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1. TeKAD - informacje ogólne 

 

 
 
 

TeKAD  jest zbiorem procedur napisanych w języku programowania Autocad’a – 
„Autolispie”. Język ten jest najprostszym sposobem oprogramowania Autocad’a. 
Okna dialogowe, które wykorzystuje „TeKAD”  są stworzone z wykorzystaniem 
języka „DCL”. Dodatkowo „TeKAD”  wykorzystuje bibliotekę „doslib”, która daje 
dodatkowe możliwości np. paski postępu. 
 
Podstawowym przeznaczeniem programu jest wspieranie tworzenia rysunków 
konstrukcji zbrojeniowych. Dodatkowo program zawiera szereg procedur 
upraszczających i przyśpieszających tworzenie typowych obiektów i opisów 
występujących przy tworzeniu rysunków budowlanych tzn. tworzenie warstw, stylów 
tekstowych, wymiarowych, wstawianie bloków itp .  
Program TeKAD  umożliwia tworzenie prostych rysunków konstrukcji stalowych 
poprzez wstawianie typowych profili stalowych oraz opisów umożliwiających 
tworzenie zestawień masy stali i powierzchni malowania. 
Dla konstrukcji drewnianych wprowadzono analogiczne rozwiązania pozwalające na 
wstawianie przekrojów drewnianych oraz tworzenie zestawień ilości drewna. 
 
Program powstaje od roku 2001 i jest nadal rozwijany zależnie od potrzeb naszego 
biura i pozostałych użytkowników. Głównym celem programu jest skrócenie czasu 
trwania tworzenia dokumentacji, zminimalizowanie błędów rysunkowych 
(zastosowanie odpowiednich funkcji testowych) oraz stworzenie jasnej i czytelnej 
dokumentacji.  
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W chwili obecnej program jest użytkowany przez ponad 200 osób zajmujących się 
projektowaniem i tworzeniem dokumentacji konstrukcji budowlanych głównie na 
rynku Warszawskim. 
  
TeKAD  nie jest typowym komercyjnym programem posiadającym wersje trialowe, 
studenckie itp. Stworzony jest jednak przez czynnego projektanta konstrukcji 
wykonującego projekty wykonawcze i budowlane konstrukcji budowlanych. 
Długoletnie użytkowanie programu, wprowadzenie licznych poprawek wynikających z 
konkretnych sytuacji wykonawczych i uwag użytkowników pozwoliło stworzyć 
wydajne narzędzie przydatne w codziennej pracy asystenta projektanta konstrukcji. 
 
Program działa w środowisku obsługującym język Autolisp tzn. Autocad  (pełna 
dowolna wersja angielska) i program Bricscad w wersji angielskiej min. PRO.  
 
 

2. TeKAD - obsługa 

 
Jednym z założeń działania programu jest obsługa programu w oparciu o skróty 
klawiaturowe, których jest ponad 200. Skróty klawiaturowe wg autora są 
najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem obsługi programu TeKAD . 
 
W celu umożliwienia personalizacji programu pod kątem skrótów klawiaturowych w 
programie stworzono możliwość edycji pliku <tkd_abc_skróty.lsp>, który znajduje się 
w katalogu …\Tekad_abc\baza\.  
Aby zmienić skrót należy zmienić tekst po ciągu [c:] czyli ogólnie skrót o treści 
[nowy_skrot] będzie miał zapis (defun c:nowy_skrot …. 
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej  niniejszego pliku przed zmianami. W celu 
wyłączenia danej funkcji(skrótu do niej) linie z tą funkcja należy poprzedzić 
średnikiem [;] , uwaga ta dotyczy również różnego typu komentarzy. Wprowadzone 
zmiany będą działały po ponownym wczytaniu TeKAD'a lub tylko edytowanego pliku 
poleceniem <appload>. 
 
Należy pami ętać że skróty w tym pliku po wczytaniu TeKAD'a  s ą nadrzędne 
nad skrótami autocad'a (tymi z pliku *.pgp). 
 
W pliku ze skrótami umieszczono również linie odpowiadające za ustawienia wartości 
niektórych zmiennych – dzięki temu można dodatkowo konfigurować ustawienia 
Autocada we współpracy z TeKAD’em . 
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3. Opis instalacji TeKAD’a dla Autocad'a 

W celu zainstalowania programu należy wykonać następujące kroki: 
 
1. Przegrać pliki TeKAD’a  w dowolne miejsce na dysku;  
2. Uruchomić Autocad’a; 
3. Ustawić ścieżki dostępu do katalogu „tekad_abc” :w opcjach (polecenie 

„options”) w sekcji „Support File Search Path” dodajemy ścieżkę (przyciski 
„Add” i „Browse”); 

 

 
 

 
4. Wybrać pliki do automatycznego ładowania przy otwieraniu każdego rysunku: 

polecenie „appload” przyciskiem „contents”(w sekcji „startup suite”)otwieramy 
okno w którym wskazujemy dwa pliki:      …tekad_abc/baza/tekad_abc.fas  
i zależnie od wersji Autocada odpowiednią bibliotekę doslib…arx 

 
     …tekad_abc/arx/doslib20.arx  – dla wersji Autocada 2014-2015. 
     …tekad_abc/arx/doslib19.arx  – dla wersji Autocada 2012-2013. 
     …tekad_abc/arx/doslib18.arx  – dla wersji Autocada 2010-2011. 
     …tekad_abc/arx/doslib17.arx  – dla wersji Autocada 2007-2009. 
     …tekad_abc/arx/doslib16.arx  – dla wersji Autocada 2004-06 
     …tekad_abc/arx/doslib15.arx  – dla wersji Autocada niższych niż 2004 
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Po wykonaniu powyższych kroków przy każdym otwarciu rysunku w Autocadzie 
będzie można uruchomić Tekad’a poleceniem „tek ”. 
 

4. Opis instalacji TeKAD’a dla Bricscad'a w wersji 15 

W celu zainstalowania programu należy wykonać następujące kroki: 
 
1. Przegrać pliki TeKAD’a  w dowolne miejsce na dysku;  
2. Wgrać plik on_start.lsp znajdujący się w katalogu tekad_abc_bric\bricscad\ do 

katalogu bricsys\Bricscad...\support. Plik jest wczytywany każdorazowo przy 
uruchomieniu Bricscad'a co pozwala na wczytaniem odpowiednich plików 
Tekad'a. W pliku on_start.lsp należy dokonać korekt zgodnie z zawartymi w nim 
uwagami; 

3. Uruchomić Bricscad'a’a 
4. Ustawić ścieżki dostępu do katalogu „tekad_abc” :w opcjach (polecenie 

„options”) w sekcji "Files/Support File Search Path” dodajemy ścieżkę (przyciski 
„Add” i „Browse”) 
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Po wykonaniu powyższych kroków przy każdym otwarciu rysunku w Bricscadzie 
będzie można uruchomić TeKAD’a  poleceniem „tek ”. 
 

Uwaga!!!  
 
Dotychczasowe testy TeKAD'a  w Bricscadzie 15 wykazały, że w jednej sesji 
Bricscad'a można otwierać tylko jeden rysunek. Otwarcie większej ilości rysunków i 
wczytanie TeKAD'a  do każdego z nich spowoduje po pewnym czasie "zgubienie" 
części procedur i ścieżek do okien dialogowych co w zasadzie uniemożliwia pracę w 
TeKAD'zie . Pomocne będzie tu polecenie "sdi" które należy ustawić jako włączone 
"on" - przy takim ustawieniu Bricscad przy otwarciu kolejnych rysunków będzie 
otwierał nową sesję programu. Wersja 17 nie posiada tego typu problemów. 
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5. Opis instalacji TeKAD’a dla Bricscad'a w wersji v17 

W celu zainstalowania programu należy wykonać następujące kroki: 
 
1. Przegrać pliki TeKAD’a  w dowolne miejsce na dysku;  
2. Uruchomić Bricscad'a; 
3. Ustawić ścieżki dostępu do katalogu „tekad_abc” w opcjach (polecenie 

„options”) w sekcji "Program options/Files/Support File Search Path ” 
dodajemy ścieżkę;  

 

 
 

 

4. Wybrać pliki do automatycznego ładowania przy otwieraniu każdego rysunku: 
polecenie „appload” wskazujemy dwa pliki: 
…tekad_abc/baza/tekad_abc.des(lsp) i zależnie od wersji Autocada 
odpowiednią bibliotekę tekad_abc/arx/doslib17x64.brx  

 
Po wykonaniu powyższych kroków przy każdym otwarciu rysunku w Bricscadzie 
będzie można uruchomić TeKAD’a  poleceniem „tek ”. 
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6. Opis instalacji TeKAD’a dla ZWCAD'a 2015 

W celu zainstalowania programu należy wykonać następujące kroki: 
1. Przegrać pliki TeKAD’a  w dowolne miejsce na dysku; 
2. Uruchomić ZWCAD'a; 
3. Ustawić ścieżki dostępu do katalogu „tekad_abc_zwcad” :w opcjach (polecenie 

„options”) w sekcji „Support File Search Path” dodajemy ścieżkę (przyciski 
„Add” i „Browse”); 
 

 
 

4. Wybrać pliki do automatycznego ładowania przy otwieraniu każdego rysunku: 
polecenie „appload” przyciskiem „contents”(w sekcji „startup suite”)otwieramy 
okno w którym wskazujemy dwa pliki:      …tekad_abc/baza/tekad_abc.fas i  
bibliotekę tekad_abc_zwcad/arx/doslib.zrx. 
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UWAGA!  
 
W celu poprawnej pracy TeKAD'a  w środowisku ZWCAD niezbędne jest zmiana 
nazwy fontu ic-romand.shx na romand.shx - katalog: ZWCAD+2015/fonts/. 
 
W chwili obecnej program TeKAD  współpracuje tylko z  ZWCAD'em w w wersji 2015 
instalacja z 27.11.2014. 
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7. Krótki opis dostępnych funkcji TeKAD’a: 

7.1. Oznaczenia 
 
(nazwa polecenia)  - nazwa polecenia do którego odnosi się skrót i opis; 

�skrót   -  po tym oznaczeniu pokazano skrót klawiaturowy do komendy; 
 
Uwaga!!!!  
 
Niżej opisane skróty znajdują się w pliku [tkd_abc_skróty.lsp] znajdującym się w 
katalogu tekad_abc\baza. Plik ten można dowolnie edytować i zmieniać skróty 
(zaleca się jednak dostosować do skrótów domyślnych). W pliku znajduje się 
najbardziej aktualna lista dostępnych procedur TeKAD'a  (nie wszystkie mogą być 
opisane w niniejszym opisie). 
 
7.2. Funkcje ogólne 
 

�skala    � sk                                                              
Polecenie wywołuje okno dialogowe w którym ustala s ię jednostki, skal ę i współczynnik 
przeskalowania. W oknie tym mo żemy równie ż wywoła ć okno dialogowe ustawie ń TeKAD’a. 

�skala 1:1    � s1                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:1. 

�skala 1:2    � s2                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:2. 

�skala 1:5    � s5                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:5. 

�skala 1:10   � s10                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:10. 

�skala 1:20   � s20                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:20. 

�skala 1:25   � s25                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:25. 

�skala 1:50   � s50                                                             
Polecenie ustawia skal ę na 1:50. 

�skala 1:75   � s75                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:75. 

�skala 1:100   � s100                                                              
Polecenie ustawia skal ę na 1:100. 
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�skala 1:150   � s150  
Polecenie ustawia skal ę na 1:150. 

�skala 1:200   � s200  
Polecenie ustawia skal ę na 1:200. 

�skala 1:500   � s500  
Polecenie ustawia skal ę na 1:200. 

�skala 1:1000   � s1000  
Polecenie ustawia skal ę na 1:200. 

�obrót układu   � ou  
Polecenie pozwala na obrót układu współrz ędnych na podstawie wskazanego obiektu. 

� wymiar liniowy   � dl 
Polecenie wywołuje komend ę dimlinear z t ą różnicą, że po wstawieniu wymiaru jest 
automatycznie wł ączana komenda dimcontinue. Wszystkie wymiary stworz one t ą komend ą są 
przenoszone na warstw ę „tkd_wym”.  

� wymiar dopasowany  � dg 
Polecenie wywołuje komend ę dimaligned z t ą różnicą, że po wstawieniu wymiaru jest 
automatycznie wł ączana komenda dimcontinue. Wszystkie wymiary stworz one t ą komend ą są 
przenoszone na warstw ę „tkd_wym” 

� wymiar kontynuowany  � dc 
Polecenie wywołuje komend ę dimcontinue. Wszystkie wymiary stworzone t ą komend ą są 
przenoszone na warstw ę „tkd_wym”.   

� wymiar k ątowy  � da 
Polecenie wywołuje komend ę dimangular. Wszystkie wymiary stworzone t ą komend ą są 
przenoszone na warstw ę „tkd_wym”.  

� sprawdzenie wymiarów � dii  
Polecenie pozwala znale źć współliniowe wymiary, które mog ą powsta ć przy stosowaniu funkcji 
dimcontinue. 

� sprawdzenie wpisanych wymiarów � dtt  
Polecenie pozwala znale źć wymiary wpisane "z r ęki". 

� tekst wymiarowy home � dh  
Przesuwa tekst wymiarowy do pozycji domy ślnej (home). 

� detal    � de  
Komenda pozwala wstawi ć oznaczenie graficzne detalu. 

� otwór-płyta   � ot  
Komenda pozwala wstawi ć oznaczenie graficzne otworów w widoku w płycie lub  ścianie. Do 
wyboru otwory okr ągłe, prostok ątne i dowolne czworok ątne. 

� otwór- ściana   � ott 
Komenda pozwala wstawi ć oznaczenie graficzne otworów rzucie w przekroju ściany. 
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� opisz otwór   � opo 
Komenda pozwala opisa ć otwory rysowane kółkiem lub polini ą. 

� schody     � sch 
Prosta funkcja rysuj ąca przekrój podłu żny przez bieg schodowy. 

� utwórz tekst1   � t15, t20, t22, t25, t35, t50, t70 
Zestaw funkcji które pozwalaj ą utworzy ć napis w rysunku tworz ą styl tekstu o odpowiedniej 
wysoko ści(odpowiednio 1.5,2,2.2,2.5,3.5,5,7mm po wydruku) wynikaj ącej z ustawie ń skali i 
jednostek, czcionka stylu to [simplex.shx]. Tekst p rzenoszony jest na warstw ę 
tkd_txt0wysoko ść. Pozwala równie ż na  zmiana stylu tekstu istniej ącego oraz wstawienie linii 
opisu. 

� utwórz tekst2   � tt15, tt20, tt22, tt25, tt35, tt50, tt70 
Zestaw funkcji które pozwalaj ą utworzy ć napis w rysunku tworz ą styl tekstu o odpowiedniej 
wysoko ści(odpowiednio 1.5,2,2.2,2.5,3.5,5,7mm po wydruku)  wynikaj ącej z ustawie ń skali i 
jednostek, czcionka stylu to [romand.shx]. Tekst pr zenoszony jest na warstw ę 
tkd_txt0wysoko ść. Pozwala równie ż na  zmiana stylu tekstu istniej ącego oraz wstawienie linii 
opisu. 

� powi ększ tekst lub blok tkd_opis.... � == 
Funkcja zwi ększaj ąca teksty i wybrane bloki TeKAD'a o jeden poziom pr zykładowo tekst 
napisany stylem "tkd_1txt025" zmieni si ę na styl "tkd_1txt035" itd. Dla bloków "tkd_opis.."  oraz 
"tkd_opis_sztuki.." funkcja działa analogicznie. 

� pomniejsz  tekst lub blok tkd_opis.....  � -- 
Funkcja odwrotna do poprzedniej. 

� zamien blok tkd_opis... na tkd_opis_sztuki i odwro tnie  � zab 
Funkcja zamienia blok "tkd_opis..." na blok "tkd_op is_sztuki..." i odwrotnie. Pomocne przy 
wprowadzaniu obwiedni do opisanych ju ż detali. 

� utwórz style tekstów  � txta 
Funkcja tworzy wszystkie style tekstów jak w powy ższych funkcjach. 

� obró ć równolegle  � tx 
Polecenie pozwala na zmian ę kąta wskazanych tekstów wg wskazanej linii tak aby te kst był  
równoległy do tej linii. 

� obró ć prostopadle  � txx 
Polecenie pozwala na zmian ę kąta wskazanych tekstów wg wskazanej linii tak aby te kst był 
prostopadły do tej linii. 

� podkre śl    � un 
Polecenie pozwala na podkre ślenie wybranych tekstów. Ponowne wywołanie funkcji usuwa 
podkre ślenie. Polecenie działa równie ż na wybrane bloki z atrybutami i tekst wymiarowy. 

� nawias okr ągły   �no 
Polecenie pozwala na wstawienie na zewn ątrz nawiasu okr ągłego w stosunku do wskazanego 
tekstu. Polecenie działa równie ż na wybrane bloki z atrybutami i tekst wymiarowy. 

� nawias kwadratowy  �nk 
Polecenie pozwala na wstawienie na zewn ątrz nawiasu kwadratowego w stosunku do 
wskazanego tekstu. Polecenie działa równie ż na wybrane bloki z atrybutami i tekst wymiarowy. 

� nawias klamra   �nkl 
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Polecenie pozwala na wstawienie na zewn ątrz nawiasu-klamry w stosunku do wskazanego 
tekstu. Polecenie działa równie ż na wybrane bloki z atrybutami i tekst wymiarowy. 

� multiedycja   � edd 
Polecenie edytuje do 10 wskazanych tekstów, wymiaró w lub wybranych bloków z atrybutami. 
Więcej informacji na temat tego polecenia w pomocy dos tępnej w oknie dialogowym funkcji. 

� wyrównaj-poziom  � ju  
Funkcja wyrównuje „do lewej” wskazane teksty. 

� wyrównaj-pion   � jup  
Funkcja wyrównuje odległo ści pionowe wskazanych tekstów.  

� koty    � ko  
Funkcja wstawia kot ę wysoko ściow ą do rysunku. Do wyboru szereg funkcji edytuj ących tekst 
wskazanych kot. Wi ęcej informacji w pomocy dost ępnej w oknie dialogowym polecenia. 

� punkt środkowy   � bt 
Funkcja zwraca punkt w środku mi ędzy dwoma wskazanymi punktami. Polecenie mo żna 
wydawa ć nakładkowo np. w celu narysowania linii od środka danego prostok ąta. 

� snapy695    � sp 
Polecenie zmienia warto ść zmiennej autocad’a [osmode] na warto ść 695. 

� mirror pion    � mipi 
Polecenie mirror dla wybranych bloków z atrybutami "mirroruj ące" w pionie. 

� mirror poziom    � mipo 
Polecenie mirror dla wybranych bloków z atrybutami "mirroruj ące" w poziomie. 

 

7.3. Polecenia związane warstwami 
 

� warstwy-odmra żanie i wł ączenie � wo 
Funkcja odmra ża i wł ącza wszystkie zamro żone, wył ączone i odizolowane obiekty. 

� warstwy-wł ączanie  � ww 
Funkcja wł ącza wszystkie wył ączone warstwy i inne odizolowane obiekty.  

� warstwy-odmra żanie  � th 
Funkcja odmra ża wszystkie zamro żone warstwy. 

� usuń-warstw ę   � ew 
Funkcja usuwa wszystkie elementy na warstwie wskaza nego obiektu. 

� ustaw-warstw ę   � uu 
Funkcja ustawia warstw ę wskazanego obiektu jako aktywn ą. 

� wyłącz-warstw ę  � oo 
Funkcja wył ącza warstw ę wskazanego obiektu. 

� izoluj-warstw ę   � lo 
Funkcja wył ącza wszystkie warstwy oprócz warstwy wskazanego obi ektu. 

� izoluj warstw ę tkd_zaznacz  � zaz 
Funkcja wył ącza wszystkie warstwy oprócz warstwy <tkd_zaznacz>.  
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� izoluj warstw ę tkd_do_scalenia  � sca 
Funkcja wył ącza wszystkie warstwy oprócz warstwy <tkd_do_scalen ia>. 

� nadpisz-warstw ę  � aw 
Funkcja pozwala na przeniesienie wskazanych obiektó w na aktualn ą warstw ę. 

 
7.4. Polecenia związane z rysowaniem zbrojenia 
 

� pręt     �zss 
Umożliwia wprowadzenie pr ęta i wstawia blok [tkd_zbr_wykaz] z którego b ędzie tworzony 
wykaz stali. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� rozkład    �zs 
Procedura umo żliwiaj ąca narysowanie rozkładu zbrojenia. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne 
w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� dziel rozkład   �dw 
Procedura umo żliwiaj ąca podział  narysowanego rozkładu zbrojenia. 

� wydłu ż pręt   �exx 
Procedura umo żliwiaj ąca wydłu żenie i apdejt  rozkładu zbrojenia. 

� obró ć pręt   �mip 
Procedura umo żliwiaj ąca zmian ę orientacji pr ętów w rozkładzie. 

� koryguj segmenty  �qw 
Procedura koryguje długo ści pr ętów wg ró żnych zasad. Po zmianie aktualizowany jest od razu 

numer pr ęta - nie trzeba stosowa ć funkcji apdejt  (�ap). 

� dodaj hak lub ubigiel  � tc 
Procedura dodaje hak lub ubigiel lub koryguje ich s egmenty. Dodanie haka zmienia typ preta 
na D. Dodanie u-bigla zmienia pret na typ C.  Po zm ianie aktualizowany jest od razu numer 

pręta - nie trzeba stosowa ć funkcji apdejt  (�ap). 

� dodaj hak lub ubigiel  � tb 
Procedura zmienia typ pr ęta na typ B.  Po zmianie aktualizowany jest od razu  numer pr ęta - nie 

trzeba stosowa ć funkcji apdejt  (�ap). 

� wczytanie wyników ABC  �lz 
Funkcja pozwala na wczytanie wyników z ABC Płyty. W ięcej informacji o funkcji dost ępne w 
pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� sprawdzenie wg ABC  �abc  
Funkcja testuje poprawno ść narysowanego zbrojenia z wynikami z ABC Płyty.  Wi ęcej 
informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 
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� sterowanie wynikami ABC  �wyn  
Funkcja pozwalaj ąca na zmian ę sposobu wy świetlania wczytanych wyników ABC. Mo żna 
zmienia ć m.in. wielko ść opisu, w czym jest wy świetlany wynik (sztuki#, pole mm2, rozstaw).  
Więcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� edycja    �edr  
Funkcja otwiera okno [edycja] lub [pr ęt].  Więcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w 
oknie dialogowym polecenia. 

� opis pojedynczy  �zxx  
Polecenie słu ży do opisu pr ęta pojedynczego narysowanego poleceniem [rozkład]. Polega na 
wskazaniu lini ą prętów pojedynczych - program automatycznie zlicza pr ęty, odczytuje numer, 
średnic ę i klas ę stali. 

� ściana    �wa  
Polecenie słu ży do rysowania ściany w przekroju.  Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w 
pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� słup    �sll  
Polecenie słu ży do rysowania słupa żelbetowego. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w 
pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� opis słupa   �ops  
Polecenie rysuje automatycznie opis słupa na podsta wie wskazanych osi oraz polilinii lub koła 
obrysu słupa. 

� belka    �bel  
Polecenie słu ży do rysowania przekroju belki żelbetowej. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne 
w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� fundamenty    �fu  
Polecenie słu ży do rysowania przekroju ławy fundamentowej żelbetowej.  

� scal    �scal   
Polecenie słu ży do scalania rozkładu zbrojenia. 

� test    �tes  
Zbiór funkcji testuj ących obiekty stworzone przez TeKAD'a.  Wi ęcej informacji o funkcji 
dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� kopiuj pr ęt   �kp  
Kopiuje jeden rozkład zbrojenia i scala. 

� kopiuj rozkłady   �kop  
Funkcja kopiuje dowoln ą ilo ść rozkładów w nast ępujący sposób– testuje spójno ść rozkładów, 
kopiuje i na ko ńcu scala rozkłady. 

� kopiuj pr ęty    �kpp   
Funkcja kopiuje rozkłady bez konieczno ści wygaszania warstw(funkcja filtruje odpowiednio 
obiekty autocad’a) – funkcja nie scala rozkładów!!! ! 

� odbicie lustrzane pr ętów �mii 
Funkcja pozwala wykonywa ć odbicie lustrzane pr ętów w rozkładzie i scala. 
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� wyci ągnij    �wyc  
Funkcja pozwala na „wyrzucenie” pr ęta  opisuje jego segmenty i tworzy opis. Ze stworzo nego 
opisu nie jest tworzony wykaz.     

� eska     �es 
Rysowanie pr ęta typu „S”(spinka w ścianach). 

� wykaz     �wyy  
Funkcja pozwala stworzy ć wykaz zbrojenia. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w 
oknie dialogowym polecenia. 

� apdejt     �ap  
Funkcja aktualizuje pr ęty w rozkładzie lub pojedyncze które zostały rozci ągnięte, uci ęte itp. 

� lista pr ętów   �lp  
Funkcja pokazuje list ę pozycji u żytych aktualnie w rysunku. Wi ęcej informacji o funkcji 
dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� opis segmentów  �opis  
Opisuje segmenty pr ęta (linia, polilinia) i wyrzuca opis.  

� kalkulator średnic  �qz  
Polecenie umo żliwia wykonywanie prostych oblicze ń na średnicach zbrojenia. Wi ęcej 
informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� zakotwienie    �zak  
Kalkulator długo ści zakotwienia wg normy żelbetowej. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w 
pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� rysuj pr ęt   �pll  
Rysuje polilini ę o zadanej średnicy i otuleniu. Typ narysowanego pr ęta mo żna przej ąć opcj ą 
dost ępną w oknie [pr ęt]  ZSS. 

� pręt-przekrój   � pp 
Polecenie wstawia pr ęt w przekroju (w postaci bloku) polecenie pozwala r ównie ż na powielenie 
wstawionego pr ęta wzdłu ż danego odcinka. 

� pręt-przekrój-solid  � prz   
Proste polecenie które usuwa wypełnienie(solid) blo ków oznaczaj ących przekrój pr ęta - 
narysowanych funkcj ą „pr ęt przekrój”. 

� renumeruj   � ren 
Renumeruje pr ęty we wskazanym obszarze – wi ęcej informacji o poleceniu w pomocy 
dost ępnej w oknie dialogowym programu. 

� opisz segmenty    �opi 
Polecenie opisuje zbrojenie w przekroju(narysowane poleceniem [pr ęt przekrój] lub w widoku.  

� uzgodnij zbrojenie  �sx   
Polecenie do  uzgadniania opisów zbrojenia. Program  zmienia w opisie dodatkowym pr ęta 
numer, średnic ę i znak średnicy na podstawie wskazanego rozkładu zbrojenia lub bloku z 
atrybutem (tkd_zbr_wykaz). 

  



 
 

aktualizacja 04 kwietnia 2017 

 
18   

 

� licz strzemiona   � ls   
Polecenie  liczy strzemiona na warstwie <tkd_strzem *> gdzie * oznacza ka żdy ci ąg znaków. Po 
zliczeniu strzemion program mo że zmieni ć ilo ść sztuk w bloku (tkd_zbr_wykaz). 

� licz strzemiona i pr ęty      �lss                                                  
Polecenie liczy strzemiona i pr ęty w przekroju  na warstwie <tkd_strzem*> i <tkd_zb rojenie>   
gdzie * oznacza ka żdy ci ąg znaków. Po zliczeniu strzemion i pr ętów program mo że zmieni ć 
ilo ść sztuk w bloku (tkd_zbr_wykaz). Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie 
dialogowym polecenia. 

� kreskuj rozkłady      �ry                                                  
Polecenie pomocne przy kontroli zakresu narysowaneg o zbrojenia -  kreskuje kreskowaniem w 
postaci linii z rozstawem wynikaj ącym danych w rozkładzie. Wi ęcej informacji o funkcji 
dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� usuń kreskowanie rozkładów  � wr         
Polecenie usuwa narysowane kreskowanie rozkładów po leceniem [kreskuj rozkłady]. 

�szukaj pr ęta    �fz                                                             
Polecenie szuka w rysunku  pr ęta o wybranym numerze Program dodatkowo podaje ilo ść sztuk 
prętów o szukanym numerze dost ępnych w rysunku – polecenie równie ż dost ępne w oknie 
dialogowym polecenia [lista pr ętów]. 

�izoluj pozycj ę    �izo                                                            
Polecenie izoluje w rysunku pozycj ę o podanym numerze. Wł ączenie odizolowanych obiektów 
poleceniem [wo] lub [ww] 

�zbrojenie powierzchniowe  �spp                                                             
Polecenie umo żliwia zliczanie zbrojenia powierzchniowego (siatka podstawowa, elementy 
dystansowe, „eski”).  Więcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym 
polecenia. 

�zmiana klasy zbrojenia  �eds                                                             
Polecenie umo żliwia zmian ę globaln ą klasy zbrojenia.  Więcej informacji o funkcji dost ępne w 
pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

�ikony zbrojenia  � iko 
Polecenia wstawia ikonki kształtów pr ętów - pomocne przy opisywaniu pr ętów w przekroju lub 
na rzucie. 

� polilinia-strzemiona zakres � sd  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_strz_zakres] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_strz_zakres]. Polilini ą tą 
obrysowuje si ę strzemiona rysowane w widoku słupa/belkii/detalu w  celu ich zliczenia i 

zaktualizowania ilo ści sztuk w opisie blokiem [tkd_zbr_wykaz] polecenie m �lk  lub 
automatycznie przy wykazie stali. 
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� geometria test � gt  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_geometria_test] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_geometria_test]. 
Polilini ą tą obrysowuje si ę kształt wyrzuconego pr ęta (polilinia) i blok opisu pr ęta 
[tkd_zbr_wykaz] w celu sprawdzenia czy długo ść pręta narysowanego polilini ą jest spójna z 
opisem w bloku. Test długo ści odbywa si ę w czasie wykazu zbrojenia. Sprawdzana jest tylko 
całkowita długo ść pręta, a nie poszczególne segmenty i k ąty pomi ędzy nimi!!! 

�licz strzemiona z zakresu � lk  
Polecenie liczy strzemiona na warstwie <tkd_strzemi ona> obrysowanych polilini ą poleceniem 

�sd  . Po zliczeniu strzemion program zmienia ilo ść sztuk w bloku (tkd_zbr_wykaz). Ponadto 
funkcja wykrywa strzemiona współliniowe. 

�przelicz wska źnik zu życia stali � wsk  
Polecenie przelicza wska źnik zu życia stali zbrojeniowej w blokach [wskaznik_zuzycia _stali] i 

[wskaznik_zuzycia_stali2] wstawianych poleceniem �bl  

�foczka    �fo 
Program rysuje lini ę na warstwie dxfoczka pozwalaj ącą na tworzenie siatki MES dla programu 
ABC PŁYTA z wykorzystaniem programu DXFOCZKA. 

�siatka foczka    � dx 
wspomaga tworzenie siatki MES dla programu ABC PŁYT A z wykorzystaniem programu 
DXFOCZKA. Zestaw funkcji typu ARRAY i OFFSET uspraw niaj ący siatkowanie. 

�kantuj     �ka 
Program rysuje łaman ą w oparciu o wskazane łuki i koła. Funkcja przydatn a przy tworzeniu 
podkładu dxf dla modelu płyty analizowanej programe m ABC PŁYTA. Pozwala na zast ąpienie 
łuków i okr ęgów liniami łamanymi dzi ęki czemu ww. obiekty s ą wyświetlane w programie ABC 
PŁTYTA (co nie ma miejsca dla łuków i okr ęgów). 

 
7.5. Funkcje różne 
 

� słownik pol-ang  � dic  
Słownik budowlany angielsko polski. Wi ęcej informacji w pomocy dost ępnej w oknie 
dialogowym polecenia. 

�załóż warstwy    �wal                                                             
Funkcja zakłada warstwy wg danych zawartych w pliku  [layers.dan] w katalogu dane.  

� polilinia-obrys   � ob  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  [tkd_obrys] lub 
zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_obrys]. 

� polilinia-nadpro że  � nn 
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  [tkd_nadoro ża] 
lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_nadoro ża]. 
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� polilinia-belki   � bb  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  [tkd_belki] lub 
zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_belki]. 

� polilinia-fundamenty  � ff  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_fundamenty] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_fundamenty]. 

� polilinia-zakresy zbrojenia � zz 
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_zakresy_zbrojenia] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę 
[tkd_zakresy_zbrojenia]. 

� polilinia- ściana kontr. � sci  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_sc_konstr] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_sc_konstr]. 

� polilinia-spód płyty fund. � fs  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_pfund_spód] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_pfund_spód]. 

� polilinia-widokowa  � wi  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_widokowa] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_widokowa]. 

� polilinia-obwiednia  � wz 
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_obszary_wykazu] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_obszary_wykazu]. 
Obwiednie słu żą do uwzgl ędniania w wykazie stali zbrojeniowej ró żnej ilo ści elementów np. 
słupów, zbrojenia detali itp... 

� polilinia-strzemiona  � str  
Polecenie polyline  z tym że narysowana polilinia jest umieszczana na warstwie  
[tkd_strzemiona] lub zmiana istniej ących elementów na warstw ę [tkd_strzemiona]. 

� urwanie    � urw  
Rysuje graficzne oznaczenie urwania przekroju.  

� urwanie+utnij   � ur  
Rysuje graficzne oznaczenie urwania przekroju, któr e zachowuje si ę jak kraw ędź tnąca w 
poleceniu trim.  

� rewizja    � rv  
Rysuje chmurk ę rewizyjn ą na warstwie [tkd_rewizja].  

�linie=>polilinia   � pee  
Polecenie zamienia wskazane linie na polilinie oczy wiście pod warunkiem że linie s ą „ci ągłe”. 

�move+rotate   � mr  
Polecenie umo żliwia jednoczesne przesuni ęcie i obrót. 

�skala x0.5   � sc5 
Funkcja skala z wpisanym współczynnikiem skalowania  0.5 
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�skala x2    � sc2 
Funkcja skala z wpisanym współczynnikiem skalowania  2. 

�kopiuj po linii   � kr 
Funkcja pozwala na skopiowanie wskazanych obiektów wzdłu ż linii okre ślone wskazywanymi 
punktami. 

�soliduj     � ss 
Funkcja [hatch] z kreskowaniem typu [solid]. Utworz one solidy umieszczane s ą na warstwie 
[tkd_solid]. 

� wyślij solidy na spód   � sbb 
Funkcja przesuwa na „spód” wskazane kreskowania typ u [solid]. 

� kalkulator   � kk 
Prosty kalkulator matematyczny. Wi ęcej funkcji w pomocy okna dialogowego funkcji.   

� bloki     � bl 
Funkcja wstawia wybrane bloki TeKAD'a. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w 
oknie dialogowym polecenia.  

� menad żer warstw i kreskowa ń � was 
Funkcja wstawia wybrane warstwy i kreskowania TeKAD ’a. Więcej informacji o funkcji 
dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia.  
 
7.6. Funkcje pomiarowo-zliczeniowe 
 

� pomiar     � pow 
Polecenie stworzone w celu pomiaru długo ści, powierzchni lub obj ętości wybranych 
elementów. Polecenie wykorzystuje polecenie area, z  tym że wstawia wynik pomiaru. Wi ęcej 
informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 

� sumuj linie   � jl  
Program sumuje długo ści wskazanych linii. 

� multi-odległo ść  � jj  
Polecenie umo żliwia mierzenie wielu odcinków – funkcja sumuje pos zczególne odległo ści. 

� sumuj teksty   � su 
Funkcja sumuje liczby we wskazanych tekstach. 

� przekrój    � se 
Polecenie wstawia graficzne oznaczenie przekroju wr az z nazwą przekroju. 

� zakres przekroju  � dgg 
Polecenie pozwala na wstawienie wymiaru typu dimali gned opisuj ącego zakres danego 
przekroju. Tak wstawione wymiary pozwol ą na obliczenie całkowitej długo ści danego przekroju 
poleceniem „sumuj zakresy”.  
Uwaga!!! Funkcja wstawia wymiar wg aktualnego stylu  wymiarowania. Ustawienie 
współczynnika przeskalowania aktualnego stylu wymia rowania b ędzie mie ć wpływ na długo ść 
sumowanych zakresów. 
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� sumuj zakresy-test  � lpr  
Funkcja zlicza długo ści wymiarów opisuj ących zakres danego przekroju stworzone poleceniem 
„zakres przekroju”, sprawdza równie ż ilo ść narysowanych oznacze ń przekrojów poleceniem 
„przekrój”.  

� sumuj zakresy   � diml  
Funkcja zlicza długo ści wymiarów opisuj ących zakres danego przekroju stworzone poleceniem 
„zakres przekroju”. 

� licz teksty   �sz 
Polecenie umo żliwia zliczanie tekstów o danej tre ści w aktualnym rysunku. Wi ęcej informacji 
na temat tego polecenia w pomocy dost ępnej w oknie dialogowym funkcji. 

� zliczacz    � lb 
Polecenie pozwala na dokonywanie ró żnego typu zestawie ń tekstów w rysunku. Funkcja 
pozwala na filtrowanie zliczanych tre ści po warstwach. Zlicza ć można równie ż wybrane bloki 
wstawione poleceniem [wstaw blok]. Wi ęcej informacji na temat tego polecenia w pomocy 
dost ępnej w oknie dialogowym funkcji. 

 
7.7. Zoomy 
 

� zoom x2    � zx 
Zoom „oddalaj ący” dwukrotnie widok autocad’a. 

� zoom +-     � xx   Inna propozycja funkcji zoom.  
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8. Stal profilowa 

 
TeKAD  obejmuje również zestaw procedur umożliwiających tworzenie prostych 
rysunków konstrukcyjnych konstrukcji stalowych. W zakres wchodzą tu funkcje 
związane z rysowaniem typowych profili stalowych, co odbywa się w przekroju i w 
widoku. Dane profili zapisane są w katalogu /dane w plikach *.dan. Pliki te można 
edytować i rozbudowywać o nowe wielkości profili. 
 
Głównym zadaniem procedur "stalowych" jest umożliwienie opisywania profili 
stalowych w sposób umożliwiający generowanie wykazu stali profilowej. Wykaz stali 
wzorem zasad tworzenia rysunków zbrojeniowych można wykonywać z 
wykorzystaniem obwiedni - warstwa polilinii obwiedni i nazwy bloków jak w rysunku 
zbrojeniowym. Oprócz opisów głównych można wykonywać opisy dodatkowe nie 
biorące udziału w zestawieniach. Opisy dodatkowe są kontrolowane jednak w czasie 
wykazu pod kątem ich spójności z opisami głównymi tzn. we wskazanym obszarze 
wykazu zbiór numerów wynikający z opisów dodatkowych powinien cały zawierać się 
w zbiorze numerów wynikającym z opisów głównych. Program sprawdza czy numer 
dodatkowy w zakresie wykazu ma swój odpowiednik w opisie głównym. 
 
Zasady numeracji. 
Przyjęto zasadę, że każdy nowowprowadzany opis ma nowy numer o wartości wg 
zasady pierwszy wolny . Profile o tych samych parametrach (jednakowe pod 
względem stali, profilu i długości) będą miały więc różne numery. Oczywiście można 
ręcznie ustawić jednakowy numer tych samych elementów. 
 
Dodatkowo stworzono prostą funkcję do opisu spoin. 
 

 

� Tekad-stal    � pro 
Wstawia profile stalowe . Mo żliwo ść rysowania w przekroju i w widoku. 

� Stal opis główny    � sw 
Procedura umo żliwia wstawianie głównych opisów elementów. Ze wsta wionych opisów mo żna 
wykona ć wykaz stali profilowej.  

� Stal opis dodatkowy    � sq 
Procedura umo żliwia wstawianie  opisów dodatkowych elementów ze s tali profilowej tzw. 

baloników. Na opisy działa funkcja malarz numerów z nana z konstrukcji żelb.   � sx  

� Szukanie profilu   � fp 
Funkcja umo żliwia znalezienie  w rysunku profilu o podanym nume rze    
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� Lista profili   � lpp 
Funkcja pokazuje list ę aktualnie u żytych profili i ich numerów. Dodatkowo w li ście pokazane s ą 
luki w numeracji .    

� Opis spoin   � spo 
Procedura wspomagaj ąca tworzenie opisu spoin.  
 

9. Drewno konstrukcyjne 

 

� Tekad-drewno    � dr 
Zestaw procedur umo żliwiaj ących wstawianie elementów wspomagaj ących rysowanie 
konstrukcje drewnianych. Wi ęcej funkcji w pomocy okna dialogowego funkcji.   

� Tekad-drewno-opis i wykaz  � dre 
Polecenie umo żliwia wstawienie bloku [tkd_opis_drewno] z którego będzie tworzony wykaz 
drewna. Wi ęcej informacji o funkcji dost ępne w pomocy w oknie dialogowym polecenia. 
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10. Zasady rysowania zbrojenia 

 
TeKAD  umożliwia wprowadzanie zbrojenia na kilka sposobów. Do wyboru pręty 
rysowane polilini ą oraz opisy w  postaci bloków z atrybutami . Z obydwu sposobów 
opisywania zbrojenia może być tworzony wykaz zbrojenia. W wykazie w sekcji 
statystyki pokazywane są ilości zliczonych prętów typu polilinia lub atrybut. 
 
10.1. Zbrojenie-polilinie 
 
Pręty w postaci polilinii występują w rozkładzie  i jako pojedyncze . Ten sposób opisu 
prętów powstał z myślą o rysowaniu zbrojenia powierzchniowego: płyt stropowych i 
fundamentowych oraz tarcz. Tworzenie zbrojenia w postaci polilinii odbywa się 
poleceniem [rozkład] domyślny skrót [zs]. Pręty w rozkładzie składają się z polilinii, 
zakresu w postaci wymiaru z opisem oraz kółka wstawianego na przecięciu zakresu i 
pręta. Polilinia obrazuje kształt pręta, zakres w postaci wymiaru pokazuje odcinek na 
którym będą układane poszczególne pręty. Opis w postaci tekstu wymiarowego 
określa ilość prętów, średnicę, rozstaw i numer. Przykładowy opis "23#12co20-7" 
oznacza 23 pręty średnicy 12mm w rozstawie 20cm i numerze 7. Przyjęta zasada 
opisu nie podlega korekcie tzn. nie jest możliwa zamiana kolejności poszczególnych 
danych w opisie, ewentualne kółko wokół numeru itd. Sposób opisywania wg autora 
jest czytelny i jednoznaczny co ma potwierdzenie w wielu zrealizowanych budynkach 
na podstawie dokumentacji opracowanej przy wsparciu TeKAD'a . Wprowadzenie 
możliwości  korekt w wyglądzie opisów niepotrzebnie skomplikowałoby program.  
Dane związane z parametrami poszczególnych prętów zapisywane są w polilinii za 
pomocą tzw. danych "XDATA". W celu programowego powiązania zestawu polilinia-
wymiar-kółko do każdego z elementów rozkładu zbrojenia zapisywany jest czas 
tworzenia rozkładu w postaci daty z dokładnością do setnej części sekundy np. 
20170324.21082088 - liczba ta w praktyce jest unikalna w zakresie rysunku. Dzięki 
takiemu zabiegowi TeKAD  "wie" w którym wymiarze skorygować numer pręta, 
średnicę itd. przy edycji pręta-polilinii. Powiązanie to jest istotne z uwagi na spójność 
rysunku zbrojeniowego i automatyczność korygowania opisu itd. Kopiowanie 
rozkładu poleceniem "copy" "mirror" itd. spowoduje powstanie wielu rozkładów, które 
posiadają te same czasy co usuwa cechę ich unikalności. Program kontroluje takie 
sytuacje podczas wielu procedur np. przy edycji, wykazie itp. Pręty o tym samych 
czasie przenoszone są na warstwę tkd_do_scalenia. W celu przywrócenia 
odpowiednich danych (unikalności zapisanego czasu) służy funkcja [scal] która po 
wskazaniu kompletnego rozkładu nadpisuje odpowiedni czas i przywraca warstwy 
wyjściowe. W celu kopiowania, które nie powiela zapisanego czasu należy używać 
funkcji [kopiuj_scal] lub [lustro_scal]. Uświadomienie sobie tej specyfiki pracy z 
rozkładami zbrojenia jest podstawą tworzenia spójnych rysunków zbrojeniowych. 
Drugim rodzajem zbrojenia-polilinii jest pręt pojedynczy. W odróżnieniu od rozkładu 
zbrojenia w tym wypadku nie jest wprowadzany zakres prętów, ale wprowadzane są 
pręt lub pręty polilinie oraz opis w postaci bloku z atrybutami. Z uwagi na dowolność 
ilości prętów w takim wypadku trudno jest programowo kontrolować ich powiązanie 
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wg opisanego wcześniej mechanizmu z wykorzystaniem czasu. Z tego powodu pręty 
pojedyncze nie wymagają scalania. Wadą braku "czasowego" powi ązania jak w 
rozkładzie jest brak automatyzmu kontroli/zmiany tr eści opisu znajduj ącej si ę 
w bloku z atrybutami co wymaga szczególnej uwagi ze  strony u żytkownika.  
 Zwraca się uwagę na na specyfikę prętów pojedynczych i potrzebę manualnej 
kontroli treści opisu. 
 
10.2. Zbrojenie-atrybuty 
 
Drugi i ostatni sposób wprowadzania zbrojenia w TeKAD'zie  polega na wstawieniu 
odpowiedniego bloku z atrybutami [tkd_zbr_wykaz]. Blok ten wstawiany jest 
poleceniem [pręt] skrót domyślny [zss]. Ten sposób opisywania zalecany jest głównie 
do tworzenia rysunków detali np.: rysunku belek rysowanych w widoku, słupów, 
przekrojów fundamentów, schodów itd. Bloki te można z powodzeniem używać do 
uzupełniania rysunku zbrojenia powierzchniowego. W przypadku zbrojenia-atrybutów 
nie jest wymagana kontrola czasu - element z którego tworzony jest wykaz jest jeden 
i nie jest powiązany z innymi elementami rysunku. Ten sposób opisu można w 
sposób dowolny powielać (copy, mirror, array itd.). 
Więcej na temat zbrojenia-atrybutów w opisie funkcji [pręt]. 
 
10.3. Zasady numeracji wprowadzanego zbrojenia 
 
Tworzenie numeracji prętów w obrębie polilinii i atrybutów jest spójne tzn. pręty o 
takich samych parametrach (klasa stali, średnica, kształt) opisane polilinią i 
atrybutem będą miały ten sam numer. Numeracja działa w ten sposób, że w danym 
momencie na podstawie parametrów wprowadzanego zbrojenia przyjmowany jest 
numer wg zasady najniższy możliwy - dzięki temu założeniu w pierwszym rzędzie 
wypełniane są "luki" w numeracji . Wprowadzany nowy pręt o tych samych cechach 
jak istniejący już w rysunku otrzyma ten sam numer. Zasady te są odpowiednio 
korygowane w przypadku zmiany zakresu numerów w [ustawieniach]. 
Numeracje na bieżąco jest kontrolowana w ramach danego pliku rysunkowego. W 
przypadku skopiowania przez schowek narysowanego zbrojenia z innego rysunku 
może spowodować kolizję numerów z numeracją prętów istniejących. Może również 
dojść do kolizji numerów w przypadku ręcznej zmiany numeracji poprze np. edycję 
zbrojenia-atrybutu. Część funkcji TeKAD'a  posiada tester spójności numeracji 
(edycja, wykaz), który wychwytuje pręty posiadające różne parametry przy tych 
samych numerach. Zbrojenia z kolidującymi numerami są odpowiednio zaznaczane. 
Najlepszym sposobem zmiany numeru na "nie kolidujący" jest użycie funkcji 
renumerującej [ren] i wybranie przycisku [nowy], który podpowie pierwszy wolny 
numer. 
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11. Praca z obwiedniami 

Obwiednie to polilinie na warstwie [tkd_obszary_wykazu], które służą do tworzenia 
zaawansowanych wykazów stali zbrojeniowej i profilowej. Rysowanie odbywa się 
poleceniem [wz] lub przyciskiem [rysuj] w oknie dialogowym wykazu stali. 
Alternatywnie można wprowadzić polilinię na warstwie [tkd_obszary_wykazu] 
stosując podstawowe narzędzia rysunkowe. Domyślnie warstwa 
[tkd_obszary_wykazu] jest nieplotowalna. 
W celu wykonania wykazu stali należy włączyć odpowiedni przycisk w oknie 
dialogowym. Wykaz odbywa się poprzez wskazanie obwiedni (program filtruje wybór  
po polilinii na warstwie [tkd_obszary_wykazu]). Wskazane obwiednie tworzą obszary 
wyboru z których tworzone są wykazy. Wykaz w ramach danej obwiedni tworzonych 
jest w ten sposób, że ilości sztuk poszczególnych pozycji przemnażane się przez 
współczynnik wynikający z odpowiednich bloków znajdujących się w obrębie 
obwiedni. Bloki (wstawiane poleceniem [bl]) mają nazwy [tkd_opis_sztuki_0*].  
 
Mnożnik wynikający z bloków określany jest wg następujących zasad: 
− w zliczaniu uwzględniana jest liczba w atrybucie sztuki np. 5szt. - mnożnik 5. 

Treść tego atrybutu musi zaczynać się cyfrą! Np. treść szt.4=1!; 
− w przypadku braku treści atrybutu sztuki - program przyjmuje domyślnie 1; 
− ostateczny mnożnik dla ilości stali w danej obwiedni określany jest jako suma 

wszystkich mnożników w poszczególnych blokach wg ww. zasad; 
− w przypadku braku wspomnianych bloków w zakresie poszczególnych obwiedni 

nazwa elementu przyjmowana jest jako [brak], a ilość sztuk równa 1; 
 
Wykaz z obwiedni działa w pętli po wszystkich obwiedniach - podsumowanie wykazu 
uwzględnia wszystkie mnożniki wg ww. zasad. 
Nazwy bloków i ich poszczególne mnożniki wstawiane są obok wykazu w polu 
statystyk - pozwala to na weryfikację zakresu wykazu. W przypadku wykonywania 
wykazu z obwiedni nie będą uwzględniane pozycje znajdujące się poza obwiedniami! 
Zwraca się uwagę na świadome stosowanie obwiedni wg ww. zasad i każdorazowe 
sprawdzanie ich zakresu i listy bloków oraz ich mnożników.  Szybkim sprawdzeniem 
poprawności stosowania obwiedni jest wykonanie wykazu stali bez stosowania 
obwiedni i porównaniu zestawienia z  wykazem uwzględniającym obwiednie. Wykaz 
z obwiedni nie powinien zawierać mniej stali niż wykaz bez obwiedni!!! Opisane 
sprawdzenie pozwoli na uniknięcie ewentualnych grubych błędów w ilości stali. 
 
Zaleca się stosować obwiednie rozłącznie tzn. żadna z obwiedni nie powinna 
znajdować się w zakresie innej!! W ramach danej obwiedni sprawdzana jest spójność 
opisów zbrojenia jak ma to miejsce w wykazie wykonywanym bez obwiedni. Fakt ten 
może powodować występowanie błędów np. o niespójności opisów dodatkowych co 
niekoniecznie musi być błędem. 
Obwiednie należy stosować jedynie wtedy gdy ilości poszczególnych grup zbrojenia 
wymagają przemnażania przez ilości większe od 1.  
W innym wypadku stosowanie obwiedni jest stratą czasu i niepotrzebnym ryzykiem 
pojawienia się błędu. 
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Zalecenia dla słupów żelbetowych  
 
Tworzenie rysunków zbrojeniowych słupów sugeruje się realizować poprzez 
wprowadzenie oznaczeń słupów wprowadzanych ww. blokami wg nazw osi 
konstrukcyjnych np. C/5, D/12 , A/11 itp. Takie nazewnictwo jednoznacznie opisuje 
poszczególne słupy. Poszczególne nazwy słupów należy wprowadzać jako oddzielne 
bloki co pozwoli na odpowiednie zliczanie mnożnika obwiedni i dodatkowo na 
analizowanie listy słupów poleceniem [lb] co może być dodatkowym sprawdzeniem 
poprawności rysunku. 
 
Zasady zliczania strzemion i kontroli długo ści wyrzuconych pr ętów  
 
Rysowanie strzemion odbywa się poleceniem [str], które 
tworzy strzemię w postali linii na warstwie [tkd_strzemiona]. 
Należy je rozmieścić w odpowiednim rozkładzie. W celu 
zliczenia ilości strzemion należy utworzyć poleceniem [sd] 
polilinię na warstwie [tkd_strz_zakres] i przeprowadzić ją 
przez zakres strzemion w słupie obejmując również 
odpowiedni blok z ich atrybutami (kolor pomarańczowy na 
rysunku obok). Polecenie [lk] służy do aktualizacji ilości sztuk  
w bloku - ilości są również automatycznie(pojawia się 
zapytanie)  aktualizowane przy tworzeniu wykazu stali. 
Należy wskazać opis, a także utworzoną polilinię w celu ich 
zliczenia. Procedurę tę można stosować dla dowolnej 
konfiguracji strzemion w słupie (strzemiona dwucięte, 
czterocięte itd.) poprzez powielenie polilinii o odpowiednią 
ilość - sztuki są sumowane dla każdej polilinii przecinajacej 
strzemiona. 
 
 
Dodatkowo można prowadzić kontrolę długości zbrojenia 
wyrzuconego na zasadzie atrybutów poleceniem [gt]. 
Polecenie tworzy polilinię, która jest umieszczana na warstwie 
[tkd_geometria_test] lub zmienia istniejące elementy na 
warstwę [tkd_geometria_test]. Polilinią tą przecina się kształt 
wyrzuconego pręta (polilinia) i blok opisu pręta 
[tkd_zbr_wykaz] w celu sprawdzenia czy długość pręta 
narysowanego polilinią jest spójna z opisem w bloku (kolor 
brązowy na rysunku obok). Test długości odbywa się w 
czasie wykazu zbrojenia. Sprawdzana jest tylko całkowita 
długość pręta, a nie poszczególne segmenty i kąty pomiędzy 
nimi!!! 
 
 
Przykładowy rysunek zbr. słupów z elementami zlicza nia strzemion i 
kontroli długo ści pr ęta  
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Współpraca programu TeKAD z programem ABC PŁYTA 

 
Program TeKAD  pozwala na tworzenie rysunków zbrojeniowych elementów 
powierzchniowych na podstawie wyników wymiarowania otrzymanych w programie 
ABC Płyta . W tym celu uzgodniliśmy wspólnie z firmą PRO-SOFT format wymiany 
danych, który pozwala na wczytywanie wyników zbrojenia do programu Autocad. 
Tworzone na podstawie wczytanego zbrojenia rysunki poza uproszczeniem 
określania poszczególnych wielkości zbrojenia może być błyskawicznie 
weryfikowane odpowiednimi funkcjami TeKAD'a co znacznie skraca czas "zbrojenia" 
i sprawdzania rysunków stropów lub płyt fundamentowych. 
 
 

 
rys.1. ABC Płyta zapis zbrojenia do pliku *.TKD 

 
Podstawą współpracy TeKAD'a  z wynikami ABC jest obecność w rysunku wyników 
ABC w postaci tekstów (dtext) na odpowiednich warstwach: 
<tkd_abc_pole_dx>,<tkd_abc_pole_dy>, <tkd_abc_pole_gx> i <tkd_abc_pole_gy>. 
Aby wczytać wyniki zbrojenia z programu ABC PŁYTA do Autocad'a należy je 
wyeksportować do pliku tekstowego *.tkd. opcją dostępną z poziomu <wyników> => 
<wymiar> => zapisz do pliku . Tak wyeksportowane wyniki wczytuje program 
<wczytaj ABC>(z poziomu okna <rozkład zbrojenie zs> lub poleceniem [lz]). Warstwy 
z wynikami są automatycznie blokowane przez TeKAD'a  po to, aby nie były 
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przypadkowo usunięte. Wyniki wyświetlane są pierwotnie w mm2/mb można jednak 
zmieniać co jest wyświetlane (rozstaw, sztuki) - wartość podstawowa zbrojenia jest 
zapisana do każdego tekstu w postaci cechy <thickness> dzięki temu nie jest tracona 
dokładność wyników przy poszczególnych modyfikacjach sposobu wyświetlania. 
 
Przy rysowaniu poszczególnych rozkładów program tworzy obszar wyboru wyników 
na podstawie długości pręta i długości rozkładu pomniejszony o długości zakotwienia 
i zapasu rozkładu - z tak stworzonego obszaru wybierany jest domyślnie maksymalny 
wynik wyników ABC i w oknie  <określenie zbrojenia> podpowiadany jest odpowiedni 
rozstaw zbrojenia. Z obszaru określana jest również minimalna długość pręta jak i 
minimalny zakres zbrojenia(przy wybranej opcji automatycznego dobierania) - do 
tych długości są dodawane wartości wynikającego z ustawień w oknie <opcje>. Dla 
prętów typu <C> i <D> odpowiednie segmenty nie są wydłużane - program zakłada 
dla uproszczenia, że pręty się kotwią w miejscu załamania segmentu głównego 
(wskazywanego na ekranie). 
 

 
rys.2. Opcje TeKAD'a wpływające na zasady rysowania zbrojenia 

 
Narysowane na podstawie wyników ABC zbrojenie może być sprawdzane funkcją 
<sprawdzenie zbrojenia wg ABC - skrót [abc]>.  
Sprawdzanie polega na zmianie treści poszczególnych tekstów z wynikami ABC . 
Zmiana treści odbywa się w ten sposób, że w pierwszym rzędzie odejmowane jest 
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zbrojenie wynikające z siatki podstawowej (o ile jest zadana) następnie program 
działa w pętli po poszczególnych rozkładach na podstawie których wybiera 
odpowiednie wyniki (z uwzględnieniem długości zakotwień wynikających z ustawień 
w <opcje>) i od zbrojenia wynikającego z aktualnej treści (już bez siatki 
podstawowej) odejmuje zbrojenie wynikające z rozkładu. Gdy zbrojenie narysowane 
przewyższa zbrojenie wyników ABC treść zamieniania jest na kropkę "." (lub inny 
znak ustawiony w <opcje>) pod warunkiem, że wartość różnicy zbrojenia zadanego i 
wymaganego(z wyników ABC) nie przekracza zadeklarowanej wartości w polu 
<granica przezbrojenia [mm2/m]> wtedy program wyświetla wyniki ABC o wartości 
ujemnej równej polu przezbrojenia płyty w mm2/m. 
 
 

 
rys.3. Okno dialogowe testowania zbrojenia 

 
 
W bocznym menu <pliki do ściągnięcia>  można przeanalizować rysunki zbrojeniowe 
płyt stropowych tworzone z wykorzystaniem współpracy z programem ABC PŁYTA>. 
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12. Opis szczegółowy poszczególnych funkcji (rozdział w trakcie 

tworzenia) 

12.1. TeKAD – pomoc 
 
Do większości procedur TeKAD'a opracowano pliki pomocy. W celu skorzystania z 
plików pomocy należy użyć przycisku <pomoc> lub <?> znajdujących się w 
poszczególnych  oknach dialogowych. Okno dialogowe pomocy domyślnie wyświetla 
pomoc dotyczącą procedury z której okna została uruchomiana pomoc. W oknie 
pomocy z listy rozwijalnej można wybrać dowolny inny temat pomocy. Tematy 
pomocy dotyczą nie tylko poszczególnych procedur, ale również ogólnych zasad np. 
współpracy z obwiedniami. 
 
Pliki pomocy *.hlp znajdują się w katalogu tekad_abc/help - są to zwykłe pliki 
tekstowe. 
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12.2. TeKAD – nastawy 
 
Procedura, która uruchamiana jest jako pierwsza w momencie wczytywania 

TeKAD'a.  W każdej chwili możliwe jest jej włączenie poleceniem  � sk . 
 

 

 

Program pozwala ustalić podstawowe parametry TeKAD'a takie jak m.in.: skalę , 
współczynnik przeskalowania, jednostki rysunku itp. Wielkość powyższych wartości 
ma wpływ na wielkości obiektów tworzonych prze TeKAD'a. Współczynnik 
przeskalowania ma wpływ na działanie wybranych procedur. Można go wykorzystać 
np. przy rysowaniu detalu który jest powiększony w Autocad'ie  dwukrotnie - gdy 
ustawimy współczynnik[psk] na wartość = 2 to np opisy długości segmentów 
zbrojenia będą dzielone przez dwa. 
Wartość skali rysunku można dodatkowo szybko zmienić stosując skróty w linii 

komend np. � s25 ustawia skalę na 1:25. 
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<insunits=mm> - włączenie ustawia jednostki wstawiania bloków na [mm] co jest 
ważna dla prawidłowego działania procedur TeKAD'a wykorzystujących  wstawianie 
[komenda <insert>] bloków.  
 
W sekcji <jednostki rysunku> wybieramy jednostkę w której tworzone są rysunki. Do 
wyboru [m] [cm] i [mm]. Wybranie jednostki ma wpływ na elementy tworzone przez 
poszczególne procedury TeKAD'a. 
 
Sugeruje si ę stosowanie jednostek [cm] jako najbardziej rekomen dowanych 
dla poprawnego działania programu. 
 
W sekcji <ustawienia rożne> - możemy wybrać opcje które mają wpływ na rysowanie 
otworów i solidów. Możemy wybrać, że program nie wstawia solidów w obiektach 
tworzonych przez polecenie <ot> lub <ott>, możemy również wybrać, że wstawiane 
solidy będą automatycznie wysyłane na spód. Istnieje również możliwość wybrania 
koloru solidów - program zmienia kolor warstw <tkd_solid> i <tkd_solid_ot>. 
 
W sekcji <Platforma> wybieramy program w którym uruchamiany będzie TeKAD. Do 
wyboru Autocad, Bricscad i Zwcad. Wybranie właściwej platformy pozwala na 
właściwe działanie wszystkich procedur, których działania różni się zależnie od 
rodzaju programu głównego - różnią się np. nazwy kreskowań itp. W chwili obecnej 
TeKAD współpracuje z każdą wersją pełną Autocad'a w języku angielskim oraz w 
wersjach LT z nakładkami umożliwiającymi obsługę formatu Autolisp. Obecnie nie 
ma możliwości zakupu wesji LT i nakładki obsługującej język Autolisp. Wiele biur 
pracuje jednak na wersjach LT 2007-2009 z nakładką LT EXTENDER - taka 
konfiguracja współpracuje z TeKAD'em. W przypadku Bricscad'a program TeKAD 
współpracuje z wersjami angielskimi v15 do V17 minimum wersja PRO. ZWCAD 
współpracuje z TeKAD'em w wersji 2015 instalacja ZCAD+2015 SP1 
2014.11.27(26199) . Inne wersje ZWCAD'a nie radzą sobie z obsługą Autolisp. W 
chwili obecnej najnowsza wersja 2017 ma duże problemy z obsługą Autolisp 
uniemożliwiające współpracę z TeKAD'em. Istnieje szansa, że w przyszłości poprawi 
się współpraca z Autolispem (TeKAD'em) - brak jednoznacznych informacji kiedy - 
interpreter Autolisp'a jest pisany od nowa co wymaga czasu. 
 
Sekcja <wymiary i koty wysokościowe>. W sekcji tej można skonfigurować 
podstawowe parametry wpływające na funkcje wymiarujące i polecenie <wstaw 
kotę>. Przy włączonej opcji  <styl wymiarowania aktualny> powoduje, że program nie 
zakłada automatycznie stylów wymiarowania funkcje wymiarujące wykorzystują 
aktualny styl wymiarowania.  
 
Przy włączonej opcji <styl wymiarowania automatycznie> program automatycznie 
zakłada odpowiedni styl wymiarowania w zależności od aktualnych ustawień 
jednostek i skali. Automatyczne zakładanie stylów wymiarowania odbywa się w 
momencie wywołania funkcji wymiarowania <dl><dg> i <da>. W oknie możemy 
ustawić następujące parametry tworzonych wymiarów: kolor linii wymiarowych, kolor i 
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wysokość tekstu wymiarowego, jednostki wymiarowania.Inne parametry tworzonych 
stylów wymiarowania znajdują się w pliku <....dane\wym.dan> można je edytować 
dowolnie tak, aby stworzyć najbardziej odpowiedni styl wymiarowania - aby dobrze 
wyedytowac parametry dostępne w tym pliku należy znać wartości i znaczenie 
poszczególnych zmiennych systemowych Autocada odpowiadających za 
wymiarowanie. W sekcji tej również można ustawić dokładność wyświetlania kot 
wysokościowych oraz sposób zaokrąglania ostatniego miejsca po przecinku. 
 
<wstaw długość dla...> - steruje wstawianiem wartości długości wymiarów dla 
polecenia [wstaw zakresy przekrojów skrót [dgg] ]. 
 
Przyciskiem <zapisz nastawy do pliku> możemy zapisać aktualne ustawienia które 
będą domyślne przy następnych uruchomieniach TeKAD'a. 
 
Dane zapisywane są do pliku [nastawy.dan] w katalogu [dane]. 
 

12.3. TeKAD – zliczacz 
 
Program służy do zestawiania różnych informacji z tekstów lub bloków z atrybutami   

znajdujących się w rysunku. Skrót do komendy  � lb . 
  

  

 
Możliwości programu. 
Program umożliwia przykładowo wykonanie listy nazw słupów na rysunku 
szalunkowym lub listę wartości kot wysokościowych(np. dla sprawdzenia błędów). 
W górnej części okna dialogowego programu można wybrać typ elementów (bloki, 
teksty) które mają być analizowane. Zakres przeszukiwania danych  obiektów może 
być zawężony przez wybranie odpowiedniej warstwy.  
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W sekcji opcje mamy do wyboru następujące możliwości: 
 
<ile atr.> - można określić ile atrybutów danego bloku ma być analizowanych jako 
zliczana treść. 
 
<przecinek> - wycinek pozwala na określenie znaku rozdzielającego odpowiednie 
treści z poszczególnych atrybutów 
 
<sortuj> - program sortuje alfabetycznie analizowane teksty 
 
<sumuj wystąpienia> - program sumuje ilości analizowanych obiektów z 
jednakowymi tekstami 
 
<ususń %%u> - program pomija przy analizie ciąg %%u(podkreślenie tekstu) 
 
<numeruj> - numerowanie pozycji zestawienia końcowego 
 
<rysunek> - przyciskiem tym wybieramy czy zestawienie końcowe ma być 
umieszczane na rysunku(w postaci mtext'u). Należy zwrócić tutaj uwagę na  fakt 
"autocadowskiego" ograniczenia wielkości "mtext'u". Dla dużej liczby zliczonych 
tekstów "mtext" nie pojawi się. W takim wypadku należy zmniejszyć listę poprzez 
wyłączenie numerowania, zliczania ilości wystąpień lub poprzez zmniejszenie 
obszaru analizy tekstów (zmniejszenie liczby pozycji). 
<do linii komend> - przyciskiem tym wybieramy czy zestawienie końcowe ma być 
umieszczane w linii komend 
 
<zliczacz - sumowanie> -przyciskiem tym wybieramy blok o nazwie [tkd_zliczacz] z 
którego to wykaz nie tylko liczy ilość wystąpień danego tekstu, ale również sumuje 
wartości liczb zapisanych w atrybucie niewidocznym [sztuk]. Możliwość tą można 
wykorzystać np. przy opisywaniu detali dozbrojenia naroży ścian - w atrybucie 
[szt]można podawać ile jest prętów typu "U-bigiel"dzięki tej informacji można obliczyć 
ilość bigli dla wszystkich naroży. 
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12.4. TeKAD - zliczaj teksty 
 
Program służy do zestawiania różnych informacji z tekstów lub bloków z atrybutami   

znajdujących się w rysunku. Skrót do komendy  � sz. 
 

 

Dostępne opcje w oknie dialogowym: 
 
<treść> - w oknie tym określamy poszukiwany tekst. W rozwijalnej liście obok 
dodawane są używane wcześniej treści, które można ponownie szybko wybrać. 
 
<warstwy> - w liście rozwijalnej wybieramy warstwę jako dodatkowy filtr poszukiwań.  
 
<wszystkie> - przycisk umożliwia szukanie danej treści bez filtrowania po warstwie 
 
<wyniki> - w sekcji tej podawane są wyniki szukania danych treści w rozbiciu na dtext 
i tekst wymiarowy. 
 
<zliczaj> - przycisk zamyka okno i oczekuje na wskazanie obszaru poszukiwań  
<zoom to> - przycisk umożliwia przeskakiwanie pomiędzy zliczanymi tekstami - 
teksty dodatkowo są zaznaczane krzyżem 
 
<numeruj> - przycisk umożliwia ponumerowanie zliczanych tekstów poprzez 
wstawienie bloku <tkd_mark> na warstwie <tkd_zaznacz> 
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12.5. TeKAD – numerowanie 
 

 

 

12.6. TeKAD – rozkład 
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13. Typy prętów zbrojeniowych  
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14. Najczęściej pojawiające się problemy 

W rozdziale tym opisano najczęściej pojawiające się problemy i zapytania dotyczące 
użytkowania programu TeKAD . 
 

14.1. Wstawianie wykazu i innych bloków z atrybutami z błędnymi 
wartościami 

 
Częstym problemem pojawiającym się podczas użytkowania TeKAD 'a jest 
wstawianie bloków wykazu z wartościami domyślnymi, a nie wartościami 
wynikającymi wprost z ilości danej pozycji. 
Poniżej przykładowy wygląd wykazu dla opisywanego problemu. 
 

 
 
Opisana wyżej sytuacja wynika z niewłaściwej wartości zmiennej systemowej 
[ATTREQ] wynoszącej 0. Z różnych względów szczególnie bezpośrednio po instalacji 
Autocad'a (Bricscad'a itp.) wartość tej zmiennej domyślnie ustawiona jest na 0. 

Właściwa warto ść zmiennej [ATTREQ]  powinna wynosi ć 1. 
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14.2. Pojawianie się okna dialogowego przy wstawianiu bloków z 
atrybutami 

 
Problem powoduje otwieranie się okna dialogowego czekającego na wprowadzenie 
wartości poszczególnych atrubytów wstawianego bloku. Sytuacja szczególnie 
uciążliwa podczas wstawiania wykazu.  
Problem wynika ze złej wartości zmiennej systemowej [ATTDIA] wynoszącej 1.  
Opisana zmienna steruje wyswietlaniem okna dialogowego podczas wstawiania 
bloku z atrybutami. 

Wartość zmiennej [ATTDIA] powinna wynosi ć 0.  
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15. Struktura danych abc w pliku *.tkd 

 
Struktura danych dla TeKAD’a . Zgodnie z naszymi ustaleniami proponuję format 
wzorowany na pliku DXF z sekcjami mówiącymi o strukturze danych:  
 
*zbrojenie  
format jak dotąd, ale dodatkowo grubość płyty dla elementu w którym jest podawane zbrojenie 
*elementy  
numer  wsp_x1 wsp_y1 wsp_x2 wsp_y2 wsp_x3 wsp_y3 wsp_x4 wsp_y4 wsp_x5 wsp_y5 grubość 
*węzły  
numer wsp_x wsp_y 
*podpory  
typ nazwa wsp_x wsp_y B H kąt 
 
gdzie: 
wsp_x…  - współrzędna x 
wsp_y… - współrzędna y 
typ – typ podpory tzn. sztywna, podatna słup ściana 
nazwa – nazwa podpory zadana przez projektanta w programie Abc-płyta 
B – szerokość słupa lub grubość ściany 
H wysokość słupa, 0 dla ściany 
Kąt – wartość pozwalająca zorientować oś podłużną ściany 
 
Dane rekordy podawane w rytmie 10 znaków na każdy rekord. 
 
 
 
 
 


