teelfab belgijskiej firmy SCIA, bêd¹cy nak³adk¹ na AutoCAD-a, stanowi jedno ogniwo
w ³añcuchu kompleksowego wykonywania projektów konstrukcji stalowych. Wchodzi on
w sk³ad pakietu zawieraj¹cego równie¿ program do obliczeñ statycznych ESA Prima Win,
program do tworzenia list materia³owych oraz zarz¹dzania zamówieniami i dostawami elementów  CIMSTEEL, a tak¿e oprogramowanie urz¹dzeñ pracuj¹cych w wytwórniach konstrukcji
stalowych. Programy w pe³ni wspó³pracuj¹ ze sob¹, pozwalaj¹c zautomatyzowaæ operacje przekazywania danych pomiêdzy nimi. Oprogramowanie steruj¹ce maszynami, bazuj¹ce na danych przekazywanych bezporednio z komputera konstruktora, stanowi bardzo interesuj¹cy, wa¿ny element
ca³ego ³añcucha, pozwalaj¹cy wykorzystaæ mo¿liwoci projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w po³¹czeniu z CIM  urz¹dzeniami mechanicznymi zintegrowanymi z komputerem.
Dopiero poznanie ca³ego systemu umo¿liwia w pe³ni doceniæ zysk w czasie projektowania i wykonywania
konstrukcji stalowych, a co za tym idzie, zwiêkszenie efektywnoci pracy projektantów, konstruktorów i wytwórni oraz zmniejszenie jej kosztów. Jednak ju¿ sam Steelfab
daje nam ogromne korzyci podczas konstruowania przy
u¿yciu komputera.
Programy typu CAD na dobre zadomowi³y siê ju¿
w biurach projektowych. Pocz¹tkowo pojmowane by³y
jako elektroniczna deska krelarska, lecz wraz z ich rozwojem i lepsz¹ bieg³oci¹ obs³ugi wród konstruktorów sta³o siê jasne, ¿e mo¿na wykorzystaæ je w sposób sprawniejszy i doskonalszy. AutoCAD otwartoci¹ swojego systemu i ogromnymi mo¿liwociami, które daje programistom,
pozwoli³ na powstanie aplikacji rozwi¹zuj¹cych wiele podstawowych i czêsto pojawiaj¹cych siê zadañ. Praca z trójwymiarowymi modelami u³atwi³a rozwi¹zywanie wêz³ów
i kontrolê ich poprawnoci. Lecz nadal pozostawa³ problem ¿mudnej pracy przy wykonaniu dokumentacji technicznej. Steelfab wraz z programami pomocniczymi proponuje ciekawe i kompleksowe rozwi¹zania.

Konstrukcja wsporcza pod skraplacz, oparta na p³atwiach dachowych  projekt powsta³ miesi¹c po ukoñczeniu konstrukcji
dachu. Steelfab da³ mo¿liwoæ wykonania szybkiego projektu
rusztu dachowego

BUDOWA NA BIURKU
Pracuj¹c z opisywanymi programami, wyobra¿am sobie czasami, ¿e nak³adam he³m i rêkawice przenosz¹ce
mnie w nierealny wiat bêd¹cy wizj¹ programistów. Pozwala mi to stan¹æ na stworzonym we wnêtrzu kompute-
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ra placu budowy, sprzêgniêtym z bêd¹c¹ pod rêk¹ wytwórni¹ konstrukcji stalowych. Prostymi ruchami rêki
mogê nowo powstaj¹cy obiekt umieciæ w nierealnej przestrzeni, stworzyæ elementy jego kilkusettonowej konstrukcji. Nastêpnie, bior¹c do rêki przygotowany przez
komputer palnik, spawarkê, pi³ê czy wiertarkê, obrabiam
profile i blachy. Wszystko ze sob¹ skrêcam lub spawam,
zapominaj¹c o godzinach powiêcanych na sprawdzenie poprawnoci ³¹czonych elementów czy przygotowanie dokumentacji. Te prace mogê w wiêkszoci powierzyæ pracowitemu komputerowi pod przewodnictwem
programów SCIA
Niestety, ten he³m to jeszcze sprawa przysz³oci, ale
w³anie w ten sposób mo¿na przybli¿yæ sposób pracy za
pomoc¹ Steelfaba i mo¿e jego niedalek¹ przysz³oæ.
Umo¿liwia on skupienie siê na zadaniach powierzonych
in¿ynierowi budownictwa - konstruktorowi, pozostawia-

Trzy
podstawowe rzutnie
daj¹ pe³ny
obraz projektowanej
konstrukcji. Dodatkowa aksonometria
cieszy oko.

j¹c w wiêkszoci komputerowi przygotowanie dokumentacji do produkcji elementów stalowych.
Steelfab u¿ywa trójwymiarowych elementów, które
z ³atwoci¹ przedstawiane s¹ na wielu dostêpnych p³askich rzutniach lub w izometrycznych widokach. Dowolne widoki generowane s¹ automatycznie, jeli tylko
element zosta³ umieszczony w przestrzeni. Je¿eli to nie
wystarcza, mamy mo¿liwoæ przetworzyæ nasz¹ konstrukcjê na rysunek 3D zapisany w formacie DXF, a to otworzy ju¿ drzwi do dalszej obróbki, ³¹cznie z modnym i efektownym renderingiem.

WYMAGANIA
Niestety, wraz ze wzrostem naszych potrzeb rosn¹
równie¿ wymagania sprzêtowe. Steelfab od kilku lat rozwija³ siê wraz z AutoCAD-em. Pocz¹tkowe by³ oferowany z systemem graficznym UNICAD. Na rynku obecne
s¹ wersje zarówno dla AutoCAD-a 12. (okienkowa jak
i czysto tekstowa), jak i 14. (13. chyba wiêkszoæ z nas
omija). Wersje programów oferowane aktualnie zosta³y
dostosowane do wiod¹cego systemu Windows, co nie
umniejsza wartoci wersji starszych, przeznaczonych dla
fanów DOS-a (szczególnie niemiertelnej wersji 12.
AutoCAD-a). Programy oferowane s¹ w t³umaczeniach
jêzykowych angielskim i niemieckim (CIMSTEEL  równie¿ po polsku). Steelfab przystosowany do platformy
Windows NT wymaga ju¿ szybkiej i zaopatrzonej w sporo pamiêci maszyny. W biurze projektowym obecnie
korzystamy z komputerów PENTIUM II z 64Mb RAM-u
i kartami graficznymi MATROX-a.
Oprócz wydatku na sam program, sugerujê (zak³adaj¹c redni¹ znajomoæ AutoCAD-a) skorzystanie
z 3-dniowego kursu wprowadzaj¹cego w tajniki programu. To w zupe³noci wystarcza dla tego, by zacz¹æ samemu konstruowaæ. Oczywicie czasu wymaga poznanie pe³nej obs³ugi konfiguracji programu (daj¹cej du¿e
mo¿liwoci dostosowania programu do indywidualnych
potrzeb). Ju¿ po paru godzinach pracy zauwa¿ymy, ¿e
program zmusza nas do przyzwyczajenia siê do pewnych
zasad jego dzia³ania :
± Steelfab przejmuje du¿¹ kontrolê nad AutoCAD-em, wprowadzaj¹c w³asne menu i odbieraj¹c
mo¿liwoci korzystania z wielu funkcji w trakcie pracy. Linia komend do czasu opuszczenia aplikacji zostaje podporz¹dkowana programowi. Czêæ komend
AutoCAD-a dzia³a, je¿eli wybiera siê je z menu górnego lub bocznego, ale ogranicza siê to praktycznie
do operacji zwi¹zanych z widokami ekranu. Steelfab
wprowadza w³asne polecenie pomiaru odleg³oci
(distance), w praktyce czêciej jednak wychodzi siê
do AutoCAD-a i korzysta z systemowego. Wyjcie
i ponowne wejcie do Steelfaba jest na tyle szybkie,
¿e nie sprawia trudnoci przerywanie aplikacji dla
skorzystania z komend AutoCAD-a.
± Tworz¹c graficzn¹ prezentacjê konstrukcji, program generuje jej abstrakcyjny opis, zapisuj¹c
wszystkie operacje w bazie danych (LDB – logical database). Wczytuj¹c rysunek, wprowadzamy automatycznie równie¿ dane z pliku tekstowe-
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go PRF z danymi dla bazy. W³anie ten plik pozwala nam na przenoszenie danych dla maszyn
steruj¹cych procesami produkcji elementów konstrukcji. Dziêki niemu równie¿ mamy mo¿liwoæ
wymiany danych pomiêdzy wspó³tworz¹cymi
projekt.
± Program odbiera nam mo¿liwoæ cofniêcia komendy.
Wynika to ze specyfiki zapisu operacji w pliku PRF.
± Steelfab kontroluje nadawanie numeracji pozycjom. W momencie wybrania nowego profilu, blachy czy elementu nadajemy mu numer-symbol
(funkcja zautomatyzowana). Pozwala to nam zapomnieæ o k³opotach z jednakowymi lub powtarzaj¹cymi siê pozycjami.
± Konstruujemy w przestrzeni p³askiej, u¿ywaj¹c elementów posiadaj¹cych trzeci wymiar. W efekcie
tego mo¿emy w ka¿dej chwili wygenerowaæ sobie
dowolny widok lub przekrój konstrukcji (³¹cznie
z izometri¹). W praktyce ca³y czas mamy do czynienia z rysunkiem p³askim.
± W zale¿noci od potrzeb mo¿emy zmieniaæ dok³adnoæ odwzorowania konstrukcji. Efekt zmian
otrzymujemy po regeneracji widoku.
± Otrzymujemy nowe mo¿liwoci wprowadzania domylnych punktów lub linii nie istniej¹cych w przestrzeni.

Przyk³ad: punkt bêd¹cy przeciêciem linii biegn¹cej pod k¹tem 30
stopni i zaczepionej w punkcie odleg³ym o 20 w prawo i 30
w górê od wskazanego, z lini¹ równoleg³¹ do danej oddalon¹ o 50
(przyk³ad nieco skomplikowany, ale
funkcja bardzo przydatna w pracy,
zreszt¹ pewne jej uproszczenie wprowadzono w³anie do AutoCAD-a
2000). W Steelfabie niebieski punkt
mo¿na wprowadziæ za pomoc¹ operacji logicznych, bez koniecznoci
tworzenia linii pomocniczych.

Program zosta³ stworzony
przy wspó³pracy z in¿ynierami
budownictwa pracuj¹cymi w biurach projektów konstrukcji stalowych. Dziêki temu brak w nim czysto informatycznego podejcia do projektowania. Po wci¹gniêciu siê w zasady pracy trudno jest zaakceptowaæ inne
rozwi¹zania.

PODRÊCZNIK W PIGU£CE
Podczas pracy korzystamy z jednego g³ównego uk³adu wspó³rzêdnych, z mo¿liwoci¹ generowania wielu odmiennych widoków zawieraj¹cych ca³oæ konstrukcji lub
wybrane elementy. Nie maj¹c mo¿liwoci podczas pracy
w Steelfabie rysowania dowolnych konstrukcji pomocniczych, warto wczeniej przygotowaæ sobie zarys wykonywanego elementu (szczególnie w przypadku elementów
ukonych). Steelfab ogranicza siê do korzystania ze swoich, cile zdefiniowanych warstw, mo¿na zatem do³¹czaæ
do rysunku dowolne rysunki za³o¿eniowe, np. okrelaj¹ce
gabaryty. Mamy do dyspozycji bibliotekê profili zgodnych z polskimi standardami. W ka¿dej chwili mo¿emy skorzystaæ z dostarczanego w pakiecie programu do edycji tej
biblioteki. Przy wprowadzaniu korekty lub dodawaniu
swoich profili jak np. elementów WT (dwuteowników

Nad
wykonaniem
ca³oci
konstrukcji
tej hali
pracowa³y
dwie osoby.

ze rodnikiem z blachy falistej) czy profili giêtych na zimno
program dodatkowo jest w stanie obliczyæ nam wszystkie
niezbêdne parametry przekroju. Mo¿emy równie¿ korzystaæ z biblioteki blach: ¿eber usztywniaj¹cych pe³nych
i po³ówkowych, blach wêz³owych, czo³owych i stopowych, lub tworzyæ dowolne w³asne. Raz stworzony kszta³t
blachy mo¿na w ramach tworzonego lub innego projektu
pobraæ do ponownego wykorzystania. Tu jednak pojawia
siê schodek, o który potyka siê wielu konstruktorów na
progu pracy z programem. Jak wspomina³em, ka¿demu wprowadzanemu elementowi przypisywana jest na starcie numeracja (warto wypracowaæ sobie w³asny system). Kopiuj¹c profil lub blachê, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian musimy mu nadaæ now¹ nazwê. Bez tego program
bezwzglêdnie bêdzie przestrzega³ zasady, ¿e w ramach projektu nie mog¹ wyst¹piæ dwa ró¿ne elementy o tej samej
nazwie. Ka¿da zmiana w skopiowanym elemencie bêdzie
poci¹ga³a za sob¹ równie¿ zmiany w oryginale. Na pocz¹tku trudna do zaakceptowania zasada, stwarzaj¹ca trochê
k³opotów, w miarê zdobywania dowiadczenia w obs³udze
staje siê rewelacyjn¹ metod¹ kontroli projektu i unikania
b³êdów. W trakcie pracy mamy do dyspozycji pakiet komend pozwalaj¹cych na obróbkê profili i blach:
± ciêcie  dowoln¹ lini¹ lub innym profilem;
± wiercenie otworów  pojedynczych lub zestawów,
wraz z mo¿liwoci¹ ich przenoszenia do elementów przyleg³ych! (równie¿ zmiany w otworowaniu poci¹gaj¹ za sob¹ adaptacjê otworów w elementach po³¹czonych; dostêpne s¹ otwory pod³u¿ne);
± wypalanie otworów;
± wycinanie czêci profili;
± wyginanie profili;
± wyd³u¿anie profili;
± korektê kszta³tu blach, fazowanie naro¿y;
± spawanie i ³¹czenie rubami.
Mo¿emy w dowolny sposób przenosiæ, kopiowaæ,
obracaæ czy odbijaæ wszystkie elementy.
Ka¿dy element wysy³kowy
posiada swój punkt okrelaj¹cy
jego pozycjê w przestrzeni. To
samo dotyczy blach i profili, które mog¹ mieæ dowolnie definiowany punkt charakterystyczny,
co daje du¿¹ dowolnoæ przy ich wprowadzaniu.
Jednoczenie mo¿emy pracowaæ tylko z jednym elementem wysy³kowym. Oczywicie program pozwoli nam wykonaæ ca³¹ konstrukcjê w postaci jednego elementu, jednak
wówczas mog¹ powstaæ du¿e problemy w przygotowaniu
rysunków elementów wysy³kowych. Rozwi¹zaniem jest dowolny podzia³ konstrukcji tworz¹cy
nowe elementy wysy³kowe wybierane z ca³oci. W przypadku
pracy na wielu rzutniach element,
nad którym pracujemy, przybiera
inn¹ kolorystykê od pozosta³ych,
to samo dzieje siê z blachami i profilami. Daje to du¿¹ przejrzystoæ
nawet w przypadku skomplikowanych konstrukcji.

Steelfab oferuje bogat¹ standardow¹ bazê makropoleceñ, któr¹ mo¿emy samemu rozbudowywaæ. W przypadku chêci dodania w³asnych mamy do dyspozycji interpreter makr. Makra dotycz¹ g³ównie tworzenia po³¹czeñ naro¿y ram, wêz³ów kratownic i stóp s³upów.
Wiêkszoæ projektów, ze wzglêdu na swoj¹ obszernoæ, jest dzielona pomiêdzy kilku konstruktorów. Je¿eli
tylko umówi¹ siê na wstêpie co do lokalizacji pocz¹tku
uk³adu wspó³rzêdnych, mog¹ dowolnie wczytywaæ elementy opracowane przez kolegów do swoich konstrukcji. Pozwala to na szybk¹ kontrolê poprawnoci konstrukcji wykonanych przez ró¿ne osoby. Jednak efektowne rysunki izometryczne, jakie prezentowane s¹
w artykule, wymagaj¹ stworzenia ca³oci konstrukcji, co
niejednokrotnie ze wzglêdu na powtarzalnoæ elementów nie jest dokonywane.
Na temat programu mo¿na by siê rozpisywaæ, tworz¹c swoist¹ instrukcjê jego obs³ugi. Jednak dopiero
w³asne dowiadczenia daj¹ mo¿liwoæ zauwa¿enia efektywnoci konstruowania i przyspieszenia jej tworzenia
w konfrontacji z innymi programami czy te¿ metodami
pracy. To, co w Steelfabie tworzymy, jest przez ca³y czas
przejrzyste i ³atwe do kontroli, lecz nie daje jeszcze wytwórni konstrukcji stalowych mo¿liwoci jej elementów,
ze wzglêdu na brak dokumentacji na papierze.

MONODRAWINGS I CIMSTEEL
Dwa wymienione powy¿ej modu³y pozwalaj¹ nam skróciæ do minimum czas trwania przygotowania dokumentacji
technicznej. Steelfab zapisuje wszystkie dane dotycz¹ce wykonanych przez u¿ytkownika operacji w pliku PRF, równolegle z tworzonym obrazem zapisywanym w standardzie DWG
AutoCAD-a. Nie maj¹c nawet rysunku DWG, mo¿emy wygenerowaæ dowolny widok jedynie z pliku PRF, oczywicie za
pomoc¹ Steelfaba. Dane zapisane w pliku PRF s¹ równie¿
wykorzystywane do tworzenia dokumentacji programem MONODRAWINGS. Generuje on rysunki profili i blach wchodz¹cych
w sk³ad elementu z wszystkimi wymiarami opisuj¹cymi wykonane na
nich operacje. Dostêpne s¹ wszystkie formaty papieru, w zale¿noci
od posiadanego urz¹dzenia (najczêciej wystarcza drukarka A4),
lub zapis do pliku DXF. W ten sposób tworzymy równie¿ rysunki z³o- Rysunek wykonany w pe³ni automatycznie. Widoczne b³êdy wymiaro¿eniowe elementów wysy³kowych.
wania ukonych linii.
Nie tylko widoki, ale równie¿ przekroje standardowe, jak i dowolnie

Wyjciem z sytuacji jest wczytanie gabarytów elementu do nowego rysunku (wraz ze wszystkimi widokami i dowolnymi przekrojami) i dodanie opisów i wymiarowania rêcznie.
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|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Zeman H-D-F Sp. z o.o.
LISTA WYSYLKOWA
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Zamawiajacy : INWESTOR
|
| Nr projektu : SG/0-9000
Obiekt:
TEST
|
| Nr zespolu
: 104.1
Nazwa zespolu: Belki glowne WT
Wykonal : L.Majetny
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Nr pozycji|Opis
|Il. |Ciez.calk. |Pow.mal. c.|Glowny profil
dlugosc
|
|
|
|
|(kg.)
|(mý)
|
(mm.)
|
|——————————|——————————————————————————————|————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|B4-1
|
|
5|
10686.59|
455.290|WTB1500/300/15
17153
|
|B4-1A
|
|
1|
1948.42|
86.020|WTB1500/300/15
17153
|
|B4-2
|
|
5|
7115.86|
292.430|WTB1500/300/15
10523
|
|B4-2A
|
|
1|
1297.41|
55.136|WTB1500/300/15
10523
|
|B4-3
|
|
6|
9410.92|
470.742|WTB1500/300/12
15486
|
|B4-4
|
|
6|
5625.72|
268.314|WTB1500/300/12
8476
|
|B4-5
|
|
6|
7784.48|
330.816|WTB1500/300/15
10523
|
|B4-6
|
|
6|
12224.38|
540.324|WTB1500/300/15
17973
|
|B4-7L
|
|
1|
2045.51|
88.616|WTB1500/300/15
17153
|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ciezar calk. :
55816.48 kg.
Pow.mal. calk. :
2456.640 m2
Naddatek na spoiny: ( 0.00 %) :
55816.48 kg.
Calkowita ilosc pozycji :
899

Lista prosto z CIMSTEELa.

zdefiniowane wczeniej przez nas. Przy w³¹czeniu pe³nej automatyki komputer mo¿e sprawiaæ wra¿enie, jakby to on nami
kierowa³, co nie jest zbyt po¿¹dane. W tym przypadku mog¹
nas czekaæ niekiedy nieprzewidziane efekty pracy programu zwi¹zane z k³opotami automatycznego
wymiarowania elementów (g³ównie skonych). Dlatego rysunki z³o¿eniowe kratownic polecam wykonywaæ w odmienny sposób. WczyZ tym elementem MONODRAWINGS
poradzi³ sobie bez trudu. Rysunki mo¿na tuj¹c element do AutoCAD-a,
zapisaæ do pliku jedynie w formacie DXF. mamy mo¿liwoæ generacji dowolMinusem jest rozbicie wymiarów do po- nych jego widoków i przekrojów,
jedynczych linii.
automatycznie wyrzucaj¹c równie¿
opisy i numeracjê elementów; dodajemy rêcznie jedynie wymiarowanie i opisy spoin. W wiêkszoci przypadków MONODRAWINGS przy naszej odpowiedniej i umiejêtnej pomocy
jest w stanie przygotowaæ dokumentacjê wykonawcz¹.
CIMSTEEL, bêd¹cy baz¹ danych, korzysta równie¿ z LDB
Steelfaba. Stworzony graficzny obraz konstrukcji jest przenoszony automatycznie na listy materia³owe, wysy³kowe oraz
³¹czników. To co otrzymujemy jest dok³adn¹ dokumentacj¹

zawieraj¹c¹ czêciowe i ³¹czne ciê¿ary konstrukcji. Grupowanie profili, blach i ³¹czników wed³ug typu i gruboci pozwala
na szybsz¹ i dok³adniejsz¹ rezerwacjê materia³ów.

CIMSTEEL nie tworzy niestety plików w formacie XLS.
Jednak niewielka znajomoæ Visual Basica pozwala po³¹czyæ pliki wynikowe z aplikacjami Excela, które daj¹ dalsze
mo¿liwoci obrabiania danych, na przyk³ad dla harmonogramowania i kontroli dostaw konstrukcji na budowê.

KOMPUTER W WYTWÓRNI KONSTRUKCJI STALOWYCH
System dzia³aj¹cy w firmie, w której pracujê, pozwala
w pe³ni doceniæ u¿ytecznoæ Steelfaba przy projektowaniu
w nawi¹zaniu do pracy wytwórni konstrukcji stalowych. Dane
zapisane w bazie LDB po przes³aniu poczt¹ elektroniczn¹ s¹
wczytywane do komputerów zaopatrzonych w oprogramowanie steruj¹ce maszynami do ciêcia, spawania i otworowania profili oraz wycinania blach. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu przygotowania materia³ów przed ich scaleniem,
zmniejsza jednoczenie mo¿liwoci powstania b³êdów.
Dowiadczenie z pracy z programami firmy SCIA
zmusza do podkrelenia zwiêkszenia efektywnoci pracowni projektowej i podwy¿szenie kontroli poprawnoci wykonania konstrukcji i dokumentacji projektowej.
Szybsze wykonanie zadañ konstrukcyjnych pozwala in¿ynierom skróciæ czas pracy... lub, o zgrozo, dodaæ
nowych, wiêkszych projektów. Wszystkim u¿ytkownikom ¿yczê tego pierwszego.
Les³aw Majêtny
Zeman Hale - Dachy - Fasady Sp. z o.o.
Przy u¿yciu opisanego systemu powsta³y konstrukcje stalowe obiektów:
Praktiker Katowice, hale Makro Cash & Carry, Centra Handlowe M1 Czelad
i Bytom, Fabryka Siedzeñ Samochodowych Lear Leca w Tychach.
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