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1.  Wstęp 
Program CADKON+ RC jest niezależnym programem do dwuwymiarowego (2D)  

i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Wersja RC 
została przystosowana do detalowania elementów konstrukcji żelbetowych.  

1.1.  Uruchomienie programu 
Po dwukrotnym kliknięciu w ikonę programu CADKON+ RC pojawia nam się okno 
startowe programu: 

 
Rys. 1.1. Okno startowe programu CADKON+ RC. 

Abu utworzyć nowy plik, wybieramy „Nowy”, po czym pojawia się okno z wyborem 
szablonu. Dla wersji CADKON+ RC mamy dedykowany szablon o nazwie  
„CADKON-RC-PL”. 

 
Rys. 1.2. Okno wyboru szablonu rysunku. 

Po wykonaniu poprzednich kroków ukazuję się obszar roboczy programu. 
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1.2.  Interfejs obszaru roboczego programu  
1.2.1. Obszar roboczy 

Interfejs programu składa się z panelu narzędzi wyświetlanych za pomocą wstążek  
i pasków narzędzi. Na poniższym rysunku przedstawiono interfejs programu oraz 
oznaczono kolorami poszczególne elementy. 

 
Rys. 1.3. Interfejs programu CADKON+ RC. 

W lewym górnym rogu znajduje się ikona otwierająca menu główne programu, 
szarym kolorem zaznaczono pasek narzędzi szybki dostęp pozwalający tworzyć i 
zapisywać rysunki. Wstążki zawierające narzędzia do rysowania i detalowania zbrojenia 
oznaczono kolorem niebieskim, w programie możemy również pracować w klasyczny 
sposób za pomocą pasków narzędzi (zaznaczone na zielono) ich położenie możemy 
definiować według własnego uznania. Centralne miejsce zajmuje obszar roboczy, w 
którym wykonywane są rysunki(zaznaczony na żółto), po jego prawej stronie znajduje się 
pasek właściwości elementu przedstawiający dane dotyczące elementów znajdujących 
się w obszarze roboczym. W części dolnej znajdują się: pasek nawigacji(kolor brązowy) 
umożliwiający przemieszczanie się w obszarze roboczym, obok niego znajdują się 
zakładki pozwalające na przełączanie pomiędzy arkuszami rysunkowymi, a modelem. 
Kolorem pomarańczowym zaznaczono wiersz poleceń, w którym wpisywane są komendy 
odnoszące się do funkcji rysunkowych programu, poniżej został umieszczony pasek 
stanu, na którym mamy możliwość włączania/wyłączania funkcji przyspieszających pracę 
w programie (np. orto – opcja umożliwiająca rysowanie i przesuwanie obiektów jedynie 
w pionie i poziomie). 
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2.  Podstawowe ustawienia obszaru roboczego 
Wszystkie wprowadzane przez nas ustawienia możemy wyeksportować do pliku z 

rozszerzeniem .dat, dzięki czemu przy wykonywaniu kolejnego projektu w prosty  
i szybki sposób zaimportujemy ustandaryzowany przez nas formatu opisu i rysowania. 
Skróty klawiszowe możemy w prosty sposób zaimportować. Wpisujemy komendę 
„dostosuj”, a następnie w oknie wybieramy zakładkę „klawiatura” i importujemy plik, 
analogicznie postępujemy dla aliasów. 

2.1.  Ustawienia ogólne – skala i jednostki 
Wybieramy polecenie „ustawienia” znajdujące się w zakładce „zbrojenie”, na karcie 
„deskowanie”.  

 
Rys. 2.1. Ustawienia - definicja ustawień rysunkowych. 

Po wybraniu tej opcji pojawia się okno dostosowawcze ustawień rysunkowych.  
W zakładce ogólne mamy możliwość dostosowania skali, jednostek i dokładności 
wymiarowania. 

 
Rys. 2.2. Ustawienia - ogólne. 
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2.2.  Ustawienia konstrukcyjne i rysunkowe - zbrojenie 
W kolejnej zakładce znajdują się ustawienia dotyczące zbrojenia. Ustawienia 

konstrukcyjne definiują standard wg. którego wykonywany będzie rysunek (Norma), 
klasę betonu, współczynników korekcyjnych, ustawień prętów i siatek. 

 
Rys. 2.3. Ustawienia - zbrojenie. 

Wybierając „ustawienia prętów…” w oknie ustawienia konstrukcyjne, wyświetlamy 
okno dostosowawcze  danych dotyczących zbrojenia elementów za pomocą prętów. 
Możemy ustalić podstawową klasę stali, współczynnik częściowy, promienie gięcia 
prętów w zależności od średnicy pręta, minimalny i maksymalny rozstaw prętów, 
maksymalną długość pręta, szczegóły dotyczące zaokrąglania, numer pierwszej pozycji 
na rysunku oraz minimalną otulinę pręta. 

 
Rys. 2.4. Ustawienia konstrukcyjne - ustawienia konstrukcyjne prętów. 

Pole odnoszące się do siatek spawanych umożliwia wybór katalogu siatek (PL, CZ+SK), 
wybór podstawowej siatki stosowanej na rysunku, utworzenie własnych rodzajów siatek 
w bibliotece siatek oraz  określenie minimalnego rozmiaru oczka siatki. 
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Rys. 2.5. Ustawienia konstrukcyjne - ustawienia siatek spawanych. 

Ustawienia rysunkowe odnoszą się do sposobu rysowania i opisywania elementów 
rysunkowych. W polu „Etykiety prętów…” definiujemy typ czcionki, wysokość tekstu,  
i współczynnik skali dla numeracji i opisów. Ustalamy czy numeracja prętów ma być 
wykonywana na odnośniku, a także wybieramy znacznik granicy, odległość tekstu od 
granicy oraz wielkość otoczki numeru. 

 
Rys. 2.6. Ustawienia rysunkowe - etykiety prętów. 

Standard wymiarowania ustalamy w polu „wymiary…”. Dostosowujemy wysokość, 
sposób umiejscowienia oraz odsunięcie tekstu, a także długość przedłużenia 
odpowiednich elementów linii wymiarowej, wielkość znacznika granicy linii wymiarowej 
oraz kolorystykę tekstu i linii wymiarowej wraz ze wszystkimi jej elementami. 
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Rys. 2.7. Ustawienia rysunkowe – wymiary. 

W polu „warstwy…” możemy dostosować kolorystykę i typ linii dla każdej z warstw 
używanych przy generowaniu zbrojenia, dodatkowo możemy zaimportować plik  
z ustalonymi wcześniej warstwami. 

 
Rys. 2.8. Ustawienia rysunkowe - warstwy. 

Pole „szalunek…” umożliwia dostosowanie sposobu rysowania szalunku, mamy 
możliwość rysowania szalunku w postaci linii, lub w postaci linii wraz z wypełnieniem 
konturu. 
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Rys. 2.9. Ustawienia rysunkowe - szalunek. 

Ustawienia rysunkowe dotyczące zbrojenia za pomocą prętów definiują sposób 
rysowania grubości prętów, sposobu ich wyświetlania w przekroju, format opisu prętów 
w zależności od sposobu wyświetlania pręta na rysunku. W oknie dostosowawczym opisy 
prętów możemy również zdefiniować własny standard opisu rzędu prętów (styl 
prezentacji opisu, symbole ograniczające oraz formaty etykiet prętów). 

 
Rys. 2.10. Ustawienia rysunkowe - pręty. 

W przypadku ustawień siatek zgrzewanych mamy analogiczne ustawienia jak dla 
prętów, tzn. mamy możliwość dostosowania sposobu wyświetlania tworzonych siatek w 
zależności od widoku(na rzucie i przekroju), możemy ustandaryzować format opisu 
siatek( wybrać jeden z domyślnych, lub utworzyć własny). 

 
Rys. 2.11. Ustawienia rysunkowe - siatki. 
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2.3.  Ustawienia opisowe projektu – dane projektu 
Zakładka „dane projektu” umożliwia ustandaryzowanie formy opisu projektu. 

Możemy modyfikować dane informacyjne odnoszące się do aktualnie wykonywanego 
projektu. 

 
Rys. 2.12. Ustawienia - dane projektu. 

2.4.  Ustawienia - inne 
W zakładce „Inne” możemy włączyć funkcję przyspieszania sprzętowego i tworzenia 

automatycznego plików .log opisujących zdarzenia. 
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3.  Zbrojenie  belki żelbetowej 
3.1.  Tworzenie szalunku 

Szalunek jest podstawowym elementem rysunkowym umożliwiającym detalowanie 
zbrojenia w programie Cadkon+ RC. Możemy tworzyć go w oparciu o rysunki płaskie 
(rzuty i przekroje) i modele trójwymiarowe (bryły 3D). Aby utworzyć szalunek wybieramy 
funkcję „tworzenie szalunku” znajdującą się w zakładce „Zbrojenie” na karcie 
„Deskowanie”. 

 
Rys.  3.1. Tworzenie szalunku - funkcja tworzenia szalunku. 

Po wybraniu funkcji pojawia się okno, w którym wprowadzamy nazwę naszego 
szalunku i określamy klasę betonu. Następnie określamy głębokość przekroju, możemy 
ręcznie wpisać wartość głębokości przekroju lub określić ją na ekranie poprzez kliknięcie 
dwóch skrajnych punktów przekroju. Kolejnym krokiem jest definicja widoku 2D na 
podstawie którego tworzony jest szalunek, w naszym przypadku jest to widok przedni 
belki, po czym należy wybrać opcję „Wybierz 2D/3D <” i zaznaczyć widok naszej belki. 

 

Rys.  3.2. Tworzenie szalunku - okno definiujące kształt szalunku. 
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Określamy kąt bazowy (0°) i potwierdzamy wybór, a następnie przechodzimy do 
definicji przekrojów. 

 
Rys.  3.3. Tworzenie szalunku - okno definiujące przekrój szalunku. 

Wybieramy „płaszczyzna przekroju”, wybieramy punkty, w których ma zostać 
utworzony przekrój i określamy jego głębokość, następnie za pomocą opcji „wybierz <” 
wybieramy odpowiedni przekrój(zaznaczamy go, wprowadzamy kąt bazowy, określamy 
punkt odniesienia, wstawiamy przekrój w odpowiednim miejscu oraz potwierdzamy 
wybór). Postępujemy analogicznie dla dwóch pozostałych przekrojów. 

 
Rys.  3.4. Tworzenie szalunku - widok gotowego szalunku. 
Po wykonaniu powyższych kroków, szalunek belki zostaje utworzony. 
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3.2.  Zbrojenie główne 
Mając utworzony szalunek możemy przejść do następnego kroku, którym jest 

utworzenie zbrojenia elementu. Zbrojenie elementu tworzone jest na rysunkach płaskich  
i jednocześnie w 3D. Aby utworzyć pręty zbrojeniowe, należy użyć funkcji „Definiowanie 
prętów” znajdującej się w zakładce „Zbrojenie” na karcie „Zbrojenie”. 

 
Rys.  3.5. Tworzenie zbrojenia - definiowanie prętów. 
Po wybraniu funkcji definiowania prętów należy wybrać rzut lub przekrój na którym 
aktualnie chcemy pracować, w naszym przypadku wybieramy widok przedni belki. Gdy 
odpowiedni rzut lub przekrój został wybrany, ukazuje się okno umożliwiające definicję 
prętów zbrojeniowych (Rys. 3.2.).  

 

Rys.  3.6. Tworzenie zbrojenia - okno definiujące zbrojenie. 
Program umożliwia nam wstawianie prętów na kilka sposobów. Zbrojenie główne 
utworzymy przy użyciu prętów predefiniowanych, w tym celu wybieramy zakładkę 
„Według kształtu”, a następnie określamy parametry zbrojenia (klasa stali, średnica 
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prętów oraz otuliny na każdym z kierunków) i wybieramy  typ pręta z biblioteki prętów 
predefiniowanych (dane jak na poniższym rysunku). 

 
Rys.  3.7. Zbrojenie główne – wstawianie prętów predefiniowanych. 
Po określeniu wszystkich parametrów wybieramy „Punkty narożne szalunku <”  a 
następnie zgodnie z wyświetlonym schematem wybieramy punkty charakterystyczne 
naszej belki. 

 
Rys.  3.8. Zbrojenie główne - określanie punktów narożnych szalunku. 
Kolejnym etapem jest rozkład prętów, w tym celu wybieramy polecenie „Rozkład…” 
(zaznaczono na poniższym rysunku).  
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Rys.  3.9. Zbrojenie główne - rozkład zbrojenia. 
Przechodzimy do określenia punktu odniesienia, na podstawie którego zostaną 
wstawione pręty. 

 
Rys.  3.10. Zbrojenie główne - określanie punktu odniesienia. 
Następnym etapem jest wybór przekroju, w którym rozłożymy pręty, po dokonaniu 
wyboru określamy w jaki sposób chcemy rozkładać pręty ( w tym przypadku prosty rząd 
prętów). Pojawia się okno „Styl rozkładu prętów”, w zakładce „Prosty rząd prętów” 
określamy otuliny, definiujemy sposób wprowadzania rzędu prętów jako „Początek-
Koniec-Liczba” i wprowadzamy dane jak na poniższym rysunku, po czym przechodzimy 
do rozkładu. 
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Rys.  3.11. Zbrojenie główne - definicja rozkładu prętów. 
Następnie na przekroju zaznaczamy odcinek na którym mają zostać rozłożone pręty i 
program umieszcza je w naszej belce. 

 
Rys.  3.12. Zbrojenie główne - gotowe zbrojenie górne belki. 
Przechodzimy do definicji zbrojenia dolnego belki, zbrojenie to wykonamy w analogiczny 
sposób. Wybieramy „Definiowanie prętów”, rysunek belki i „Parametry formatu pręta…”, 
przełączamy na parametry szczegółowe, w których zmieniamy parametry na typ  
z możliwością określania długości poszczególnych segmentów pręta (tak jak poniżej). 

 
Rys.  3.13. Zbrojenie główne - zmiana parametrów pręta. 
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Następnie określamy długość segmentów A i C jako 150 mm i przechodzimy do wyboru 
punktów narożnych szalunku. 

 
Rys.  3.14. Zbrojenie główne - określenie długości segmentów pręta. 
Kolejnym etapem jest rozkład prętów, w tym przypadku postępujemy analogicznie jak 
przy zbrojeniu górnym, zmieniając liczbę prętów na 4 szt. 

 
Rys.  3.15. Zbrojenie główne - gotowe zbrojenie górne i dolne belki. 
Dodatkowo dozbroimy belkę prętem odgiętym nad podporą pośrednią.Postępować 
będziemy w analogiczny sposób jak w dwóch poprzednich przypadkach, uwzględniając 
pewne zmiany. Wybieramy „Definiowanie prętów”, „Pręty…” oraz kształt pręta jak 
poniżej. 
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Rys.  3.16. Zbrojenie główne – określenie kształtu pręta odgiętego. 
Następnie modyfikujemy parametry wprowadzania pręta (typ jak poniżej). 

 
Rys.  3.17. Zbrojenie główne - parametry wprowadzania pręta odgiętego. 
Określamy długości poszczególnych segmentów pręta, kąt odgięcia oraz otuliny (tak jak 
poniżej) i przechodzimy do definicji punktów narożnych szalunku. 
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Rys.  3.18. Zbrojenie główne - długości segmentów pręta odgiętego. 
Wybieramy odpowiednie punkty zgodnie z wyświetlonym schematem wprowadzania,  
a następnie rozkładamy pręt w przekroju. Pręt rozkładamy wybierając zakładkę „Pręty 
pojedyncze”, określamy w niej odsunięcie do osi pręta i rozkładamy pręt w przekroju. 

 
Rys.  3.19. Zbrojenie główne - rozkład pręta odgiętego. 
Po rozłożeniu pręta uzyskujemy pełne zbrojenie główne belki, teraz możemy przejść do 
definicji zbrojenia poprzecznego (strzemion). 



24  

 
Rys.  3.20. Zbrojenie główne - utworzone zbrojenie główne. 

3.3.  Zbrojenie poprzeczne 
Zbrojenie poprzeczne tworzymy bazując na przekrojach elementu, aby utworzyć 

zbrojenie wybieramy „Definiowanie prętów”, a następnie przekrój na którym będziemy 
bazować. Następnym krokiem jest wybór kształtu strzemiona ( rysunek poniżej). 

 
Rys.  3.21. Zbrojenie poprzeczne - wybór kształtu strzemiona z biblioteki. 
Określamy średnicę pręta oraz otuliny na każdym z kierunków(tak jak poniżej)  
i przechodzimy do wyboru punktów narożnych szalunku. 
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Rys.  3.22. Zbrojenie poprzeczne - parametry strzemion. 
Kolejnym krokiem jest rozkład zbrojenia, w tym celu wybieramy punkt odniesienia, a 
następnie rysunek belki, na którym rozłożymy strzemiona. W oknie dotyczącym rozkładu 
wybieramy metodę, za pomocą które będziemy rozkładać strzemiona oraz wpisujemy 
poszczególne odległości odnoszące się do zbrojenia poprzecznego. 

 
Rys.  3.23. Zbrojenie poprzeczne - parametry rozkładu strzemion. 
Wprowadzamy pręty na odpowiednim odcinku, następnie wybieramy polecenie 
„Rozstaw prętów w częściach” i określamy parametry jak na poniższym rysunku, po 
wprowadzeniu zmian zatwierdzamy je i mamy utworzone zbrojenie poprzeczne  
w jednym z segmentów belki.  
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Rys.  3.24. Zbrojenie poprzeczne - dostosowanie rozstawu strzemion. 
Zbrojenie poprzeczne drugiego segmentu belki wykonamy przy użyciu standardowego 
polecenia CAD, jakim jest lustro, w tym celu zaznaczamy nasz rząd strzemion i wpisujemy 
LUS, a następnie wybieramy oś symetrii względem której odbijemy nasze strzemiona, na 
samym końcu zatwierdzamy wybór. Jeśli chcemy utworzyć jeden rząd strzemion na całej 
długości belki, możemy rozbić poszczególne rzędy przy użyciu funkcji „rozbij”(_explode), 
a następnie wybrać narzędzie „Połącz pręty w grupę” i ponownie utworzyć rząd prętów, 
tym razem już na całej długości belki.  

 
Rys.  3.25. Zbrojenie poprzeczne - funkcja połącz pręty w grupę. 
Zbrojenie belki zostało utworzone, teraz możemy przejść do kolejnego etapu tworzenia 
dokumentacji rysunkowej. 

 
Rys.  3.26. Zbrojenie poprzeczne - gotowe zbrojenie belki. 
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3.4.  Opisy prętów 
Opisy prętów w programie CADKON+ RC tworzymy przy użyciu etykiet. Na początku 

należy utworzyć własny styl etykiety, za pomocą którego będziemy opisywać zbrojenie. 
Styl etykietowania tworzymy wybierając „Ustawienia” -> „Zbrojenie” -> „Pręty…”.  

 
Rys.  3.27. Opisy prętów - ustawienia opisowe. 
Następnie przechodzimy do zakładek „Format opisu pręta” oraz „Format opisu rzędu 
prętów”. W pierwszej z nich wybieramy „Pręt prostopadły do przekroju…” 

 
Rys.  3.28. Opisy prętów - ustawienia opisu pręta. 
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W nowo otwartym oknie wybieramy „Nowy format etykiety…”, a następnie tworzymy 
etykietę opisową w oparciu o symbole(tak jak zaznaczono poniżej), każdy z symboli 
opisuje indywidualny parametr pręta, który zostanie umieszczony w etykiecie. 

 
Rys.  3.29. Opisy prętów - format etykiety pręta prostopadłego do przekroju. 
Następnie w analogiczny sposób tworzymy format opisu etykiety pręta równoległego do 
przekroju, zmieniając jedynie oznaczenie średnicy pręta. 

 
Rys.  3.30. Opisy prętów - format etykiety pręta równoległego do przekroju. 
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Kolejnym etapem jest ustalenie formatu opisowego etykiety rodziny prętów, służącej do 
wykonywania opisów rzędów prętów (np. strzemiona w belce). Format opisowy 
ustalamy w zakładce „Format opisu rzędu prętów”, wprowadzamy opisy jak dla prętów 
pojedynczych oraz określamy styl prezentacji rzędu(sposób w jaki program będzie 
opisywał rzędy). Wprowadzamy dane jak na poniższym zrzucie. 

 
Rys.  3.31. Opisy prętów - format i styl prezentacji etykiety rodziny prętów. 
Po wprowadzeniu powyższych danych przechodzimy do opisu przekrojów, na początek 
tworzymy przekroje belki używając polecenia „Przekrój 2D”. Wybieramy narzędzie do 
generowania przekrojów, określamy płaszczyznę przekroju oraz jego zasięg. Po 
utworzeniu przekrojów przechodzimy do ich opisu, w tym celu wybieramy polecenie 
„Etykieta pręta” znajdujące się na karcie „Rysunek”, a następnie klikając LPM w pręt na 
przekroju i potwierdzając klawiszem enter lub spacją (oba klawisze działają zamiennie) 
wprowadzamy etykietę na rysunku. 

 
Rys.  3.32. Opisy prętów – narzędzie do generacji przekroju oraz funkcja etykietowania 
prętów. 
Etykiety prętów możemy wstawiać pod dowolnym kątem, dzięki czemu rysunek będzie 
bardziej przejrzysty. 
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Rys.  3.33. Opisy prętów - gotowe etykiety przekroju. 
W przypadku opisu rzędu prętów (zbrojenie poprzeczne) używamy funkcji „Etykieta 
rodziny prętów”. Wybieramy funkcję, następnie wybieramy rząd prętów, który chcemy 
opisać, potwierdzamy wybór enterem i ustalamy miejsce usytuowania linii wymiarowej 
opisującej poszczególne rozstawy prętów oraz stronę umieszczenia etykiety. Pozostałe 
rysunki opisujemy w identyczny sposób, dzięki czemu otrzymamy kompletny opis 
zbrojenia elementu. 

 
Rys.  3.34. Opisy prętów - kompletny opis zbrojenia belki. 

3.5.  Detal gięcia 
Program CADKON+ RC umożliwia automatyczne generowanie detali gięcia prętów 

zbrojeniowych. Mogą one być generowane indywidualnie dla pojedynczych prętów lub 
dla całego rysunku. Utworzone detale gięcia są automatycznie wymiarowane  
i opisywane przez program.  Aby utworzyć detale gięcia dla całego rysunku wybieramy 
funkcję „Detal gięcia”(zaznaczono na poniższym rysunku), następnie klikamy w ramkę 
rysunku, dla którego chcemy wygenerować detale i potwierdzamy nasz wybór. 
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Rys.  3.35. Detal gięcia - funkcja generowania detali gięcia dla całego rysunku. 
Pojawia się okno, w którym dostosowujemy format opisu detali gięcia oraz etykiet. 
Potwierdzamy wprowadzone ustawienia i wybieramy miejsce wstawienia detali na 
rysunku. 

 
Rys.  3.36. Detal gięcia - wygenerowane detale gięcia zbrojenia belki. 
Otrzymujemy automatycznie zwymiarowane i opisane detale gięcia wygenerowane 
przez program. W przypadku gdy chcemy wygenerować detal gięcia dla jednego pręta 
wybieramy funkcję „Detal gięcia – pojedynczo”, następnie wybieramy pręt, który chcemy 
„wyciągnąć” i ustalamy miejsce położenia detalu gięcia oraz jego etykiety. 

3.6.  Zestawienie stali zbrojeniowej 
Zestawienie stali jest niezbędną częścią dokumentacji technicznej. Program umożliwia 

automatyczne wygenerowanie zestawień stali zbrojeniowej. Tabele zestawcze mogą być 
wstawiane na rysunku, wyeksportowane do pliku .xlsx(Excel) lub do pliku tekstowego. 
CADKON+RC umożliwia wstawianie trzech różnych typów tabel zestawczych prętów 
zbrojeniowych. Klasyczny typ „Tabela prętów” będący wyłącznie tabelą opisową, „Tabela 
prętów z detalem gięcia”, czyli klasyczna tabela rozszerzona o schematy kształtu gięcia 
prętów oraz „Tabela prętów o zmiennej długości” opisująca pozycje, w której długość 
prętów jest zmienna. Narzędzia służące do generowania zestawień znajdują się na karcie 
„Rysunek”. 
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Typ zestawienia wybieramy z rozwijalnej listy (przedstawiono na poniższym rysunku). 

 
Rys.  3.37. Zestawienie stali zbrojeniowej - narzędzia generujące zestawienie. 
Na potrzeby ćwiczenia utworzymy standardową tabelę zestawczą. Wybieramy „Tabela 
prętów”, pojawia się okno w którym określamy jakie elementy mają być uwzględnione 
w tabeli i potwierdzamy nasz wybór. 

 
Rys.  3.38. Zestawienie stali zbrojeniowej - wybór elementów uwzględnianych w tabeli. 
Kolejnym etapem jest określenie ustawień tabeli(dokładność oraz jednostki), a także 
miejsca wstawienia (Na rysunek).  
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Rys.  3.39. Zestawienie stali zbrojeniowej - ustawienia tabeli. 
Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia i wybieramy miejsce wstawienia tabeli na 
naszym rysunku. Program generuje zestawienie stali zbrojeniowej dla wybranych 
elementów. 

 
Rys.  3.40. Zestawienie stali zbrojeniowej - gotowe zestawienie stali. 
Zestawienie stali wraz z detalem gięcia wykonujemy w analogiczny sposób, przy użyciu 
narzędzia „Tabela prętów z detalem gięcia”. Dostosowujemy ustawienia i wygląd tabeli 
wedle naszych oczekiwań, określamy czy tabela ma być wstawiona na rysunku  
i ostatecznie określamy miejsce wstawienia tabeli. 
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Rys.  3.41. Zestawienie stali zbrojeniowej - wygenerowana tabela wraz z detalami gięcia. 

3.7.  Modyfikacja pręta 
• Modyfikacja pojedynczego pręta 

Utworzone pręty możemy modyfikować w dowolnej chwili. Kształt lub długość pręta 
możemy zmieniać przy użyciu węzłów lub narzędzi znajdujących się na karcie „Edycja 
prętów i obiektów”. Używając węzłów na pręcie możemy dowolnie zmieniać jego kształt 
i wydłużać poszczególne segmenty. 
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Rys.  3.42. Modyfikacja pręta - edycja pręta za pomocą węzłów. 
Natomiast stosując narzędzia umieszczone na karcie „Edycja prętów i obiektów” możemy 
dzielić pręty, zmieniać długości poszczególnych segmentów, modyfikować kąty i średnicę 
gięcia oraz rozstawy prętów. 

 
Rys.  3.43. Modyfikacja pręta - narzędzia umożliwiające edycje pręta. 
Wybierając polecenie np. „Długość odcinka pręta” program informuje nas w  wierszu 
poleceń co mamy zrobić krok po kroku, musimy wyłącznie postępować zgodnie z 
wyświetlanymi komunikatami.  

• Modyfikacja rzędu prętów 
W przypadku zmiany rozstawu prętów w rzędach mamy dwie możliwości redefinicji 
rozstawu. Pierwszą z nich jest narzędzie „Rozstaw prętów”, dzięki któremu możemy 
zmieniać rozstawy na poszczególnych odcinkach lub w całej belce w zależności od tego 
jaki odcinek zaznaczymy(wybór pierwszego i ostatniego pręta). Na początku wybieramy 
rząd prętów, który chcemy edytować, następnie zaznaczamy pierwszy i ostatni pręt, 
pomiędzy którymi będziemy zmieniać rozstawy. Po dokonaniu wyboru pojawia się okno, 
w którym przedstawione są dane dotyczące zaznaczonego rzędu prętów ( liczba prętów, 
odsunięcia od krawędzi elementu(otulina prętów) oraz poszczególne rozstawy). 
Rozstawy możemy dowolnie modyfikować zmieniając ich wartości. 
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Rys.  3.44. Modyfikacja pręta - edycja rzędu prętów. 
Zmiany wprowadzane na rysunku są automatycznie uwzględniane w detalach gięcia  
i zestawieniach stali, dzięki czemu nie musimy tracić czasu na nanoszenie poprawek.  

3.8.  Wymiarowanie szalunku 
Linie wymiarowe opisujące kształt elementu tworzone są w klasyczny sposób. 

Najpierw należy utworzyć styl wymiarowania, w tym celu przechodzimy do zakładki 
„Wymiary  
i opisy” na kartę „Wymiary” gdzie wybieramy „Styl wymiarowania…”. 

 
Rys.  3.45. Wymiarowanie szalunku - styl wymiarowania. 
Następnie w oknie systemowym wybieramy „Nowy…” i tworzymy nowy styl 
wymiarowania na podstawie stylu ISO-25 o nazwie „wymiarowanie szalunku 1do50”. 
Ustalamy wszystkie dane jak na poniższych rysunkach. 
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Rys.  3.46. Wymiarowanie szalunku - tworzenie nowego stylu wymiarowania. 

 
Rys.  3.47. Wymiarowanie szalunku - parametry linii wymiarowych. 
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Rys.  3.48. Wymiarowanie szalunku - parametry strzałek. 

 
Rys.  3.49. Wymiarowanie szalunku - parametry tekstu. 
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Rys.  3.50. Wymiarowanie szalunku - parametry formatu. 

 
Rys.  3.51. Wymiarowanie szalunku - parametry jednostek. 
Po wprowadzeniu powyższych danych potwierdzamy nasze ustawienia i mamy 
utworzony własny styl wymiarowania. Teraz jeszcze utworzymy styl o nazwie 
„wymiarowanie szalunku 1do25”, w którym zmienimy jedynie wysokość tekstu na 
wartość 65 oraz zmieniając współczynnik skali jednostek na 0.5. Wymiarowanie 
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wykonujemy w klasyczny sposób używając narzędzia „Wymiar liniowy” oraz „Wymiar 
szeregowy”. Stosując odpowiednie style wymiarowania dopasowane do skali rysunku 
otrzymujemy wymiary o prawidłowej wysokości tekstu(efekt poniżej). 

 
Rys.  3.52. Wymiarowanie szalunku - zwymiarowana belka. 

3.9.  Wydawanie dokumentacji  
3.9.1. Ustawienia drukarki i obszaru papieru 

Podstawą do wydania dokumentacji rysunkowej jest ustawienie drukarki i obszaru 
papieru(layout). Aby przejść do ustawień naszego papieru przełączamy się z obszaru 
modelu do layoutu. Możemy to zrobić poprzez zmianę zakładki w lewym dolnym rogu 
obszaru roboczego lub poprzez przełączenie na pasku stanu. 

 
Rys.  3.53. Ustawienia drukarki i obszaru papieru - przejście do arkusza. 
Po przejściu do Layoutu 1 klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę naszego papieru 
(layout 1) i wybieramy „menedżer ustawień strony”. W pojawiającym się oknie możemy 
utworzyć nowe ustawienia papieru lub zmienić już istniejące. Utworzymy nowy styl 
druku dla naszego papieru. 
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Rys.  3.54. Ustawienia drukarki i papieru – ustawienia strony 
Ustalamy nazwę ustawień strony, przyjmijmy że nazwą będzie rozmiar papieru (A3). 
Następnie przechodzimy do ustawień strony. Wybieramy drukarkę, rozmiar papieru, 
orientację oraz styl wydruku (przyjmujemy założenia jak na poniższym rysunku). 

 
Rys.  3.55. Ustawienia drukarki i obszaru papieru - ustawienia papieru. 
Potwierdzamy wprowadzone dane i ustawiamy styl jako bieżący. 
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3.9.2. Ramka i tabelka rysunkowa 

Tworzymy nową warstwę w menedżerze warstw o nazwie ”Ramka i tabelka”,  
a następnie rysujemy ramkę używając standardowego narzędzia CAD (prostokąt) 
zaczynając w punkcie 0,0 i wpisując współrzędną końcową jako @420,297, następnie 
używając polecenia „odsuń”, odsuwamy naszą ramkę o 5 jednostek do wewnątrz i mamy 
utworzoną ramkę rysunkową. Teraz przejdziemy do tworzenia tabelki, rysujemy 
prostokąt o wymiarach 140x60 mm i umieszczamy go w prawym dolnym rogu. 
Następnym etapem jest podział na wiersze i kolumny oraz ich opis zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym poniżej. 

 
Rys.  3.56. Ramka i tabelka rysunkowa - tabelka rysunkowa. 
Otrzymujemy gotowy arkusz rysunkowy, na którym możemy umieścić rysunek. 

 
Rys.  3.57. Ramka i tabelka rysunkowa - gotowy arkusz rysunkowy. 
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3.9.3. Rzutnie 

Wyświetlanie elementów rysunkowych z obszaru modelu na papierze odbywa się za 
pomocą rzutni. Narzędzia do tworzenia rzutni znajdują się w zakładce „Widok” na karcie 
„Rzutnie”. Na początek tworzymy nową warstwę o nazwie „Rzutnie” w menedżerze 
warstw i ustawiamy, że będzie ona niedrukowalna (przekreślona ikona drukarki). Gdy 
mamy już utworzoną warstwę przeznaczoną do rysowania rzutni przechodzimy do ich 
tworzenia. 

 
Rys.  3.58. Rzutnie - tworzenie warstwy dla rzutni. 
Rysujemy je na naszym papierze, a następnie określamy zakres jaki mają prezentować 
oraz ich skalę (we właściwościach wpisując skalę użytkownika w odpowiedniej formie 
np. 1/50). 

 
Rys.  3.59. Rzutnie - tworzenie i dopasowanie skali rzutni. 
Dla każdego z elementów naszego rysunku wstawiamy osobną rzutnie. 
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Rys.  3.60. Rzutnie - utworzone rzutnie. 

3.9.4. Wydruk 

Przygotowany rysunek drukujemy używając polecenia „Drukuj” znajdującego się w 
zakładce „Drukuj” lub używając skrótu klawiszowego ctrl+p. Wszystkie ustawienia 
drukowania zostały ustalone na etapie tworzenia arkusza papieru, teraz wystarczy tylko 
je potwierdzić i otrzymujemy gotowy rysunek zapisany jako plik PDF. 

 
Rys.  3.61. Wydruk - utworzony rysunek belki. 
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4.  Zbrojenie słupa 
Zbrojenie belki żelbetowej zostało wykonane w sposób ręczny, natomiast zbrojenie 

słupa wykonamy w sposób automatyczny. Makra znajdujące się w programie 
umożliwiają wykonanie kompletnych rysunków standardowych elementów 
żelbetowych. 

 
Rys.  4.1. Zbrojenie słupa - model przestrzenny zbrojenia słupa. 

4.1.  Generowanie zbrojenia słupa - makro 
Rysunek możemy wykonać we wcześniej używanym pliku lub nowym zadaniu. 

Tworzenie słupa za pomocą makra sprowadza się wyłącznie do wprowadzenie danych  
w oknie systemowym. Wybieramy polecenie „Słup” z karty „Elementy konstrukcji”  
i pojawia nam się okno systemowe, w którym wprowadzamy dane. Określamy nazwę 
elementu, klasę betonu oraz wymiary słupa: wysokość = 400 mm, szerokość = 600 mm 
oraz długość = 4000 mm. Pozostałe wymiary pozostawiamy bez zmian, jak na poniższym 
rysunku. W przypadku gdy słup jest elementem powtarzalnym w konstrukcji wystarczy 
wpisać odpowiednią liczbę sztuk danego elementu i w zestawieniach zbrojenie zostanie 
przeliczone automatycznie w oparciu o wprowadzoną liczbę. 
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Rys.  4.2. Zbrojenie słupa żelbetowego - wymiary słupa. 
Następnie przechodzimy do zakładki „Strzemiona”, w której określamy klasę stali, otulinę 
i średnicę prętów zbrojenia poprzecznego oraz ich rozstaw na poszczególnych odcinkach 
oznaczonych symbolami (D1 – D5). Wprowadzamy dane jak poniżej. 

 
Rys.  4.3. Zbrojenie słupa żelbetowego - zbrojenie poprzeczne (strzemiona). 
Kolejnym etapem jest ustalenie parametrów zbrojenia głównego słupa, w tym celu 
przechodzimy na zakładkę „Zbrojenie pionowe – przekroje poprzeczne i układ”. 
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Określamy klasę stali, średnicę oraz liczbę prętów na każdym z kierunków oraz czy ma 
być dodane zbrojenie pośrednie na poszczególnych kierunkach i w jakiej liczbie. 

 
Rys.  4.4. Zbrojenie słupa żelbetowego - zbrojenie podłużne (pręty główne). 
Ostatnim etapem tworzenia słupa jest określenie kształtu zbrojenia głównego(czy pręty 
główne mają być wydłużone lub zakotwione). Wydłużamy wszystkie pręty o długość 1000 
mm. 

 
Rys.  4.5. Zbrojenie słupa żelbetowego - parametry kształtu zbrojenia głównego. 
Zatwierdzamy wprowadzone parametry słupa i wybieramy miejsce wstawienia na 
rysunku. Program generuje dwa rysunki płaskie i model 3D słupa. 
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Rys.  4.6. Zbrojenie słupa żelbetowego – wygenerowane rysunki konstrukcyjne słupa. 

4.2.  Opisy prętów 
Pręty opisujemy w analogiczny sposób jak dla belki używając narzędzi służących do 

etykietowania prętów. Jeśli chcemy dodawać opisy i tytuły płaskich rysunków 
zaznaczamy ramkę ograniczającą rysunek, a następnie klikamy PPM i wybieramy 
„właściwości RC…”, w oknie możemy zmieniać właściwości rysunku. 

 
Rys.  4.7. Opisy prętów - okno właściwości rysunku. 
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Rys.  4.8. Opisy prętów - opisane pręty. 

4.3.  Detal gięcia 
Detale gięcia generujemy dla całego rysunku, tok postępowania analogiczny jak w 

przypadku belki żelbetowej. Cała procedura opisana w pkt. 3.5. niniejszego podręcznika. 

 
Rys.  4.9. Detal gięcia - słup wraz z detalami gięcia. 



50  

4.4.  Zestawienie stali zbrojeniowej 
Zestawienie stali zostanie wygenerowane w sposób automatyczny przez program,  

w tym celu wybieramy narzędzie „Tabela prętów”, określamy parametry tabeli 
(analogicznie jak dla belki żelbetowej) i wstawiamy tabelę na rysunku. Gdy w danym 
projekcie mamy utworzone kilka szalunków musimy pamiętać, aby raportowane 
zbrojenie w tabeli dotyczyło wyłącznie słupa(odznaczamy belkę w oknie systemowym). 

 
Rys.  4.10. Zestawienie stali zbrojeniowej - wybór raportowanych elementów 
konstrukcji. 

 
Rys.  4.11. Zestawienie stali zbrojeniowej - wygenerowane zestawienie. 
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4.5.  Wymiarowanie szalunku 
Korzystając z wcześniej utworzonych stylów wymiarowania opisujemy szalunek słupa. 

Używamy klasycznego wymiarowania CAD. 

 
Rys.  4.12. Wymiarowanie szalunku - zwymiarowany słup. 

4.6.  Wydawanie dokumentacji 
Gotowy rysunek konstrukcyjny uzyskujemy w identyczny sposób jak w przypadku 

belki, jest to standardowe podejście w programach CAD. Na początku ustawiamy 
parametry papieru i drukarki, a następnie rysujemy ramkę i tabelkę rysunkową oraz 
wstawiamy rzutnie w odpowiednich skalach. Ostatnim krokiem jest wydruk do pliku PDF. 

 
Rys.  4.13. Wydawanie dokumentacji - wydruk słupa. 
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5.  Zbrojenie ściany żelbetowej 
Program CADKON+ RC posiada również makro umożliwiające szybkie zbrojenie ściany, 

w tym przykładzie przedstawiony zostanie tok postepowania w przypadku tworzenia 
zbrojenia ściany przy użyciu makra. 

 
Rys.  5.1. Zbrojenie ściany żelbetowej - widok przestrzennego modelu zbrojenia ściany. 

5.1.  Generowanie zbrojenia ściany – makro 
Podstawą rozpoczęcia tworzenia zbrojenia jest narysowanie widoku ściany wraz ze 

wszystkim otworami w niej występującymi. Na poniższym rysunku przedstawiono widok 
ściany wraz z wymiarami. 

 
Rys.  5.2. Generowanie zbrojenia ściany - widok ściany. 
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Następnie przechodzimy na kartę „Elementy konstrukcji i wybieramy narzędzie „Ściana”. 

 
Rys.  5.3. Generowanie zbrojenia ściany - makro ściana. 
Kolejnym etapem jest obrysowanie krawędzi ściany polilinią. Klikamy LPM na punkty 
narożne widoku naszej ściany (również otwór drzwiowy), aż do zamknięcia polilinii, 
wpisujemy „z” (polecenie zamknij) i kończymy wprowadzanie polilinii. Otwiera się okno 
systemowe służące do wprowadzania danych dotyczących parametrów ściany.  
W zakładce „Kształt ściany” określamy nazwę elementu, liczbę sztuk(jeśli element jest 
powtarzalny w konstrukcji zbrojenie zostanie przemnożone przez liczbę elementów), 
grubość ściany oraz klasę betonu. 

 
Rys.  5.4. Generowanie zbrojenia ściany - parametry kształtu ściany. 
Po określeniu powyższych parametrów przechodzimy na zakładkę „Zbrojenie ścian”,  
w której ustalamy klasę stali, otuliny, średnice i rozstawy prętów zbrojeniowych. 
Dodatkowo możemy zastosować spinki łączące zbrojenie. Wszystkie parametry ustalamy 
według poniższego wzoru. 
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Rys.  5.5. Generowanie zbrojenia ściany - parametry zbrojenia. 
Kolejnym etapem jest ustalenie sposobu rozmieszczenia prętów, w tym celu 
przechodzimy na ostatnią zakładkę i wybieramy sposób w jaki rozkładane będą pręty  
w ścianie. Możemy również dodać dodatkowe pręty na krawędziach ściany, na potrzeby 
ćwiczenia dodamy pręty „U-bigle” na krawędziach nr 3,6,7 i 8(wymiary segmentów 
dodatkowych prętów przedstawione są na poniższym rysunku). 

 
Rys.  5.6. Generowanie zbrojenia ściany - rozmieszczenie zbrojenia. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy je poprzez wybór „OK” i ściana 
zostaje wygenerowana przez program. 
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Rys.  5.7. Generowanie zbrojenia ściany - wygenerowana ściana. 
Otrzymaliśmy płaski rysunek oraz model 3D ściany. 

5.2.  Otwór w ścianie 
W przypadku występowania otworów wewnątrz ściany(np. otwór okienny) musimy je 

wyciąć stosując w tym celu narzędzie „Otwór w zbrojeniu” znajdujące się na karcie 
„Edycja”. 

 
Rys.  5.8. Otwór w ścianie -  narzędzie do wycinania otworów w zbrojeniu. 
Wybieramy narzędzie „Otwór w zbrojeniu”, klikamy LPM na rysunek wewnątrz którego 
będziemy wycinać otwór, po czym pojawia się okno systemowe. 

 
Rys.  5.9. Otwór w ścianie - okno systemowe umożliwiające określenie kształtu otworu  
i otuliny krawędzi. 
W oknie określamy otulinę krawędzi otworu oraz klikamy LPM „Punkty narożne 
otworu<”, dzięki którym określimy kształt wycinanego otworu. Następnie wybieramy 
punkty narożne otworu okiennego, wpisujemy „z” (polecenie zamknij) potwierdzamy 
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nasz wybór i przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest ustalenie w jaki sposób ma 
zostać zmodyfikowane zbrojenie na krawędzi wycinanego otworu. 

 
Rys.  5.10. Otwór w ścianie - edycja krawędzi wycinanego otworu. 
Wybieramy, że krawędzie otworu będą edytowane oraz będzie to edycja poziomu 2,  
w której zostaną dodane pręty „U-bigle” na krawędzi. Wchodzimy w „Poziom 2…”  
i ustalamy poszczególne wymiary dodawanych prętów(jak na poniższym rysunku). 

 
Rys.  5.11. Otwór w ścianie - parametry dodatkowych prętów na krawędzi otworu. 
Zatwierdzamy wprowadzone dane i otwór zostaje wycięty. 
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Rys.  5.12. Otwór w ścianie - wycięty otwór wraz z dodanymi prętami na jego krawędzi. 

5.3.  Generowanie przekrojów ściany 
Przekroje ściany możemy wygenerować w sposób półautomatyczny. Jeśli chcemy 

uzyskać przekroje ściany wraz z otworami musimy je najpierw wygenerować, w tym celu 
wybieramy „Dodatkowy przekrój 3D”, następnie określamy widok na którym będziemy 
bazować oraz nazwę pod jaką będzie utworzony widok i przechodzimy do zdefiniowania 
płaszczyzny przekroju oraz jej głębokości(zasięgu). 

 
Rys.  5.13. Generowanie przekrojów ściany - dodawanie nowego przekroju. 
Wstawiamy płaszczyznę przekroju, określamy głębokość oraz wybieramy „Rysuj<”  
i wrysowujemy kształt przekroju, po czym zamykamy okno.  
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Utworzyliśmy przekrój i teraz możemy go wstawić jako rysunek płaski. Pozostałe 
przekroje w charakterystycznych miejscach tworzymy w identyczny sposób. 
 

 
Rys.  5.14. Generowanie przekrojów ściany - wygenerowane przekroje. 
Teraz możemy wygenerować przekrój w dowolnym miejscu naszej ściany. 

5.4.  Opisy prętów 
Opisy prętów wykonujemy przy użyciu wcześniej poznanych narzędzi, czyli etykieta 

pręta oraz etykieta rodziny prętów. Stosujemy ustawienia etykiet przyjęte na samym 
początku. 

 
Rys.  5.15. Opisy prętów - pręty wraz z etykietami. 
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5.5.  Detal gięcia 
Detale gięcia tworzymy używając narzędzia „Detal gięcia” lub „Detal gięcia - 

pojedynczo”. Stosując identyczne podejście jak w przypadku belki i słupa. 

 
Rys.  5.16. Detal gięcia - wygenerowane detale gięcia prętów zbrojeniowych ściany 
żelbetowej. 

5.6.  Zestawienie stali 
Zestawienie zbrojenia ściany żelbetowej generujemy automatycznie w formie tabeli 

umieszczonej na rysunku. Stosujemy narzędzie „Tabela prętów” i w oknie wyboru 
raportujemy wyłącznie ścianę. Tabelę dostosowujemy identycznie jak dla belki 
żelbetowej, ustawienia te opisano w pkt. 3.6. Dodatkowo generujemy tabele dla prętów 
o zmiennej długości występujących w naszej ścianie, w tym celu używamy narzędzia 
„Tabela prętów o zmiennej długości”.  

 
Rys.  5.17. Zestawienie stali - wygenerowane zestawienia stali zbrojeniowej ściany. 
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5.7.  Wymiarowanie szalunku 
Szalunek ściany wymiarujemy w klasyczny sposób dla programu CAD, używając stylu 

wymiarowania utworzonego we wcześniejszym etapie. Wybieramy styl wymiarowania w 
skali 1:50 i wymiarujemy rysunki ściany. 

 
Rys.  5.18. Wymiarowanie szalunku - przykład wymiarowania rysunków ściany. 

5.8.  Wydawanie dokumentacji 
Ostatnim etapem przygotowania dokumentacji rysunkowej jest przygotowanie 

arkusza papieru oraz wydruk. W tym przypadku postępujemy według procedury opisanej 
w pkt. 3.9. 

 
Rys.  5.19. Wydawanie dokumentacji - gotowy rysunek konstrukcyjny ściany. 
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6.  Zbrojenie schodów 
Schody są jednym z najważniejszych elementów konstrukcji budynku, dlatego nie 

może zabraknąć przykładu ich zbrojenia. Poniżej przedstawiony zostanie sposób 
detalowania zbrojenia schodów prostych, dwubiegowych. 

 
Rys.  6.1. Zbrojenie schodów - widok przestrzennego modelu zbrojenia. 
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Rys.  6.2. Zbrojenie schodów - wymiary schodów. 

6.1.  Tworzenie szalunku 
Podstawą rozpoczęcia pracy jest utworzenie szalunku. Szalunek tworzymy w oparciu 

o płaskie rysunki (rzut i przekroje biegów schodowych). 

 
Rys.  6.3. Tworzenie szalunku - rysunki płaskie schodów. 
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Wybieramy funkcję tworzenia szalunku, w oknie określamy widok na którym będziemy  
bazować (rzut schodów) oraz wpisujemy głębokość szalunku równą 2750 mm(wysokość 
schodów) i wybieramy 2D/3D (zaznaczamy rzut schodów), po dokonaniu wyboru 2D, 
opcja wyboru zostaje wyszarzana.   

 
Rys.  6.4. Tworzenie szalunku - określenie podstawowego widoku. 
Następnym etapem jest utworzenie przekrojów szalunku, w tym celu wybieramy opcje 
„Przekroje”, po czym w nowym oknie określamy płaszczyznę przekroju oraz jego zasięg  
i wstawiamy przekrój w odpowiednim miejscu (identycznie jak w przypadku wcześniej 
utworzonej belki). 

 
Rys.  6.5. Tworzenie szalunku -  określanie płaszczyzny przekroju. 
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Rys.  6.6. Tworzenie szalunku - wstawianie przekroju schodów. 
Gdy wprowadzimy przekroje schodów, zamykamy okno systemowe i otrzymujemy 
szalunek. Po otrzymaniu szalunku możemy przejść do detalowania zbrojenia. 

6.2.  Detalowanie zbrojenia schodów 
Zbrojenie utworzymy korzystając z funkcji „Definiowanie prętów”, wybieramy funkcje 

i definiujemy pręty podłużne biegu schodowego przy użyciu polilinii. Schody będziemy 
zbroić prętami o średnicy 12 mm. Na samym początku rysujemy oczekiwany kształt pręta 
za pomocą polilinii.  

 
Rys.  6.7. Detalowanie zbrojenia - kształt prętów zbrojenia podłużnego. 
Następnym etapem jest wybór funkcji „Definiowanie prętów”, w oknie wybieramy 
zakładkę „Według polilinii”, określamy średnicę zbrojenia (12 mm) i wybieramy polilinię 
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definiującą kształt pręta, kolejnym etapem jest określenie otuliny na dla każdego 
segmentu (przyjmujemy 20 mm). Na samym końcu rozkładamy pręty w biegu schodów. 

 
Rys.  6.8. Detalowanie zbrojenia - rozkład prętów. 
Przechodzimy do definicji zbrojenia poprzecznego (bazujemy na rzucie), w tym celu 
wybieramy „Definiowanie prętów” i wybieramy pręt prosty z biblioteki prętów 
definiowanych. Ustalamy średnicę pręta równą 12 mm oraz ich otulinę o wartości 32 
mm. Pręty rozkładamy wzdłuż krawędzi biegu. Wszystkie powyższe kroki wykonujemy 
analogicznie dla górnego biegu i otrzymujemy efekt jak na poniższym rysunku. 

 
Rys.  6.9. Detalowanie zbrojenia - zazbrojone schody. 
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6.3.  Generowanie przekrojów schodów 
Wygenerowane przekroje robocze, możemy usunąć i utworzyć przekroje wraz z 
oznaczeniami w charakterystycznych miejscach konstrukcji (biegi oraz spocznik). W tym 
celu wybieramy „przekrój 2D” i określamy miejsce przekroju oraz jego zasięg. 

 
Rys.  6.10. Generowanie przekrojów schodów - wygenerowane przekroje z oznaczeniami. 

6.4.  Opisy prętów 
Mając wygenerowane przekroje, możemy przejść do opisywania prętów. Do opisu 
użyjemy wcześniej poznanych funkcji (etykieta pręta oraz etykieta rodziny prętów). 
Tworzymy nowy format etykiety opisowej, w którym przedstawiany będzie nr pozycji, 
średnica pręta oraz rozstaw. 

 
Rys.  6.11. Opisy prętów - format etykiety pręta. 
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Tak przygotowaną etykietą opisujemy pręty w pozycji widokowej na przekroju, natomiast 
pręty przecięte opisujemy za pomocą funkcji etykiety rodziny prętów.  

 
Rys.  6.12. Opisy prętów - opisane zbrojenie schodów. 

6.5.  Detal gięcia 
Kolejnym krokiem jest wygenerowanie detali gięcia, posłuży nam do tego funkcja 

„Detal gięcia”, dzięki której  wygenerujemy detale dla całego rysunku(rzut). Wybieramy 
funkcję detal gięcia, następnie rysunek płaski(rzut), i potwierdzamy przyjęte ustawienia 
opisowe. Ostatnim krokiem jest określenie miejsca wstawienia detali. 

 
Rys.  6.13. Detal gięcia - wygenerowane detale gięcia zbrojenia schodów. 
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6.6.  Zestawienie stali 
Dla schodów utworzymy automatycznie zestawienie stali wybierając funkcję „Tabela 

prętów”. Wybieramy funkcję tabeli, następnie w oknie systemowym zaznaczamy, że 
raportowane ma być wyłącznie zbrojenie schodów. Kolejnym krokiem jest ustalenie 
właściwości tabeli (przyjmujemy automatyczne szerokości kolumn, a także podstawowe 
jednostki i ich dokładność) oraz wybór miejsca wstawienia. Po przejściu powyższych 
kroków otrzymujemy tabele zestawczą zbrojenia, która jest automatycznie 
aktualizowana przez program w momencie wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

 
Rys.  6.14. Zestawienie stali - wygenerowane zestawienie stali zbrojeniowej schodów. 

6.7.  Wymiarowanie szalunku 
Szalunek ściany wymiarujemy w klasyczny sposób dla programu CAD, używając stylu 

wymiarowania utworzonego we wcześniejszym etapie. Wybieramy styl wymiarowania w 
skali 1:50 i wymiarujemy schody. 
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Rys.  6.15. Wymiarowanie szalunku - zwymiarowane schody. 

6.8.  Wydawanie dokumentacji 
Ostatnim etapem jest wydruk dokumentacji rysunkowej. W tym celu tworzymy 

rzutnie na arkuszu papieru, w których umieszczamy poszczególne rysunki schodów. 

 
Rys.  6.16. Wydawanie dokumentacji - gotowy rysunek schodów. 
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7.  Połączenie CADKON+ RC z Autodesk® Revit 
W programie CADKON+ RC mamy możliwość korzystania z obiektów bryłowych 

zaimportowanych z zewnętrznych programów. Przykładem jest zaimportowanie 
elementów konstrukcji z programu Autodesk® Revit. W tym celu eksportujemy do pliku 
elementy konstrukcji z programu Revit jako bryły ACIS w formacie .sat, a następnie 
importujemy do programu CADKON+RC. Na podstawie zaimportowanych plików 
tworzymy szalunek konstrukcji. 

7.1.  Eksport konstrukcji z programu Autodesk® Revit 
Konstrukcję eksportujemy wybierając „Plik” -> „Eksportuj” -> „Formaty CAD” -> „ACIS 
(SAT), a następnie wybieramy widok który ma być wyeksportowany. 

 
Rys.  7.1. Połączenie CADKON+RC z Revit - eksport konstrukcji do pliku .sat. 
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Rys.  7.2. Połączenie CADKON+RC z Revit - wybór eksportowanego widoku. 
Ostatnim etapem eksportu konstrukcji jest określenie nazwy i miejsca zapisu pliku. 

 
Rys.  7.3. Połączenie CADKON+RC z Revit - zapis wyeksportowanego pliku. 
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7.2.  Import konstrukcji do programu CADKON+ RC 
Konstrukcję budynku importujemy  przy użyciu polecenia „Plik ACIS…” znajdującego się 
w zakładce „Bloki i odnośniki” na karcie „Importuj”. 

 
Rys.  7.4. Połączenie CADKON+RC z Revit - narzędzie umożliwiające import brył ACIS. 
Następnie w pojawiającym się oknie wybieramy lokalizację pliku oraz sam plik, który ma 
zostać zaimportowany. 

 
Rys.  7.5. Połączenie CADKON+RC z Revit - wybór importowanego pliku. 
Po zatwierdzeniu wyboru, konstrukcja zostaje zaimportowana do pliku DWG. 
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Rys.  7.6. Połączenie CADKON+RC z Revit - zaimportowana konstrukcja budynku. 
Każdy z elementów zaimportowanej konstrukcji stanowi osobną bryłę ACIS, dzięki czemu 
możemy tworzyć kolejno zbrojenie każdego elementu z osobna.  



Notatki



Notatki
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