
Allplan Vyztužování



Hledáte CAD systém, se kterým bude možné vše? Systém, který nově definuje  
efektivitu při navrhování bednění a výztuže? Systém, kde jsou CAD a statika perfektně 
vzájemně sladěné při interdisciplinární spolupráci? Allplan Vyztužování umožňuje 
zpracovat celkový proces projektu – od prvního architektonického návrhu až po hotové 
výkresy bednění a výztuže. Ve spolupráci s programy Frilo Statik a Scia Engineer 
vytváří komplexní řešení pro CAD a statiku.

Snižte vynakládané úsilí
Allplan Vyztužování je již řadu let etalonem v oblasti  
navrhování bednění a výztuže ve 3D. Zvláště  
u stavebních projektů s komplexní geometrií se 
ukazuje, že je Allplan Vyztužování jedinečným 
řešením pro volné a interaktivní navrhování tvarů 
bednění a výztuže. Klíčem k tomu je inteligentní 
model budovy, který Vám otevře řadu nových 
možností. Z nich můžete odvodit nejen výkresy  
a výkazy, ale také izometrická zobrazení nebo 
výkresy skladby. Výhodou je menší množství 
zpětných dotazů na projektanta a také méně 
namáhavá tvorba  detailů.

Spojení těles bednění, prostupů, výztuže a 
vestavných prvků v inteligentním modelu budovy  

se skeletovou konstrukcí máte k dispozici konzolové 
podpěry, základy z dílců a vazníky. Navrhujete-li 
dopravní stavby, můžete využít speciálního 
modeláře mostů a inženýrských staveb. Příjemným 
vedlejším efektem návrhu bednění je přesné 
stanovení množství. V navrhování bednění ve 3D 
vyniknou výhody práce s inteligentním modelem 
budovy. Pokud budete pracovat konvenčně ve 2D, 
bude pro Vás znamenat vytvoření výkresů bednění 
enormní námahu. Mnoho času strávíte vytvořením 
správného zobrazení pro všechny stavební prvky  
s otvory, prostupy nebo drážkami a s viditelnými 
nebo skrytými hranami v řezu a pohledech. Použití 
inteligentního modelu budovy Vám oproti tomu 
nabízí podstatně efektivnější způsob práce: Výkresy 
základů, tvaru stropů, pohledy na stěny a řezy 
vygenerujete přímo z modelu budovy. Zobrazení 
hran tak vznikne z velké části automaticky.  
V porovnání s obvyklým způsobem práce získáte 
značnou úsporu času a budete minimalizovat počet 
chyb i riziko jejich vzniku.

K vytvoření zajímavých výkresů a modelů máte  
k dispozici bezpočet optimalizovaných CAD objektů, 
textur a parametrických objektů SmartsParts. 
Všechna tato data jsou k dispozici na servisním 
portálu Allplan Connect. Pro rychlé a efektivní využití 
mohou uživatelé vyhledávat potřebné elementy 
online, uložit je a používat na svých počítačích.

si vždy zachováte přehled a budete mít možnost 
včas identifikovat nesrovnalosti a kolize. Práce  
s inteligentním modelem budovy je užitečná 
obzvláště v případech, kdy dojde ke změnám  
a úpravám původního návrhu. Všechny korektury 
provedete centrálně a pouze jednou. Všechny 
změny systém automaticky přenese do výkresů  
a výkazů. Tak ušetříte čas, sníží se tím riziko vzniku 
chyb a Vy se můžete plně soustředit na vývoj 
efektivních nosných konstrukcí.

Pracujte jednoduše
Allplan Vyztužování Vám poskytuje inteligentní 
architektonické prvky pro tvorbu bednění (např. 
stěny, stropy, nosníky, schody) a projektování 
objektů (např. okna, dveře, střechy). Pro stavby  
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Allplan jako platforma
Flexibilní platforma CAD programu Allplan 
předurčena pro interdisciplinární práce při 
navrhování pozemních a inženýrských 
staveb:

  Allplan podporuje přes padesát datových 
formátů pro výměnu dat, např. PDF, IFC, 
DWG, DXF a DGN. Formát DWG 
umožňuje jednoduchou výměnu dat  
s AutCADem i dalšími systémy. 

  Výkresy z jiných systémů CAD mohou 
být exportovány nebo importovány jako 
dvourozměrné soubory PDF. Sestavení 
výkresu, měřítko a hladiny zůstanou 
zachovány.

  Komplexní modely budov lze exportovat 
a importovat ve formátu 3D PDF.

  Projektanti si mohou vyměňovat kom-
plexní 3D modely také prostřednictvím 
certifikovaného rozhraní 2x3 IFC.

  Allplan umožní uživateli flexibilně 
využívat parametrické CAD objekty 
SmartParts a importovat tak velký počet 
kompatibilních dat výrobců.

  Přes rozhraní STL lze na 3D tiskárnách 
tisknout modely vytvořené v programu 
Allplan. Použití formátu SKP umožňuje 
export modelů budov z  Allplanu  
do programu Google SketchUp. Odtud  
je možné předat je dále do programu 
Google Earth nebo je konvertovat  
do dalších vizualizačních programů.

  Výměnu dat lze optimalizovat 
předdefinovaným nastavením  
pro import a export.

Plánujte svobodně
Při navrhování výztuže Vám Allplan Vyztužování 
poskytuje širokou nabídku vyztužovacích prvků,  
od profilové ocele (se systémy závitových objímek 
od  Annahütte a Erico-Lenton) před sítě (včetně 
třmínkových sítí, košů a rohoží BAMTEC) až po 
vestavné prvky firem Halfen-Deha, Peikko a Schöck.

Inteligentní model budovy Vám zaručuje vysoký 
praktický užitek i při navrhování výztuže; jednoduch-
ým přepnutím typu výkresu můžete velmi rychle 
redukovat tloušťky čar nebo vypnout kótování, 
šrafování a barevná pozadí. Zvláště u stavebních 
projektů s komplexní geometrií se ukazuje, že je 
Allplan Vyztužování jedinečným řešením pro volné  
a interaktivní navrhování tvarů bednění a výztuže. 
Souhra mezi navrhováním bednění s využitím 
inteligentních architektonických prvků, automatickým 
rozpoznáváním hran bednění, předdefinovanými 
skupinami výztuže a rozsáhlými možnostmi modifi-
kace pomocí úchopů zajišťuje vysokou použitelnost 
v praxi. Po načtení výsledků výpočtu konečných 
prvků můžete používat isolinie vnitřních sil jako 
podklad pro manuální návrh výztuže, automatický 
návrh plošné výztuže nebo výztuže proti propíchnutí 
desek z vestavných prvků Halfen-Deha.

Tunel Gotthard, Švýcarsko
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Inteligentní integrace – 
Allplan jako otevřená CAD platforma

Počítejte bez chyb
Jednotlivé stavební prvky lze převádět do programu 
Frilo Statik, celý model budovy pak můžete převést 
do statického softwaru Scia Engineer. Po výpočtu 
můžete zpět do Allplanu předat informace o potřebné 
výztuži.

Tento takzvaný Round-Trip Engineering umožňuje 
plynulou spolupráci CAD a statického propočtu. 
Pracujete nejen efektivněji a pohodlněji, nýbrž také 
redukujete riziko vzniku chyb, ke kterým dochází  
při častých změnách projektu. V neposlední řadě 
můžete spolehlivě dodržovat termíny a kontrolovat 
náklady na stavbu.

Allplan 
Vyztužování

Architektura Prefabriko-
vané dílce

Ocelové 
konstrukce 

2D

Management 
stavby

Správa 
zařízení 
budov

Technické 
zařízení 
budov

Statika Stavby 
silnic



Allplan 2011 Vyztužování umožňuje díky obecnému přístupu bezproblémovou  
interdisciplinární spolupráci architektů, projektantů nosných konstrukcí, specialistů  
na TZB, rozpočtářů a správců budov.

V inteligentním modelu budovy včas rozpoznáte konflikty a prováděné změny systém 
automaticky promítne do všech výkresů a výkazů.

Využívejte Allplan tak, jak to vyhovuje Vašemu způsobu práce, danému typu projektu 
nebo aktuální pracovní fázi. Software Vás podpoří od jednoduchého kreslení ve 2D  
až po vytváření virtuálního modelu budovy. Rozhodněte se sami, jakým způsobem 
chcete pracovat.

Udržujte si také přehled o jednotlivě vytvořených stavebních objektech s komplexní 
geometrií. Allplan spojuje navrhování bednění s použitím vestavných prvků  
a trojrozměrným modelem výztuže.

Minimalizuje vznik chyb: Allplan se stará o plynulou spolupráci systému CAD  
a programů pro statické výpočty. Model nosné konstrukce tak můžete použít jako 
základ statického systému.

Další informace najdete na www.nemetschek.cz

To Vám nabízí Allplan 

© 
10

.2
01

1 
Ne

m
et

sc
he

k A
llp

la
n 

Gm
bH

, M
un

ich
, G

er
m

an
y 

Hu
de

bn
í d

iva
dl

o 
Gr

az
, I

ng
en

ie
ur

bü
ro

 c
on

ve
x 

ZT
 G

m
bH

, G
ra

z,
 R

ak
ou

sk
o

NEMETSCHEK s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha, Tel.: +420 225 384 880, Fax: +420 225 384 890, info@nemetschek.cz, www.nemetschek.cz 
NEMETSCHEK Slovensko s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Tel.: 02/49 251 178, Fax: 02/49 251 138, info@nemetschek.sk, www.nemetschek.sk


