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1. УВОД 
 

1.4.  Стартиране на програмата 
 

ARMCUI Команда, която изкарва на ново ArmCAD менюто и бутоните. Тя може да 

бъде използвана ако ArmCAD меню или бутони не се показват по някаква 

причина.Това е достъпно само в AutoCAD версия на ArmCAD. 
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2. ЧЕРТАНЕ НА КОФРАЖИ 
 

2.1.  Работа със списъка позиции кофраж 

(Позиции кофраж) 
 

 
Прозорец за дефиниране на отделните кофражи 

 

Клас Поле за въвеждане клас на бетона, който ще бъде показан в съответната 

колона в таблица от рекапитулация на армировката спрямо SNIP стандарт. 

 

Обем Поле за въвеждане на обем на бетона, който ще бъде показан в 

съответната колона в рекапитулация на армировката спрямо SNIP 

стандарт. 

 Този символ се появява до името на кофраж, в който има армировки с 

дължина по-голяма от зададената в  База данни дължина. 
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3. ЧЕРТАНЕ НА АРМИРОВКИ В 

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ 
 

3.1.  Нова позиция армировка (ПРОИЗВОЛНА) 
 

 
Прозорец за определяне на количествените характеристики на армировките 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне на кофража. 

 

 След въвеждане на броя на прътите,въведената стойност може лесно да 

бъде запаметена като постоянна чрез този бутон. Ако бутона не е активен 

сегашната стойност в полето е последно запаметената. 

 

Презент Отметка, чрез която на чертежа вместо истински прътов обект се поставя 

негов презент. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

Краен 

 

Потребителят може да избере новият прът и да го котира, с така наречения ‘Обратен 

маркер’ с извиване на 135°.Ако потребителя избере ‘Маркер +’ от ‘Обратен маркер+’ 

точно след маркер или обратен маркер, умалена котировка от този елемент ще се покаже. 

 

3.2.  Нова позиция армировка (ТИПОВА) 
 

Изглед 

 

Падащото подменю може да бъде използвано за избор на типа прът, който ще бъде 

показан в горната част на прозореца: ‘Армировка’, ‘Стремена’, ‘Специална 3D’, 

‘Всичко’. ‘Специална 3D’ пръти са специфичен тип пръти с 3D геометрия и те се 

използват за дефиниране на така наречените армировки в пространството по-лесно. 
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Прозорец от командата ‘Типов прът’ 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на кофражи. 

 

 След избиране на броя на пръти,въведената стойност може лесно да бъде 

избрана за постоянна с този бутон.Ако този бутон не е активен,текущата 

бройка съвпада с избраната от преди това. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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3.3.  Съществуваща позиция (СЪЩЕСТВУВАЩА) 
 

 
Прозорец за избиране на съществуваща армировка 

 

Презент Отметка, която поставя изображение на пръта, а не реалния прът. 

 

 След избиране на броя на пръти,въведената стойност може лесно да бъде 

избрана за постоянна с този бутон.Ако този бутон не е активен,текущата 

бройка и избраната от преди това съвпадат. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния вид на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

Параметър на променлива серия 

 

Възможно е да се постави презент, от променлива серия, с точна геометрия на прът от 

тази серия.Този прозорец има плъзгач за избиране на прът от серията, чиято точна 

геометрия ще бъде взета за презент.От дясно на плъзгача, си намира прозорец показващ 

информация за поредния номер и дължината на пръта от серията. 

 

3.4.  Съществуваща позиция - нова геометрия 

(ПРЕЗЕНТ) 
 

След избиране на опцията ‘Презент’ от изскачащото меню ‘ArmCAD ► 

Армировка’, командния ред показва: 

 

Първа точка (Полилиния/Окръжност/Спирала/Съществуваща): 

 

Избирайки опцията ‘Съществуваща’ потребителя може да трансформира прът например в 

презент със същата геометрия. 
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Прозорец за създаване на презент на съществуваща армировка 

 

 След избиране на броя пръти, въведената стойност може лесно да бъде 

избрана за постоянна с този бутон. Ако този бутон не е активен, текущата 

бройка съвпада с избраната от преди това. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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3.5.  Чертане на пръти за кръстосано армирана 

плоча 
 

 
Прозорец от командата ‘Кръстосано армирано поле’ 

 

 След избиране на броя на пръти,въведената стойност може лесно да бъде 

избрана за постоянна с този бутон.Ако този бутон не е активен,текущата 

бройка съвпадат с избраната от преди това. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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4. ЧЕРТАНЕ НА АРМИРОВКИ В 

СЕРИИ 
 

4.1.  Константна серия в план 
 

 
Прозорец за определяне на числовите стойности на серия в план. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

Рядко Отметка, която включва разредена видимост на прътите в серията.Това 

означава, че програмата ще показва символи за обозначаване на прътите 

в серията само на определени места. 

 Този бутон отваря прозорец, в който потребителя може да определи как 

ще изглежда този изглед на прътите, чрез възможността точно да се 

избере кои пръти да се покажат. 

 

Огъване в равнината 

 Когато е маркирана тази отметка, всички чупки на пръта от серията се 

изчертават с точната им геометрия проектирани върху чертожната 

равнина. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите е заключен, за да остане 

същият докато се разтяга серията. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите не е заключен и че се променя 

докато се разтяга серията, докато отстоянието между тях е едно и също. 
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4.2.  Константна серия в надлъжно сечение 
 

 
Прозорец за определяне стойностите на серия в надлъжно сечение 

 

Визуално редуциране на линиите 

 Отметка, която включва разредена видимост на прътите в серията.Това 

означава, че програмата ще показва символи за обозначаване на прътите 

вътре в серията само на определени места. 

 

 Този бутон отваря прозорец, в който потребителя може да определи как 

ще изглежда този изглед на прътите,чрез възможността точно да се 

избере кои пръти да се покажат. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите е заключен, за да остане 

същият докато се разтяга серията. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите не е заключен и че се променя 

докато се разтяга серията, докато отстоянието между тях е едно и също. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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4.3.  Константна серия в напречно сечение 
 

 
Прозорец,в който се определят стойностите на серията в напречно сечение 

 

Визуално редуциране на линиите 

 Отметка, която включва разредена видимост на прътите в серията.Това 

означава, че програмата ще показва символи за обозначаване на прътите 

вътре в серията само на определени места. 

 

 Този бутон отваря прозорец, в който потребителя може да определи как 

ще изглежда този изглед на прътите,чрез възможността точно да се 

избере кой пръти да се покажат. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите е заключен, за да остане 

същият докато се разтяга серията. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите не е заключен и че се променя 

докато се разтяга серията, докато отстоянието между тях е едно и също. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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4.4.  Променлива серия в план 
 

 
Прозорец за определяне на стойностите на променлива серия в план 

 

Рядко Отметка, която включва разредена видимост на прътите в серията.Това 

означава, че програмата ще показва символи за обозначаване на прътите 

вътре в серията само на определени места. 

 

 Този бутон отваря прозорец, в който потребителя може да определи как 

ще изглежда този изглед на прътите, чрез възможността точно да се 

избере кой пръти да се покажат. 

 

Огъване в равнината 

 Когато е маркирана тази отметка, всички чупки на пръта от серията се 

изчертават с точната им геометрия проектирани върху чертожната 

равнина. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите е заключен, за да остане 

същият докато се разтяга серията. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите не е заключен и че се променя 

докато се разтяга серията, докато отстоянието между тях е едно и също. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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Пръти в серията 

 

Всички сегменти 

 Отметка, която определя дали целият прът ще бъде положен в серията. 

 

Само избраните 

 Отметка, която определя, дали само избрана част от пръта ще се 

разположи в площта на серията. Когато е включена, прозорец с 

изображение на дадения елемент, показва поредния номер на прътите. 

Потребителят ще трябва да използва полето отстрани на тази картинка за 

да въведе поредните номера или редица от номерата на прътите и да 

натисне бутона , и тогава само избраните пръти ще са разположени в 

избраната площ на серията. 

 

4.5.  Променлива серия в надлъжно сечение 
 

 
Прозорец, в който се определят стойностите на променлива серия  

в надлъжно сечение 

 

Визуално редуциране на линиите 

 Отметка, която включва разредена видимост на прътите в серията.Това 

означава, че програмата ще показва символи за обозначаване на прътите 

вътре в серията само на определени места. 

 

 Този бутон отваря прозорец, в който потребителя може да определи как 

ще изглежда този изглед на прътите,чрез възможността точно да се 

избере кой пръти да се покажат. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите е заключен, за да остане 

същият докато се разтяга серията. 
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 Бутон, който показва, че номера на прътите не е заключен и че се 

променя докато се разтяга серията,докато отстоянието между тях е едно и 

също. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

4.6.  Променливи серии в напречно сечение 
 

 
Прозорец, в който се определят стойностите на променлива серия  

в напречно сечение 

 

Визуално редуциране на линиите 

 Отметка, която включва разредена видимост на прътите в серията.Това 

означава, че програмата ще показва символи за обозначаване на прътите 

вътре в серията само на определени места. 

 

 Този бутон отваря прозорец, в който потребителя може да определи как 

ще изглежда този изглед на прътите,чрез възможността точно да се 

избере кой пръти да се покажат. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Бутон, който показва, че броят на прътите е заключен, за да остане 

същият докато се разтяга серията. 

 

 Бутон, който показва, че номера на прътите не е заключен и че се 

променя докато се разтяга серията,докато отстоянието между тях е едно и 

също. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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4.7.  Покриване на плочи с дъгови пръти 
 

 
Прозорец за определяне стойностите  

на дъговите пръти 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на елемента в кофраж. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

Огъване в равнината 

 Когато е маркирана тази отметка, всички чупки на пръта от серията се 

изчертават с точната им геометрия проектирани върху чертожната 

равнина. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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4.8.  Покриване на плоча със серия от пръти 
 

 
Прозорец за определяне на цялата необходима информация  

за армиране на определена област 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на кофражи. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

Ограничаване на дължината на прътите 

 

Падащо меню, което позволява избиране на начина на автоматично делене и снаждане на 

прътите, които са по-дълги от предварително определена дължина. Това са възможните 

опции: 

 - Без ограничение на дължината 

 - Срязване в началото, цяло в края 

 - Срязване в края, цяло в началото 

 - Променливо в началото и края 

 - Срязване в средата, цяло в краищата 

 - Срязване в краищата, цяло в средата 

 - Променливо в краищата и средата 

 - Не създавай променливи серии 

 

 Бутон, който определя дължините на разкроя на армировката. Използва 

се за определяне на доставната дължина на армировките, спрямо 

текущото ограничение. След затваряне на прозореца, стойността на 

доставната дължината на прътите, избрани за покриване на полето, 

автоматично се попълва в полето за редактиране до бутона. Дължината на 

прътите може да бъде определена и чрез директно вписване в полето до 

бутона. Докато програмата покрива дадената площ, тя ще генерира серии 

http://www.vag.bg/
mailto:office@vag.bg


20 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

с дължина на прътите по-малка или равна на въведената стойност. 

 

Допустимото отклонение е 

 Поле използвано за въвеждане на максималното скъсяване или 

удължаване на снаждащата дължина. Това се използва за избягване на 

употребата на много къси елементи, много презастъпващи се пръти и 

друго. Ако потребителят избере ‘Не създавай променливи серии’ тази 

опция променя името си на ‘Коефициент за увеличаване на’. Колкото 

по-ниска е тази стойност, толкова по-ниска е стойността на 

допълнителното снаждане, а номера на различните пръти по този начин 

ще се повиши.От друга страна, колкото по-висока е тази стойност,        

по-нисък е броя на различните пръти, но допълнителната дължина на 

снаждане ще се повиши. 

 

4.9.  Покритие с монтажна армировка 
 

 
Прозорец за определяне на стойностите на монтажната армировка 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на елемента в кофраж. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 
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5. ЧЕРТАНЕ НА АРМИРОВКИ В 

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ 
 

5.1.  По отделно 
 

 
Прозорец от командата ‘По отделно’ 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

5.2.  Линейна армировка в напречно сечение 
 

 
Прозорец за разполагане на пръти в напречно сечение по дължина на линията 
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 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изгледа на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

5.3.  Цяло сечение 
 

 
Прозорец за командата ‘Напречно сечение – пълно’ 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране кофражи. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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5.4.  Изваждане на сечение 
 

 
Прозорец с параметри на изваденото напречно сечение по пръти 

 

Редактирай в ред 

 Бутони за определяне на разположението на кръстосаните пръти. Един 

път зададен, техният ред се показва всеки път, когато ново сечение е 

направено от същият елемент. Редът може да бъде променен чрез 

първоначално избиране на пресечения прът, (което ще го обозначи) и 

после избор на някой от бутоните за промяна на позицията. 

 

  - Избрният прът ще се премести на първо място в неговата редица 

  - Избраният прът е изместен с едно място наляво 

  - Избраният прът е изместен с едно място надясно 

  - Избраният прът ще се премести на последно място в неговата редица 

 

 
Прътите от средата са преместени в горните крайща на стремената 
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6. ОПИСВАНЕ НА АРМИРОВКИ 
 

6.5.  Спецификатор с таблица 
 

Тази команда позволява на потребителя да извади специален вид спецификация 

на чертежа. Тя показва таблица с геометрия и размери на всички сегменти на пръта, 

както и цялата дължина на пръта. Използва се предимно за променливи серии като там 

обозначава всички данни за всеки един прът от дадената серия. 

 

 
Прозорец за изваждане на спецификатор за таблица 

 

Надписи Падащо меню, което избира предишно създадени котировъчни стилове на 

спецификатора за текущата. 

 

Хоризонтална таблица 

 Отметка определяща ориентацията на таблицата. 

 

Брой редове за елемента 

 Поле, което дефинира височината на реда, който показва геометрията на 

пръта. 

 

Промени ъгъла 

 Бутон, който променя разположението на пръта. 

 

Хоризонтално подравняване на елемента 

 Падащо меню за избиране на типа хоризонтално ориентиране на пръта в 

таблицата. 

 

Вертикално подравняване на елемента 

 Падащо меню за избиране типа на вертикално ориентиране на пръта в 

таблицата. 

 

В прозореца ‘Форматиране на извода на данни’, на ‘Таблица спецификатор’ ред, е 

възможно да бъдат зададени всички параметри на таблицата. Ред ‘Текст’ позволява 

определянето на типа, цвета и размера на всички текстове, както и на самата таблица. 
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7. РЕДАКТИРАНЕ НА АРМИРОВКИ 
 

7.1.  Списък позиции 
 

 
Прозорец към комндата ‘Списъй позиции’ 

 

- Ако армировка, от която някой прът е с ограничена дължина, списъкът подходящ 

символ пред геометрията на позицията. Символът ‘»«’ означава, че дължината му е по-

малка от допустимата, докато символът ‘>L’ означава, че дължината му е по-голяма от 

зададената допустима. 

 

- Ако геометрията на елемент е пространствена(така наречените 3Д пръти), листът 

показва символ ‘3D’ пред геометрията на елемента. 

 

Забележка Поле за въвеждане на произволен текст за всеки елемент. Въведеният 

текст е показан в колоната ‘Забележка’ в ‘Спецификации’. Ако текста е 

обграден от скоби {},той ще бъде показан в репорта - спецификации, но 

в колона ‘Форма и размери’. 

 

 Този бутон е достъпен само ако многоъгълно стреме е избрано от менюто. 

Бутона отваря прозорец, където потребителят може да промени типа на 

стремето от просто затворено в двойно затворено и обратното. 
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Промяна на типа на стремето от просто 

затворено в двойно затворено стреме 

 
Промяна на типа на стремето от двойно 

затворено в просто затворено стреме 

 

 Горната илюстрация показва геометрията на избраните стремена, докато 

двете по долни илюстации показват евентуалната смяна на позицията на 

снаждането. Под всеки тип има опция ‘Форма’, която е използвана за 

желаната смяна на снаждането. 

 

 Този бутон отваря прозорец за оформяне на избраният елемент, което 

може да го направи различен от избрания правилник. Ако елемент е със 

сменени параметри листът ще покаже символът ‘~R’ точно до геометрията 

на елемента. 

 

Сортирай Този бутон отваря прозорец за сортиране на армировките. 

 

 
Прозорец за сортиране на армировките 
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Текущ кофраж 

 Само армировки от този кофраж ще бъдат сортирани. 

 

Група кофражи - индивидуално 

 Армировки от всякакъв тип от избраната група кофражи се сортират. 

Група кофражи могат да бъдат избрани от падащо меню до този бутон. 

Сортирането се прави за всеки кофраж. Ефектът е същият, като когато 

потребителят да реши да сменя кофраж след кофраж и ги сортира спрямо 

един и същ критерии. 

 

Група кофражи общо 

 Армировките от всички кофражи ще се сортират комбинирано. 

 

Премахни неизползваните елементи 

 Всички елементи, които имат нулеви бройки на прътите и не са на 

чертежа ще бъдат премахнати от списъка. Този критерий е достъпна 

когато подреждането се прави за ‘Всички кофражи’ или ‘Група кофражи 

индивидуално’. 

 

Уникална номерация 

 Този критерий е достъпен само когато сортирането се прави за ‘Група 

кофражи-общо’. Всички армировки от всякакъв тип от избраната група са 

номерирани заедно, което значи че всяка има уникален номер. Началната 

стойност за номерацията може да бъде определена в поле ‘n1’ до името. 

 

Вид Когато тази отметка е включена, сортрането на армировката е спрямо 

критерийте в таблицата. Важността на всяка критерия зависи от нейната 

позиция, която може да се настройва с бутоните ‘  Нагоре’ и ‘  Надолу’. 

 

Сортиране по дължина на пръта 

 Армировките могат да бъдат сортирани спрямо техните дължини. 

Зададеното сортиране е от по-късия към по-дългия. За променливи 

армриовки само дължината на най-дългият прът се използва при 

сортирането. 

 

Кликване с десният бутон на мишката на всеки ред от таблицата отваря меню с опцията 

‘В обратен ред’, което променя реда на подреждане. Например, когато се сортират 

армировките спрямо дължината, тази опция ще обърне реда от най-дълги към най-късия. 

Обратният критерий е маркиран със символа ‘*’. 
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7.4.  Разкояване на армировката 
 

 
Прозорец за Разкрояване на армировката 

 

В зависимост от избрания тип на снаждане в падащото меню програмата ще приеме 

предварително дефинираните снаждащи дължини за опън (‘ls3’) ,или за натиск (‘ls4’) на 

армировката от нормите и са показани в полето ‘ls=’. Това означава, че ако бутона ‘ls=ls1’ 

е избран, стойността показана в полето ‘ls=’ ще показва необходимата снаждаща дължина 

на опънната армировка, а ако се избере ‘ls=ls4’ ще бъде показа необходимата снаждаща 

дължина на натиснатата армировка. 

 

Допустимо редициране на снаждането 

 Поле за въвеждане на максималната стойност за редицуране на 

снаждането, което е направено за да се избегне поставянето на много 

къси пръти. Ако е необходимо да се постави прът, която дължина е       

по-малка или равна на определената стойност, програмата няма да 

постави този прът, но вместо това ще премести този до него на неговото 

място. Това ще редуцира снаждането за извършеното преместване. 

 

Краен Падащо меню за избиране на начина на завършване на пръта с различни 

продължения. Ако потребителят избере кука или маркер, тяхната 

ориентация може ще бъде сменена с превключвателя до падащото меню 

между две различни възможни положения. Важно е да се каже, че всички 

завършвания на крайща, който са съществували предварително ще се 

запазят по същият начин и след това. 

 

Приеми за настройка по подраз 

 Ако тази отметка е включена програмата ще запомни текущите параметри 

като по подразбиране за бъдещи действия. 

 

Приложи за цялата позиция 

 Когато тази отметка е изключена, само избраните армировки са 

продължени и когато е включена всички армировки от даден тип са 

продължени. 

 

Ограничаване на дължината на прътите 

 

 Падащото меню, което се ползва за да се избере начин за разкрояване на 

прътите. По точно, това значи избиране на относителна позиция за 

разкрой и продължаване на прътите, чиято дължина е равна на допустимо 
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зададената и пръти, чиято дължина е по-голяма от зададената.Това са 

възможни опции: 

 

 - Срязване в началото, цяло в края 

 - Срязване в края, цяло в началото 

 - Променливо в началото и края (достъпно само за серий от пръти) 

 - Срязване в средата, цяло в краищата 

 - Срязване в краищата, цяло в средата 

 - Променливо в краищата и средата (достъпно само за серий от пръти) 

 - Всички подобни обекти (само за прости пръти) 

 

Доставна дължина 

 Поле за въвеждане максималната дължина на прътите, която могат да 

имат след разкрояването. 

 

 Бутон, който отваря База данни дължина. Той може да се използва за 

определяне на доставна дължина за всички армировки от дадения 

стандарт. След като се излезне от прозореца допустимите стойности на 

определените армировки за разкрояване е автоматично поставено в поле 

до бутона. 

 

Автом. Тази опция може да се изпозлва за скъсяване на прътите повече от 

доставната дължина спрямо процент от нея, чрез увеличаване на 

снаждането. Изборът става достъпен когато отметката е включена. Тук са 

показаните стойности: ‘1’, ‘1/2’, ‘1/3’, ‘1/4’, ‘1/3;1/2’, ‘1/4;1/3’. 

 

Всички подобни обекти 

 Ако предишен начин на разкой е избран, прозореца има два 

допълнителни параметъра: 

 Брой елементи – Поле за въвеждане на брой на елементите с една и 

съща дължина, които ще бъдат създадени вместо избрания прът, относно 

определената дължина за снаждане ‘ls’. 

 Дължина на един – Поле за въвеждане необходимата дължина на един 

прът. Тези две стойности са свързани. Определяйки номера на прътите 

определя тяхната дължина и обратното. 

 

Ако разкой на армировката с въведени параметри не може да бъде направено, програмата 

ще покаже подходящо съобщение на чертежа. 

 

7.8.  Добавяне на сегмент 
 

 Тази команда може да добави нови сегменти към избрания край на пръта. 

Потребителя може да го избере от меню ‘ArmCAD ► Армировка’ или чрез натискане на 

бутона . След това програмата ще поиска от потребителя селектиране на пръти. 

 

Селектиране не пръти: 

 

Изборът е направен чрез кликване с мишката отгоре на пръта. Сегменти може да бъдат 

добавени към този край на пръта, до който мишката е по-близко по време на селекцията. 
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Избиране на прът за да се довавят сегменти в дясната му част 

 

След избирането на прът, започва процедура за определяне на случайни полилинии. 

Неговата първа точка е края на избрания прът. Командния ред изглежда така. 

 

Следваща точка (Дъга): 

 

След избирането на точка, командния ред придобива нови опции: 

 

Следваща точка: (Дъга/Назад/Край) <Край>: 

 

Процедурата за добавяне на нови сегменти е същата като за създаване на нов прът 

‘Произволна’. 

 

 
Дясната страна на пръта има три нови сегмента 

 

 

1. LM  
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8. ЧЕРТАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА 

МРЕЖА 
 

8.1.  Самостоятелно поставяне на мрежа 
 

 
Прозорец от командата ‘Мрежи-Цяла’ 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на елемента в кофраж. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

8.2.  Серийно поставяне на мрежи 
 

 
Прозорец за определяне на стойностите на Серийно поставяне на мрежи 
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 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на елемента в кофраж. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 

 

8.3.  Напречно сечение на мрежи 
 

 
Прозорец за командата ‘Мрежи-напречно сечение’ 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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8.5.  Списък позиции за армировъчни мрежи 
 

 
Прозорец на командата ‘Списък позиции’ 

 

Забележка Поле за въвеждане на коментар, който ще бъде показан в 

спецификацията в колона ‘Забележки’. 

 

Бутонът ‘Сортирай’ отваря следващия прозорец: 

 

 
Прозорец-сортирай  

 

Премахни неизползваните елементи 

 Всички напълно празни елементи (без да са поставени на чертежа) ще 

бъдат премахнати. 

 

Сортирай според вида на мрежата и тяхната позиция в библиотеката 

 Елементи в списъка ще се сортират според техният ред в стандартната 

библиотека на мрежите. ‘В обратен ред’ е достъпна за този тип сортиране. 

 

Сортирай според площта на напречното сечение 

 Елементите в списъка ще се сортират според площта на техните напречни 

сечения. ‘В обратен ред’ е достъпна за този тип сортиране. 
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8.7.  Редактиране на мрежи (РЕДАКТИРАНЕ) 
 

 
Прозорец за редактиране стойностите на дадената мрежа 

 

 Този бутон отваря прозорец за дефиниране на елемента в кофраж. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне чертожния изглед на прътите. 

 

 Този бутон отваря прозорец за определяне стила на котиране на прътите. 
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9. ПОМОЩНИ КОМАНДИ ЗА 

УЛЕСНЕНО ЧЕРТАНЕ 
 

9.1.  Видимост на обекта 
 

 
Прозорец от командата ‘Видимост на обекта’ 

 

Колоните в таблицата за дадения кофраж имат следното значение:  

 

 Колона със символ, който индикира, дали даденият елемент е видим или 

не. 

 

 Колона със символ, която индикира, че всички армировки в дадения 

кофраж са ‘заключени’. Това значи, че техните точки за прихващане няма 

повече да бъдат показвани, което прави геометрията на армировките 

невъзможна за променяне. 

 

 Колона със символ, който индикира, че всички типове котировки на 

армировките в дадения кофраж са ‘заключени’. Това значи, че техните 

точки на прихващане няма повече да бъдат показвани, което прави 

промяната на геометрията на котировката невъзможно. 

 

Колоните в таблицата за армировка/мрежи имат следното значение: 

 

 Колона, която определя дали дадената армировка е видима или не. 

 

 Колона със символ, който индикира, че дадената армировка е ‘заключена’. 

 

 Колона със символ, който идникира, че всички коти на дадената 

армировка са ‘заключени’. 

 

Важно е, това че включването на символа и изключването му се прави с кликване с 

десния бутон на мишката върху него. 
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9.4.  Рамка на чертежа 
 

 
Прозорец за настройка на Рамка на чертежа 

 

План за сгъване на чертежа 

 Когато тази отметка е включена, параметрите за определяне формат на 

рамката стават достъпни.  

 

Формат на рамката 

  Параметри за определяне размера, на който чертежа ще бъде намален. 

Потребителя може да избере една от ‘Стандартни размери’ (A0 to A10, 

B0 to B10, C0 до C10) или от ‘Произволни размери’ полетата до тях 

стават достъпни и може да се дефинират произволни размери. 

 

Тип Падащо меню за избиране на начин за сгъване на хартията. 

 

Когато рамката е поставена на чертежа, линиите за сгъване ще бъдат поставени на такова 

отстояние на каквото работните граници им определят. 
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10. СЪЗДАВАНЕ НА БИБЛИОТЕКИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ОТ КОМАНДИТЕ 
НА ПРОГРАМАТА 

 

10.1.  Типови пръти 
 

 
Прозорец от командата ‘Типови пръти’ 

 

Базата данни от типови пръти сега има нов специален тип пръти с 3Д геометрия, чиято 

главна цел е улеснение при определяне на така наречените 3Д пръти. 

 

 
Прозорец от командата Стандартни пръти-редактиране 

 

Тип прът Падащо меню за избиране на тип прът ‘Армировка’, ‘Стремена’ и 

‘Специална (3Д)’. 

 

Начало Поле за въвеждане дължината на сегмент перпендикулярен на равнината, 

в която виждаме армировката и сегмента е добавен в началото на пръта. 

Позитивната стойност ще постави сегмента пред равнината, в която 

виждаме армировката, докато отрицателната ще го постави от другата 

страна. 
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Край Поле за въвеждане дължината на сегмент перпендикулярен на равнината, 

в която виждаме армировката и сегмента е добавен в края на пръта. 

Позитивната стойност ще постави сегмента пред равнината, в която 

виждаме армировката, докато отрицателната ще го постави от другата 

страна. 

 

10.3.  Библиотека с Мрежи 
 

 
Прозорец за обновяване на стандартна библиотека с мрежи 

 

‘Aa1 [mm2]’  площ на прътите в посока на по-дългата страна (главна армировка) 

 

‘Aa2 [mm2]’  площ на прътите в посока на по-късата страна (второстепенна армировка) 
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11. НАСТРОЙВАНЕ НА 

ПАРАМЕТРИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 
РАБОТА С ПРОГРАМАТА 

 

11.1.  Параметри на чертежа 
 

Армировка 

 

Оразмерителна линия: 

 

 
Прозорец за определяне параметрите на Оразмерителната линия 

 

Ъгъл на стрелката   

 Това поле става достъпно, само когато един от символите на стрелки е 

избран от ‘Тип на символите’ падащо меню. То се използва да се въведе 

ъгъл за формата на страните на стрелата с котировъчната линия. 

 

Цвят на котировките 

 Бутон, който отваря прозорец за избор на цвета на чертата. Тази черта е 

част от символ и е начертана точно там където котировката се допира до 

пръта. 
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Котировъчен текст: 

 

 
Прозорец за определяне параметрите на котировъчния текст 

 

Релативен размер на малък символ 

 Поле за въвеждане на големината на малкия символ на елемент. 

Големината е дефинирана в проценти от големината на големия символ. 

Въведената стойност автоматично определя големината на числото в 

котировката. Също така е и процент от дефинирания размер на числото 

на големия символ. Малкият символ ще се покаже когато ‘Маркер +’ или 

‘Обратен маркер +’ са посравени в крайщата на пръта. 

 

Релативно разстояние 

 Поле за въвеждане на отстояние между номера на елемента и останалата 

част от котировката в проценти от предварително зададеното 

отстояние.Отстоянието не може да бъде по-малко от зададеното, затова 

полето не приема стойности по-малки от 100. 
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11.2.  Стилове за котиране 
 

 
Диалогов прозорец за определяне на стиловете за котиране 

 

Заменяне стила на котиране на всички обекти, които използват текущ стил на 

котиране. 

 

Стил на котиране, който е зададен 

 Падащо меню за избор на стил за котиране за всички обекти, които 

използват текущия стил за котиране. 

 

Превключи Този бутон е активен само когато потребителя избере стил на котиране от 

падащото меню ‘Стил на котиране, който е зададен’. По този начин стила 

на котиране на всички обекти, които имат избран стил на котиране от 

таблицата ‘Конфигурация’ се заменя със стила на котиране избран от 

падащото меню. Понеже тази промяна влияе на чертежа, програмата 

изкарва предупреждаващо съобщение, за да бъдат потвърдени 

промените, които ще се случат. 

 

 
 

Серия - в план 

 

Стил на котиране 

 

Покажи пръта в краищата 

 Отметка, която определя дали в края на серията ще бъде изобразен 

съответният прът. 
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11.3.  Правила 
 

 
Диалогов прозорец за дефиниране на стандартите 

 

 База данни дължина 

 Бутон, който отваря база данни дължина.Може да бъде използвано за 

определянето на доставна дължина на всички армировки от дадения 

стандарт. 

 

11.4.  Параметри 
 

Генерално 

 

 
Диалогов прозорец на избраното меню ‘Генерално’ 
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Предупреди ако координатите превишават: 

 Когато тази отметка е маркирана, до нея се активира поле за редакция. 

Полето за редакция се използва за въвеждане на ограничения за 

координатите в размерност AutoCAD единици. Ако бъде въведена 

координатна стойност, която е извън поставеното ограничение програмата 

ще покаже продупреждаващо съобщение. 

 

 
 

 Колкото по-голяма е координатната стойност толкова по-малка е 

точността на геометричните операции, така че е силно препоръчително да 

се изпозва област близка до началото на координатната система. 

 

Отделно последния използван стил за стремена 

 Програмата помни последния използван стил на котиране за въвеждане и 

котиране на обекта и го използва по подразбиране за последващи 

команди за въвеждане и котиране съответния обект. Ако е маркирана тази 

отметка програмата помни два стила на котиране за обекта - един за 

стремената и един за другите пръти. 

 

DirectX 9 (поддържат много екрани) 

 Маркирането на тази отметка прави възможно потребителят да работи на 

два или повече монитора по едно и също време. 

 

Мрежи 

 

 
Диалогов прозорец за избраното меню ‘Мрежи’ 

 

По-оптимален, но по-бавен алгоритъм за дължини 

 Когато тази отметка е маркирана, програмата използва реални 

геометрични части за покриване докато определя разкроя на мрежата. 

Ако не е маркирана, покриването се прави изполвайки само съответните 

им размери - всяка част се замества от описаният около нея правоъгълник 

и тези правоъгълници се използват за покриването. 
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Спецификации 

 

 
Диалогов прозорец за избраното меню ‘Спецификации’ 

 

Списък на нова страница 

 Когато тази отметка е маркирана, документите за различните кофражни 

позиции (т.е. спецификациите на прътите) са разделени. Всеки документ 

започва на нова страница. 

 

Маркирай остарелите таблици на чертежа 

 Ако тази отметка е маркирана и чертежа съдържа изнесени 

специфициращи таблици, програмата ще ги провери  за настъпили 

промени и ще ги маркира като ‘НЕСЪОТВЕТСТВАЩ’. Тези таблици следва 

да бъдат изтрити и създадени на ново. 

 

11.6.  Изглед на обект 
 

 
Диалогов прозорец дефиниращ  

как прътите се изобразяват на чертежа 

 

Параметрите от частта ‘Серия - в план’ на диалоговия прозорец са активни само, когато 
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избраните обекти, включват серии. Тези параметри се използват за настройване на 

визуализацията на тизи серии. 

 

Пълен поглед Когато е избран този радио бутон, програма показва точната позиция на 

всеки прът от серията. 

 

Рядко Когато е избран този радио бутон, се показват позициите само на пръти 

избрани от диалогичния прозорец ‘Избери линия’. Този диалогов 

прозорец се намира в диалоговия прозорец за създаване на серии и се 

активира натискайки бутона . Радио бутоните ‘Пълен поглед’ и 

‘Рядко’ са взаимно изключващи се. 

 

Огъване в равнината 

 Тази отметка е активна само ако е активен един от двата радио бутона 

‘Пълен поглед’ и ‘Рядко’. Когато е маркирана тази отметка, всички 

чупки на пръта от серията се изчертават с точната им геометрия 

проектирани върху чертожната равнина. 

 

Рамка около областта 

 Когато е маркирана тази отметка, се визуализира контура на зоната на 

действие на серията. 

 

Отличителен цвят 

 На всички избрани обекти може да им бъде зададен отделен цвят. След 

като бъде маркирана тази отметка става активен бутона, отварящ 

диалоговия прозорец за избор на цвят. 

 

Множител височина на надписване 

 Редактиращо поле за въвеждане на коефицент, които променя размера на 

котите. Работи по два различни начина. Първият е като се зададе 

коефицент, който променя големината на котата като я умножава, към 

избран обект. Съществуващи коти не се влияят от тази промяна. Вторият 

начин е да се изберат съществуващи коти и да се въведе коефицент, 

който да промени размера им. 

 

11.7.  База данни дължина 
 

 Тази команда може да бъде използвана да се дефинира ‘Доставна дължина’ за 

всеки тип армировка. Тази стойност представлява максималната дължина на пръта, която 

може да бъде закупена и транспортирана, за определен вид и диаметър. Дефинираните 

дължини могат да бъдат използвани за създаването на разкрой на армировката, който 

определя минималния брой цели пръти необходими за цялото армиране. Избирайки 
опцията ‘ArmCAD ► Настройка’ от основното меню на програмата или чрез натискане на 

иконата  от лентата с инструменти стартираме командата и се отваря диалогов 

прозорец: 
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Диалогов прозорец за дефиниране на наличните  

дължини на армировките 

 

Тип армировка 

 Списък на всички армировки от използваните нормативни документи. 

 

Таблица с размери 

Таблицата показва всички диаметри към типа на армировка, избран от 

падащото меню ‘Тип армировка’. Колоната ‘Име’ показва диаметъра на 

армировката. Първата колона съдържа символ  ако съответния 

диаметър се използва в чертежа. В колоната ‘L max’ може да се въведе 

доставната дължина от всеки диаметър. С натискане на десния бутон на 

мишката върху произволна клетка от тази колона се отваря меню с опции 

за автоматично задаване на избраната стойност за други диаметри. Ако 

бъде избрано ‘Присвои за всички’, избраната стойност ще бъде 

проложена за всички диаметри от същия армировъчен тип. Опцията 

‘Приложи за всички армировки’ прилага избраната стойност за всички 

армировъчни диаметри от всички типове армировка. 

 

Покажи само армировката използвана в този чертеж 

 Когато тази отметка е маркирана, падащото меню ‘Тип армировка’ показва 

само тези типове, които са използвани в чертежа. В същото време 

таблицата показва само диаметри на армировки от избрания тип, които са 

използвани в чертежа. меню 

 

Не прикагай разкояването 

 Когато тази отметка е маркирана, програмата няма да създаде документ 

за разкроя. 

 

Самостоятелно разкрояване 

 Когато тази отметка е маркирана, разкроя се генерира за всеки кофраж 

отделно. В противен случай, разкроя се генерира само за текущата 

кофражна група. 
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Конфигурация 

  Този диалогив прозорец съдържа параметри за конфигурациите от 

разкрои на армировката. Използва се падащо меню за избиране на 

предварително съхранени конфигурации с дефинирани налични дължини. 

Бутона ‘  Запази’ запазва текущо дефинираните налични дължини във 

базата данни с конфигурациите под избрано име. Бутона ‘ Изтрий’ 

изтрива текущата конфигурация от базата данни. 

 

11.8.  Експортиране на конфигурационни файлове 
 

 Използвайки тази команда може конфигурационни файлове да бъдат 

съхранявани с разширение ‘*.acf’, позволяващо импортирането в програмата по всяко 

време на същия или друг компютър. Основната цел на тази команда е обмяната на 

конфигурационни файлове между потребителите, което означава прехвърлянето им от 

един компютър на друг. Избирайки командата ‘Експортиране на конфигурационни 

файлове’ от основното меню ‘ArmCAD ► Настройка’ или чрез натискане на бутона  

от лентата с инструменти се отваря диалоговия прозорец: 

 

 
 

Потребителя трябва да избере локация на компютъра, където файла с експортираните 

конфигурации да бъде съхранен. След въвеждане на име на файла и на натискане на 

бутона ‘Save’ файлът ще се съхрани и диалоговият прозорец и командата ще се затворят. 

 

11.9.  Импортиране на конфигурационни файлове 
 

 Тази команда импортира предварително експортирани файлове с разширение 

"*.acf". След като се стартира от падащото меню ‘ArmCAD ► Настройка’ или чрез 

натискане на бутона  от лентата с инструменти се отваря диалогов прозорец: 
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Този диалогив прозорец се използва за избор на експоритиран конфигурационен файл. 

След като файла е намерен и избран, натискането на на бутона ‘Зареди’ ще отвори 

диалогив прозорец със списък на конфигурационните файлове, които могат да бъдат 

импортирани:  

 

 
 

Първата колона показва номера на сътветния файл. Колоната ‘Име’ съдържа имената на 

всички конфигурационни файлове експортирани в заредения файл. Колоната ‘Описание’ 

описва предназначението на съответния файл. Потребителят може да избере кои файлове 

да импортира чрез отметките в последната колона. Бутона ‘Всичко’ маркира всички 

отметки, а бутона ‘Нищо’ ги отмаркира. Също така бутона ‘Обратна селекция’ връща 

началния избор на отметки. 

 

Бутона ‘ОК’ затваря диалоговия прозорец, импортира избраните конфигурационни 

гайлове и показва отчет за изпълнените операции: 

 

http://www.vag.bg/
mailto:office@vag.bg


49 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

 
 

Импортираните конфигурационни файлове ще са активни след рестартиране на 

програмата. 

 

11.10.  Запази на ArmCAD 2005 формат 
 

 Чертежите направени на ArmCAD 6 могат да бъдат съхранени на формат, 

който може да е зареден на ArmCAD 2005. Чертежи съхранени по този начин ще са 

същите като оригиналните, но няма да съдържат детайлите и опциите налични в 

ArmCAD 6. След избирането на тази опция от главното ‘ArmCAD’ меню диалогов прозорец 

ще се отвори: 

 

 
 

Потребителят трябва да избере място на компютъра, където файла да бъде съхранен, 

както и да въведе име. Падащото меню ‘Тип на файла’ се използва за избор на най-стара 

версия на AutoCAD, която ще може да отвори файла. Натискайки бутона ‘Save’ чертежа се 

съхранява, диалоговия прозорец се затваря и командата преключва. 
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12. СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 
Изглед на прозореца със спецификация 

 

12.1.  Съдържание на спецификацията 
 

 Нови видове спецификации могат да бъдат генерирани за стандартни 

армировки: Рекапитулация на армировката по кофражи, Рекапитулация на 

армировката по норми, Разкрой на армировката. Също така е възможно 

генерирането на две спецификации на армировка с различно съдържание - за прави и 

огънати пръти, например.  

 

12.3.  Форматиране на извода на данни 
 

 
Диалогов прозорец за форматиране на документите 
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Поради голямото количество данни, този прозорец е разделен на страници. Отляво са 

показани всички страници, а от дясно е текущата. 

 

12.3.1.  Формат на листа 
 

 
Изглед на диалоговия прозорец, когато ‘Заглавие’ е активно 

 

 Менюто, активиращо се от натискането на този бутон съдържа два нови 

предефинирани текста за показване на името на файла със или без пътя 

до него. 

 

#f - Име на файла 

 

#g - Име на файла (цял път) 
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12.3.4.  Текст 
 

 
Изглед на диалоговия прозорец, когато страницата ‘Текст’ е активна 

 

Текстът в заглавието 

 Тази част от диалоговия прозорец съдържа параметри за текста в 

заглавието на документа. Възможно е да се избере стил на шрифта, 

височина, цвят и да се удебели, наклони или подчертае текста. 

 

Текстът в хедъра 

 Тази част от диалоговия прозорец съдържа параметри за текст в 

заглавието на документа. 

 

Таблица Тази част от диалоговия прозорец се използва за избор на цвят за 

линиите на таблицата. 

 

Излязъл от употреба 

 Тази част от диалоговия прозорец се използва за избор на цвят на текста, 

който обозначава, че таблицата на чертежа е остаряла. 

 

http://www.vag.bg/
mailto:office@vag.bg


53 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

12.3.5.  Армировка - спецификация 
 

 
Изглед на диалоговия прозорец, когато страницата  

‘Армировка - спецификация’ е активна 

 

Включено в отчета 

 Тази отметка определя дали този отчет ще бъде показан. 

 

Винаги показвай дължините на променливите елементи 

 Тази отметка определя начина, по който се котират сегментите с 

променлива дължина. Ако тя е маркирана, колоната ‘Преглед на прът’ ще 

показва всички дължини на променливите сегменти. 

 

Радиално котиране на арки в елементи 

 Тази отметка определя начина на котиране на дъговидни армировъчни 

сегменти. Ако тя е маркирана, колоната ‘Преглед на прът’ ще показва 

всички дължини на дъговидните сегменти. 

 

Прави пръти Тази отметка определя документа ще съдържа прави пръти. 

 

Извити пръти Тази отметка определя дали документа ще съдържа огънати пръти. 

 

Също така има нови колони за създаване на документ ‘Армировка – спецификация’: 

 

Забележка  Колона за коментар въведен от диалогов прозорец от базата данни за 

обектите.  

 

Празно поле Колона с празно поле, което може да се използва за различни цели. 
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12.3.6.  Армировка – спецификация 2 
 

 Програмата позволява едновременното генериране на два документа със 

спецификация на армировката. Всеки може да има независимо съдържание избрано от 

потребителя. 

 

 
Изглед на диалоговия прозорец, когато страницата  

‘Армировка – спецификация 2’ е активна  

 

Параметрите в този диалогов прозорец са еквивалентни на вече описаните за документа 

‘Армировка – спецификация’. 
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12.3.7.  Армировка - рекапитулация 
 

 
Изглед на диалогов прозорец, когато страницата  

‘Армировка – рекапитулация’ е активна 

 

Налични са нови колони за създаване на документ ‘Армировка – рекапитулация’. 

 

Обща дължина на поставената 

 Общата дължина на поставената армировка от даден размери и тип. 

 

Общо тегло на поставената 

 Общото тегло на поставената армировка от даден размер и тип. 

 

Доставна дължина 

 Дължината избрана в диалоговия прозорец за разкрой на армировката от 

определен диаметър и тип. 

 

Необходим брой нерязани пръти 

 Необходимият брой на нерязани пръти за избран разкрой на армировката. 

 

Обща дължина на целите такива 

 Общата дължина на цели пръти за избран разкрой на армировката. 

 

Обща дължина на ненарязани пръти 

 Общата дължина на нерязани пръти за избран разкрой на армировката. 

 

Загубено тегло при разкрояването 

 Загуба на тегло за избран разкрой на армировката. 

 

Загубена дължина при разкрояването 

 Загубена дължина за избран разкрой на армировката. 

 

Процент на загубите при разкрояването 

 Процента загуба при избран разкрой на армировката. 
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Празно поле  Колона с празно поле, което може да се използва за различни цели. 

 

12.3.8.  Армировка - рекапитулация на формата 
 

 Програмата дава възможност за генериране на отчет за рекапитулация на 

прътите от всеки кофраж поотделно. Страницата ‘Армировка - рекапитулация на 

формата’ съдържа параметри за съставяне на отчет. 

 

 
Изглед на диалоговия прозорец, когато страницата  

‘Армировка - рекапитулация на формата’ е активна 

 

Параметрите в този диалогов прозорец са еквивалентни на вече описаните за документа 

‘Армировка – рекапитулация’. 

 

12.3.9.  Армировка - рекапитулация (SNIP) 
 

 Програмата дава възможност за генериране на документи за рекапитулация на 

арматурата по нормите СНиП. Страницата ‘Армировка - рекапитулация (SNIP)’ 

съдържа параметри за дефиниране на отчет. 
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Изглед на диалоговия прозорец, когато страницата  

‘Армировка - рекапитулация (SNIP)’ е активна 

 

Включено в отчета 

 Тази отметка определя дали отчета ще бъде показан. 

 

Отчета ‘Армировка - рекапитулация (SNIP)’ съдържа следните колони: 

 

кота на елемент 

 Колона за име. Специфична информация за тази колона е: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Армировка Тази колона съдържа подколони с диаметъра и типа на армировката, 

както и общия обем от определен диаметър и тип. Специфични данни за 

тази колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната за армировъчен диаметър. 

 

Широчина на колона ‘Общо’ 

 Поле за редактиране на ширината на колоната ‘Общо’. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 

 

Бетон  Тази колона съдържа подколони с данни въведени в диалоговия прозорец 

за кофражи, касаещи вида и обема на бетона. Специфични данни за 

колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната за типа на бетона. 
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Широчина на колона ‘Общо’ 

 Поле за въвеждане на ширината на колоната за обема на бетона. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 

 

12.3.10.  База данни дължина - спецификация 
 

 Възможно е да се генерира отчет за разкрой на армировката. Всички 

параметри за него могат да бъдат дефинирани от страницата ‘База данни дължини – 

спецификация’. 

 

 
Изглед на диалоговия прозорец когато страницата  

‘База данни дължини – спецификация’ е активна 

 

Включено в отчета 

 Тази отметка определя дали отчета да се показва. 

 

Отчет ‘База данни дължини – спецификация’ може да бъда създаден като комбинация от 

следните колони: 

 

Описание Колона, чието съдържание е дефинирано в полето ѝ за редактиране. 

Бутона отдясно на полето за редактиране отваря меню за въвеждане на 

предварително дефиниран динамичен текст. Налични са опции: 

 

%f - Диаметър на прът 

 

%dt - Транспортна дължина на пръта 

 

%a - материал 
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%n - схема на рязане 

 

%k - номер на случаи на схеми на рязане 

 

%i - Използвана дължина 

 

%p - използвана процентна дължина 

 

%s - неизползваема дължина 

 

%h - процент от неизползваемата дължина 

 

%%c - Означение за диаметър 

 

Номер на кофража 

 Колона с оригиналния номер на кофража. Специфични данни за тази 

колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Кофраж Колона с името на кофража 

 

Номер на позицията 

 Колона, която съдържа номера на позицията. 

 

Забележка Колона за коментар въведен от диалогов прозорец от базата данни за 

обектите. 

 

Брой пръти Колона с броя на прътите по позиции. 

 

Дължина Колона с дължината на пръта. Специфични данни за тази колона са: 

 

Мерни единици 

  Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 

 

Празно поле  Колона с празно поле, което може да се използва за различни цели. 
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12.3.12.  Таблица спецификатор 
 

 Страницата ‘Таблица спецификатор’ съдържа параметри за дефиниране 

на отчет със същото име. 

 

 
Изглед на диалоговия прозорец когато страницата  

‘Таблица спецификатор’ е активна 

 

Отчет ‘Таблица спецификатор’ може да бъде създадена, комбинирайки следните колони: 

 

Номер на позицията 

 Колона с номера на позицията на армировката. Специфични данни за 

колоната са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Брой пръти Колона с броя пръти от дадена позиция. Специфични данни за тази 

колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Дължина на променливите серии 

 Колона, която се показва само ако спецификатор с таблица се направи с 

променливи серии. Показва дължината на променливите сегменти. 

Специфични данни за тази колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 
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Радиус на арка, част от прът 

 Колона, която се показва само ако спецификатор с таблица се направи за 

дъговидни сегменти. Показва дължината на дъговидните сегменти. 

Специфични данни за тази колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 

 

Дължина на арката 

 Колона, която се показва само ако спецификатор с таблица се направи за 

дъговидни сегменти. Показва дължината на арката. Специфични данни за 

тази колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 

 

Дължина на прът 

 Колона с дължината на прът на елемент. Специална информация за тази 

колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 

 

Обща дължина Колона, която сумира дължините на всички пръти от елемент. 

Специфично за тази колона, е че накрая се показва цялата дължина на 

колоната. Поле за редактиране ‘Текстова сума’ дефинира текст, който 

ще се показва до сумата. Специфични данни за тази колона са: 

 

Ширина Поле за редактиране на ширината на колоната. 

 

Мерни единици 

 Падащо меню за избор на мерни единици. 

 

Закръгление Поле за редактиране на максималния брой знаци след десетичната 

запетая. 
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12.3.13.  Мрежи - спецификация 
 

 
Изглед на диалоговия прозорец когато страницата  

‘Мрежи – спецификация’ е активна 

 

Налични са нови колони за създаване на отчет ‘Мрежи – спецификация’: 

 

Забележка Колона за коментар въведен от диалогов прозорец от базата данни за 

позициите. 

 

Празно поле Колона с празно поле, което може да се използва за различни цели. 
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12.3.14.  Мрежи – рекапитулация 
 

 
Изглед на диалоговия прозорец когато страницата  

‘Мрежи – рекапитулация’ е активна 

 

Налични са нови колони за създаване на отчет ‘Мрежи – рекапитулация’: 

 

Зададена маса на мрежата 

 Колоната показва зададената маса на мрежата. 

 

Празно поле  Колона с празно поле, което може да се използва за различни цели. 

 

12.9.  Групиране на кофражите 
 

 За да се направи по-оптимален и икономичен разхода на армировка, 

програмата дава възможност за покриване със серии мрежи на етапи. По този начин 

остатъците от предишни фази могат да се използват за покриване в текущия или 

следващи етапи. 
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Диалогов прозорец за групиране на кофражите 

 

Ред Колона за въвеждане на номер, определящ към кой етап спада кофража. 

Ако няколко кофража принадлежат към един етап, то следва те да имат 

един и същ номер в тази колона. Кофражи без въведен номер се 

изключват от пресмятането на фазите, което означава че техните 

остатъци няма да бъдат използвани на по-късен етап. 

 

Могат да се маркират повече от едно поле наведнъж. По този начин избирайки един от 

съществуващите кофражни групи тя ще бъде приложена за всички избрани кофражи. 
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13. ИМПОРТИРАНЕ НА 

АРМИРОВКИ 
 

13.2.  Импортиране на армировка на плочи в 

‘ArmCAD 6’ 
 

 
Диалогов прозорец за допълнително персонализиране на параметрите  

на армировката за плочи, която ще бъде импротирана 

 

Ограничаване на дължината на прътите 

 

 Падащото меню позволява избор на начин за автоматично конфигуриране 

на прътове по-къси или равни на предишно дефинирана доставна 

дължина. Доставната дължина може да се дефинира и поле за реактиране 

отдясно на падащото меню. Наличните опции са: 

 - Без ограничение на дължината – дължината на прътите е 

неограничена и полето за редактиране е неактивно 

 - Променливо в началото и края 

 - Срязване в средата, цяло в краищата 

 - Срязване в краищата, цяло в средата 

 - Променливо в краищата и средата 

 - Не създавай променливи серии – покриването на плочата ще се 

извърши само чрез константни серии. Това се постига чрез заместване на 

променливите серии с константни, което рефлектира в увеличаване на 

покриваните площи и увеличаване на застъпването където това е 

неизбежно. 

 

Допустимото отклонение е 

 Поле за редактиране на максималната стойност на редуциращо 

застъпване, което се прави с цел да се избегне използването на много 

къси пръти, няколко застъпващи се пръта и т.н. Ако потребителя избере 

‘Не създавай променливи серии’, това поле за редактиране ще смени 

името си на ‘Коефициент за увеличаване на застъпването’.  Колкото 

по-малък е този коефицент толкова по-малко ще е допълнителното 

застъпване и броят на различните позиции ще се увеличава.  В противен 

случай, колкото по-голям е този коефицент толкова по-голямо ще е 

допълнителното застъпване и броят на различните позиции ще се намаля. 
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