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RIBcad ZEICON® Výkazy výztuže – nový formát a konfigurace
generování výkazů
Obsah a forma automaticky generovaných výkazů výztuže z RIBcad ZEICON byly doposud definovány textovým souborem „LFORM.DAT“. Případné požadavky na změny obsahu a uspořádání výkazů výztuže musely být zadávány úpravou tohoto souboru v libovolném, externím textovém editoru (např. Poznámkový blok Windows). Definice obsahů výkazů
výztuže se interpretuje buď nahraditelnými texty (např. @Výkaz_výztuže) na libovolném místě výkresu, nebo funkcemi
Výztuž > Výkaz výztuže na obrazovku (RTprint) a Výztuž > Výkazy výztuže do souboru.
Od verze RIBcad ZEICON 14.0 jsme definici formátování a obsahu výkazů výztuže změnili a rozšířili. Definice nyní
probíhá postupně ve 3 samostatných krocích a panelech, které jsou součástí vlastního prostředí ZEICON. Pokud je
současně ve výkresu viditelný výkaz výztuže, pak se provedené změny v jeho definici, po překreslení obrazovky, okamžitě projeví.
Aktivní definiční soubor LFORM.DAT se pro daný výkres zobrazuje v Panelu parametrů Výztuž > Adresář LFORM:. Na
tomto místě se může vybrat jiný soubor LFORM.DAT, pomocí tlačítka „…“ z kterékoliv jiné datové složky.
Na této základní logice se ani ve verzi 14.0 nic nezměnilo. Pro odlišení nového uspořádání a možností jsme však přejmenovali zmíněnou funkci v Panelu parametrů Složka formátu.

1.1 Automatická konverze LFORM.DAT na nový formát SLFORM.DAT
Konverze původního formátu LFORM.DAT na nový formát probíhá automaticky s maximálně možným komfortem:
pokud se v cílové složce nachází starší typ souboru LFORM.DAT, pak se tento do ZEICONu automaticky načte, interpretuje a ve stejné složce se vytvoří nový soubor s názvem SLFORM.DAT s již konvertovaným, novým definičním formátem. Tato nová definice je pak okamžitě přístupná pro další úpravy v následujících 3 funkcích, resp. panelech:




Výztuž > Výkazy výztuže > Obecný formát výkazu výztuže
Výztuž > Výkazy výztuže > Formát výkaz výztuže
Výztuž > Výkazy výztuže > Formát výkaz sítí

Záměrně se jedná o tři samostatné funkce, resp. panely, neboť obsah výkazů prutové výztuže se od obsahu výkazu
betonářských sítí liší, zatímco definice hlavičky výkazů Obecný formát výkazu výztuže, tj. firemní hlavička, název akce,
zodpovědný konstruktér atd., jsou společné.
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Pokud definiční soubor LFORM.DAT v cílové složce neexistuje, pak se vytvoří automaticky nový definiční souboru
SLFORM.DAT na základě definice pocházející z instalačního prostředí ZEICON (tj. ze složky instpro).
Výkazy výztuže tak budou v tomto případě zřejmě ve verzi 14.0 vypadat jinak, než doposud. Účelem dodávané instalační
definice SLFORM.DAT je co možná nejširší demonstrace nových možností konfigurace výkazů výztuže.
Pokud se z časových důvodů novými možnostmi definice výkazů výztuže nechcete zabývat, pak jednoduše nastavte
v Panelu parametrů Výztuž složku formátu, která obsahuje Vaši oblíbenou, starší definici výkazu výztuže
LFORM.DAT.
V následujícím textu popisujeme nové možnosti definice formátu a obsahu výkazů výztuže RIBcad ZEICON 14.0.

1.2 Popis funkcí nového formátu a konfigurací generování výkazů výztuže
Formát a obsah nových výkazů výztuže se definují v následujících 3 funkcích, resp. panelech:




Výztuž > Výkazy výztuže > Obecný formát výkazu výztuže
Výztuž > Výkazy výztuže > Formát výkaz výztuže
Výztuž > Výkazy výztuže > Formát výkaz sítí
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Obecný formát výkazu výztuže

1.2.1

Tento panel popisuje společné definice hlavičky aj. ve výkazech prutové výztuže a betonářských sítí, skládá se z následujících oblastí:





Levý okraj listu
Firma
Projekt
Řádek s datem

1.2.1.1

Firma

Tato oblast obsahuje až 8 definičních řádků následujících typů, které se nabízejí v roletce:





Prázdný řádek – oddělující řádek bez jakýchkoliv znaků
Oddělovač – celý řádek se vyplní zadaným znakem na první pozici tohoto textového pole
Řádek textu – řádek obsahuje zadaný text v textovém poli
<potlačeno> – tento řádek a všechny následující řádky se nezobrazují

Celková šířka hlavičky výkazu – tedy počet znaků na řádek – je dána součtem šířek sloupců použitých v definici
vlastních výkazů prutové a síťové výztuže, viz Formát výkaz výztuže a Formát výkaz sítí.

1.2.1.2 Projekt
Tato oblast obsahuje až 3 řádky popisující řešený projekt a výkres. Názvy těchto položek ve výkazu a jejich obsah mohou být libovolně definovány. Pokud jsou obě pole definiční položky prázdná, pak se tato položka (řádek) ve výkazu
netiskne. Na poslední definičním řádku lze zadat název a číslo výkresu.

1.2.1.3 Řádek s datem
Zde se definuje, jaké datum se tiskne ve výkazu. Při výběru <dnes> se tiskne aktuální datum. Alternativně můžete pomocí <fix> zadat vámi požadované datum. Tisk data lze potlačit pomocí volby <potlačeno>.
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Nastavení na tomto panelu generují následující obsah výkazu:
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1.2.2

Formát výkaz výztuže

Tento panel popisuje hlavičku výkazu prutové výztuže a zahrnuje následující oblasti:




Hlavička
Popis sloupců
Shrnutí výkazu

Sloupce a korespondující shrnutí výkazu se zobrazují pro každý použitý druh výztuže opakovaně a zvlášť.
Dále lze požadovat, aby se položky rozmístění s náběhem vykazovaly buď souhrnně, nebo každá podpoložka ve svých
počtech kusů a délce (avšak bez jednotkové hmotnosti).

1.2.2.1 Hlavička
Tato oblast obsahuje až 8 definičních řádků následujících typů, které se nabízejí v roletce:







Prázdný řádek – oddělující řádek bez jakýchkoliv znaků
Oddělovač – celý řádek se vyplní zadaným znakem na první pozici tohoto textového pole
Řádek textu – řádek obsahuje zadaný text v textovém poli
Název sloupců – jeden nebo dva řádky skládající se z Nadpis 1 a Nadpis 2, definovaných níže v Popisu sloupců
Řádek s datem – obsahuje na dorazu vpravo datum dle předchozí definice v Obecný formát výkazu výztuže, s
předsazeným, zde zadaným textem
<potlačeno> – tento řádek a všechny následující řádky se nezobrazují
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Počet a šířka sloupců určují celkovou šířku výkazu. Pokud je v některém poli ze sloupce Nadpis 2 nějaký záznam,
pak se tisknou dva řádky popisů sloupců.

1.2.2.2 Popis sloupců
Výkaz obsahuje až 8 sloupců, jejichž obsah, šířka a nadpisy se definují na tomto panelu. Možné jsou následující typy:








Položka - číslo položky
Počet – počet kusů dané položky
Průměr – průměr prutů dané položky
Délka kusu – rozvinutá délka jednoho kusu dané položky
Celková délka – celková délka všech kusů dané položky
Hmotnost kusu - hmotnost jednoho kusu dané položky
Celková hmotnost – celková hmotnost všech kusů dané položky

Tyto typy sloupců mohou být zvoleny vícenásobně a v libovolném pořadí. Limitující je pouze rozsah do max.
celkového počtu 80 znaků na řádek.
Šířka sloupce se zadává v počtu znaků.
Pokud je šířka sloupce pro jeho konkrétní obsah nedostačující, pak se oříznou číslice zleva.
Ve sloupci Nadpis 1 se definuje název sloupce, sloupec Nadpis 2 lze využít na doplňující informace, např. jednotka.

1.2.2.3 Shrnutí výkazu
Tato oblast obsahuje až 4 definičních řádky následujících typů, které se nabízejí v roletce:





Prázdný řádek – oddělující řádek bez jakýchkoliv znaků
Oddělovač – celý řádek se vyplní zadaným znakem na první pozici tohoto textového pole
Součet – tento řádek obsahuje zadaný text a vpravo od něj pak následuje v závorce název druhu výztuže a dále
pod sloupečkem celkové hmotnosti celková hmotnost prutů daného druhu
<potlačeno> – tento řádek a všechny následující řádky se nezobrazují

Tato nastavení generují např. následující výkaz prutové výztuže (v případě dvou použitých druhů výztuže):

strana 6 ze 8

RIBTEC RIBcad ZEICON
Newsletter

1.2.3

Formát výkaz sítí

Tento panel popisuje hlavičku výkazu betonářských sítí a zahrnuje následující oblasti:




Hlavička
Popis sloupců
Shrnutí výkazu

1.2.3.1 Hlavička
Tato oblast obsahuje až 8 definičních řádků následujících typů, které se nabízejí v roletce:







Prázdný řádek – oddělující řádek bez jakýchkoliv znaků
Oddělovač – celý řádek se vyplní zadaným znakem na první pozici tohoto textového pole
Řádek textu – řádek obsahuje zadaný text v textovém poli
Název sloupců – jeden nebo dva řádky skládající se z Nadpis 1 a Nadpis 2, definovaných níže v Popisu sloupců
Řádek s datem – obsahuje na dorazu vpravo datum dle předchozí definice v Obecný formát výkazu výztuže, s
předsazeným, zde zadaným textem
<potlačeno> – tento řádek a všechny následující řádky se nezobrazují

Počet a šířka sloupců určují celkovou šířku výkazu. Pokud je v některém poli ze sloupce Nadpis 2 nějaký záznam,
pak se tisknou dva řádky popisů sloupců.
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1.2.3.2 Popis sloupců
Výkaz obsahuje až 8 sloupců, jejichž obsah, šířka a nadpisy se definují na tomto panelu. Možné jsou následující typy:








Položka - číslo položky
Počet – počet kusů dané položky
Druh – název betonářské sítě dané položky
Délka – délka betonářské sítě dané položky
Šířka – šířka betonářské sítě dané položky
Hmotnost kusu - hmotnost jedné sítě dané položky
Celková hmotnost – celková hmotnost všech sítí dané položky

Tyto typy sloupců mohou být zvoleny vícenásobně a v libovolném pořadí. Limitující je pouze rozsah do max.
celkového počtu 80 znaků na řádek.
Šířka sloupce se zadává v počtu znaků.
Pokud je šířka sloupce pro jeho konkrétní obsah nedostačující, pak se oříznou číslice zleva.
Ve sloupci Nadpis 1 se definuje název sloupce, sloupec Nadpis 2 lze využít na doplňující informace, např. jednotka.

1.2.3.3 Shrnutí výkazu
Tato oblast obsahuje až 4 definičních řádky následujících typů, které se nabízejí v roletce:






Prázdný řádek – oddělující řádek bez jakýchkoliv znaků
Oddělovač – celý řádek se vyplní zadaným znakem na první pozici tohoto textového pole
Součet – tento řádek obsahuje zadaný text a vpravo od něj pak pod sloupečkem celkové hmotnosti následuje
celková hmotnost betonářských sítí
Celé sítě – tento řádek obsahuje zadaný text a vpravo od něj pak pod sloupečkem celkové hmotnosti následuje
celková hmotnost betonářských sítí včetně prostřihů
<potlačeno> – tento řádek a všechny následující řádky se nezobrazují

Tato nastavení generují např. následující výkaz rovinných a ohýbaných betonářských sítí:

V souvislosti s výkazy výztuže doporučujeme rovněž prostudovat informace v dalším Newsletteru:
®

Newsletter RIBcad ZEICON 13.0 - nový komfort výkazů výztuže
viz http://rib.cz/ribtec/pdf/RIBTEC-RIBcad-ZEICON-VykazyVyztuzeRTreport.pdf
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