentaci k
tiskárně a v dokumentaci k operačnímu systému.
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Obsah okna - výstup tisku
S možností vytisknout obsah okna na tiskárně jste se seznámili již v
průvodci pro základní moduly. V dalších odstavcích je postup uveden
znovu.

Vytisknout obsah okna
1 Aktivujte požadované fólie a hladiny, jejichž výstup
potřebujete.
2 Klikněte na
Standard).

Vytisknout obsah okna (panel nástrojů

3 Proveďte následující nastavení v paletě Tisk obsahu okna:
 V oblasti Nastavení vyberte tiskárnu.
 V oblasti Zobrazení elementů aktivujte volbu Tloušťky
čar.
Díky tomu lze vytisknout obraz s různými tloušťkami čar.
Zde lze také rozhodnout, zda se bude tisknout Pomocná
konstrukce. Ostatní volby si nastavte podle svého přání.
4 V případě potřeby nastavte Měřítko a klikněte na Tisk.
5 Stisknutím klávesy ESC ukončete náhled tisku.

Průvodce pro vyztužování
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Cvičení 8: Individuální záhlaví plánu
Předpoklady programu:
Allplan 2015 Vyztužování je nabízeno v různých paketech modulů.
Na paletě Funkce zkontrolujte, zda program ve skupině modulů
Rozšiřující modulyobsahuje následující modul:
Makros
Allplan 2015 nabízí velký počet inteligentních záhlaví plánu. To jsou
vzory popisu a obsahují konstrukční prvky, texty a atributy.
Popis plánu s atributy má tu výhodu, že vytvořené texty se při každém
načtení plánu aktualizují.
Různé variabilní texty si však také můžete vytvořit sami, respektive
můžete modifikovat stávající záhlaví plánů pomocí funkcí modulu
Objekty. Atributy lze použít, jen pokud byly zadány při vytváření
projektu nebo se přiřadí dodatečně.
K tomuto cvičení potřebujete libovolnou prázdnou fólii.
Funkce:
Knihovna
Variantní text
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Zadání atributů
1 Klikněte v panelu nástrojů Standard na
projekt.

Otevřít nový

2 Označte projekt Příručka pro vyztužování, otevřete
kontextové menu a klikněte na Vlastnosti….
3 Klikněte v dialogu Nastavení projektu na Zadání atributů….

4 Klikněte v dialogu Atributy projektu případně na
Zobrazit neobsazené hodnoty a otevřete skupinu Architekt.
5 Klikněte v řádku Architekt ve sloupci Hodnota atributu do
vstupního pole a zadejte následující:
Dipl.-Ing. Franz Star

Průvodce pro vyztužování
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6 Stejným způsobem zadejte pro atribut Adresa architekta
hodnotu Hauptstr. 33, 45557 Planstadt.
7 Ve skupinách Investor stavby, Stavební záměr, Informace o
budově a Statika stanovte další atributy podle následujícího
obrázku a poté klikněte na
Zobrazit neobsazené
hodnoty pro získání celkového přehledu o stanovených
atributech.

8 Potvrďte dialogy Atributy projektu, Nastavení projektu a
Otevřít nový projekt vždy tlačítkem OK.
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Tip: Záhlaví plánu se
nachází rovněž v šabloně
projektu pro cvičný projekt
jako fólie a symbol.
Informace ke stažení
šablony projektu z
internetu najdete v příloze
pod názvem Šablony
projektu na internetu (na
straně 352).

Cvičení 8: Individuální záhlaví plánu

Právě zadané atributy by nyní měly být použity ve variantním textu
záhlaví plánu.
V následujícím cvičení se předkládá, že máte k dispozici záhlaví plánu
ze cvičení 5 základní příručky k Allplan 2015. Toto záhlaví plánu už
máte nakreslené a uložené jako symbol v souboru knihovny Záhlaví
plánu pod názvem Originál .

Vytvořit záhlaví plánu jako variabilní text
 K dispozici je záhlaví plánu Originál z průvodce pro základní
moduly.
 Aktivujte prázdnou fólii a vypněte všechny ostatní fólie.
 Zvolte v paletě Funkce skupinu modulů
moduly a aktivujte modul
Objekty.
 Nastavte měřítko na 1:1.

Tip: Abyste mohli později
rychle a přesně umisťovat
variabilní texty, můžete na
počátek původního textu,
který bude poté smazán,
umístit jako
Pomocnou konstrukci
Symbol bodu
(menu Vytvořit, modul
Konstrukce).
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Rozšiřující

Průvodce pro vyztužování

Lekce 5: Výstup plánu
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1 Klikněte v paletě Knihovna na složku Symboly.
2 Otevřete složku Kancelář (případně Projekt, pokud používáte
cvičný projekt).
3 Otevřete oblast Text složky Záhlaví plánu.
4 Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na symbol Originál.

5 Klikněte na kreslicí plochu, aby se symbol umístil na fólii.
6 Je-li záhlaví plánu zobrazeno příliš malé, klikněte v okraji okna
na
Zobrazit vše.
7 Smažte texty, které mají být nahrazeny příslušnými atributy
(údaje specifické pro projekt).
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Variabilní text (paleta Funkce, oblast

9 V dialogovém panelu nástrojů klikněte na Atribut.

10 Zvolte oblast Projekt a atribut Název stavby a potvrďte
pomocí OK.

Průvodce pro vyztužování
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11 Nastavte parametry textu podle horního obrázku a změňte
formát: A30.
Atribut se tak definuje jako text s nejvýše 30 znaky.

12 Deaktivujte Nastavit správné měřítko Umístěte atribut se
zarovnáním doleva do pole pro zadání stavby.
13 Opakujte kroky 9 až 11 a definujte následující atributy.
Pro atributy Adresa stavebníka, Adresa architekta a Adresa
statika použijte výšku a šířku textu 4,000 mm. Všechny
ostatní texty vytvořte s hodnotou 5,000 mm.
Oblast

Atribut

Formát

Velikost
textu

Projekt

Název stavby

A30

5.000 mm

Staveniště / pozemek

A30

5.000 mm

Investor

A22

5.000 mm

Stavebník adresa

A30

4.000 mm

Architekt

A22

5.000 mm

Adresa projektanta

A30

4.000 mm

Statik

A22

5.000 mm

Adresa statika

A30

4.000 mm

Název plánu(sestava výkresu) A40

5.000 mm

Plán

Tip: Zarovnání textu
dosáhnete tak, že při
umísťování vyrovnáte text
prostředním tlačítkem myši
nebo použijte dodatečně
funkce
Zarovnat texty
(menu Změnit, modul
Texty).
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14 V dialogovém panelu nástrojů klikněte na DefFol (definice
fólie).
15 Aktivujte nyní celé záhlaví plánu tak, že se stisknutým levým
tlačítkem myši kurzor myši přes všechno.
16 Klikněte na dolní pravý bod obdélníku jako vztažný bod.
Poznámka: Záhlaví plánu musí být ukládána do souborů č. 7
a č. 8, protože jsou tyto soubory v modulu
Rozložení
plánu propojeny s funkcí
Popis.
17 Klikněte na soubor 8 a zadejte Záhlaví plánů.

Průvodce pro vyztužování

Lekce 5: Výstup plánu

297

18 Klikněte na vstup 1 a zadejte Plán výztuže.
19 Potvrďte dialog Zadání dat tlačítkem OK.
20 Funkci ukončete klávesou ESC.
Záhlaví plánu je nyní uloženo jako variantní text.

Poznámka: Funkci

Variantní text najdete také v dalších modulech:

Správa objektů,
Místnosti, Plochy, Podlaží,
Zahradní architektura,
Městský urbanizmus
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Cvičení 9: Sestavování plánů a výstup
plánů
Rozhodujícím krokem je výstup hotových plánů. Plán v programu
Allplan 2015 je to, co tisknete na papír.
Na rozdíl od kreslení na rýsovacím prkně nemusíte rozsah plánu a
rozdělení listů určovat dopředu.
Až když jste s konstrukcí hotovi, zkombinujete fólie na jeden nebo více
plánů. Přitom se stanoví velikost listu, měřítko, rám, úhel apod.
V jednom projektu můžete založit až 9999 plánů.

Funkce:
Nastavení stránky
Elementy plánu
Aktualizace jednotlivých
plán-elementů
Tisk plánů
Vytvořit okno plánu

Průvodce pro vyztužování

Lekce 5: Výstup plánu
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Úloha 1: Sestavování plánů
V následujícím cvičení sestavíte plán s bedněním a s výztuží výtahové
šachty. Postupujte ve dvou krocích:
 Definice plánu, tzn. stanovení velikosti listu, rámu a záhlaví plánu.
 Výběr elementů plánu, tzn. výkresů a fólií.

Definování plánu
1 Klikněte na
Rozložení plánu (panel nástrojů Standard).
Symbol zůstane zapnutý, dokud znovu nevypnete zpracování
plánů a nepřepnete do zpracování dokumentu.
2 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard,
abyste v dialogu Otevřít a aktivovat: Plány vybrali plán.
3 Označte plán č. 1, stiskněte klávesu F2 a zadejte název plánu
Výkres výztuže - výtahová šachta.
Zavřete dialog.
Tip: Zde zadaný název se
zobrazí v záhlaví plánu
jako atribut Název plánu!
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Nastavení stránky (paleta Funkce, oblast

5 V části Strana zvolte Formát DIN A2 jako
Horizontální
formát a také v části Okraje jako boční okraj možnost bez
(role, PDF).
S tímto nastavením budou okraje stránky vždy umístěny tak,
že levý dolní roh stránky bude shodně nastaven s levým
dolním rohem potisknutelné plochy tiskárny nastavené ve
funkci
Tiskl plánů. Tím zajistíte, že se vytisknou všechny
elementy až k okrajům stránky.
6 Klikněte v oblasti Vlastnosti na tlačítko Rámeček plánu.

Průvodce pro vyztužování
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7 Zvolte v podliště typ rámečku Dvojitý rám podle DIN 824 A,
případně změňte vlastnosti formátu rámečku plánu a klikněte
na Zavřít, abyste přešli zpět do palety Nastavení stránky.
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Poznámka: Pokud chcete rámeček plánu umístit uvnitř
stránky s libovolnými rozměry, umístěte jej pomocí
Rámeček plánu (paleta Funkce, oblast Vytvořit). Vlastní
velikosti rámečků zde můžete stanovit pomocí dynamického
panelu.
8 Klikněte v oblasti Vlastnosti na vstupní pole Záhlaví plánu a
klikněte na položku Popis.

9 Ve složce Kancelář vyberte popis Výkres výztuže a potvrďte
tlačítkem OK.

Průvodce pro vyztužování
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Záhlaví plánu se automaticky umístí s nastavenými odstupy v
pravém dolním rohu.
Na místě atributů se nyní zobrazují hodnoty, které byly
zadány.
Tip: Ke změně popisu
plánu přejděte do modulu
Texty a použijte funkce
k zadávání a úpravě textu.
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10 Pro Odsazení zprava a pro Odsazení zdola zadejte vždy
hodnotu 0,00 a klikněte na Zavřít, abyste ukončili funkci
Nastavení stránky.

Průvodce pro vyztužování
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Elementy plánu jsou především fólie, které se umísťují na plán
jednotlivě nebo dávkově, tzn. jako výkres.
Hladiny viditelné při tisku lze například volit velmi jednoduše zadáním
tiskové sady.

Volba elementů plánu
1 Klikněte na
Vytvořit).

Elementy plánu (paleta Funkce, oblast

2 Klikněte v dialogovém panelu nástrojů na
Výkres a zvolte
výkres 2, Výtahová šachta.
Volba fólie odpovídá nastavení ve zpracování dokumentů:
Fólie 202 a 203 jsou tak již vypnuty.
3 Pro plán stačí umístit asociativní pohledy a model výztuže,
neboť model bednění nebyl použit jako součást zobrazení
plánu. Aktivujte proto pouze fólie 204 a 205 a potvrďte dialog
pomocí OK.

4 Klikněte na vstupní pole Hladina/Tisková sada. Zde máte
možnost ovládat viditelnost prvků plánu prostřednictvím volby
hladiny.
 Volbou Tisková sada, aktuální nastavení vybrané
tiskové sady se zobrazí jen elementy s hladinami
nastavené tiskové sady.
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 Pomocí volby Aktuální, vždy použít aktuální nastavení
hladin se jako výchozí nastaví viditelnost definovaná
prostřednictvím funkce
Výběr hladin, nastavení
v menu Formát.
 Volbou Fixní, uložit aktuální nastavení hladin můžete
cíleně stanovit viditelnost jednotlivých hladin.

5 Zvolte styl plánu Výkres výztuže a zvolené fólie umístěte na
plán.
Následující fólie nyní automaticky visí na nitkovém kříži.
6 Ukončete výběr elementů plánů pomocí klávesy ESC.

Hotové plány se uloží a mohou se ihned nebo později vytisknout.
Jestliže se dokumenty změnily, musíte aktualizovat vykreslení
dokumentů na plánu kliknutím na
Aktualizace jednotlivých plán-elementů (paleta Funkce, oblast
Změnit).

Průvodce pro vyztužování

Lekce 5: Výstup plánu

307

Úloha 2: Výstup plánu
Hotový plán musí být ještě přenesen na papír. Toto cvičení předpokládá,
že je tiskárna správně nainstalována a nakonfigurována.

Tisk plánu
1 Klikněte na

Tisk plánů (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

Všechna menu a panely nástrojů se skryjí. Zobrazena zůstane
pouze paleta Tisk plánů, ve které je zvolena karta Tiskárna.
Zobrazení plánu proběhne tak, jak je prováděn jeho výstup.
V oblasti Výběr je nastaven plán 1.
Kliknutím na tlačítko Nastavit můžete vybrat elementy určené
k tisku. Zde může vymezit výstup na určité typy elementů
výkresu. Dále můžete plošné elementy každého dokumentu
umístit do pozadí.
Ponechte nastavení.
2 V oblasti Nastavení vyberte výstupní zařízení
(tiskárna/velkoformátová tiskárna) a také vhodnou velikost
papíru (například ISO B2). Aby se plán vytiskl kompletně,
musí být rozměry tisknutelné plochy (oblast tisku bez okrajů
přístroje) výstupního zařízení větší než rozměry stránky.
Poznámka: Jestliže jste v Allmenu zpřístupnili také výstupní
kanály, lze je zobrazit pomocí nastavení Allplan - Vektorový
ovladač.
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3 Podle volby výstupního zařízení je možné použít rastrové
ovladače Allplan. Tyto ovladače tiskárny jsou zvlášť vhodné
pro velkoformátové výtisky. Zvyšují rychlost tisku, kvalitu
výtisku a spolehlivost procesu tisku.
Pokud chcete použít rastrové ovladače, aktivujte volbu
Rastrový ovladač Allplan a ze seznamu vyberte rastrový
ovladač vhodný k nastavené tiskárně.
Poznámka: Vlastnosti rastrového ovladače Allplan nastavíte
tím, že kliknete na
Nastavení vedle zvolené tiskárny.
Poznámka: Jestliže výstupní zařízení, pro které jsou nabízeny
rastrové ovladače Allplan, používáte poprvé, zobrazí se
následující dotaz:

Průvodce pro vyztužování
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Chcete-li použít rastrový ovladač Allplan, klikněte na Ano.
Aktivuje se volba Rastrový ovladač Allplan a nastaví se
vhodný rastrový ovladač.
Tip: V oblastech Další
nastavení, Přizpůsobit a
Typ výstupu a také na
kartě Tiskový profil jsou
možná specifická zadání
tisku. Podrobnosti najdete
v nápovědě Allplan.
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Na šířku.

Kliknutím na tlačítko Nastavit zde máte dodatečnou možnost
nastavit stránku. Pomocí
převezmete okraje zařízení
nastavené tiskárny pro okraje stránky.

5 Klikněte na Start pro spuštění procesu tisku.
Pokud chcete nastavení pouze uložit a výstup plánu provést
později, klikněte na Zavřít.

Průvodce pro vyztužování
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Úloha 3: Vytvořit okno plánu
Pomocí oken plánu lze ukládat výřezy z výkresů nebo dokumentů
v sestavení plánu. Díky tomu lze zobrazit oblasti detailů nebo také
prvky, které jsou na výkresu od sebe značně vzdáleny. V následujícím
cvičení vytvoříte okna plánu s úseky jednotlivých fólií.

Vytvořit okno plánu
1 Otevřete pomocí
Výběru prázný plán a definujte pomocí
Nastavení stránky formát, orientaci a okraje stránky.
2 Klikněte na

Okno plánu (paleta Funkce, oblast Vytvořit).

Okno je třeba vytvořit tak, aby se obraz, který je v něm
zobrazen, ihned vybral.
3 Klikněte na ...a osadit fólie jako elementy plánu.

4 Zvolte
fólii 102 a umístěte ji na plán. Jako styl plánu je
nastaven Výkres výztuže.
5 Zvolte
fólie.

fólii 401 a klikněte v dovnitř ohraničení již umístěné

6 Stiskněte klávesu ESC, protože pro aktuální okno plánu
nemají být zvoleny žádné další fólie.
Tip: Pomocí zadání
polygonu můžete okno
plánu ohraničit také
polygonálně a také složit z
několika jednotlivých
polygonů.
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7 Určete velikost okna plánu tím, že levým tlačítkem myši
zadáte oba diagonální body okna plánu (vlevo dole a vpravo
nahoře) a 2x stiskěte klávesu ESC (viz následující obrázek).
Poznámka: Dbejte na to, aby v dynamickém panelu bylo
vypnuto
Vyhledávání ploch. Je-li aktivní, rozpoznají se
orámování resp. ohraničení osazených elementů plánu jako
rozměr okna plánu.
8 Opakujte kroky 2 až 7 a vytvořte tak okno plánu s fólií 204,
případně s fólií 303.
9 Klikněte na
Modifikace okna plánu (paleta Funkce,
oblast Změnit) a zvolte Nově zadat polygon okna výřezu
plánu pro dodatečné provedení změny velikosti okna.

10 Je-li třeba změnit uspořádání oken plánu, přesuňte je funkcí
Posunutí (panel nástrojů Zpracovat).
Výsledek by mohl vypadat takto:

Průvodce pro vyztužování
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Dodatek
Pokud jste se rozhodli vytvořit si projekt sami, najdete v
následujícím textu k tomuto tématu vysvětlení a návod krok
za krokem:
 Organizace projektu - správa dat pomocí programu
ProjectPilot
 použití hladin ke strukturování dat
 vytvoření nového projektu
 zakládání výkresů
 definice tiskových sad
Kromě toho získáte všeobecné informace ke konfiguraci
palet a k tématu „fólie“.
Poznámka: Pokud chcete přeskočit obecné úseky a začít
okamžitě vytvářet projekt, pokračujte v oddíle Vytvoření a
nastavení cvičného projektu (na straně 331).
Poznámka: Šablonu projektu pro cvičný projekt si můžete
stáhnout také z internetu. Bližší informace k tomuto tématu
najdete v části Šablony projektu na internetu (na straně
352).

Průvodce pro vyztužování
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Organizace projektu
Struktura projektu, tzn. organizace dat CAD je páteří všech fází
plánování. Její pomocí zajistíte, že vždy bez hledání budete mít k datům
přístup.
Proto se nad tímto tématem zamyslete ještě předtím, než nakreslíte první
čáru. Námaha vynaložená na vývoj logické a průchodné struktury
projektu se vyplatí, protože dobrá organizace šetří čas i peníze.
Pomocí volného organizačního systému programu Allplan si pro svou
kancelář můžete vytvořit svou vlastní vnitřní strukturu, kterou lze opět
přizpůsobit požadavkům speciálních projektů.

Správa dat pomocí programu ProjectPilot
Co je to ProjectPilot?
Pomocí aplikace ProjectPilot vytvoříte a strukturujete jednoduchým a
přehledným způsobem projekty.
ProjectPilot je účinná správa dat, která byla vyvinuta speciálně pro
strukturu dat programu Allplan. Pomocí ProjectPilot můžete data (např.
projekty, fólie, symboly) kopírovat, přesouvat, přejmenovávat nebo
mazat.
Pokud jste seznámeni s programem Windows Explorer, bude pro Vás
práce s ProjectPilot jistě snadná. Většinu pracovních kroků a metod
vyvoláváte prostřednictvím kontextového menu a soubory můžete
přesouvat nebo kopírovat pomocí techniky Drag & Drop.
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Uživatelská plocha

Levé okno (A)
V levém okně jsou zobrazeny projekty a složky ve formě stromové
struktury; aktuální projekt je již zvolen a rozbalen. Klikněte na znak plus
(+), aby se zobrazily další body členění složky. Aby se v pravém okně
zobrazil obsah složky, klikněte na její název.
Dvojklikem můžete zobrazit obsah a současně složku otevřít.

Pravé okno (B)
V levém okně jsou zobrazeny složky, popř. dokumenty, které jsou
obsaženy v levém okně označeného bodu členění. Kliknutím na titulek
sloupce můžete zobrazené dokumenty nechat zobrazit setříděné. Když
kliknete pravým tlačítkem myši na pozadí, můžete dokumenty nechat
zobrazit jako seznamy nebo symboly.

Okno náhledu (C)
V okně náhledu se zobrazí náhled aktuálně označeného dokumentu
(fólie/plán). Náhled posunete stisknutím a tahem prostředního tlačítka
myši. Zoomování náhledu provedete vytažením okna pomocí levého

Průvodce pro vyztužování
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tlačítka myši. Dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši nebo pomocí
klávesy *- na numerické klávesnici se znovu zobrazí celý náhled.
Zobrazení axonometrického pohledu: Použijte číselných kláves na
numerické klávesnici. Pamatujte na to, že při tom musí být zapnuta
klávesa NUMLOCK.

Všeobecné pracovní metody v ProjectPilot
Jste-li důkladně obeznámeni s prací v programu Windows Explorer,
rychle se vyznáte i v programu ProjectPilot. Většinu pracovních kroků
můžete provádět v kontextovém menu nebo technikou Drag & Drop.

Setřídění zobrazených dokumentů
Kliknutím na titulek sloupce můžete zobrazené dokumenty setřídit. Při
prvním kliknutí na titulek sloupce se dokumenty setřídí vzestupně,
opětovným kliknutím na stejný titulek sloupce se dokumenty setřídí
sestupně. Šipka značí titulek sloupce a směr, kterým bylo třídění
provedeno.

Setříděno vzestupně (šipka ukazuje nahoru) podle Setříděno sestupně (šipka ukazuje dolů) podle
názvu výkresu.
názvu výkresu.
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Kopírovaní a přesouvaní pomoci techniky Drag&Drop
Označené dokumenty lze přesouvat nebo kopírovat místo kontextového
menu pomocí techniky Drag & Drop. Dokumenty označíte, kliknete
levým tlačítkem myši do označení a přetáhnete dokumenty se
stisknutým tlačítkem myši na požadované místo. To, zda je tento postup
možný, poznáte podle tvaru kurzoru, když se ukazatel myši nachází nad
cílovým umístěním.
Kurzor

Význam
Dokument se zkopíruje do složky, která se nachází pod
ukazatelem myši.
Dokument se přesune do složky, která se nachází pod
ukazatelem myši.
Poznámka: Aby bylo možné dokumenty přesouvat, držte při
přesunu dokumentů stisknutou klávesu SHIFT.
Ve složce, která se nachází pod ukazatelem myši, se vytvoří
odkaz na dokument (např. když se fólie přiřazují k výkresu).
Dokument nelze na dané místo vložit.

Práce s kontextovým menu
Přístup k téměř všem úkonům, které je možné provádět v aplikaci
ProjectPilot, lze získat prostřednictvím kontextového menu. Podle toho,
na který element kliknete, se otevře kontextové menu vždy příslušné
tomuto elementu.

Kontextové menu projektu

Kontextové menu složky výkresů

Průvodce pro vyztužování
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Použití náhledu
V okně náhledu se zobrazí náhled zvoleného dokumentu. Náhled je
možné zvětšovat a zmenšovat, posouvat v okně a zobrazovat různé
izometrické pohledy. V menu Zobrazit – Náhled můžete stanovit, zda a
na jakém místě se náhled umístí.
 Vypnutí náhledu: Ukažte v menu Zobrazit na Náhled a klikněte na
Vypnout.
 Přiblížení náhledu: Přetáhněte pomocí levého tlačítka myši oblast,
kterou chcete zoomovat. Kurzor se změní na nitkový kříž.
 Posun náhledu: Přesuňte náhled pomocí středního tlačítka myši.
Kurzor se změní na ruku. Alternativně můžete použít také kurzorové
klávesy.
 Obnovení úplného náhledu: Klikněte dvakrát středním tlačítkem do
okna náhledu a stiskněte klávesu * na numerické klávesnici.
 Zobrazení axonometrického pohledu: Použijte číselných kláves na
numerické klávesnici. Mějte na paměti, že musí být aktivována
klávesa NUMLOCK a že zadávací fokus musí být v okně náhledu.
Poznámka: Náhled se zobrazí jen u určitých dokumentů (fólie/plán).
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Všeobecné informace o fóliích
Konstruování v programu Allplan se provádí na fólie, podobně jako při
klasickém projektování kreslíte na pauzovací papíry. Fólie umožňují
diferencované strukturování projektu. Z hlediska techniky dat je fólie
soubor. Na obrazovce můžete současně zobrazit a zpracovávat
maximálně 80 fólií, tzn. je tedy otevřeno několik souborů současně. V
rámci jednoho projektu je k dispozici 9999 fólií. Při práci bez hladin
jsou jednotlivé komponenty, jako jsou např. stěny, schodiště, popis atd.,
nakresleny na zvláštní fólie a položeny na sobě.

Pro zpracování musí být fólie aktivovány (otevřeny). To se provádí v
dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze struktury výkresu / stavby.

Průvodce pro vyztužování
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Status fólie
Prostřednictvím statusu fólií stanovíte, na které fólii budete kreslit a
které fólie budou viditelné a/nebo modifikovatelné. Na následujícím
obrázku vidíte různé statusy fólií. Vysvětlení je v tabulce dole.

Číslo

Status fólie

Poznámka

1

Aktivní

Na aktuální fólii se kreslí. Musí být vždy přesně jedna fólie aktuální.

2

Modifikovatelná

Elementy na modifikovatelných fóliích jsou viditelné a lze je modifikovat.
Současně mohou být aktivní fólie až po80, aktivní na pozadí a/nebo zamčené.

3

Zamčená

Elementy na zamčených fóliích jsou viditelné, nelze je však modifikovat. V
dialogu
Nastavení, strana Zobrazení můžete nastavit, aby všechny
elementy na zamčených fóliích byly zobrazeny stejnou barvou. Prázdná fólie
nemůže být nastavena jako zamčená.

4

Nevybraná

Elementy na nezvolených fóliích nejsou viditelné.

5

Prázdný

Prázdné fólie nemají ještě žádný identifikátor statusu.

6

Dočasně přiřazeno

Fólie je dočasně přiřazena výkresu; při změně výkresu se přiřazení zruší.

7

Zamčená

Fólie je v workgroup otevřená jiným uživatelem.

8

Zamčená

Fólie ve workgroup otevřená jiným uživatelem, červená barva značí změnu.
Pomocí Aktualizovat fólii v kontextovém menu můžete převzít změny. V
Možnostech, strana Pracovní prostředí můžete nastavit, že budete
informování při změnách u pasivních fólií.
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Informace o aktivní fólii
Informace o aktuální fólii získáte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši
do kreslicí plochy, a potom v kontextovém menu na Vlastnosti. Otevře
se informační okno s důležitými informacemi.

Použití hladin

Informace

Význam

Obsazení paměti

Zde se zobrazí, kolik % paměťového místa
rezervovaného pro dokument je již obsazeno.
Důvodem je to, že pro dokumenty je v hlavní paměti
rezervováno určité paměťové místo.

Dokument

Zde se zobrazí číslo aktuálního dokumentu. Číslo je
zobrazeno také v titulní liště hlavního okna.

Typ dokumentu

Zde se zobrazí typ dokumentu. To odpovídá
identifikátoru dokumentu, který je zobrazen ve
stavovém panelu.

Maximální velikost:

Zde se zobrazí maximální velikost paměťového místa
v kB, které je pro dokument k dispozici.

Minimální/maximální
hodnota [m]

Zde se zobrazí minimální a maximální souřadnice,
které se v dokumentu vyskytují.

Průvodce pro vyztužování
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Všeobecné informace k hladinám
Hladiny nabízejí dodatečnou možnost strukturování konstrukčních
prvků uvnitř fólie. Jednoduchým zapnutím a vypnutím lze zobrazit
libovolně filtrované informace. To umožňuje přehlednou práci a rychlou
modifikaci.
Hladiny lze použít pro stanovení vlastností formátu elementu.
Hladiny mají velký organizační význam, který ještě narůstá s tím, čím
více pracovníků je zapojeno do jednoho projektu a také čím více se
projektuje s pomocí programů CAD. Hladiny nepředstavují alternativu k
fóliím, ale jejich doplnění.

Nastavení aktuální hladiny
Každý element při kreslení získá aktuální hladinu. To, která hladina je
aktuální, se řídí podle následujících nastavení:
 Jakmile vyvoláte poprvé nějakou funkci (např. Čára), automaticky se
vybere určitá hladina jako aktuální hladina (za předpokladu, že v
dialogu Hladina je aktivována volba Automatický výběr hladiny
při výběru funkce). To, o kterou hladinu se jedná, se řídí podle
funkce, již jste vyvolali. Pokud je volba Automatický výběr
hladiny při výběru funkce deaktivována, zachová se naposledy
zvolená hladina.
 V paletě Hladina se vám zobrazí aktuální hladina. Jedním
kliknutím můžete změnit status hladiny.
Můžete si zde zobrazovat celou hierarchii hladin, hladinu přiřazenou
právě zvolené nebo naposledy zvolené funkci nebo hladiny
vyskytující se v načtených dokumentech. Přitom můžete využívat
rozsáhlé kontextové menu v paletě Hladina.
 Pomocí
Výběr hladin, nastavení nebo v panelu nástrojů
Formát můžete určit jinou hladinu než aktuální. Při dalším vyvolání
funkce se potom automaticky použije tato hladina jako aktuální
hladina.
 Pokud uložíte stavební díly jako standard, resp. jako oblíbenou
položku, uloží se také aktuálně nastavená hladina. Při načítání
uložených standardních stavebních dílů se potom tato hladina nastaví
jako aktuální hladina.
 Obvykle „dědí“ otvory, jako jsou vybrání stěn a stropů, resp. otvory
pro okna a dveře, hladinu prvku, ve kterém jsou umístěny. Pomocí
nastavení v
Nastavení - Stavební díly a architektura - oblast
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Ostatní - Speciální určíte, jestli tyto otvory mohou mít přiřazenou
vlastní, nezávislou hladinu.
 Protože stěna může být vícevrstvá a každá vrstva stěny může mít
rozdílné vlastnosti formátu, stanoví se u stěn a
ztužujících/pozednicových věnců hladina pro každou vrstvu stěny
přímo v dialogu Vlastnosti stěny a ne v panelu nástrojů Formát.

Nastavení vlastností formátu z hladiny
Každá hladina má vlastnosti formátu Pero, Čára a Barva. V dialogu
Hladina můžete nastavit, aby element převzal tyto vlastnosti
automaticky z hladiny, na které byl nakreslen.
Vlastnosti formátu hladiny lze také definovat jako Styl čáry a uložit pod
vybraným názvem. Elementy mohou převzít tyto vlastnosti formátu
z hladiny.

Při definici Stylu čáry stanovíte, zda se bude měnit s měřítkem nebo
typem výkresu. Styly čar mohou být definovány různě pro různé rozsahy
měřítek popřípadě pro různé styly plánů, takže prvky mohou být
zobrazeny a vytisknuty rozdílně podle vztažného měřítka / stylu plánu.
Použití stylů čar umožňuje tedy práci přesahující rámec měřítka.
Styly plánů řídí zobrazení elementů na obrazovce a při tisku. V
závislosti na vybraném stylu plánu se elementy zobrazují odlišně.
Předpokladem je, že vlastnosti formátu se převezmou pevně z hladiny a
je aktivováno použití stylů čar.

Průvodce pro vyztužování
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Přístupová práva hladiny
Existují čtyři rozdílná práva přístupu k hladinám. V prvé řadě existuje
právo pro "čtení", tzn. hladina může být buď viditelná nebo neviditelná.
Potom existuje právo pro modifikaci, tzn. hladinu lze buď modifikovat
nebo je zamčená. Práva pro "čtení" lze uložit vtiskových sadách (viz
"Použití tiskových sad" na straně 330), práva pro modifikaci lze ukládat
v uživatelských skupinách. To, který status hladina má, se zobrazuje jak
v dialogu Hladina na kartě Výběr hladiny/viditelná hladina, tak i v
paletě Hladina prostřednictvím symbolů:
Symbol

Přístupové
právo

Příklad

Aktuální

Tato hladina se přiřadí elementu při
kreslení.

Modifikovatelná

Elementy na těchto hladinách jsou viditelné
a lze je modifikovat.

V pozadí, zamčená

Elementy na této hladině jsou viditelné,
nelze je však modifikovat.

Neviditelná

Elementy na této hladině jsou neviditelné a
nelze je modifikovat.

Na kartě Výběr hladiny/viditelná hladina nebo v paletě Hladina
můžete omezit práva přístupu na hladiny a např. hladiny, které mají
status Modifikovatelná, nastavit na V pozadí, zamčená.
Práva přístupu k hladinám závisí také na uživatelské skupině, ke které je
příslušný uživatel přiřazen. Nemůžete proto přiřadit vyšší status
hladinám, ke kterým máte z důvodu vaší příslušnosti k nějaké
uživatelské skupině jen omezený přístup (např. zamčené hladiny nastavit
na modifikovatelné).
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Nastavení viditelnosti hladin ve fóliích
Hladiny můžete zapnout nebo vypnout tak, aby byly viditelné nebo
neviditelné, a tím příslušné elementy zobrazit nebo skrýt.
Tak můžete např. elementy se stejnou hladinou, které nepotřebujete pro
zpracování, rychle přepnout, takže nebudou viditelné, modifikovat
elementy na zobrazených hladinách nebo zkontrolovat jejich půdorys a
zjistit, zda jsou všechny elementy přiřazeny požadované hladině.
Můžete například hladinu desky přepnout tak, aby byla neviditelná,
a prohlédnout si rozdělení místností budovy jako zobrazení se skrytými
hranami v perspektivním zobrazení.

Poznámka: V kontextovém menu elementu můžete pomocí Změnit
status hladiny a potom pomocí Izolovat hladinu - všechny ostatní
nejsou viditelné zapnout všechny hladiny kromě hladiny elementu jako
neviditelné.
Jestliže často potřebujete určitou kombinaci viditelných a neviditelných
hladin (např. okótování nebo popis v určitých měřítkách), měli byste pro
tento účel definovat tiskovou sadu. Tuto tiskovou sadu můžete použít
také u rozložení plánu, takže se budou tisknout jen viditelné hladiny.
Upozornění:V dialogu Hladina si můžete aktivací volby nechat
zobrazit elementy se zamčenými hladinami jednou barvou.

Průvodce pro vyztužování
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Správa hladin a struktur hladin
Správou hladin a struktur hladin se zpravidla zabývá systémový správce
Vaší kanceláře. On stanovuje, se kterými hladinami se bude pracovat,
zřizuje uživatelské skupiny a stanovuje práva přístupu. Pracovníci jsou
přiřazeni k uživatelským skupinám a získávají tím také příslušná práva
přístupu k jednotlivým hladinám.
Při zakládání projektu můžete rozhodnout, zda se má v projektu provést
přístup ke struktuře hladin kancelářského standardu nebo ke struktuře
hladin specifické pro projekt.
Struktury hladin lze uložit pod nějakým názvem a lze je opět načíst.
Pokud byly hladině přiřazeny styly čar, uloží se tyto styly čar společně
se strukturou hladin (se stejným názvem souboru a příponou .sty). Při
načítání uložené struktury hladin lze tento soubor stylu čar volitelně
načíst společně se strukturou.
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Přednosti organizace dat pomocí hladin
Organizace dat pomocí hladin skýtá, a to především u velkých
projektů, četné výhody:
 Asociativní elementy - jako např. kóty stěn nebo popis výšky
parapetu leží na stejné fólii a přesto je lze zapnout jako neviditelné.
 Pro automatické průniky stavebních dílů a určitá vyhodnocení je
potřeba, aby byly příslušné stavební díly umístěny na stejné fólii.
Využitím hladin pro to můžete vytvořit předpoklad, aniž se ztratí
požadovaná diferenciace obsahu.
 Zjednodušené sestavování plánů pomocí tiskových sad. Tiskové sady
jsou uživatelem definované sestavy hladin, které lze efektivně využít
při zpracování a sestavování plánu. Při sestavování plánů si můžete
nechat zobrazit elementy odpovídající zvolené tiskové sadě přepínání mezi měřítkem 1:100 a 1:50 je tak možné pouhým
stisknutím klávesy.
 Přenos dat z fólií na hladinu DXF/DWG je jednodušší a jasnější,
neboť můžete převést automaticky každou hladinu fólie na
samostatnou hladinu DXF/DWG. Při nahrávání souborů DXF/DWG
může být struktura hladin DXF/DWG automaticky integrována do
hierarchie hladin.
 Hladina elementu je často rychleji modifikována než jeho příslušnost
k fólii.
 Pokud ve Vaší struktuře hladin chybí nějaká hladina, lze ji rychle
vytvořit a použít ve všech fóliích projektu.
 V projektu je možné podstatně více hladin (přibližně 65000) než fólií
(9999), proto lze provést jemnější diferenciaci konstrukčních
elementů.
 Podstatně více hladin lze současně zapnout jako viditelné a
modifikovatelné (přibližně 65000), než je tomu pro fólie (max. 80)
 Hladiny lze velmi rychle přepínat jako viditelné/neviditelné (např.
prostřednictvím tiskových sad nebo oblíbených položek hladin).
 Vlastnosti formátu hladiny lze dodatečně rychle změnit a všechny
elementy této hladiny, které byly nakresleny pomocí funkce Převzetí
atributů z hladin, styl čáry, se přizpůsobí, nemusí proto zvlášť
modifikovat.
 Vlastnosti formátu včetně hladiny lze převzít dvojitým kliknutím
pravého tlačítka myši (také z asistentů) a také rychle přenést z
jednoho elementu na druhý pomocí funkce
Převzít formát.
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Souhra hladin a fólií
Použití hladin nečiní rozdělení dat na fólie v žádném případě
zbytečným; právě u velkých projektů je souhra hladin a fólií
bezpodmínečně nutná. Při stejné hloubce diferenciace však budete s
hladinami potřebovat podstatně méně fólií.
To, kolik fólií budete potřebovat k práci, závisí nejen na velikosti
projektu, ale také na hardwarovém vybavení, které používáte. U
moderních rychlých počítačů s velkou pracovní pamětí můžete uložit na
jednu fólii více dat, aniž by se tím příliš snížila rychlost.
Souhra hladin a fólií závisí také na následujících faktorech:
 Velikost projektu a počet pracovníků, kteří na něm současně pracují.
Jestliže několik pracovníků zpracovává nějaké patro, měla by být
založena fólie podle oblasti zodpovědnosti (jako např. východní
křídlo, střední část budovy, západní křídlo nebo jiné).
 Současná práce odborných projektantů na projektu.
Pro odborné projektování by měly být vždy založeny vlastní fólie,
aby byla umožněna paralelní práce.

Použití uživatelských skupin
Prostřednictvím uživatelských skupin stanovovat přístupová práva
uživatelů k hladinám. Uživatelské skupiny by měly byt zadány tehdy,
když na jednom projektu pracuje více pracovníků. Při instalaci pomocí
síťového manažera se přiřadí jednotliví uživatelé nebo více
uživatelských skupin a mohou tak vidět, resp. zpracovávat jen ty
hladiny, ke kterým má příslušná uživatelská skupina přístupová práva.
Uživatelské skupiny poskytují však víc než jen práva přístupu. Když
cíleně definujete uživatelské skupiny jen s těmi hladinami, které mají
být při kreslení k dispozici, kreslení si tím usnadníte.
Po instalaci se automaticky zadá uživatelská skupina ALLPLAN. Tato
uživatelská skupina má práva zápisu a čtení vůči všem hladinám, všichni
uživatelé tak mají právo vidět všechna data a modifikovat je.
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Použití tiskových sad
Tisková sada je název pro sestavu hladin, kterou můžete zvolit při
sestavování plánů nebo při přepínání viditelnosti hladin. Na plánu jsou
zobrazeny jen ty elementy, jejichž hladiny jsou obsaženy ve zvolené
tiskové sadě.
Tak můžete zvolit např. tiskovou sadu pro pracovní plán, přičemž se pak
budou tisknout jen ta data, která jsou důležitá pro pracovní plán.

Průvodce pro vyztužování

Dodatek
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Vytvoření a nastavení cvičného projektu
Začněte vytvořením projektu.

Vytvořit nový projekt
1 V menu Soubor klepněte na

ProjectPilot.

Otevře se program ProjectPilot.
2 V menu Soubor klikněte na Nový projekt….

3 Zadejte název projektu Příručka pro vyztužování a klikněte
na Další>.
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4 Zkontrolujte, zda jsou veškerá nastavení cest s výjimkou
Výběr atributů nastavena na Projekt a potvrďte je pomocí
Další>.

Průvodce pro vyztužování

Dodatek
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5 Deaktivujte v posledním dialogu přednastavenou strukturu
Šablona jednoduché obytné budovy se strukturou stavby
a potvrďte ji pomocí Dokončit.
6 Ukončete ProjectPilot tak, že v menu Soubor kliknete na
Ukončit.
Nyní se nacházíte opět v programu Allplan, v projektu Tutoriál
Vyztužování.
Poznámka: Pomocí funkce
Nový projekt, otevřít (panel
nástrojů Standard) můžete rovněž založit nový projekt.

Nastavení cesty
Tímto nastavením určíte, se kterými nastaveními pera, čáry a šrafování,
fonty a knihovnami materiálů budete pracovat. Zpravidla se pracuje s
kancelářským standardem.
Kancelář: Kancelářský standard umožňuje zpracovávat různé projekty
se stejným nastavením. V síti je kancelářský standard jednotný pro
všechny počítače a mohou jej měnit pouze oprávněné osoby.
Projekt: Nastavení, např. vzorů, šrafování nebo hladin, platí pouze pro
projekt a mohou se od kancelářského standardu odchylovat.
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Nastavení měřítka a délkové jednotky
Určete nastavení měřítka a délkové jednotky pro projekt.
Nastavte nejdříve vztažné měřítko na 1:100.

Jak nastavit vztažné měřítko
1 Klikněte v menu Zobrazit na

Tip: Alternativně můžete
nastavit měřítko ve
stavovém panelu: Klikněte
do pole vedle měřítka a
zvolte v tomto případě
1:100.

Vztažné měřítko.

Průvodce pro vyztužování
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2 Klikněte v dialogu Měřítko na 100.00.

Zvolte jednotku, ve které chcete hodnoty zadávat. Pro vytvoření budovy
se má použití m.

Jak nastavit jednotky
1 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojůStandard) a v
dialogu na Pracovní prostředí.
2 Klikněte v dialogovém boxu Délkové jednotky v na m.
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Tip: Alternativně můžete
měrnou jednotku nastavit
ve stavovém panelu:
Klikněte do pole vedle
Délky
a zvolte folií
v tomto
Struktura
případě m.

Vytvoření a nastavení cvičného projektu

Allplan 2015

3 Klikněte na tlačítko OK a nastavení potvrďte.

V programu Allplan máte dvě možnosti, jak účelně uspořádat fólie
projektu:


struktury stavby (BWS) a



struktury výkresu.

Obě struktury nastavíte v dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze
struktury výkresu / stavby a můžete je používat současně.
Struktura stavby se hodí zejména pro logické členění stavby. Zejména
pro architekturu nabízí práce se strukturou stavby podstatnou výhodu,
aniž by bylo nutné generovat s velkým úsilím pohledy a řezy nebo
soupisky budov.
Důležitým rozdílem oproti práci se strukturou výkresu je, že při
používání struktury stavby lze každou fólii přiřadit pouze jednou v
rámci členění stavby. Protože v návrhu výztuže jsou fólie většinou
přiřazovány vícenásobně pro různé návrhy výztuží, může být zde práce s
výkresy případně výhodná.
Ve struktuře výkresu máte prostřednictvím volby příslušného výkresu k
dispozici okamžitě správnou volbu fólie. Ve struktuře stavby toho
docílíte tak, že aktivujete příslušnou fólii pod jednotlivými body a
uložíte různé stavy fólií prostřednictvím kontextového menu projektu
jako oblíbené položky a opět je načtete.
Zohlednění zoom okna v rámci výkresu jakož i jednoduché vytvoření
návrhu prostřednictvím výkresů není v této formě pomocí struktury
stavby možné.
Hlavním cílem následujících cvičných příkladů je výuka vytvoření
výztuže. Proto se používá struktura výkresu.
Popis pro vytvoření struktury stavby, kterou můžete samozřejmě použít i
zde, naleznete v průvodci pro architekturu. Dále najdete detailní
vysvětlení ke struktuře stavby v nápovědě k programu Allplan.

Průvodce pro vyztužování

Dodatek
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Vytvoření výkresů
Pro následující cvičení si vytvoříte vlastní jednoduchou strukturu
projektu. U reálného projektu je doporučeno provést organizaci podle
podlaží a tiskových sad. Bližší informace k tomuto tématu naleznete v
části Doporučení k organizaci projektu (na straně 341).

Vytvořit výkres
Tip: Chcete-li na jedné fólii
zobrazit detailní řez ve
větším měřítku, můžete
toho dosáhnout pomocí
okna zoom ve výkresu
nebo fólii.
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Otevřít a aktivovat.

2 Protože nevytváříte strukturu stavby, ukončete předvolbu
pomocí Storno a vyberte kartu Struktura výkresů.

3 Klikněte nahoře na
Vytvořit výkres, zadejte název
výkresu Suterén a potvrďte pomocí OK.
4 Vytvořte stejným způsobem výkresy Výtahová jáma,
Nadedveřní překlad, Výztuž stropu a Výztuž BAMTEC.

Průvodce pro vyztužování

Tip: Výběr fólií funguje
jako v programu
Průzkumník Windows®:

Dodatek
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5 Klikněte na fólii 101, přidržte stisknutou klávesu SHIFT a
klikněte na fólii 110.
Označí se tím fólie 101 až 110.

Se stisknutou klávesou
CTRL se vybere společně
několik fólií, které spolu
nesouvisí
(např. 10, 16 a 28).
Se stisknutou klávesou
SHIFT označíte jednotlivě
vedle sebe umístěné fólie
(např. 10 – 20).
Nebo vytáhněte myší
rámeček okolo vybraných
fólií.

6 Klikněte do označené oblasti, přesuňte se stisknutým
tlačítkem myši označení do výkresu Suterén a tlačítko myši
uvolněte.
Otevře se strom fólií výkresu. Fólie jsou tím přiřazeny k
výkresu.
Jestliže jste přibrali nějakou fólii navíc, můžete stejným
způsobem fólii přetáhnout z výkresu zpět do seznamu.
Poznámka: Alternativně k technice Drag&Drop můžete také
označit libovolný výkres, zvolit fólie, a poté kliknout v
kontextovém menu na Přiřadit k aktuálnímu výkresu.

340

Poznámka:
Pro výkres 2 a 4 použijte
půdorysy KG (suterén)
vytvořený ve cvičení
použijte půdorys KG
vytvořený ve cvičení 1.
Kopírování ani vytvoření
nového není nutné.
Jednoduše přiřaďte fólii
101, resp. 102 rovněž
výkresu 2, resp. 4.
Výkresu 5 přiřaďte
prázdné fólie 503 a 504,
na kterých je uloženo
cvičení samostatné
kobercové výztuže.
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7 Přiřazení fólií zopakujte pro ostatní výkresy podle následující
tabulky.
Výkres

Fólie-č.

1

101

Půdorys 3D

102

Půdorys 2D

103

Schody 2D

104

Kótování a text

105

Výsledek výpočtu skrytých hran ....

110

Výkresy skladby

101

Půdorys 3D

201

Bednění - modul 3D modelování

202

Dodatek - Masivní stavební díl

203

Bednění - modul Stěny, Otvory, Stavební
díly

204

Asociativní pohledy

205

Prutová výztuž - 3D-model zapnutý

301

Bednění

302

Prutová výztuž - 3D-model zapnutý

303

Nadedveřní překlad modifikovaný

102

Půdorys 2D

401

Výztuž spodní vrstvy - 3D-model vypnutý

402

Výztuž horní vrstvy - 3D-model vypnutý

501

Nosná konstrukce

502

Geometrie koberce

2

3

4

5

Název fólie

2D

503
504

8 Popište fólie tak, jak je zadáno.
S popisováním fólie jste se již seznámili v průvodci pro
základní moduly.
9 Aktivujte libovolnou fólii a klepněte na Zavřít.

Průvodce pro vyztužování

Dodatek

341

Doporučení k organizaci projektu
Allplan nabízí velmi otevřený systém, umožňující řešení pro Vaše
vlastní zpracování projektu. Struktura představená zde pro větší projekty
má sloužit jako vodítko a podnět pro organizaci Vaší práce. Můžete si
vybrat celou strukturu nebo z ní převzít jen části.
Pro první zpracování může být tato struktura velmi užitečná, abyste si
později mohli rozmyslet, jak toto schéma můžete přizpůsobit Vašim
vlastním požadavkům. Pro všechny případy budiž na tomto místě ještě
jednou upozorněno na to, že dobře organizovaná struktura projektu Vám
ušetří mnoho času a všichni spolupracovníci by se jí měli držet. Systém
je uspořádán následujícím způsobem:
 Na fóliích 1-99 jsou uloženy všeobecné informace o projektu. Tato
data, jako je osový systém nebo rozložení plánu, mají nadřazený
charakter.
 Od fólie 100 začíná plánování podlaží, počínaje stavebním výkopem.
Od fólie 300 se předpokládá zadání konstrukce pro situační plán.
 Od fólie 1000 můžete ukládat plány bednění s příslušnými řezy.
První číslice může poskytovat informace o rovině, poslední dvě
číslice o obsahu. Pořadí fólií by mělo být ve všech podlažích stejné.
 Od fólie 2000 se zpracovávají plány výztuže. V čísle 2000 - 2009
mohou být k jednomu stavebnímu dílu zapisována veškerá příslušná
zpracování modulu. Dále jsou zde v návaznosti na to formou
seznamu uvedeny prefabrikované díly a zvláštní stavební díly.
Dalším podkladem je předdefinovaná Organizace projektu pro
vyztužování programu, kterou můžete zvolit při vytváření nového
projektu v posledním dialogu.
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Definice tiskových sad
Tisková sada (viz "Použití tiskových sad" na straně 330) je kombinace
viditelných a neviditelných hladin uložená v paměti.
Jak při sestavování plánu, tak i při zapnutí viditelnosti hladin lze
vyvoláním určité tiskové sady v jenom kroku zapnout nebo vypnout
požadované hladiny. Nejdříve se vytvoří tiskové sady a zadají se jejich
názvy, potom se každé tiskové sadě přiřadí hladiny.

Definice tiskových sad
1 Klikněte v na

Zvolit hladinu, nastavit (menu Formát).

2 Zvolte kartu Tisková sada a klikněte na Tisková sada definice a modifikace....

3 V dialogu Správa tiskových sad klikněte na Nová tisková
sada...
4 Zadejte název Výkres skladby pro první tiskovou sadu a
potvrďte pomocí OK.
Skupinu uspořádání u cvičení nestanovujte.

5 Jestliže pracujete se síťovým manažerem, přiřaďte nyní
uživatele lokálně k tiskové sadě.

Průvodce pro vyztužování
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6 Opakujte kroky 3 a 4 (až 5) a vytvořte ještě tyto další tiskové
sady:
Výkres bednění
Výztuž spodní vrstvy
Výztuž horní vrstvy
7 Svá zadání potvrďte ve správě tiskových sad pomocí tlačítka
OK.
V následujícím kroku stanovíte pro každou tiskovou sadu, které hladiny
mají být viditelné a které neviditelné.

Stanovení viditelných a neviditelných hladin
tiskových sad
 Dialog Hladina je stále otevřen. Zobrazí se první tisková sada
Výkres skladby.
1 Klikněte nalevo nahoře na tlačítko
strukturu.

a uzavřete stromovou

2 Protože má být zapnuto jen několik málo hladin tak, aby byly
vidět, je nejdříve třeba nastavit všechny hladiny daného
hierarchického stupně jako neviditelné. Označte všechny
struktury hladin, klikněte pravým tlačítkem myši na označení a
potom v kontextovém menu na Neviditelná.

3 Otevřete jednotlivé pracovní oblasti Konstrukce, Kóty a
Výkres skladby tím, že kliknete na trojúhelníkový symbol a
označíte se stisknutým tlačítkem CTRL hladiny, které mají být
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v tiskové sadě Výkres skladby viditelné (viz tabulka na další
straně).
4 Klikněte pravým tlačítkem myši na označení a potom
v kontextovém menu na Viditelná.
Dbejte na to, abyste aktivovali jen jednotlivé hladiny a ne celé
pracovní oblasti nebo struktury hladin.

5 Klikněte na tlačítko Použít pro uložení aktuálního nastavení.

Průvodce pro vyztužování
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6 Vyberte v poli Seznam tiskových sad další tiskovou sadu
a určete, které hladiny budou viditelné a které neviditelné (viz
následující tabulka).

Tip: Pro další tiskové sady
můžete převzít také
nastavení již definované
tiskové sady a poté je
podle potřeby upravit.

Hierarchie

Vrstva

Krátký
název

Konstrukce

Obecné01

KO_OBE01

Obecné02

KO_OBE02

Plošné elementy Stylová plocha

Výkres
skladby

Výkres
bednění






FL_STYL



Text

Text obecně

TX_OBEC



Kóta

Kóty obecně

KO_ALL



Kóty 1:100

KO_100

Stěna

AR_STEN



Podpěra

AR_SLOUP



Deska

AR_DESK



Nosník

AR_NOSN



Architektura

Výztuž
Výztuž
spodní poloha horní poloha
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Pohledy a řezy
Všeobecně

PO_OBEC





Pohledy a řezy

PO_RE





Vyztužování
Prutová výztuž
prutovou výztuží dolní

PR_VYZ_U



Prutová výztuž
horní

PR_VYZ_H

Sítě dolní

SITE_D

Sítě horní

SITE_H

Pohledy a řezy

Sítě

Výkresy skladby Obecné
Výkresy skladby





VS_OBEC



VS_VS



7 Po dokončení přiřazení hladin všem tiskovým sadám klikněte
na Použít a na tlačítko OK.

Průvodce pro vyztužování
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Konfigurace palet
Při nové instalaci programu Allplan 2015 je standardně nastavena
Konfigurace palet.
U této konfigurace se na levém okraji kreslicí plochy zobrazí palety
Funkce, Vlastnosti, Asistenti, Knihovna, Connect a Hladina a na
pravém okraji panel nástrojů Zpracovat a Asistent - filtry.
Pokud není Konfigurace palet nastavena, nastavte ji podle
následujícího postupu.

Nastavení konfigurace palet
 Ukažte v menu Zobrazit na Standardní konfigurace, a poté
klikněte na Konfigurace palet.
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Poznámka:
V menu Nástroje - funkce Přizpůsobit... - karta Palety máte možnost
provést uspořádání v okně palet podle svých představ. Tyto možnosti
nastavení jsou dostupné také pomocí položky Přizpůsobení...
kontextového menu v okně palety.
V prvních třech paletách můžete zvolit skupiny modulů, moduly s jejich
příslušnými funkcemi, vlastnosti konstrukčních elementů a připravené
asistenty.
Pokud je v horní části palet otevřena karta Funkce, máte následující možnosti volby:
Rozbalovací menu v horní části Karty na pravé straně palety
palety

Volba funkce

Volba skupiny modulů:

Volba funkce z oblastí Vytvořit a
Změnit:

Volba modulu:

Pokud je v horní části palet otevřena karta Vlastnosti, máte následující možnosti volby:
Rozbalovací menu v horní části Funkce v horní a dolní části

Vlastnosti elementu

Průvodce pro vyztužování

palety
Volba aktivovaných elementů
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palety
Zoom na vybrané objekty
Vícekrokový filtr
Parameter übernehmen
Načíst oblíbené
Uložit oblíbené položky

Modifikace vlastností (částečně
také prvky výztuže)

Pokud je v horní části palet otevřena karta Asistent, máte následující možnosti volby:
Rozbalovací menu v horní části Karty na pravé straně palety
palety

Volba funkce

Volba dostupné skupiny asistentů Volba asistenta

Volba funkce
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Pomocí palety Knihovna přejdete přímo do složky knihovny Symboly,
Objekty a SmartParts. Zde máte možnost vybírat uložené objekty a
využívat je pro svou práci. Můžete také do odpovídajících složek
knihovny přidávat vlastní objekty.

Průvodce pro vyztužování

Dodatek
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Z palety Connect můžete mít přímý přístup z Allplanu na obsah Allplan
Connect. Uživatelské jméno a heslo zadáte buď přímo na paletě, nebo
pod Extra - Upravit - Palety.

Paleta Hladina umožňuje rychlý a snadný přístup do struktury hladin.
Zde se zobrazí celá hierarchie hladin. Můžete určovat viditelnost a
zpracovatelnost hladin a vybírat aktuální hladinu a rovněž sady
oprávnění a tiskové sady.
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Šablony projektu na internetu
V Allplan Connect máte k dispozici dvě šablony projektu:
 Allplan 2015 Tutorial Vyztužování (bez modelu). Tato šablona
projektu obsahuje strukturu výkresů a přiřazené fólie. Šablona
projektu obsahuje 4 různé tiskové sady, které nastavují viditelnost
různých hladin a volí se podle potřeby během zpracování projektu.
Tuto šablonu projektu můžete používat, pokud si chcete projít
Tutorial Vyztužování počínaje lekcí 1: Základy.
 Allplan 2015 Tutorial Vyztužování (s modelem). Tato šablona
projektu obsahuje všechny fólie s kompletní konstrukcí a také fólie
v různých stupních dohotovení, takže můžete začít i v polovině práce
a například vytvořit výztuž v hotovém bednění. K této šabloně
projektu sáhnete, pokud nechcete procházet celou příručku. Projekt
můžete na základě šablony projektu Tutorial Vyztužování (s
modelem) můžete použít ke srovnání s vaším vlastním projektem.

Průvodce pro vyztužování

Dodatek
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Stahování šablon projektu
Šablony projektu s cvičnými soubory k příručce si můžete stáhnout z
Allplan Connect, servisního portálu programu Allplan.
Adresa je:
connect.allplan.com
 Přihlaste se svým zákaznickým číslem a adresou elektronické pošty.
Registrace je zdarma a není spojena se žádnými podmínkami.
Již po několika málo minutách obdržíte přístup k části dat a
informací uložených na tomto portálu.
 Šablony projektu s cvičnými soubory pro tuto příručku najdete v
Allplan Connect v části Trénink pod Dokumentace - Příručka a
tutoriály.
Zde máte k dispozici obě výše uvedené varianty šablony projektu.
 Vedle šablon projektu s cvičnými soubory zde najdete příp.
aktualizované znění tohoto dokumentu v podobě souboru
PDF(Allplan 2015 Tutorial Vyztužování).
 Uložte zazipované šablony projektu s cvičnými soubory do libovolné
složky ve Vašem počítači.
 Data rozbalte do libovolné složky, např. C:\Übungsdaten Allplan
TutorialIngenieurbau
Upozornění: Jako zákazník se smlouvou Serviceplus naleznete v části
Trénink také další podrobné návody k našim produktům. Povolení
přístupu k těmto dokumentům, které mají rezervováno zákazníci se
smlouvou Serviceplus, trvá zpravidla 1 – 2 dny.
Všeobecné informace ke službě Serviceplus obdržíte na této internetové
adrese:
http://www.nemetschek-allplan.de/serviceplus
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