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ZEICON – betonářský CAD na výkresy tvaru a výztuže
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Konstrukční CAD na kreslení výkresů tvaru ...

... a výztuže, to je ZEICON !

konfigurovatelné 

prostředí obsluhy
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ZEICON všeobecně – základní přehled funkcionalit

Běžné funkce CAD

▪ nastavení a správa datových podkladů

▪ nabídky a panely nástrojů

▪ fonty, fólie (hladiny) a měřítka

▪ racionální konstruování

▪ práce s makry a konstrukčními prvky

▪ parametrické konstrukce a externí výkresy

▪ plotrování a datová rozhraní

Specializované a volitelné funkcionality

▪ prutová výztuž a betonářské sítě

▪ optimalizace prostřihu sítí

▪ nekovová výztuž & konfigurovatelné výkazy

▪ distanční kozlíky & spojky výztuže

▪ rozhraní IFC pro přenos modelů (BIM)

▪ prohlížeč 3D konstrukčních prvků

▪ obousměrný datový přenos mezi CAD a FEM

▪ prostorové armokoše a rozhraní PXML
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ZEICON všeobecně – konzistentní datový model

Každý objekt výkresu existuje pouze 1x,
ve svých absolutních souřadnicích

všechny rozměry jsou 

konzistentní
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objekty výkresu lze zobrazovat 

vícenásobně a v libovolných měřítkách

důsledně asociativní 

kótování
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ZEICON všeobecně – konstruování a zobrazování v různých měřítkách
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každý objekt výkresu lze

zobrazovat vícenásobně,

kdekoliv

a v libovolném měřítku
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ZEICON všeobecně – základní nastavení

▪ oddělená základní nastavení 

ovecných parametrů, typů čar, 

katalogu beonářských sítí a druhů 

betonářské výztuže

▪ funkce cíleného uložení a načtení 

požadovaných základních nastavení

▪ uživatelská nastavení striktně 

oddělena od nastavení konkrétního 

výkresu
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ZEICON všeobecně – správa výkresů a podpora práce v počítačové síti

Veškeré informace a nastavení výkresu se ukládají do jediného datového souboru

▪ výkresy <název>.zdb

▪ záložní kopie výkresů <název>.bdb

▪ makra častých konstrukcí <název>.zdm

▪ záložní kopie maker <název>.bdm

Výkresy a makra ze starších programových verzí lze vždy načíst

a upravovat v aktuální verzi.

Ochrana zápisu

▪ Již otevřené výkresy v počítačové síti mohou být z jiného pracoviště otevřeny

pouze v režimu čtení.
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ZEICON všeobecně – nabídky a panely nástrojů

Individuální uspořádání obrazovky

Logická struktura nabídek s jasným názvem funkce

a korespondující panely nástrojů

Individuální panely nástrojů

a nastavení horkých kláves
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objektové, kontextové nabídky 

(pravé tlačítko myši)
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ZEICON všeobecně – fólie a texty funkce

Přehledná spáva fólií (hladin)

▪ libovolné množství fólií

▪ sdružování fólií do svazků (např. pro výkaz pouze dolní výztuže)

Texty

▪ vektorové a TrueType typy písma
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ZEICON všeobecně – konstrukční a horké klávesy

... individuální funkční klávesy

... konstrukční klávesy

Rychlé konstrukční funkce ... ... skryté, pomocné vodící čáry
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čáry

polygony

superpolygony

kružnice

elipsy

přechodnice

plochy

spline / ruční křivka

mnohoúhelníky
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ZEICON všeobecně – přehledné parametry každého objektu

... styly objektů

Šablony firemních stylů pro změnu parametrů objektů

jediným kliknutím
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ZEICON všeobecně – asociativita a funkce změn

▪ libovolný počet kroků UnDo / ReDo

▪ funkce „změnit v rámečku“

▪ oříznout

Snadné provádění změn a úprav ... Důsledná podpora konstruování …

▪ při kótování a šrafování

▪ při tvorbě tvarů a rozmísťování výztuže

▪ s automaticky sestavenými a vždy aktuálními výkazy
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Centrální výkres s odkazy na dílčí výkresy

▪ vkládání schémat a standardních konstrukčních detailů

nezávisle na měřítku

▪ automatická aktualizace propojených výkresů

celkový pohled a celkový půdorys

přes reference na základní výkresy

detail

ZEICON všeobecně – externí reference

Prezentace ZEICON 12 / 45



ZWAX   13

ZEICON všeobecně – výpočty ploch

Funkce ploch

▪ vícevrstvé šrafování

▪ výpočet a popis obsahem a obvodem

▪ výpočet těžiště plochy

▪ výpočet momentů setrvačnosti a ohybových modulů
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ZEICON výkresy tvaru – vícevrstvé šrafování
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ZEICON tvar – komfortní kreslení tvaru stěn

... konstrukční prvek „stěna“

▪ přímé stěny

▪ oblé stěny

▪ stěny v pohledu

▪ otvory a výklenky ve stěnách

-
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... asociativní kótování

▪ vodorovné / svislé

▪ rovnoběžné / kolmé

▪ kótování úhlů

▪ kótování oblouků

▪ kótování poloměrů

▪ výškové kóty
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Zadání konstrukčních prvků včetně jejich prostorových a technických parametrů

ZEICON tvar – prostorové konstrukční prvky
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ZEICON – zobrazení 3D konstrukčních prvků, podpora IFC (BIM)

Prostorové zobrazení konstrukčních prvků

Běžné konstrukce a úpravy v půdorysu
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Řezy konstrukčních prvků libovolnou, lomenou čárou

se zadáním zobrazované

hloubky řezu

a možností následných úprav

Polygonální čára řezu, hloubka řezu a další parametry

ZEICON tvar – generování asociativních řezů
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Asociativní řezy se automaticky aktualizují při úpravách

geometrie a parametrů konstrukčních prvků

ZEICON tvar – generování asociativních řezů

Praktické zadání a generování řezů konstrukčními prvky
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ZEICON výztuž – přímá a ohýbaná prutová výztuž

Efektivní, praktické a snadno

ovladatelné funkce vyztužování
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ohyby

Kótování délek ramen

a rozmístění volitelně v [mm] nebo [cm]

volitelná skladba obsahu

a formát popisu

kruhové třmínky a šroubovice

třmínky do konzol
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ZEICON výztuž – rozmísťování prutové výztuže

Způsoby rozmísťování ...

▪ jednotlivé pruty v pohledu

▪ oblasti v pohledu

▪ jednotlivé ohyby

▪ ohyby v oblasti

▪ ohyb v řezu

▪ řezy v oblasti

▪ oblast šroubovice

▪ oblast náběhu
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Rozmístění axiálně

nebo radiálně
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ZEICON výztuž – betonářské sítě s optimalizací prostřihu

Způsoby rozmísťování ...
▪ jednotlivé sítě

▪ podél hrany

▪ „v rámečku“

▪ v ploše

Katalog výrobců betonářských sítí

▪ standardní sítě

▪ zakázkové sítě

▪ sítě vlastní definice

Funkce úprav

▪ jednotlivých již rozmístěných sítí

▪ celé oblasti rozmístění
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▪ nabídka parametrických variant častých konstrukcí

a detailů, včetně typických detailů vyztužování

▪ import a tvorba vlastních variant

Parametrické konstrukce (varianty ZAC)

ZEICON – parametrické varianty tvaru a výztuže

Prezentace ZEICON 23 / 45

krov

základová patka s 

kalichem

časté

konstrukce a 

detaily
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ZEICON filigrány, polostropy

s detailní výrobní dokumentací desek

ZEICON výztuž – podpora filigránů
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ZEICON filigrány, polostropy

rozmístění jednotlivých desek na výrobní palety

ZEICON – podpora filigránů
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přehled rozmístění 

desek na paletách

% využití palety
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Podporované grafické formáty
▪ výkresy ZEICON
▪ RIBform (RTplot)
▪ DXF/DWG
▪ ZAC
▪ XML
▪ obrázky (BMP, GIF, JPG, (EMF))

Funkce
▪ prohlížení a montáž výkresu
▪ textové komentáře, kótování
▪ vlastní měřítkové oblasti
▪ tisk

RTviewer

montáž, prohlížení a připomínkování výkresů

ZEICON – bezplatný prohlížeč RTviewer

Prezentace ZEICON 26 / 45



ZWAX   27

▪ zobrazení tvarů ohybů 1:1

pro přesné konstrukce detailů

▪ detailní vykreslení 

při vysokém stupni vyztužení

▪ reálné zobrazení 

profilů a poloměrů ohybu

▪ dokumentace délek, úhlů a poloměrů 

pro potřeby výroby ohybů

▪ včasné zajištění kvality dokumentace

ve fázi přípravy výroby

ZEICON výztuž – zobrazení skutečného tvaru a obrysu
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ZEICON výztuž – distanční žebříčky a kozlíky
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▪ automatika generování distančních žebříčků

současně s jejím rozmísťováním

▪ výkaz spotřeby
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ZEICON výztuž – spojky výztuže
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▪ automatika generování spojek výztuže

současně s jejím rozmísťováním

▪ výkaz spotřeby
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ZEICON

CAD 3D

CAD 2½D

Prohlížeč IFC 

IFC

RIBfem TRIMAS

iTWO structure fem

FEM 3D

FEM 2D/3D
FEM 2D

RIBtec RTslab

ZEICON – rozhraní IFC, sdílení dat se statikou FEM
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ZEICON – propojení CAD se statikou FEM

Prezentace ZEICON 31 / 45

Předání geometrie výpočetního modelu z CAD

a převzetí nutných ploch výztuže ze statiky FEM TRIMAS a iTWO structure fem

geometrie

výsledky
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ZEICON – nový prostorový prohlížeč konstrukčních prvků

ZEICON

2 ½D

půdorys řez konstrukčními prvky

3D prohlížeč v ZEICON
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Podpora BIM přes formát IFC
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ZEICON – zapojení do digitální výrobní linky BIM přes formát IFC

ZEICON

IFC

2 ½D

3D parametrický CAD
„klasický konstrukční“ CAD

prohlížeč IFC
půdorys

řez

hloubka řezu
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řez konstrukčními prvky
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34

ZEICON

iTWO structure fem

ZEICON 3D Viewer

Sestavení statického výpočetního modelu

ZEICON – přenos z modelu 3D do statického výpočetního modelu

Postup

▪ Import modelu budovy ve formátu IFC

nebo jeho vytvoření z konstrukčních prvků ZEICON

▪ Otevřít prostorové zobrazení Viewer 3D

▪ Označit požadovanou stropní desku

▪ Z její kontextové nabídky zvolit iTWO structure FEM

Automatizovaně sestavený deskový výpočetní model:

▪ Z označené desky včetně případných průvlaků

▪ Podpory ze sloupů a stěn pod stropní deskou

▪ Podpory jsou volitelně tuhé nebo poddajné
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ZEICON aplikační příklady – pozemní stavby, prefabrikace
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ZEICON aplikační příklady – stavby mostů, tunely
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ZEICON aplikační příklady – ocelové konstrukce
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ZEICON – datová rozhraní CAD/CAM na výrobní automaty

Massivbau
Stahlverbundbau

ZEICON BVBS

ZEICON Filzmoser

ZEICON Unitechnik

ZEICON GTL

ZEICON SEV
ZEICON PXML
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Třídy výztuže (verze 2.0 / 3.0 )

▪ BF2D rovinné ohyby + definiční rozšíření

▪ BF3D prostorové ohyby + definiční rozšíření

▪ BFWE spirály, šroubovice

▪ BFMA betonářské sítě

▪ BFGT žebříčky (pro filigrány)

▪ BFAU distančníky / kozlíky

ZEICON – novinky formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Účel formátu

▪ flexibilita, možnost dalšího rozšiřování

▪ pouze relevantní konstrukční informace

▪ kódování ASCII, nezávislé na výrobci

▪ kompaktní (< 1000 znaků na jeden ohybový tvar)

▪ řízení stroje bez přímého spojení s CAD

Soubor typu *.abs

Konvence

▪ délkové údaje [mm] bez desetinných míst, hmotnost [kg], 

úhly [°] popř. s desetinnými místy

▪ kladné hodnoty bez znaménka, záporné se znaménkem '-‘, desetinný oddělovač '.‘

▪ 1 blok kontrolního součtu na každou dávku ohybů vždy za posledním blokem

Pouze pro BFMA: souřadný systém 3D, rovinné sítě v rovině XY, pouze kladné hodnoty x a y, podélný směr jsou vždy 

dolní pruty = směr Y, horní příčné pruty = směr X

Prezentace ZEICON 39 / 45



ZWAX   40

ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (112 znaků):

BF2D@HjTestPDF@r417@ia@p1@l1224@n10@e1.087@d12@g500S@s48@v@

GI100@w90@I300@w45@I424@w-45@I300@w-90@I100@w0@C66@CRLF

Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (122 znaků):

BF3D@HjTestPDF@r417@ia@p1@I1500@n10@e1.332@d12@g500S@s48@v@

Gx300@y0@z0@x0@y0@z300@x0@y300@z0@x0@y0@z300@x300@y0@z0@

C71@CRLF

BF2D

BF3D

BFMA Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (209 znaků):

BFMA@HjTestPDF@r417@ia@p1@I5000@n10@e36.7@g500S@s48@

mZMPDF@b3000@v@Yd6d@x175;175@y600;600@I4500;4500@e25,1;250,2@

Yd6d@x700;700@y0;0@l5000;5000@e250,9@Xd5@x500@y250@I2500@e250,1@

Xd5@x0@y750@I3000@e250,16@C96@CRLF

PDF417 je 2D barkód, navržený v roce 1991 autorem Ynjiun P. Wang (Symbol Technologies).

Formát PDF417 umožňuje velkou hustotu informací se spolehlivou čitelností. Obsahuje

autokorekturu chyb a různé úrovně zabezpečení.
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

BF2D: výztuž náběhu

BF2D: spojky výztuže Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (112 znaků):

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l5000@n7@e4.45@d12@

gBSt500S@s48@Gl5000@w0@Ma@bhugo@cl1@n@omimi@pl2@C82@

Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (11 x 112 znaků):

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l1500@n1@e1.332@

d12@gBSt500S@s48@Gl500@w90@l1000@w0@Ma@b@c0@n@o@p0@C71@

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l1575@n1@e1.399@

d12@gBSt500S@s48@Gl455@w90@l1100@w0@Ma@b@c0@n@o@p0@C84@

…

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l2250@n1@e1.998@d12@

gBSt500S@s48@Gl250@w90@l2000@w0@Ma@b@c0@n@o@p0@C86@
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Výkaz ohybů

ve formátu BVBS 3.0

soubor *.abs Výkaz ohybů

vč. kódování PDF417
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Výkaz ohybů

ve formátu BVBS 3.0

soubor *.abs
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ZEICON – CAD/CAM > formát PXML > prostorové armokoše

AviCAD

výrobní automat

Progress

řízení výrobních automatů na svařování armokošů
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▪ přehledné, intuitivní prostředí obsluhy
pro rychlé zpracování + efektivní úpravy výkresů

▪ všestranné použití, nezávisle na konstrukčním materiálu 
dokumentovaného objektu (např. beton, ocel, dřevo)

▪ propracovaná podpora vyztužování betonových konstrukcí

▪ ergonomické prostředí s individuálními možnostmi konfigurace

▪ výkonné, spolehlivé a přehledné funkce na všech úrovních 
obsluhy

▪ přímý tisk výkresů (tiskárna Windows, PDF, …) s náhledem 
WYSIWYG a srozumitelnými volbami

▪ obousměrné propojení výkresu se statickým výpočtem

ZEICON − optimální CAD pro stavební konstrukční praxi
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