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1

Szerelt vasbetétek
1.1 Példa egy lemezborda vasalására (feladat1.dwg)

Első feladatként válasszunk egy lemezbordát, először a kengyelt és a hosszvasakat szerkesszük meg,
majd ezeket osszuk ki a megfelelő nézetekben.

1.1.1 Szerkesszünk két kengyelt a zsaluzási kontúrok segítségével
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát B1 hajlítási forma,
1 pozíció, 8 mm-es átmérő, és 3 cm-es betontakarás.

•

Mutassunk először mint zsaluzási kontúrra a borda alsó vonalára, azaz kattintsunk a P1, majd P2 és
P3 pontokra. Úgy kattintsunk, hogy a kontúr a jelölőnégyzet belsejébe kerüljön és a szálkereszt origója
a bordakeresztmetszet belső felére essen. Így a betontakarás helyes irányba kerül kiszerkesztésre.

•

Ezután a képernyőn továbbra is nyitott párbeszédablakban módosítsuk a betontakarás értékét 5 cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

Mutassuk meg zsaluzási kontúrként a lemezborda felső kontúrját, tehát kattintsunk a P4 pontra

•

Válasszunk négy metszett szárú kengyelt (azaz két kengyelt). Azt a határértéket, amelynél a program
felajánlja, hogy két vagy három kengyel készüljön, a SOFICADB.INI fájlban állíthatjuk be.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a kengyelek kivonatainak, és pozíciójelzőinek beillesztési
pontjait. Az első pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a
harmadik kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát. Ezt a három műveletsort annyiszor
kell egymás után elvégezni, ahány kengyelt készítünk. Jelen esetben kétszer. Tehát mutassuk meg a
képernyőn a P5 és P6 pontokat, majd adjuk meg a felirat irányát (szögét), és ismételjük meg ugyanezt
a P7 és P8 pontokkal is.
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1.1.2 Szerkesszünk hosszvasakat a zsaluzási kontúr segítségével
Először szerkesszük meg az alsó hosszvasat a zsaluzási kontúr segítségével.
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát A1 hajlítási forma,
3 pozíció, 16 mm-es átmérő, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a [Közép] {Mittig} opciót.

•

Mutassunk a zsaluzási kontúrra a P9 pontra.

•

A túlnyúlás értékét adjuk meg „0.2” m-nek.

•

Ezután meg kell mutatnunk a hosszvas kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját. Az első
pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát. Tehát mutassuk meg a képernyőn a P10 és
P11 pontokat, majd adjuk meg a felirat irányát (szögét).

Ezután következik a szerkezeti elem felső hosszvasának elkészítése, szintén a zsaluzási él segítségével.
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát A1 hajlítási forma,
4 pozíció, 20 mm-es átmérő, és 5 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a [Közép] {Mittig} opciót.

•

Mutassunk a zsaluzási kontúrra a P12 pontra.

•

A túlnyúlás értékét adjuk meg „0.8” m-nek.

•

Ezután meg kell mutatnunk a hosszvas kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját. Az első
pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
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kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát. Tehát mutassuk meg a képernyőn a P13 és
P14 pontokat, majd adjuk meg a felirat irányát (szögét).

1.1.3 Kengyelek kiosztása a bordában
A következőkben az 1és 2 pozíciójú kengyeleket fogjuk kiosztani a borda mentén.
1 pozíciójú kengyel lineárisan kerül kiosztásra, mégpedig szakaszolva.
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás nyíl, 1
pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Kontúr] {Kante} opciót.

•

Viszonyítási élnek válasszuk a bal oldali falvég kontúrját (P15 pontot), úgy, hogy a szálkereszt origója a
kontúrtól jobbra essen.

•

A vasbetétek helyzetét az imént megmutatott kontúrral párhuzamosan adjuk meg, tehát válasszuk a
[Párhuzamos] {Parallel} opciót.

•

Meg kell adnunk a kiosztási vonal irányát. Húzzuk el a szálkeresztet jobbra és gépeljük be a „0.5”
métert.

•

A nézetben ábrázolt vasbetétek hosszát is meg kell adnunk. A hossz első viszonyítási pontjául
mutassuk meg a borda alsó kontúrját (P9), úgy hogy a szálkereszt origója a kontúr felett legyen.

•

A párbeszédablakban módosítsuk a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „5” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A vasbetétek végpontjainak megadásához kattintsunk a borda felső kontúrjára, a P12 pontra, úgy hogy
a szálkereszt origója a kontúr alatt legyen.

•

A párbeszédablak [Osztásköz] {Abstand} adatmezőjében állítsuk be az értéket „10” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A kiosztási vonal helyét hagyjuk eredeti helyén. Ehhez kattintsunk a kiosztási vonalra.

•

A kiosztási vonal folytatásához, a második szakasz elkészítéséhez válasszuk a [Tovább] {Weiter}
opciót.

•

A párbeszédablakban állítsuk át az [Osztásköz] {Abstand} értékét 10 cm-ről 20 cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.
Szerelt vasbetétek
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•

A második kiosztás kezdőpontjához válasszuk a [Pontok] {Punkte} opciót és húzzuk a szálkeresztet
jobbra, és adjunk meg „0.1” értéket.

•

A második kiosztás végpontjához szintén húzzuk a szálkeresztet jobbra és adjunk meg „1” értéket.

•

A párbeszédablakban állítsuk vissza a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „3” cm-re.

•

A vasbetétek kezdőpontját szintén igazítsuk a korábban már megmutatott kontúrhoz, tehát kattintsunk
a borda alsó kontúrjára (P9) úgy, hogy a szálkereszt origója a kontúr fölött legyen. Ekkor a második
szakaszban kiosztott vasbetétek átveszik az első szakaszban kiosztott vasbetétek hosszát.

•

A kiosztási vonal helyét hagyjuk eredeti helyén. Ehhez kattintsunk a rajzba a kiosztási vonal második
szakaszára.

•

A kiosztási vonal folytatásához, a harmadik szakasz elkészítéséhez válasszuk a [Tovább] {Weiter}
opciót.

•

A párbeszédablakban állítsuk át az [Osztásköz] {Abstand} értékét 20 cm-ről 10 cm-re.

•

A harmadik kiosztás kezdőpontjához kattintsunk a jobb oldali falvég kontúrjára (P16), úgy hogy a
szálkereszt origója balra legyen.

•

A harmadik kiosztás végpontjának megadásához húzzuk el a szálkeresztet balra és adjunk meg „0.5”
értéket.

•

A vasbetétek kezdőpontját szintén igazítsuk a korábban már megmutatott kontúrhoz, tehát kattintsunk
a borda alsó kontúrjára (P9) úgy, hogy a szálkereszt origója a kontúr fölött legyen. Ekkor a harmadik
szakaszban kiosztott vasbetétek is átveszik az első szakaszban kiosztott vasbetétek hosszát.

•

A kiosztási vonal helyét hagyjuk eredeti helyén. Ehhez kattintsunk a rajzba a kiosztási vonal harmadik
szakaszára.

•

Végezetül azt kell megadnunk, hogy hova kerüljön a kiosztási blokk. Válasszuk az [Oldalra] {Seitlich}
opciót, melynek hatására a pozíciószámot, átmérőt, a vasbetétek darabszámát és osztásközét
tartalmazó kiosztási blokk a kiosztási vonal jobb oldali végére kerül.

2 pozíciójú kengyel is lineárisan lesz kiosztva, de a zsaluzási kontúr segítségével és nem szakaszolva.
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás nyíl, 2
pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Kontúr] {Kante} opciót.

•

Viszonyítási élnek válasszuk a bal oldali falvég kontúrját (P15 pontot), úgy, hogy a szálkereszt origója a
kontúrtól jobbra essen.

•

A vasbetétek helyzetét az imént megmutatott kontúrral párhuzamosan adjuk meg, tehát válasszuk a
[Párhuzamos] {Parallel} opciót.

•

Meg kell adnunk a kiosztási vonal irányát. Kattintsunk a jobb oldali falvég kontúrjára (P16), úgy hogy a
szálkereszt origója balra legyen.

•

A nézetben ábrázolt vasbetétek hosszát is meg kell adnunk. A hossz első viszonyítási pontjául
mutassuk meg a borda alsó kontúrját (P9), úgy hogy a szálkereszt origója a kontúr felett legyen.

•

A párbeszédablakban módosítsuk a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „5” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A vasbetétek végpontjainak megadásához kattintsunk a borda felső kontúrjára, a P12 pontra, úgy hogy
a szálkereszt origója a kontúr alatt legyen.

•

A párbeszédablak [Osztásköz] {Abstand} adatmezőjében állítsuk be az értéket „20” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A kiosztási vonal helyét hagyjuk eredeti helyén. Ehhez kattintsunk a kiosztási vonalra.
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Végezetül azt kell megadnunk, hogy hova kerüljön a kiosztási blokk. Válasszuk az [Oldalra] {Seitlich}
opciót, melynek hatására a pozíciószámot, átmérőt, a vasbetétek darabszámát és osztásközét
tartalmazó kiosztási blokk a kiosztási vonal jobb oldali végére kerül.

1.1.4 A hosszvasak kiosztása a metszetben
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás metszet,
3 pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Szár vagy kontúr mutatása] {Schenkel oder Kante zeigen}
opciót és mutassuk meg a P17 pontot, az 1 pozíciójú kengyelen.

•

Az így megjelenő párbeszédablakban a betétek számát állítsuk „4”-re.

Szerelt vasbetétek

1-5

© MonArch kft. 2002.

SOFiCAD-B mintapéldák

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a metszetbeni hosszvas pozíciójelzőjének beillesztéséhez
szükséges pontokat. Az első pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a második kérdésnél a pozíciófelirat
irányát és végül a harmadik kérdésnél a mutatók szétágazásának kezdetét határozhatjuk meg.

•

Mozgassuk a metszetbeni vasbetéteket a megfelelő helyre, azaz a keskenyebb kengyel alsó sarkaira.
Láthatjuk, hogy a pozíciójelző mutatói követik a vasbetétek mozgását.

A felső vasalás elhelyezése
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás metszet,
4 pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Szár vagy kontúr mutatása] {Schenkel oder Kante zeigen}
opciót és mutassuk meg a P18 pontot, az 1 pozíciójú kengyelen.

•

Az így megjelenő párbeszédablakban a betétek számát állítsuk „4”-re.
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•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a metszetbeni hosszvas pozíciójelzőjének beillesztéséhez
szükséges pontokat. Az első pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a második kérdésnél a pozíciófelirat
irányát és végül a harmadik kérdésnél a mutatók szétágazásának kezdetét határozhatjuk meg.

•

Mozgassuk a metszetbeni vasbetéteket a megfelelő helyre, azaz a keskenyebb kengyel felső sarkaira.
Láthatjuk, hogy a pozíciójelző mutatói követik a vasbetétek mozgását.

A feladat befejezésekor láthatjuk, hogy a darabszámok aktualizálódtak a kivonatokon.

Szerelt vasbetétek
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1.2 Körkeresztmetszetű oszlop vasalása (feladat2.dwg)
Második példaként nézzünk egy körkeresztmetszetű oszlopot, aminek vasalását csavarvonalú
kengyelezéssel oldjuk meg. Az egyenes vasbetétek a következő emelet oszlopában folytatódnak tovább,
ahol már körkengyelt alkalmazunk.

1.2.1 Csavarvonalú kengyel szerkesztése és kiosztása
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát E1 hajlítási forma,
1 pozíció, 8 mm-es átmérő, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a [Zsaluzási kontúr] {Schalkante} opciót.

•

Mutassuk meg a Metszet 1-1 körét. Kattintsunk a P1 pontra.

•

A spirálozandó szakasz hosszát mutassuk meg az oszlop kontúrjának segítségével. Kattintsunk a P2
pontra. A szálkereszt origója az oszlop belsejében legyen.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be az itt látható ábra szerinti értékeket.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A párbeszédablak bezárása után egy figyelmeztetés jelenik meg. A feltett kérdésre válasszuk az [Igen]
{Ja} nyomógombot (ha a [Nem] {Nein}-et választjuk a parancs végrehajtása megszakad).

•

A következőkben meg kell mutatnunk a kengyel kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját.
Az első pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát.

A csavarvonalú kengyel kiosztása, azaz darabszámmal történő ellátása az [Egyedi kiosztás] {Einzelne
Stabstahlverlegung} paranccsal készíthető el.
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás mutató,
1 pozíció, 1 darabszám.
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•

Adjuk meg kiosztási blokk beillesztési pontját (P3), majd a mutató végpontját (P4).

•

Majd az ENTER billentyű lenyomásával fejezzük be a parancsot.

1.2.2 Hosszvasak szerkesztése
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát C2 (oszlop) {C2
Stütze} hajlítási forma, 2 pozíció, 12 mm-es átmérő, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a [Kontúr] {Kante} opciót.

•

Mutassuk meg az oszlop bal oldali kontúrját (P5).

•

A szár hosszát határozzuk meg a megmutatott kontúr hosszával, ezért nyomjuk le kétszer az ENTER
billentyűt.

•

Azt, hogy a ferde szakasz meddig tartson a födém felső kontúrjával határozzuk meg (P6).

•

A könyökméret adjuk meg értékkel, legyen „0.03” m.

•

A ferde szakasz hosszát a födém alsó kontúrjával határozzuk meg (P7).

•

Az utolsó egyenes szár hosszát adjuk meg értékkel, legyen „0.8” m.

•

Ezután meg kell mutatnunk a vasbetét kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját. Az első
pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát.

•

Ezután készítsük el a hosszvas zsaluzati kontúrban található kivonatának tükrözött másolatát az
AutoCAD „Tükröz” parancsának segítségével. Válasszuk a „Tükröz” parancsot, majd jelöljük meg a
tükrözendő hosszvasat. A tükrözési tengelyt az alsó vízszintes egyenes felezőpontjából indítsuk az
ORTHO mód aktiválásával pedig határozzuk meg a tükrözési tengely második pontját. Ezután pedig NE
kérjük a forrásobjektum törlését.

Szerelt vasbetétek
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1.2.3 A hosszvasak kiosztása a metszetben
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás metszet,
2 pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Szár vagy kontúr mutatása] {Schenkel oder Kante zeigen}
opciót és mutassuk meg a P8 pontot az 1 pozíciójú kengyelen.

•

Az így megjelenő párbeszédablakban a betétek számát állítsuk „8”-ra.

Szerelt vasbetétek
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•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a metszetbeni hosszvasak pozíciójelzőjének beillesztéséhez
szükséges pontokat. Az első pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a második kérdésnél a pozíciófelirat
irányát és végül a harmadik kérdésnél a mutatók szétágazásának kezdetét határozhatjuk meg.

•

A pozíciójelző feleslegesnek vélt mutatóit kapcsoljuk ki. Ehhez jelöljük meg a kikapcsolandó mutatókat,
majd nyomjuk meg a jobb egérgombot, az ekkor megjelenő jobb-gomb menüből válasszuk a [Mutató
kikapcsolása] {Zeiger ausschalten} menüpontot.

1.2.4 Kör alakú kengyel szerkesztése és elhelyezése
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát E3 hajlítási forma,
3 pozíció, 6 mm-es átmérő, és 6 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a [Zsaluzási kontúr] {Schalkante} opciót.

•

Mutassuk meg a Metszet 2-2 körét. Kattintsunk a P9 pontra.

•

Az átfedés hossza legyen „0.4” m.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a kengyel kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját.
Az első pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát.

1.2.5 A kör alakú kengyel lineáris kiosztása
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás nyíl, 3
pozíció, és 6 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Kontúr] {Kante} opciót.

Szerelt vasbetétek
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•

Viszonyítási élnek válasszuk a födém felső kontúrját (P10 pontot) úgy, hogy a szálkereszt origója a
kontúrtól felfelé legyen.

•

A vasbetétek helyzetét az imént megmutatott kontúrral párhuzamosan adjuk meg, tehát válasszuk a
[Párhuzamos] {Parallel} opciót.

•

Meg kell adnunk a kiosztási vonal irányát. Húzzuk el a szálkeresztet felfelé és gépeljük be a „0.6”
métert.

•

A nézetben ábrázolt vasbetétek hosszát is meg kell adnunk. A hossz első viszonyítási pontjául
mutassuk meg a felső oszlop jobb oldali kontúrját (P11), úgy hogy a szálkereszt origója az oszlop
belsejébe essen.

•

A vasbetétek végpontjainak megadásához kattintsunk a felső oszlop bal oldali kontúrjára, a P12 pontra,
úgy hogy a szálkereszt origója az oszlop belsejébe legyen.

•

A párbeszédablak [Darabszám] {Anzahl} adatmezőjében állítsuk be az értéket „3” db-ra.

•

Végezetül azt kell megadnunk, hogy hova kerüljön a kiosztási blokk. Válasszuk az [Oldalra] {Seitlich}
opciót, melynek hatására a pozíciószámot, átmérőt, a vasbetétek darabszámát és osztásközét
tartalmazó kiosztási blokk a kiosztási vonal jobb oldali végére kerül.
Ha azt akarjuk, hogy a második metszetben is megjelenjenek a vasbetétek, de ezek darabszámát nem
kívánjuk megjeleníteni a vaskimutatásban.
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás metszet,
2 pozíció, és 6 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Szár vagy kontúr mutatása] {Schenkel oder Kante zeigen}
opciót és mutassuk meg a P13 pontot a 3 pozíciójú kengyelen.

•

Az így megjelenő párbeszédablakban a betétek számát állítsuk „8”-ra, a multiplikátor értéke pedig
legyen „0”.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.
Szerelt vasbetétek
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•

A következőkben meg kell mutatnunk a metszetbeni hosszvasak pozíciójelzőjének beillesztéséhez
szükséges pontokat. Az első pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a második kérdésnél a pozíciófelirat
irányát és végül a harmadik kérdésnél a mutatók szétágazásának kezdetét határozhatjuk meg.

•

Láthatjuk, hogy a kiosztási pozíció bal felső sarkában „0*” szerepel, ami azt jelenti, hogy ez a kiosztás
nem számít bele a pozíció darabszámába.

Szerelt vasbetétek
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2

Hegesztett hálók
A következő példákban az alábbi alaprajzot használjuk fel (feladat3.dwg):

2.1.1 Egy egyedüli háló rajzolása főnézetben (feladat3.dwg)
•

Válasszuk az [Egyedüli háló] {Einzelmatte} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q443”-at.

•

A háló hosszát állítsuk be „5”m-re.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg az egyedüli háló beillesztési pontját, kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg az elforgatás értékét „90”°-ra.

Hegesztett hálók
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Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

2.1.2 Egy hálómező rajzolása főnézetben (feladat3.dwg)
•

Válasszuk a [Hálómező] {Allgemeine Matte} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q443”-at.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egyedüli hálók] {Einzelmatten} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálómező egyik sarokpontját és kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező második sarokpontját és kattintsunk a P2 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező harmadik sarokpontját és kattintsunk a P3 pontra.

•

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

Hegesztett hálók
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•

Válasszuk ki a [½ + 5 Háló + 1 Maradék háló (1.68m) 0.50m Átfedési hossz] {½ + 5 Matten + 1
Passmatte (1.68m) mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Váltsunk át az [Y] fülre vagy kattintsunk az [OK] nyomógombra, hogy a másik irányban is beállítsuk a
hálófektetést.

•

Válasszuk ki a [1 Háló + 1 Maradék háló (3.90m) 0.50m Átfedési hossz] {1 Matte + 1 Passmatte
(3.90m) mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Aktiváljuk a [Hálófektetés típusa] {Mattenübergreifung versetzen in} résznél az [Y] rádiógombot,
ezáltal a hálók eltoltan kerülnek illesztésre.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

Hegesztett hálók
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2.1.3 Egy hálósor rajzolása főnézetben (feladat3.dwg)
•

Válasszuk a [Hálósor] {Mattenreihe} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q188”-at.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [felső] {oben} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálósor kezdőpontját és kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg a hálósor végpontját és kattintsunk a P2 pontra.

•

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

Hegesztett hálók
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•

Válasszuk ki az [5 Háló + 1 Maradék háló (1.15m) 0.50m Átfedési hossz] {5 Matte + 1 Passmatte
(1.15m) mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

2.1.4 Egy hálómező rajzolása 2. rétegben (feladat3.dwg)
•

Válasszuk a [Hálómező] {Allgemeine Matte} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

Hegesztett hálók
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•

A háló típusához válasszuk a „Q188”-at.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [felső] {oben} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [2. réteg] {2. Lage} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálómező egyik sarokpontját és kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező második sarokpontját és kattintsunk a P2 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező harmadik sarokpontját és kattintsunk a P3 pontra.

•

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Válasszuk ki az [5 Háló + 1 Maradék háló (1.50m) 0.35m Átfedési hossz] {5 Matten + 1 Passmatte
(1.50m) mit 0.35m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Váltsunk át az [Y] fülre vagy kattintsunk az [OK] nyomógombra, hogy a másik irányban is beállítsuk a
hálófektetést.

Hegesztett hálók
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•

Válasszuk ki a [1 Háló + 1 Maradék háló (4.90m) 0.50m Átfedési hossz] {1 Matte + 1 Passmatte
(4.90m) mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Aktiváljuk a [Hálófektetés típusa] {Mattenübergreifung versetzen in} résznél az [Y] rádiógombot,
ezáltal a hálók eltoltan kerülnek illesztésre.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

2.1.5 Egy hálósor rajzolása oldalnézetben (feladat4.dwg)
•

Válasszuk a [Hálósor] {Mattenreihe} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

Hegesztett hálók
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•

A háló típusához válasszuk a „Q443”-at.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó+felső] {unten+oben} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg az [Oldalnézet] {Nebenansicht}, a [Kereszt]
{Quer} rádiógombot, és aktiváljuk a [Kétoldali] {Beidseitig} kapcsolót. Így a hálósort rövidebb oldalak
megjelenítésével, alul és felül egyidejűleg ábrázolhatjuk.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálósor kezdőpontját és kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg a hálósor végpontját és kattintsunk a P2 pontra.

•

Az előbbi két pont megadásával az alsó hálósor helyzetét definiáltuk. A felső sor helyzetének
megadását végezzük az alsó sorhoz viszonyított relatív koordinátákkal: „@0.12<90”

•

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Válasszuk ki a [1 Maradék háló (1.55m) + 7 Háló 0.50m Átfedési hossz] {1 Passmatte (1.55m) + 1
Matte mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Mutassuk meg a kiegészítő hálók kiosztási vonalának helyét, kattintsunk a P3 pontra.

•

Mutassuk meg a teljes hálók kiosztási vonalának helyét, kattintsunk a P4 pontra.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

Hegesztett hálók
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2.1.6 Egy hálópozíció rajzolása (feladat5.dwg)
•

Válasszuk az [Egyedüli háló] {Einzelmatte} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q378”-at.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [felső] {oben} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg az [Hálópozíció] {Mattenpositionierung}
rádiógombot.

•

A [Darabszám] {Anzahl} értékét adjuk meg „2”-re.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Mutassuk meg a felirat beillesztési pontját, majd adjuk meg a felirat szögét „0”°-ra, és a mutató
végpontjának megrajzolásához kattintsunk a pontvonalra bármely részére.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

2.1.7 Egy hajlított háló készítése (feladat6.dwg)
Először egy vasbetét kell rajzolni. Ezt a bármely paranccsal megtehetjük, kivéve az A1, E1, D1 és D2
hajlítási formákat.

Hegesztett hálók

2-9

© MonArch kft. 2002.

SOFiCAD-B mintapéldák

•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát A3 hajlítási forma,
1 pozíció, 10 mm-es átmérő.

•

Váalsszuk a [Pont mutatása] {Punkte zeigen} opciót.

•

Először adajuk meg az első pontot, majd a vízszintes szár hosszát adjuk meg értékkel. Ez legyen „1”m.
A bal oldali függőleges szár hossza legyen „0.5” m. A jobb oldali függőleges szár hossza legyen szintén
„0.5”m.

•

Ezután mutassuk meg a vasbetét kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját. Az első pont a
kivonat beillesztési pontja, ezután megadhatjuk a kivonat szögét, a második pont a pozíciójelző
beillesztési pontja, a harmadik kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát.

•

Válasszuk az [Hajlított háló definiálása] {Bügelmatte} parancsot.

•

Kattintsunk az elkészített vasbetét-kivonat P1 pontjára.

•

Ezt követően a [Hajlított hálók] {Bügelmatten} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-öt.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [Hajlított háló] {Bügelmatte} bejegyzést.

•

A [Hajlítás] {Biegung}-nál jelöljük meg az [Kereszt] {Quer} rádiógombot. Ezáltal a háló szélessége a
megmutatott kivonat hossza lesz, és a háló a hossziránya körül lesz meghajlítva.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

2.1.7.1 A hajlított háló fektetése
A hajlított háló most a hálósor paranccsal kerül lefektetésre.
•

Válasszuk az [Hegesztett hálók rajzolása, Hálósor] {Matten zeichnen, Mattenreihe} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:
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•

Kattintsunk a [Választ <] {Wählen <} nyomógombra és mutassuk meg az alkalmazandó hajlított hálót,
kattintsunk a P1 pontra.

•

Ezt követően ismét megjelenik a fenti párbeszédablak, de immáron a [Hálómező] {Mattenfeld} és az
[Egyedüli háló] {Einzelmatten} mezők beállított paramétereivel.

•

Kattintsunk a [Nézet kiválasztása <] {Ansicht wählen <} nyomógombra és mutassuk a hajlított háló
azon részhosszát, amelyet ábrázolni szeretnénk a rajzban, azaz azt a részhosszt, amely a háló
szélességét képezi. Ez jelen esetben a középső részhossz, ezért kattintsunk a P2 pontra és nyomjuk
meg az ENTER billentyűt. A kivonat szögét hagyjuk „0”-án és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

•

Ezt követően ismét megjelenik a fenti párbeszédablak, amely már a [Hajlított hálók] {Bügelmatten}
mező beállított paramétereit is tartalmazza.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A hálósor beillesztési bázispontját, ami alapértelmezés szerint a hálósor bal alsó sarkában található
állítsuk át [aluljobb] {untenrechts}-ra.

•

Adjuk meg a hálósor kezdőpontját és kattintsunk a P3 pontra.

•

Adjuk meg a hálósor végpontját és kattintsunk a P4 pontra.

•

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Válasszuk ki a [1 Háló + 1 Maradék háló (3.03m) 0.00m Átfedési hossz] {1 Matte + 1 Passmatte
(3.03m) mit 0.00m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.
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•

Nyomjuk le kétszer az ENTER billentyűt a parancs első részének befejezéséhez.

•

Adjuk meg a maradék háló kivonati blokkjának beillesztési pontját.

•

Illesszük a metszetbe valamelyik kivonati blokk másolatát. Legyen ez most a teljes háló kivonati
blokkjának másolata. Ehhez jelöljük meg a kivonati blokkot, majd nyomjuk le a jobb egérgombot. A
megjelenő jobb-gomb menüből válasszuk az [Info/Szerkeszt…] {Info/Edit…} menüpontot.

•

Ekkor a hajlított hálók definiálásához használt párbeszédablak jelenik meg, amely a kiválasztott hajlított
háló beállításait tartalmazza.

•

Aktiváljuk a [Mutat] {Anzeigen} kapcsolót, mellyel a másolandó kivonat a szálkereszt mozgatásával
együtt mozog a képernyőn. Kattintsunk a [Másol <] {Kopieren <} nyomógombra, és kattintsunk a
metszetben található „P5” pontra.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot, és fejezzük be a parancsot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

Hegesztett hálók
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3

Családi ház
A következő példákban az alábbi rajzot (csaladi_haz.dwg) használjuk fel:

A példában egy családi ház födémjének alsó hálóvasalását és lemezbordájának vasbetéttel történő
vasalását készítjük el.
Első lépésként kapcsoljuk ki a falakat ábrázoló KONS fóliát, így csak a statikai modell váza látható.

3.1 Alsó hálóvasalás készítése
A hálóvasalást helyiségenként készítsük el. Az alábbi ábra a helyiségek sorszámát mutatja.

3.1.1 Helyiség 1
•

Válasszuk a [Hálómező] {Allgemeine Matte} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:
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•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálómező egyik sarokpontját és kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező második sarokpontját és kattintsunk a P2 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező harmadik sarokpontját és kattintsunk a P3 pontra.

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Válasszuk ki az [2+1/2 Háló 0.69m Átfedési hossz] {2+1/2 Matte mit 0.69m Übergreifungslänge}
bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

3.1.2 Helyiség 2
•

Válasszuk a [Hálósor] {Mattenreihe} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:
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•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálósor kezdőpontját és kattintsunk a P1 pontra.

•

Adjuk meg a hálósor végpontját és kattintsunk a P4 pontra.

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Válasszuk ki az [1/2+3 Háló 0.51m Átfedési hossz] {1/2+3 Matte mit 0.51m Übergreifungslänge}
bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

A háló hossza jól láthatóan túllóg a helyiségen. Ekkor két megoldás közül választhatunk, vagy keresünk
egy hosszabb hálótípust, vagy ezt a hálósort rövidítjük meg. Lássuk az utóbbi megoldást.
•

Jelöljük ki a hálósort és indítsuk el az [Info/Szerkeszt] {Info/Edit} parancsot. Vagy kattintsunk duplán a
hálósorra.

A parancs kiadása után ismét megjelenik a definiáláshoz használt [Hálók definiálása] {Eingabe von
Matten} párbeszédablak:
Családi ház
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Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

Családi ház
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3.1.3 Helyiség 3
•

Válasszuk a [Hálósor] {Mattenreihe} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálósor kezdőpontját és kattintsunk a P5 pontra.

•

Adjuk meg a hálósor végpontját és kattintsunk a P6 pontra.

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Válasszuk ki az [1/2+3 Háló 0.51m Átfedési hossz] {1/2+3 Matte mit 0.51m Übergreifungslänge}
bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

Családi ház
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A háló hossza jól láthatóan túllóg a helyiségen. Ekkor két megoldás közül választhatunk, vagy keresünk
egy hosszabb hálótípust, vagy ezt a hálósort rövidítjük meg. Lássuk az utóbbi megoldást, de most a háló
hosszát módosítsuk a fogói segítségével.
•

Jelöljük ki a hálósort, és ragadjuk meg a P7 pontban található fogójáz, és húzzuk a P8 pontba.

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

Családi ház
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3.1.4 Helyiség 4
•

Indítsuk el a [Poligonális hálófektetés] {Polygonale Mattenverlegung} parancsot.

•

A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Mutassuk meg a lefedendő terület egy pontját, kattintsunk a P9 pontra. A P9 pont megmutatása során
a körülhatárolandó terület egésze legyen a képernyőn.

•

A felfekvés értéke legyen „0”.

•

A kiindulási háló beillesztési pontját kell megadnunk, ehhez mutassuk meg a P5 pontot, majd a háló
irányának definiálásához a P6 pontot.

•

Ezután megjelenik egy olyan párbeszédablak, amelyben a hálók átfedési méreteit adhatjuk meg.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Ezután egy olyan üzenet bukkan fel a képernyőn, melyben a program közli, hogy a lefedés készítése
során hasonló hálók keletkeznek. A megmutatott méretek alapján eldönthetjük, hogy kívánjuk-e
ugyanazt a pozíciószámot adni mindkét hálónak. Azt, hogy a program mely hálókat tekintse hasonlónak
illetve azonosnak a [Paraméterek] {Parametern} parancs segítségével állíthatjuk be.

•

Kattintsunk az [Igen] {Ja} nyomógombra, ezzel elfogadjuk, hogy a program mindkét hálónál azonos
pozíciószámot használ.
Családi ház

3-7

© MonArch kft. 2002.

•

SOFiCAD-B mintapéldák

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

3.1.5 Helyiség 5
•

Indítsuk el az [Egyedüli háló] {Einzelmatte} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Módosítsuk a [Hossz] {Länge} adatmezőben található értéket „5”-ről „4”-re.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg az egyedüli háló beillesztési pontját és kattintsunk a P2 pontra.

•

Adjuk meg az egyedüli háló irányát és kattintsunk a P3 pontra.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

A program a méretről automatikusan tudja, hogy ilyen háló már szerpel „1’ pozíciószámmal a rajzban, ezért
ennek a hálónak a megadott „11” pozíciószám ellenére „1” pozíciószámot ad.

Családi ház
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Válasszuk a [Hálómező] {Allgemeine Matte} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg a hálómező egyik sarokpontját és kattintsunk a P10 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező második sarokpontját és kattintsunk a P11 pontra.

•

Adjuk meg a hálómező harmadik sarokpontját és kattintsunk a P12 pontra.

Ezt követően a [Fektetési mód] {Verlegeart} párbeszédablak jelenik meg a képernyőn.

Családi ház
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•

Válasszuk ki az [1 Háló + 1 Maradék háló (1.55m) 0.50m Átfedési hossz] {1 Matte + 1 Passmatte
(1.55m) mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Kattintsunk az [OK] nyomógombra. Mivel ez a hálómező mindkét méretében meghaladja megadott
háló méreteit, ezért mindkét irányban szükség van illesztésre. A másik irányú illesztést is meg kell
adnunk.

•

Válasszuk ki az [1 Maradék háló (1.50m) +1 Háló 0.50m Átfedési hossz] {1 Passmatte (1.50m) + 1
Matte mit 0.50m Übergreifungslänge} bejegyzést.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

Családi ház
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Indítsuk el az [Egyedüli háló] {Einzelmatte} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Módosítsuk a [Hossz] {Länge} adatmezőben található értéket „5”-ről „2.3”-ra.

•

Módosítsuk a [Szélesség] {Breite} adatmezőben található értéket „2.15”-ről „1”-re.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg az első egyedüli háló beillesztési pontját és kattintsunk a P13 pontra.

•

Adjuk meg az első egyedüli háló irányát és kattintsunk a P10 pontra.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

Családi ház
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Indítsuk el az [Egyedüli háló] {Einzelmatte} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Módosítsuk a [Hossz] {Länge} adatmezőben található értéket „5”-ről „2.3”-ra.

•

Módosítsuk a [Szélesség] {Breite} adatmezőben található értéket „2.15”-ről „2”-re.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Adjuk meg az első egyedüli háló beillesztési pontját és kattintsunk a P14 pontra.

•

Adjuk meg az első egyedüli háló irányát, aktiváljuk az ORTO módot, húzzuk el a szálkeresztet balra és
kattintsunk a P15 pontra.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.

Családi ház
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Indítsuk el az [Egyedüli háló] {Einzelmatte} parancsot.
A parancs kiadása után megjelenik a [Hálók definiálása] {Eingabe von Matten} párbeszédablak:

•

A háló típusához válasszuk a „Q295”-et.

•

A [Felirat] {Text} választólistájából jelöljük ki az [alsó] {unten} bejegyzést.

•

A [Vasalási helyzet] {Bewehrungslage}-nél jelöljük meg a [Főnézet] {Hauptansicht} rádiógombot.

•

Válasszuk a [Mezőábrázolás] {Felddarstellung}-nál az [Egységként] {Als ganzes} rádiógombot.

•

Módosítsuk a [Hossz] {Länge} adatmezőben található értéket „5”-ről „3”-ra.

•

Módosítsuk a [Szélesség] {Breite} adatmezőben található értéket „2.15”-ről „0.8”-ra.

•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

Az egyedüli háló beillesztési pontját válasszuk meg bal oldalának közepére, azaz válasszuk a
[KözépBal] {MitteLinks} opciót.

•

Adjuk meg az első egyedüli háló beillesztési pontját, az áttörés jobb oldali kontúrjának felezőpontját és
kattintsunk a P16 pontra.

•

Adjuk meg az első egyedüli háló irányát, aktiváljuk az ORTO módot, húzzuk el a szálkeresztet felfelé
és kattintsunk a P17 pontra.

•

Fejezzük be a parancsot az ENTER billentyű kétszeri lenyomásával.
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3.1.6 A kész födémvasalás
A födém alsó hálóvasalásával ezzel elkészültünk. A felső vasalást analóg módon lehetne elkészíteni.

3.2 A lemezborda vasalása
Először szerkesszük meg a kengyelt majd osszuk ki oldalnézetben, majd szerkesszük meg a hosszvasakat
és osszuk ki őket metszetben.

3.2.1 Kengyel szerkesztése
3.2.1.1 Kengyel kivonata
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát B1 hajlítási forma,
1 pozíció, 8 mm-es átmérő, és 3 cm-es betontakarás.
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•

Mutassunk először mint zsaluzási kontúrra a borda alsó vonalára, azaz kattintsunk a P18 pontra. A
kengyel szélességét az előbb megmutatott kontúrral határozzuk meg, tehát vegyük át a kontúr hosszát,
nyomjuk le az ENTER billentyűt háromszor.

•

Ezután a képernyőn továbbra is nyitott párbeszédablakban módosítsuk a betontakarás értékét 4 cm-re.

•

Mutassuk meg zsaluzási kontúrként a lemezborda felső kontúrját, tehát kattintsunk a P19 pontra

•

A következőkben meg kell mutatnunk a kengyelek kivonatainak, és pozíciójelzőinek beillesztési
pontjait. Az első pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a
harmadik kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát. Tehát mutassuk meg a képernyőn
a P20 és P21 pontokat, majd adjuk meg a felirat irányát (szögét).

3.2.1.2 Kengyel kiosztása
A kengyel lineárisan kerül kiosztásra, mégpedig szakaszolva.
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás ferde
vonal, 1 pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Kontúr] {Kante} opciót.

•

Viszonyítási élnek válasszuk a bal oldali falvég kontúrját (P22 pontot), úgy, hogy a szálkereszt origója a
kontúrtól jobbra essen.

•

A vasbetétek helyzetét az imént megmutatott kontúrral párhuzamosan adjuk meg, tehát válasszuk a
[Párhuzamos] {Parallel} opciót.

•

Meg kell adnunk a kiosztási vonal irányát. Húzzuk el a szálkeresztet jobbra és gépeljük be a „0.9”
métert.

•

A párbeszédablakban módosítsuk a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „3” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A nézetben ábrázolt vasbetétek hosszát is meg kell adnunk. A hossz első viszonyítási pontjául
mutassuk meg a borda alsó kontúrját (P23), úgy hogy a szálkereszt origója a kontúr felett legyen.

•

A párbeszédablakban módosítsuk a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „4” cm-re.
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•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A vasbetétek végpontjainak megadásához kattintsunk a borda felső kontúrjára, a P24 pontra, úgy hogy
a szálkereszt origója a kontúr alatt legyen.

•

A párbeszédablak [Osztásköz] {Abstand} adatmezőjében állítsuk be az értéket „7.5” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A kiosztási vonal helyének megadásához kattintsunk a P25 pontra.

•

A kiosztási vonal folytatásához, a második szakasz elkészítéséhez válasszuk a [Tovább] {Weiter}
opciót.

•

Válasszuk a [Pontok] {Punkte} opciót.

•

A második kiosztás kezdőpontjához húzzuk ismét a szálkeresztet jobbra és adjunk meg „0.15” értéket.

•

A második kiosztás végpontjához szintén húzzuk a szálkeresztet jobbra és adjunk meg „1.8” értéket.

•

A párbeszédablakban állítsuk vissza a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „3” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A vasbetétek kezdőpontját szintén igazítsuk a korábban már megmutatott kontúrhoz, tehát kattintsunk
a borda alsó kontúrjára (P23) úgy, hogy a szálkereszt origója a kontúr fölött legyen. Ekkor a második
szakaszban kiosztott vasbetétek átveszik az első szakaszban kiosztott vasbetétek hosszát.

•

A párbeszédablakban állítsuk át az [Osztásköz] {Abstand} értékét „7.5” cm-ről „15” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A kiosztási vonal helyét hagyjuk eredeti helyén. Ehhez kattintsunk a rajzban a kiosztási vonal második
szakaszára.

•

A kiosztási vonal folytatásához, a harmadik szakasz elkészítéséhez válasszuk a [Tovább] {Weiter}
opciót.

•

A harmadik kiosztás kezdőpontjához húzzuk ismét a szálkeresztet jobbra és adjunk meg „0.15” értéket.

•

A harmadik kiosztás végpontjához szintén húzzuk a szálkeresztet jobbra és adjunk meg „0.9” értéket.

•

A vasbetétek kezdőpontját szintén igazítsuk a korábban már megmutatott kontúrhoz, tehát kattintsunk
a borda alsó kontúrjára (P23) úgy, hogy a szálkereszt origója a kontúr fölött legyen. Ekkor a harmadik
szakaszban kiosztott vasbetétek átveszik az első szakaszban kiosztott vasbetétek hosszát.

•

A párbeszédablakban állítsuk át az [Osztásköz] {Abstand} értékét „15” cm-ről „7.5” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

A kiosztási vonal helyét hagyjuk eredeti helyén. Ehhez kattintsunk a rajzban a kiosztási vonal harmadik
szakaszára.

•

Végezetül azt kell megadnunk, hogy hova kerüljön a kiosztási blokk. Válasszuk az [Oldalra] {Seitlich}
opciót, melynek hatására a pozíciószámot, átmérőt, a vasbetétek darabszámát és osztásközét
tartalmazó kiosztási blokk a kiosztási vonal jobb oldali végére kerül.

3.2.2 Hosszvasak szerkesztése
3.2.2.1 Hosszvasak szerkesztése
Először szerkesszük meg az alsó hosszvasat a zsaluzási kontúr segítségével.
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát A3 hajlítási forma,
2 pozíció, 16 mm-es átmérő, és 3 cm-es betontakarás.
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•

Először a középső szár definiálásához mutassuk meg a borda alsó kontúrját, kattintsunk a P23 pontra.

•

A párbeszédablakban módosítsuk a [Betontakarás] {Betondeckung} értékét „4” cm-re.

•

Kattintsunk a rajzi területre.

•

Mutassunk a borda bal oldali kontúrjára, kattintsunk a P22 pontra.

•

Mutassunk a borda jobb oldali kontúrjára, kattintsunk a P26 pontra.

•

Ezzel definiáltuk is a középső szárat, most a két felhajlítás következik, amelyeket értékmegadással
határozunk meg.

•

A bal oldali szár hossza legyen „0.2”m, a jobb oldali szár szintén legyen „0.2”m.

•

Ezután meg kell mutatnunk a hosszvas kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját. Az első
pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát. Tehát mutassuk meg a képernyőn a P27 és
P28 pontokat, majd adjuk meg a felirat irányát (szögét).

Ezután következik a szerkezeti elem felső hosszvasának elkészítése.
•

Válasszuk a [Kivonatok] {Auszüge} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát A1 hajlítási forma,
3 pozíció, 12 mm-es átmérő, és 4 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a [Párhuzamos] {Parallel} opciót.

•

Mutassunk a zsaluzási kontúrra a P24 pontra.

•

A vasbetét kezdőpontját mutassuk meg a jobb oldali fal belső kontúrjával, kattintsunk a P29 pontra.

•

A vasbetét végpontját mutassuk meg a bal oldali fal jobb oldali kontúrjával, kattintsunk a P30 pontra.

•

Ezután meg kell mutatnunk a hosszvas kivonatának, és pozíciójelzőjének beillesztési pontját. Az első
pont a kivonat beillesztési pontja, a második pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a harmadik
kérdésnél pedig meghatározhatjuk a pozíciófelirat irányát. Tehát mutassuk meg a képernyőn a P31 és
P32 pontokat, majd adjuk meg a felirat irányát (szögét).
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3.2.2.2 Hosszvasak kiosztása
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás metszet,
2 pozíció, és 3 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Szár vagy kontúr mutatása] {Schenkel oder Kante zeigen}
opciót és mutassuk meg a P33 pontot, a kengyelen.

•

Az így megjelenő párbeszédablakban a betétek számát állítsuk „3”-ra.
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•

Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a metszetbeni hosszvas pozíciójelzőjének beillesztéséhez
szükséges pontokat. Az első pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a második kérdésnél a pozíciófelirat
irányát és végül a harmadik kérdésnél a mutatók szétágazásának kezdetét határozhatjuk meg.

A felső vasalás kiosztása
•

Válasszuk a [Kiosztások] {Verlegungen} parancsot.

•

A megjelenő párbeszédablakban állítsuk be a paramétereket az ábra szerint. Tehát ábrázolás metszet,
3 pozíció, és 4 cm-es betontakarás.

•

Válasszuk a parancssori opciók közül a [Szár vagy kontúr mutatása] {Schenkel oder Kante zeigen}
opciót és mutassuk meg a P34 pontot, a kengyelen.

•

Az így megjelenő párbeszédablakban a betétek számát állítsuk „3”-ra.
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•
Zárjuk be a párbeszédablakot az [OK] nyomógombra történő kattintással.

•

A következőkben meg kell mutatnunk a metszetbeni hosszvas pozíciójelzőjének beillesztéséhez
szükséges pontokat. Az első pont a pozíciójelző beillesztési pontja, a második kérdésnél a pozíciófelirat
irányát és végül a harmadik kérdésnél a mutatók szétágazásának kezdetét határozhatjuk meg.

•

Fogjuk meg a két szélső vasbetétet, majd másoljuk őket a kengyelen kívülre. Először jelöljük ki a bal
oldali vasbetétet, majd indítsuk el az AutoCAD másol parancsát. Másoljuk a vasbetétet „0.05”m-re a
szélső vasbetéttől balra. Ugyanezt végezzük el a jobb oldali vasbetétnél is. Láthatjuk, hogy az AutoCAD
parancsok alkalmazására is intelligens módon reagálnak a vasalási objektumok, tehát a darabszám „5”
lett.

3.2.3 A kész bordavasalás
A borda vasalásával ezzel elkészültünk.
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3.3 Tervpecsét készítése
Ahhoz, hogy az elkészült rajz, illetve az ebből generálódó vaskimutatás valamilyen rendszerbe
illeszkedhessen (például egy megbízás egyik terve), ahhoz célszerű az azonos munkához tartozó terveket
csoportosítani. Erre szolgál a tervpecsét és az általa létrejövő tervadatbank.
•

Válasszuk a [Tervpecsét készítése] {Plankopf erstellen} parancsot.

•

Adjuk meg a tervpecsét beillesztési pontját, majd töltsük ki a megjelenő ablak mezőit.

•

Ezután a program megjeleníti, hogy a terv a meghajtón milyen könytárszerkezetbe igazodik.
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3.4 Vaskimutatás készítése
A tervben szereplő vasbetétek és hálók összegzésére szolgál a vaskimutatás, ami nyomtatható, vagy akár
a tervbe illeszthető.
•

Válasszuk a [Tervpecsét] {Plankopf} parancsot.

•

Aktiváljuk a [Hajlítási terv készítése] {Biegeformen erzeugen} és a [Háló-szabásjegyzék készítése]
{Mattenschneideskizze erzeugen} kapcsolókat. Ezek hatására nemcsak a hagyományos vastáblázat
készül el, hanem a hálók optimalizált szabásjegyzéke (skicc szerűen) és a vasbetétek hajlítási
táblázata (gyártóüzemek számára).

•

A megjelenő alprogramban máris láthatjuk a vastáblázatokat és az előbb említett kimutatásokat.

•

Válasszuk a [Fájl] {Datei} menü [Exportálás grafikába ¨ DXF-fájl] {Grafik exportieren ¨ .DXF}
menüpontját. Ennek hatására egy DXF formátumú fájl készül a hajlítási listáról és a szabásjegyzékről,
mely a rajzba illeszthető.

•

Válasszuk az [Eszközök] {Eingaben} menü [Kezelő] {Steuerung} menüpontját. Az ekkor felbukkanó
párbeszédablakban aktiváljuk a [Vasbetétkimutatás] {Stahlliste} [Hálókimutatás] {Mattenliste} és
[Beillesztés a tervbe] {In Plan einfügen} kapcsolókat.

•

Mentsük el az elkészített vaskimutatást.

•

Lépjünk ki a vaskimutatást készítő alprogramból.

•

Adjuk meg a vasbetéteket tartalmazó vastáblázat beillesztési pontját, mutassuk meg a P35 pontot,
majd adjuk meg a szövegmagasságot, nyomjuk le az ENTER billentyűt.
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•

Adjuk meg a hegesztett hálókat tartalmazó vastáblázat beillesztési pontját, mutassuk meg a P36
pontot, majd adjuk meg a szövegmagasságot, nyomjuk le az ENTER billentyűt.

•

Válasszuk a [Hajlítási lista beillesztése] {Biegliste einfügen} parancsot.

•

Válasszuk ki a fájl nevével egyező .dxf kiterjesztésű fájlt a megjelenő ablakból.

•

Adjuk meg a hegesztett hálók szabásjegyzékét és a vasbetétek hajlítási listáját tartalmazó blokk
beillesztési pontját, mutassuk meg a P37 pontot.
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