Technický list: ZEICON a ZEICON kompakt

RIBcad ZEICON – betonářský CAD na výkresy tvaru a výztuže
ZEICON® výkresy tvaru

obj.č.: 11.10.512

ZEICON® rozšíření o výkresy výztuže

obj.č.: 11.11.512

ZEICON® kompakt výkresy tvaru

obj.č.: 11.10.511

ZEICON® kompakt rozšíření o výkresy výztuže obj.č.: 11.11.511

•

profesní CAD se snadnou a rychlou obsluhou

•

všestranná tvorba konstrukčních výkresů
pro různé materiály a stavební objekty

•

samostatně funkční CAD bez nutnosti dalšího
základního systému, import a export DWG/DXF

•

jedinečný poměr cena/výkon

•

možná funkční rozšíření pro automatizaci filigránů,
datová rozhraní CAM pro výrobní stroje NC

Efektivní CAD
Rozsah použití
ZEICON je osvědčeným konstrukčním CADem nejen na
kreslení výkresů tvaru a výztuže, ŽB prefabrikátů, ale i na
tvorbu jakékoliv jiné konstrukční výkresové dokumentace.
Ergonomické uživatelské prostředí 2,5D – tedy v rovinně, s
volitelně zadávanou 3. prostorovou souřadnicí – v sobě
spojuje výhody standardů Windows s tradičním profesním
přístupem ke konstruování a praktickým ovládáním.

tivní jsou rovněž řezy, výztuž a její rozmístění, výkazy materiálů a výztuže. Všechny objekty se vždy automaticky přizpůsobují provedeným úpravám a výkres tak zůstává vždy
aktuální a konzistentní.

Ovládání
Objektově orientované prostředí pracuje s kontextovými
menu a nabízí tak vždy jen ty informace a funkce, které jsou
v dané situaci relevantní. Toto dále doplňují standardní a
uživatelské panely nástrojů, předdefinované a upravitelné
horké klávesy. Inteligentní objektové funkce UNDO a REDO
nejsou omezeny počtem kroků zpět a obnovit.

Asociativita
CAD ZEICON aktivně spolupracuje, což se projevuje principiální asociativitou objektů výkresu. To platí nejen pro
kótování a definici ploch, šrafování, výplně a popisy. Asocia-

Fólie / hladiny
Žádný CAD se neobejde bez odpovídajících nástrojů organizace dat. ZEICON umožňuje nejen uspořádání výkresu
do libovolného množství fólií (hladin) a jejich sdružení do
hierarchicky nadřazených svazků, volitelně totiž poskytuje
možnost automatizace při kreslení: objekty se při jejich
kreslení v závislosti na svém typu (čáry, stěny, prutová
výztuž atd.) ukládají do příslušných fólií, aniž by bylo nutné
neustále přepínat aktivní fólii. Fólie pak může být neviditelná
nebo viditelná, a to i současně v různých měřítkách. Stejně
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tak mohou být vytvářeny výkazy materiálů a výztuže dle
probíhající fáze výstavby např. pouze pro zvolený svazek
fólií.
Měřítková okna
ZEICON® nabízí prostřednictvím libovolných měřítkových
oken jedinečnou volnost v konstruování. Otevíráte tak
v ploše výkresu různá měřítková okna = oblasti, např. pro
půdorys a řezy, kde si zvolíte požadované měřítko a viditelnost fólií. Všechny trojrozměrné objekty výkresu – tedy
sloupy, nosníky, desky a stěny s otvory a výklenky – lze pro
kontrolu zobrazit prostorově se stínováním a pod libovolným
úhlem pohledu.

Tato technologie je vhodná zejména u větších projektů
zpracovávaných současně na více pracovištích vycházejících ze společných podkladů a v případech, kdy se
v jednom výkresu vyskytují vícenásobně shodné dílce.

Objekty konstrukčních výkresů a výkresů tvaru
ZEICON obsahuje obvyklé základní objekty CAD, tj. čáry,
kružnice, polygony a texty. Další obsažené objekty jako jsou
kótování, sloup, nosník, deska, stěna, kruhová stěna, otvor,
výklenek a prostup, popř. čára přechodnice, podtrhují optimální stavebně-technické zaměření tohoto CAD.
Konstrukční dílce
V ZEICONu lze přímo konstruovat specifické konstrukční
dílce sloupy, nosníky, desky, stěny. Tyto konstrukční dílce
se mohou vytvářet se svými stavebními parametry a lze je
pak pro kontrolu zobrazovat i prostorově. Funkcí generování
asociativních řezů lze vytvářet libovolné polygonální řezy
těmito dílci, které se automaticky přizpůsobují prováděným
změnám.

Textové proměnné
Nahraditelné texty jsou textové proměnné s dynamicky
plněnými hodnotami jako např. autor, datum, stavba, objekt,
investor aj.. Mohou však obsahovat i komplexní informace,
jako je množství výztuže nebo objem betonu. Zatímco se
např. název akce ve výkrese definuje pouze jedenkrát, aktuální množství betonu se průběžně aktualizuje.
Styly objektů
Parametry objektů jako jsou materiál a tloušťka stěny, parametry zobrazení jako jsou tloušťka, barva a typ čáry nebo
parametry výztuže jako např. průměr prutu nebo druh betonářské sítě, lze sdružovat do tzv. stylů objektů. Pomocí
palety vlastních stylů objektů a jejich volby / přiřazením
k danému objektu pak jediným kliknutím určujete jeho vlastnosti. Snadno tak dodržíte vlastní firemní standardy.
Optika výkresu
Součástí optiky výkresu mohou být rastrové obrázky
v obvyklých formátech (bmp, jpg, gif, tif, …). Texty popisů a
kót mohou být vektorové nebo TrueType z aktuální nabídky
ve Windows nainstalovaných druhů písma. Do výkresu lze
integrovat externí objekty s technologii OLE (např. tabulky
typu Excel, dokumenty typu Word apod.).

Asociativní řezy
ZEICON umí generovat asociativní řezy konstrukčními dílci
jako jsou sloupy, nosníky, desky a stěny. Úpravy konstrukčních parametrů dílců a změna jejich půdorysné polohy se
v řezech okamžitě projevují. Poloha, polygonální tvar a
hloubka viditelnosti řezu společně definují, které objekty se
v řezu zobrazují.
Makra
Libovolné objekty mohou být sdruženy do tzv. makra. Přípustné je rovněž „makro z makra“, čímž lze vytvářet hierarchické struktury. Do výkresu pak mohou být volitelně umísťovány otisky existujících maker, které se při změně originálů současně mění nebo kopie maker, které lze v dalším
nezávisle dále upravovat. Součástí instalace ZEICONu je
katalog maker obsahující cca 4700 maker z nejrůznějších
oblastí stavebnictví.
Externí reference / centrální výkres
U centrálních výkresů s externími referencemi podřízených
výkresů se systematicky aktualizuje jejich vložený obraz.
Toto pak umožňuje např. ve výkrese situace soustavně
zobrazovat aktuální stav rozpracovaných dílčích výkresů.

Úprava vlastností
Nejrychlejší způsob provedení změn na objektech výkresu
je v ZEICONu prostřednictvím jejich kontextových vlastností. Jak u základních konstrukčních objektů, tak i u komplexních objektů výztuže se vlastnosti označeného objektu zobrazují v jednom přehledném panelu, ve kterém pak mohou
být přímo upravovány zadáním nové hodnoty.
Atributy = výkazy výměr
Pro účely automatizovaného vytváření výkazů výměr, popř.
pro orientační výpočty nákladů nabízí ZEICON funkce
atributů. Jedná se o uživatelsky definovatelné, textové charakteristicky (např. nátěr XY), které lze přiřazovat k objektům výkresu. Množství daného atributu lze na přiřazeném
objektu svázat s jeho zvolenou měrnou jednotkou délky,
plochy, objemu nebo počtu kusů. Z jednotkové ceny atributu
a jeho aktuálního počtu měrných jednotek se vyčísluje celková spotřeba/cena atributu. Výkazy atributů se generují a
tisknou ve formě přehledných tabulek.

Objekty výkresů výztuže
ZEICON nabízí profesní, optimálně vnitřně sladěné objekty
vyztužování: ohybové tvary pro prutovou výztuž a betonář-
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ské sítě, rozmístění výztuže ve všech možných směrech a
způsobech zobrazení. Integrované katalogy popisují druhy
betonářské výztuže a sítí, hodnoty krytí As a standardní
délky háků, hmotnosti aj. Tyto katalogy lze dále libovolně
upravovat a rozšiřovat. Práce se skutečnými objekty vyztužování znamená zejména: ohybové tvary a jejich rozmístění
se okamžitě zobrazují včetně všech zvolených popisů a
množství a jsou automaticky aktualizovány v příslušných
výkazech.

detail vyztužení průřezů, konzol, základových patek, sloupů,
schodišť, prostupů, styků stěn, rohů apod. Inteligence parametrického makra zůstává zachována. Toho lze optimálně
využít při pozdějších změnách. Pokud se změní geometrie
dílce, pak se přizpůsobí i jeho vyztužení: sítě se znovu rozmístí, ohyby se upraví nebo nově vygenerují, změní se
jejich rozmístění a počty, přepíší se tabulky výztuže náběhů,
aktualizují se kóty a popisy výztuže. Totéž platí pro výkazy
výztuže a ohybů.
Optimalizace prostřihu betonářských sítí
Pro betonářské rovinné a ohýbané sítě rozmístěné ve výkrese umožňuje ZEICON automatickou nebo manuální
optimalizaci jejich prostřihu. Při automatické optimalizaci se
minimalizuje počet potřebných celých sítí. Manuální optimalizace přitom může být opakovaně kombinována
s automatickou.

Betonářské sítě
Betonářské sítě lze cíleně jednotlivě pokládat a rozmísťovat.
Pro rozmísťování více sítí v definovaných oblastech lze
použít pás sítí, obdélníkové nebo libovolně polygonálně
ohraničené oblasti. ZEICON automaticky navrhne rozmístění a střih sítí – se zohledněním jejich požadovaného překrytí a ukotvení, vygenerováním zbytkových sítí nebo
s proměnným překrytím. Samozřejmostí jsou pak následné
individuální úpravy jednotlivých rozmístěných sítí.

Kresli & počítej
Kresli & počítej značí inteligentní datové propojení mezi
CAD a statickými výpočetními programy RIB RTslab (monolitická stropní a základová deska) a TRIMAS (stavební
systém 3D FEM). Do těchto programů se přímo
z ZEICONu přebírají nakreslené stavební dílce, prostupy a
geometrie. Naopak se po provedení výpočtu přebírají do
výkresu zjištěné – červené – hodnoty nutné výztuže a tyto
se pak aktivně využívají jako konstrukční pomůcka při rozmísťování prutů a sítí. Vykrytá plocha nutné výztuže se
dynamicky odečítá a při dosažení nulové hodnoty zbytkového nutného vykrytí tato zezelená.

Prutová výztuž
Prutová výztuž se rozmísťuje v libovolných pohledech a
řezech pomocí jejího předem konstruovaného, základního
ohybového tvaru. Základní ohybový tvar může být přímý
nebo ohýbaný, polygonálně skládaný z přímých a kruhových
úseků. Běžné obdélníkové tvary a výztuž náběhových oblastí lze snadno vytvářet jako kopie obrysu bednění se zohledněním požadovaného krytí výztuže. ZEICON nabízí
širokou řadu možností zobrazení, popisů a výkazů výztuže.
Výkazy výztuže
Pro účely stanovení množství vytváří ZEICON automaticky
numerické a grafické výkazy výztuže, které lze kdykoliv dále
upravovat a tisknout. Výkazy výztuže a ohybů zobrazují
vždy právě aktuální stav množství výztuže. Každá změna ve
výztuži se automaticky okamžitě projeví. Výkazy výztuže
jsou k dispozici rovněž jako předdefinovaná textová proměnná, takže soustavně regenerovaná tabulka výkazu
výztuže může být umístěna přímo ve výkrese. Alternativně
je možný přenos výkazů výztuže do tabulkových procesorů
typu Excel.
Standardní a uživatelské konfigurace
Volitelná nastavení ZEICONu umožňují velmi individuální
konfigurace, zejména podporované ukládáním stylů objektů.
Stejně tak je možné konfigurovat způsoby ovládání programu. Pro každý typ objektu lze předdefinovat jeho standardní
parametry, např. tedy standardní tloušťku stěn, provedení
popisů položek výztuže aj. Nastavení se ukládají a interpretují hierarchicky jako instalační > firemní > projektová >
uživatelská.
Inteligentní parametrická makra
Inteligentní parametrická makra jdou ještě dál: jejich vkládaný geometrický rozměr se definuje digitalizací ve výkresu,
následně se dle potřeby upraví nabídnuté konstrukční parametry. ZEICON pak okamžitě vygeneruje kompletní

Mezi CAD ZEICON a informačním systémem RIB office
pro řízení inženýrské a projekční kanceláře se obousměrně
přenášejí např. obsah razítka výkresu, kubatury betonu a
množství výztuže.
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V nejjednodušším případě umožňují poloautomatické vyztužení konstrukčních dílců, čímž šetří čas strávený rutinní
prací. Otevírají však současně další kanál inteligentního
datového přenosu mezi CAD a statikou. Varianty kombinují
rychlost parametricky generovaných konstrukčních dílců
s komfortními, cílenými funkcemi grafických úprav. Významně tak přispívají k efektivitě projekční práce.

Filigrány, polostropy, stropní desky
Jedná se o volitelné funkční rozšíření podpory automatizovaného sestavení kompletní dílenské dokumentace polostropů. Do měřítkového polygonálního půdorysu stropu se
běžnými konstrukčními funkcemi vkládají prostupy a vestavěné prvky, zvolí se oblast rozmístění a ZEICON® již zcela
samostatně rozmístí a okótuje potřebné prefabrikované
stropní panely. Automatika rozmístění panelů, obsah a
optika dílenských výkresů, výkazy aj. jsou přitom předem
individuálně konfigurovatelné pomocí komplexní sady parametrů.
Pro každý stropní panel se generuje dílenská soupiska. Její
razítko, rozvržení a obsah lze opět individuálně nastavit. V
závislosti na stupni vyztužení se automaticky rozmísťují a
popisují příhradové nosníčky (žebříčky), podélné a příčné
pruty a betonářské sítě. Pro přípravu transportu se vytvářejí
svazky a výkresy obsazení palet.

Sbírka variant
Sbírka variant se skládá z více než 60 parametrických konstrukčních dílců a detailů pro různé oblasti stavebních konstrukcí, zejména pak se zaměřením na železobeton a dřevěné krovy. Existují tak varianty ZAC obsahující komplexní
konstrukce, jako např. vyztužení fundamentu s kalichem,
které se generuje z rozměrů jeho vykresleného tvaru – je
třeba označit pouze několik významných rohových a styčných bodů fundamentu. Stejně tak funguje např. výztuž
schodiště, rohů stěn a stropů, výztuž prostupů, opěrná úhlová stěna aj. Výsledné provedení generované varianty lze
přitom co do barev, tlouštěk a typů čar, způsobu popisů,
jejich jednotek a velikostí, přiřazení dílčích objeků varianty
do fólií výkresu apod. individuálně předem nastavit.

Makrojazyk ZAC
Makrojazyk ZAC je snadno srozumitelným, vlastním programovacím jazykem ZEICONu na vytváření parametrizovaných konstrukčních objektů. Můžete tak vytvářet vlastní
dynamické varianty vyztužení, konstrukčních detailů a dílců.

ZEICON versus ZEICON kompakt
ZEICON® kompakt nabízí cenově maximálně výhodný
funkční rozsah inteligentního CADu na zpracování nejen
výkresů tvaru a výztuže. Plná verze ZEICON® pak nachází
uplatnění tam, kde je kladen zvýšený důraz na komunikaci a
integraci, vyšší variabilitu a stavebně-oborovou komplexnost. Obsahuje oproti verzi ZEICON® kompakt navíc
následující funkce:
• obloukové stěny
• textové proměnné, vyhledávání a nahrazování textů,
rozšířené funkce textů = algebraické výpočty
• info k výkresu pro podporu jeho elektronické archivace
• centrální výkres a externí reference
• superpolygony skládané z různých křivek segmentů
• polygon z prvků, spline, přechodnice, viditelné a neviditelné úseky polygonů
• volně ohýbaná výztuž, oblouková výztuž, šroubovice
• výkazy ohybových tvarů s grafickými schématy
• grafický výkaz střihů betonářských sítí
• optimalizace prostřihu betonářských sítí
• načtení nutné výztuže ze statického výpočtu
• funkce atributů (podpora výkazů výměr)
• konstrukční prvky, nosník, sloup, deska
• parametrická makra konstrukčních prvků a programování
vlastních maker v makrojazyku ZAC
• asociativní řezy výkresy tvaru
• ZEICON kontur, tj. volitelné zobrazení prutové výztuže
s obrysem a/nebo skutečnými poloměry ohybu
• rozšiřitelnost o rozhraní CAD/CAM

Varianty
Klíčem k integraci výkresu se statickým výpočtem jsou varianty konstrukčních dílců s technologii ZAC.

ZEICON je samostatně funkční, konstrukční CAD pro
Windows. Externí přenosy dat podporuje rozhraní
DWG/DXF.

Datová rozhraní
Standardně integrované obousměrné datové rozhraní 2D
DWG/DXF otevírá cestu téměř ke všem jiným systémům
CAD. ZEICON zde profituje z účasti RIB na projektu
OpenDWG. Rozhraní DWG/DXF tak zpravidla podporuje
nejaktuálnější otevřenou verzi tohoto formátu.
Interpreter formátu / jazyka ZAC umožňuje vytváření vlastních konstrukčních funkcí a parametrických maker.
Efektivní výkazy a automatizovanou výrobu ohybů dále
podporují volitelná rozhraní CAD/CAM, např. ve formátech
BVBS, Filzmoser, UniTechnik, GTL, SEV a pro prutovou
výztuž čárový kód PDF417 (HPGL/2).
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