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Niniejsza ksi¹¿ka i Aplikacja stanowi zbiór programów i narzêdzi pozwalaj¹cych na

automatyzacjê najczêœciej powtarzanych czynnoœci podczas tworzenia rysunku. Pomimo

zastosowania pewnych, dosyæ zaawansowanych rozwi¹zañ (np. automatyczne tworzenie

wykazu stali profilowej), system nie traktuje jednak projektowania ca³oœciowo. Inaczej

mówi¹c, korzystaj¹c z narzêdzi Aplikacji nie mo¿na opracowaæ ca³ego rysunku.

U¿ytkownik musi ³¹czyæ funkcje Aplikacji i standardowe polecenia AutoCAD-a. Dodatkowe

narzêdzia pozwalaj¹ na przyspieszenie pracy, ale zwalniaj¹ jedynie z pewnego zakresu

czynnoœci i obowi¹zków. Znajomoœæ standardowych poleceñ AutoCAD-a jest niezbêdna,

a  im lepiej u¿ytkownik pozna œrodowisko AutoCAD-a, tym sprawniej bêdzie korzystaæ

z  programu. Nie trzeba natomiast rozdzielaæ poznawania AutoCAD-a i Aplikacji.

Pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik, po zainstalowaniu Aplikacji w swoim AutoCAD-zie nie musi

wcale rozró¿niaæ, które polecenia s¹ standardowymi poleceniami AutoCAD-a, a które

Aplikacji. Aplikacja nie jest niczym innym, jak tylko rozszerzeniem mo¿liwoœci AutoCAD-a

poprzez dodanie nowych narzêdzi, przydatnych szczególnie przy tworzeniu dokumentacji

konstrukcyjno-budowlanej. Ksi¹¿ka jest podzielona na trzy g³ówne czêœci tematyczne.

Pierwsza czêœæ zawiera opis do³¹czonej Aplikacji i ukazuje zastosowanie wszystkich

dostêpnych po jej zainstalowaniu narzêdzi. Ka¿de nowe narzêdzie (z wyj¹tkiem

najprostszych) scharakteryzowano dok³adnie pod wzglêdem jego zastosowania

i  zilustrowano czytelnym przyk³adem. Zwrócono te¿ uwagê na jego ewentualne

ograniczenia. Kolejno przedstawiono narzêdzia zgrupowane w rozbudowanym menu

kursora i menu górnym, narzêdzia dostêpne tylko z klawiatury i dostêpne w oknach

narzêdziowych. W osobnych rozdzia³ach opisano szczegó³owo dzia³anie bardziej

zaawansowanych narzêdzi-programów, które umo¿liwiaj¹ ca³oœciowe traktowanie

zagadnieñ (np. wykonanie prawie kompletnych rysunków elementów lub detali).

Wszystkie przyk³ady i opisy odnosz¹ siê do wersji angielskiej AutoCAD-a 2000, dlatego

wystêpuj¹ w nich polecenia w jêzyku angielskim. U¿ytkownicy wersji polskiej bêd¹ musieli

oczywiœcie wprowadzaæ polecenia i odczytywaæ komunikaty w jêzyku polskim.

Opisy programów obliczeniowych uzupe³niono o informacje dotycz¹ce algorytmów

i  wzorów, na podstawie których te programy dzia³aj¹. Umo¿liwia to u¿ytkownikowi

poznanie zasad wykonywania obliczeñ. Na zakoñczenie podano krótki przyk³ad wykonania

rysunku wraz z opisami pozycji i wykazem stali profilowej.

Druga czêœæ to przyk³adowe rysunki i rozwi¹zania elementów konstrukcji stalowych, jak

te¿ stosowane sposoby przedstawiania, wymiarowania i opisywania typowych szczegó³ów

konstrukcyjnych.

W trzeciej czêœci zamieszczono przydatne do projektowania tablice, najczêœciej

wykorzystywane przez konstruktorów podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej.
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Biblioteka profili walcowanych

Podstawową bazą dla tworzenia rysunków konstrukcji stalowych jest odpowiednio
rozbudowana biblioteka profili walcowanych, z których wykonywane są wszystkie
konstrukcje. Aplikacja zawiera kompletny wykaz profili typu: „C”, „IPE”, „HEA”,
„HEB”, „HEM”, „I”, kątowniki równoramienne i nierównoramienne, rury, profile
zamknięte i pręty.

Biblioteka profili umożliwia użytkownikowi:

� wstawienie do rysunku przekroju profilu;

� wstawienie do rysunku profilu w widoku z boku — wstawienie profilu o zadanej
długości lub umieszczenie go między dwoma wskazanymi punktami;

� wstawienie do rysunku profilu w widoku z góry — wstawienie profilu o zadanej
długości lub umieszczenie go między dwoma wskazanymi punktami;

� sprawdzenie w oknie dialogowym parametrów geometrycznych zadanego profilu.

Wstawienie profilu do rysunku

�������������

[BAZA] — [PROFIL STALOWY]

Otwierane jest okno dialogowe jak poniżej:
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PRZEKRÓJ

Wybranie tej opcji powoduje narysowanie profilu wybranego typu i rozmiaru w prze-
kroju. Przekrój profilu rysowany jest jedną polilinią.

Z BOKU

Opcja powoduje narysowanie profilu wybranego typu i rozmiaru w widoku z boku. Pro-
fil rysowany jest wzdłuż odcinka określonego przez dwa wskazane punkty. Opcjonalne
parametry wyboru T, C i B umiejscawiają profil względem wskazanej prostej:

T — (top) górna krawędź profilu pokrywa się ze wskazaną prostą,

C — (center) oś profilu pokrywa się ze wskazaną prostą,

B — (bottom) dolna krawędź profilu pokrywa się ze wskazaną prostą.
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Profil można również narysować wskazując tylko punkt początkowy i długość w kie-
runku wskazanym przez kursor — tak, jak ma to miejsce przy rysowaniu linii za pomo-
cą polecenia AutoCAD-a.

Z GORY

Opcja rysuje profil wybranego typu i rozmiaru w widoku z góry. Profil rysowany jest osio-
wo wzdłuż odcinka określonego przez dwa wskazane punkty (jak przy opcji Z BOKU) (ry-
sunek na następnej stronie).

OS PROFILU

Profile zostają narysowane wraz ze swoją osią symetrii.

OPIS

Rysunek profilu w widoku z boku lub z góry posiada opis (np. HEB140).
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OFFSETY

Długość profilu rysowanego w widoku z boku lub w widoku z góry ma inna wartość niż
długość określonego osią odcinka o wartości „offsetów”.

OK

Otwiera następne okno dialogowe pozwalające na odczytanie podstawowych parame-
trów wybranego profilu.

W tym oknie opcje PRZEKRÓJ, Z BOKU i Z GORY pozwalają na narysowanie wybra-
nego profilu tak jak na poniższym rysunku.

Profile rysowane za pomocą tego programu zapisywane są na rysunku razem z danymi
charakteryzującymi ich typ i rozmiar. Dane te czasem wykorzystywane są przez inne
funkcje Aplikacji, co pozwala na szybkie wczytanie parametrów profilu po jego wska-
zaniu na rysunku.
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Przykład
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Sprawdzenie narysowanych profili

����������	�

[BAZA] — [PROFIL ISTN]

Po wskazaniu na rysunku profilu (przekrój, widok z boku, widok z góry) otwiera się
poniższe okno dialogowe z wczytanymi parametrami wskazanego profilu:

PRZEKROJ
Z BOKU
Z GORY

Opcje rysują profil wybranego typu i rozmiaru w przekroju, w widoku z boku lub w wi-
doku z góry. Działają one jak funkcja opisana powyżej.

ZEBERKO

Wstawia we wskazanym punkcie rysunek żeberka dostosowanego do danego (wcześniej za-
znaczonego) profilu. Przy wstawianiu rysunku żeberka wraz z jego wymiarami, w rysunku
umieszczony zostaje również opis pozycji z pierwszym wolnym numerem na rysunku. Gru-
bość opisanego żeberka jest zgodna z wartością podaną w okienku Grubosc.
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W obecnej wersji programu żeberka można rysować jedynie dla profili: IPE, HEA,
HEB i HEM.

SRUBY

Wstawia do rysunku schemat połączenia śrubowego w przekroju. Połączenie to składa
się z dwóch śrub w rozstawie dostosowanym do półki danego profilu (wielkość w).

Schemat połączenia może być wstawiony opcjonalnie razem z linią wymiarową lub
bez niej.

W obecnej wersji programu śruby można rysować jedynie dla profili: I IPE, HEA,
HEB i HEM.

Grubosc

Opcja określa grubość rysowanego elementu (np. żeberka).

Liczba

Opcja służy do określenia liczby rysowanych elementów (np. liczby śrub w połączeniu).

W obecnej wersji programu funkcja nie jest aktywna!

BEZ WYM.

Opcja służy do określenia, że element ma być narysowany bez linii wymiarowych
i bez opisu.

Z WYM.

Opcja określa, że element ma być narysowany wraz z liniami wymiarowymi i z opisem.
Zaznaczenie równocześnie opcji BEZ WYM. oraz Z WYM. powoduje, że najpierw ryso-
wany jest element bez wymiarów, a następnie we wskazanym punkcie element wraz
z liniami wymiarowymi i opisem.

Przykład

Wykonujemy rysunek żeberka dopasowany do narysowanego wcześniej profilu i to samo
żeberko rozrysowujemy obok z wymiarami i opisem.
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Wprowadzamy z menu górnego:

[BAZA] — [PROFIL ISTN.]

lub z klawiatury:

	���������	

����	������	�����

Po wskazaniu profilu otwiera się okno dialogowe, w którym po zaznaczeniu opcji
BEZ WYM i Z WYM, wciskamy przycisk ZEBERKO.
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Jako numer pozycji wstawiany jest zawsze pierwszy wolny numer na rysunku. Spoina
zawsze opisywana jest jako pachwinowa, dwustronna o rozmiarze a = 3 mm. Jeżeli
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w danym wypadku konieczne jest zastosowanie innej spoiny, trzeba zmienić to usta-
wienie samodzielnie. Grubość blachy żeberka jest zgodna z wartością wpisaną w okien-
ku Grubosc. Ścięcia narożników zaokrąglane są w górę do 5,0 mm.

Po wybraniu opcji SRUBY, można wstawić schemat połączenia śrubowego w półce profilu.

Rozstaw zostaje automatycznie dostosowany do rozmiaru profilu — wielkość w.

P2

P1

Sprawdzenie pozycji, elementu i wykaz stali profilowej

Koncepcja programu przewiduje, że wszystkie pozycje na rysunku muszą być opisane
blokiem opisu pozycji (jest to blok xp-opis). Zapisane są tam w formie widocznych
lub niewidocznych atrybutów informacje dotyczące pozycji: numer pozycji, jej opis
(np. IPE200, BL.10x250), długość w milimetrach, ciężar jednostkowy profilu lub bla-
chy (ciężar jednego metra bieżącego), ciężar całkowity pozycji (ciężar jednostkowy
pomnożony przez długość), rodzaj stali i uwagi. Na rysunku widoczne są jedynie:
numer pozycji, opis i długość. Pozostałe wielkości pojawiają się dopiero w wykazie
stali profilowej.

Każdy element wysyłkowy na rysunku musi być opisany za pomocą swojego bloku
(blok opisu elementu xrfd-el). Podobnie jak przy opisie pozycji jest to blok z atrybuta-
mi. Zapisane są w nim następujące informacje: nazwa elementu, liczba elementów,
przypisane do elementu pozycje i ich liczba. Nieco inaczej skomponowany jest blok
opisujący śrubę, nakrętkę lub podkładkę, ale jego koncepcja jest podobna.

Prawidłowo opisane pozycje, śruby i elementy są warunkiem prawidłowego wykonania
wykazu stali profilowej.

Wykaz stali profilowej tworzony jest automatycznie na podstawie całego rysunku. Pro-
gram przeszukuje rysunek, tworząc listę elementów wysyłkowych. Wyszukiwane są
bloki opisu elementu, odczytywane informacje, które zostały tam zapisane i na tej pod-
stawie tworzona jest lista elementów. Każdy element wysyłkowy tworzy swoją listę po-
zycji. Kolejno dla każdej pozycji w elemencie wyszukiwany jest na rysunku jej opis
(blok opisu pozycji) i stąd odczytywane są wszystkie informacje dotyczące pozycji.
Procedura taka jest wykonywana kolejno dla wszystkich elementów.
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[BAZA] — [STAL] — [POLACZENIE SPREZONE]

TYP

Wybór typu połączenia. Typ charakteryzuje dwuteownik i liczbę śrub w połączeniu.

POLACZENIE

Wybór połączenia. Charakteryzuje rozmiar dwuteownika i śruby.

PRZEKROJ

Wykonanie rysunku wybranego połączenia — widoku na blachę, dwuteownika w przekroju.

W zależności od ustawień funkcja wymiaruje przekrój i opisuje spoiny.

Z BOKU

Rysunek połączenia w widoku z boku — w obecnej wersji opcja niedostępna (w opra-

cowaniu).
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Z GÓRY

Rysunek połączenia w widoku z góry — w obecnej wersji opcja niedostępna (w opra-

cowaniu)

POZYCJA

Wpisanie w okno edycyjne jakiejkolwiek liczby różnej od 0 powoduje, że blacha nary-

sowana za pomocą polecenia 	
��
�� zostaje opisana. Jako numer opisanej pozycji

przyjmowany jest zawsze pierwszy wolny numer na rysunku.

WYMIARY

Zaznaczenie tej opcji powoduje wykonanie rysunku wraz z liniami wymiarowymi bla-

chy czołowej i wszystkich śrub.

SPOINY

Zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie do rysunku blachy czołowej wszystkich

potrzebnych spoin. Wielkość spoin dobierana jest jako połowa grubości cieńszego

z łączonych elementów.

dp

Wyświetlenie przyjętej dla konkretnego połączenia i do obliczenia nośności grubości

blachy.

NOSNOSC

Wyświetlenie obliczeniowej nośności wybranego połączenia.

M1_H: Nośność obliczeniowa przy zginaniu momentem ujemnym

M2_H: Nośność obliczeniowa przy zginaniu momentem dodatnim

Q_H: Nośność obliczeniowa przy ścinaniu siłą poprzeczną
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Powyższe wartości z indeksem Hz oznaczają odpowiednio maksymalną nośność z wy-

korzystaniem granicy plastyczności.

Rysunek blachy czołowej wykonany za pomocą polecenia 	
��
��, wraz z liniami

wymiarowymi, opisem spoin i opisem blachy wygląda jak na poniższym przykładzie.

Połączenie — blacha

Możemy utworzyć prosty rysunek blachy czołowej dla nie sprężonego połączenia.

������������

[BAZA] — [STAL] — [POLACZENIE BLACHA]

Gr. blachy

Określenie grubości blachy czołowej.
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Rozstaw srub

Określenie odległości śrub od pionowej osi symetrii (w1).

Sruba

Określenie średnicy śruby. Program dopuszcza jedynie następujące wielkości średnic:
12, 16, 20 i 24. Wpisanie innych wielkości uniemożliwia wykonanie rysunku.

Liczba srub

Określenie całkowitej liczby śrub w połączeniu. Program dopuszcza jedynie ilości: 2, 4, 6,
lub 8. Wpisanie innej liczby uniemożliwia wykonanie rysunku.

Odl. od gory

Określenie odległości pierwszego rzędu śrub od osi górnej (w2).

Offset gorny

Określenie odległości blachy od osi górnej — wskazanego punktu (ofs).

RYSUJ

Wykonanie we wskazanym punkcie rysunku blachy w widoku czołowym, widoku z bo-
ku lub widoku z góry. Przy rysunku widoku z boku lub widoku z góry należy podać kie-
runek, na którym ma być narysowane połączenie. Przy widoku z boku rysunek i wymia-
ry mogą znaleźć się po prawej lub lewej stronie wskazanego punktu. Przy widoku z gó-
ry oś połączenia pokrywa się z kierunkiem określonym przez dwa wskazane punkty.
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WYMIAR

Zaznaczenie tej opcji powoduje wykonanie rysunku wraz z liniami wymiarowymi,

a przy widoku od czoła blachy również wstawienie opisu pozycji dla blachy. Jako nu-

mer pozycji wstawiany jest pierwszy wolny numer na rysunku.

Podczas wykonywania rysunku odległości pomiędzy śrubami ustalane są przez program:

Śruba Rozstaw pionowy Odl. od krawędzi blachy

M12 45 mm 30 mm

M16 50 mm 35 mm

M20 70 mm 50 mm

M24 90 mm 60 mm

Program nie sprawdza odległości od górnej krawędzi blachy do pierwszego rzędu śrub
i wykonuje rysunek zgodnie z wprowadzonymi danymi. Użytkownik musi sprawdzić, czy
ta odległość jest dopuszczalna (czy nie jest zbyt mała).

Rysunek blachy utworzony za pomocą powyższego polecenia (kolejno przy użyciu

opcji WIDOK, Z BOKU i Z GORY) wraz z liniami wymiarowymi, wygląda jak na po-

niższym przykładzie.

P1 P2 P3

P4

P4

Rysunek stężenia konstrukcji stalowej

Narzędzie to służy do wykonania kompletnego rysunku warsztatowego stężenia kon-

strukcji stalowej. Obecna wersja programu umożliwia rysowanie stężeń z pojedynczych

kątowników równoramiennych i nierównoramiennych, łączonych z każdej strony śru-

bami do blachy węzłowej. Przykładowe stężenie tego typu przedstawione jest na poniż-

szym rysunku.
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[BAZA] — [STAL] — [STEZENIE]

Typ stezenia

Deklaracja typu stężenia. W obecnej wersji program wykonuje jedynie rysunek stężenia

wykonanego z kątownika równoramiennego lub nierównoramiennego.
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Rozmiar profilu

Deklaracja rozmiaru profilu (kątownika), z którego wykonane jest stężenie.

DLUGOSC syst.

Deklaracja osiowej (systemowej) długości stężenia

OFSET 1

Wartość „offsetu” pierwszego, czyli odległości od pierwszego punktu systemowego do

pierwszej śruby.

OFSET 2

Wartość „offsetu” drugiego, czyli odległości od drugiego punktu systemowego do pierw-

szej śruby (licząc od drugiej strony).

PUNKTY

Wartości „offsetów” i długość systemową można też wskazać na rysunku (wskazując

dwa punkty).

SRUBA

Wybór średnicy śruby. Program sprawdza, czy wybrana śruba mieści się w zadeklaro-

wanym kątowniku.

Liczba srub

Deklaracja liczby śrub w połączeniu. Użytkownik może zadeklarować od 2 do 5 śrub.
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OPCJE

Ustalenie dodatkowych parametrów:

� Możliwość wykonania stężenia, którego oś pokrywa się z osią bezwładności

kątownika. Standardowo oś stężenia przechodzi przez śruby.

� Możliwość rozmieszczenia śrub w dwóch rzędach. Należy najpierw sprawdzić,

czy szerokość półki wybranego kątownika pozwala na rozmieszczenie śrub

w dwóch rzędach.

� Odległość pomiędzy śrubami. Domyślnie śruby rozmieszczane są w rozstawie

równym 3,5d (d — średnica śruby). Opcja umożliwia zmianę tej wartości,

np. zmniejszenie rozstawu śrub w przypadku rozmieszczenia ich w dwóch rzędach.

� Grubość blachy węzłowej w połączeniu. Wartość ta potrzebna jest dla dokonania

doboru długości śruby.

DETAILING

Wykonanie kompletnego rysunku stężenia według zadeklarowanych parametrów.

OŚ STĘŻENIA POKRYWA SIĘ Z OSIĄ ŚRUB
STĘŻENIE Z L65x7

STĘŻENIE Z L65x7
OŚ STĘŻENIA POKRYWA SIĘ Z OSIĄ KĄTOWNIKA

STĘŻENIE Z L130x65x10
ŚRUBY W DWÓCH RZĘDACH
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W obecnej wersji programu pozostałe przyciski w powyższym oknie dialogowym nie są
jeszcze aktywne.

Wymiarowanie przekrojów stalowych

Jest to program służący do prostych, podręcznych obliczeń nośności przekrojów stalowych.

Pozwala on na obliczenia przekrojów obciążonych:

� momentem zginającym Mx [kNm],

� momentem zginającym My [kNm],

� siłą podłużną N [kN].

Przekroje C, I, IPE, HEA, HEB, HEM, RURY i RURY KWADR. mogą być obliczane

jako zginane, zginane ze ściskaniem lub ściskane. Pozostałe profile można obliczać je-

dynie jako ściskane.

Obliczenia wykonywane są według PN-90/B-3200.

Oznaczenie głównych osi bezwładności przyjęto jak na poniższym rysunku.

xx

y

y

�����������

 [BAZA] — [WYM-STAL]

DŁUG. WYB.

Należy podać tu długości wyboczeniowe obliczanego profilu, potrzebne do obliczenia

współczynników wyboczeniowych.

Lx — wyboczenie względem osi X (w płaszczyźnie Y)

Ly — wyboczenie względem osi Y (w płaszczyźnie X)
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Przy ściskaniu istotne jest podanie obu wartości (Lx oraz Ly). Przy zginaniu uwzględ-

niana jest tylko długość wyboczeniowa Ly, tj. wyboczenie względem słabszej osi bez-

władności.

SILY WEWN.

Parametry sił wewnętrznych w obliczanym przekroju, tj. obliczeniowe momenty zgi-

nające względem obu osi bezwładności profilu oraz wartość siły podłużnej. Przekrój

może być obciążony tylko jedną z wyszczególnionych tam wielkości lub wszystkimi

równocześnie.

Mx— moment zginający względem osi X (w płaszczyźnie Y) w [KNm]

My— moment zginający względem osi Y (w płaszczyźnie X) w [KNm]

N — siła podłużna ściskająca w [kN]

STAL

Wybór gatunku stali. Użytkownik ma do wyboru poniższe gatunki stali:

� St3 (fd = 215,0 MPa)

� 18G2 (fd = 305,0 MPa)

� R35 (fd = 210,0 MPa)

� R45 (fd = 225,0 MPa)

RYSUJ

Przejście do okna dialogowego, pozwalającego na rysowanie aktywnego profilu.



PRET — wstawianie pręta zbrojeniowego w widoku

Program PRET rysuje i opisuje pręt zbrojeniowy. Rysowanie następuje poprzez zazna-
czenie kolejno początku pręta, wszystkich punktów załamań i jego końca. W przypad-
ku, gdy rysowany jest pręt ze stali gładkiej A-0, lub A-I, należy dodatkowo określić kie-
runki odgięć (haków) na końcach. Program rysuje pręt w przekroju oraz we wskazanym
miejscu poza przekrojem wraz z opisem. W przypadku prętów ze stali gładkiej auto-
matycznie dodawane są odgięcia na końcach o długości zależnej od średnicy pręta
(równej 6,25 x �). Odgięcia rysowane są tylko poza przekrojem. W przekroju — dla
jego większej przejrzystości — są pomijane. Rysowanie pręta (prętów) można podzielić
na następujące etapy:

� przygotowanie trasy przebiegu pręta — wskazanie końców i punktów załamań
(np. przy użyciu linii pomocniczych),

� wrysowanie pręta (prętów) o zadeklarowanej średnicy — polecenie pret.

Przykład:

Rysujemy pręty zbrojeniowe �20 ze stali A-I w poniższym przekroju:

Aby wskazać końce prętów i punkty załamania, rysujemy kilka linii pomocniczych:
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P1 P2

P5

P6

P9 P10

P3 P4

P7

P8

P11 P12

P13 P14

Rysujemy teraz pręt NR1 i pręt NR2. Aby przyspieszyć wczytywanie punktów, najle-
piej ustawić na stałe wyszukiwanie punktów przecięcia INTersection.

 , lub
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W przekroju zostały narysowane pręty, a w punktach P16 i P17 pojawiły się rysunki
prętów wraz z opisami:

P16

P18

P15

P17
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Należy jeszcze usunąć linie pomocnicze i skorygować położenie części opisów pręta
NR1. Ostatecznie uzyskamy rysunek przekroju ze zbrojeniem:

Wskazane jest, aby linie pomocnicze rysować na warstwie 9, czyli warstwie linii po-
mocniczych: można je potem łatwo usunąć za pomocą jednego polecenia.

W trakcie rysowania pręta, pytanie Podaj punkt ZEROWY dotyczy kierunku odgięcia na
początku pręta. Program odczytuje jedynie kąt prostej przechodzącej przez pierwszy
punkt pręta i wskazany punkt ZEROWY (w powyższym przykładzie punkty P2 i P13
dla pręta NR1). Tak więc istotny jest tylko kierunek, a odległość między punktami
(P2 i P13) nie ma znaczenia. To samo dotyczy punktu KOŃCOWEGO.

Przekrój pręta zbrojeniowego

Pręt zbrojeniowy w przekroju umieszczany jest poprzez wstawienie bloku o nazwie
pret_001.dwg w skali równej średnicy pręta. Wskazane jest rysowanie w ten sposób
wszystkich przekrojów prętów ze względu na współpracę z innymi programami Aplikacji.

Pręty można wstawić wybierając je z belki narzędziowej.

lub stosując poniższe polecenia:
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zb6 — wstawia przekrój pręta �6

zb8 — wstawia przekrój pręta �8

zb10 — wstawia przekrój pręta �10

zb12 — wstawia przekrój pręta �12

zb16 — wstawia przekrój pręta �16

zb20 — wstawia przekrój pręta �20

zb25 — wstawia przekrój pręta �25

Strzemiona

Jeśli narysowaliśmy dowolny przekrój belki żelbetowej (słupa żelbetowego) zbrojony
prętami wrysowanymi za pomocą powyższego polecenia, możemy w sposób automa-
tyczny wrysować dowolne strzemiona.

Przykład:

Rysujemy strzemiona �6 w przekroju słupa jak w poniższym przypadku:

 , lub
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Wrysowane strzemiona powinny wyglądać jak na poniższym rysunku.

Dołączona do książki wersja programu pozwala na rysowanie strzemion
o maksymalnie 6 bokach.
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Wykaz stali zbrojeniowej

����������������

[BAZA] — [ZELBET] — [WYKAZ]

NOWY ELEMENT

Zadeklarowanie i dodanie nowego elementu do wykazu.
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ELEMENT

Wybór aktywnego elementu.

LICZBA

Zadeklarowanie (zmiana) liczby sztuk danego (aktywnego) elementu.

USUN

Usuwanie aktywnego elementu z wykazu.

PRET

Pola edycyjne służące do wpisania numeru pręta, liczby, średnicy, długości i stali. Do-
puszczalne są jedynie typowe średnice prętów. To samo dotyczy gatunków stali. Śred-
nicę i długość pręta należy podać w milimetrach.

DODAJ

Dodanie pręta o aktualnie zadanych parametrach do wykazu (aktywnego elementu).
Najpierw należy zadeklarować nazwę elementu, do którego przypisany jest dany pręt.

USUN

Usuwanie aktywnego prętu z elementu.

ZMIEN

Zmiana parametrów aktywnego pręta w elemencie.

Należy wskazać, który pręt będzie edytowany, zmienić jego parametry w oknach PRET
i uaktualnić je przyciskając ZMIEN.  Zmiana dotyczy jedynie pręta w aktywnym ele-
mencie. Jeżeli pręt o tym samym numerze występuje też w innym elemencie, pozosta-
nie tam bez zmian.

Jeżeli wykaz nie zostanie zapisany przy użyciu przycisku ZAPISZ, po zamknięciu ry-
sunku zostanie on utracony.

USTAW

Ustawienie prętów w aktywnym elemencie według kolejności ich numerów.



Rozdział 5. � Konstrukcje żelbetowe 149

DRUKUJ

Wstawienie wykazu do rysunku we wskazanym punkcie.

ZAPISZ

Deklaracja zapisu wykazu razem z rysunkiem. Po wciśnięciu ZAPISZ, wykaz w aktual-
nej postaci będzie zapisany razem z rysunkiem podczas zapisu rysunku przy użyciu
polecenia %&=�.

WCZYTAJ

Jeżeli wykaz był zapisany razem z rysunkiem w poprzedniej sesji rysunkowej, to po
wciśnięciu WCZYTAJ zostanie on uaktywniony.

Wstawiony do rysunku wykaz stali zbrojeniowej wygląda jak poniżej:

BZP — przekrój belki żelbetowej

Program BZP służy do rysowania przekroju belki żelbetowej.


