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1.  Ogólne informacje o module ściana 3D 
Za pomocą programu SEMA Ściany 3D możesz tworzyć i wyświetlać trójwymiarowe ściany ze wszystkimi ich 
elementami, takimi jak okna, drzwi i stałe słupki do połączeń ścian na różnych kondygnacjach. Każdą ścianę 
można również wyświetlić i edytować (np. wstawiać okna) w widoku bocznym. Wszystkie kondygnacje, 
systemy belek stropowych, sufity i ściany można zawsze oglądać razem. Ponadto wszystkie dalsze edycje, 
takie jak projekt dachu, system krokwi itp., działają tak samo, jak w innych częściach programu. 

 

1.1. Dostępne funkcję programu 

 

Część programu Znaczenie 

Ściany Tworzenie/edycja ścian w rzucie z góry 

 

 

 

 

 

Kontur stropu Tworzenie/edycja stropu w rzucie z góry 

System belkowania Wstawianie części drewnianych w stropie 

Pokrycie stropu Dodawanie pokryć stropu 

Kontur ściany Edycja ścian w widoku 

Części drewniane Wstawianie części drewnianych w ścianie 

Pokrycie ściany Dodawanie pokryć ścian 

 

 

 

1.2. Różne sposoby tworzenia ścian i sufitów 

Ściany / Kontur stropu 

Tutaj możesz tworzyć kształty ścian i sufitów w dowolnym położeniu na rzucie. Po wcześniejszym określeniu 
kondygnacji w Menadżerze rysunków można narysować ściany na różnych wysokościach (np. dla kondygnacji 
poddasza, parteru itp.). Każda ściana zawiera w sobie informację o swojej wysokości. W ten sam sposób, w 
jaki tworzysz kształt ściany, możesz również wstawić dowolny typ okna, drzwi i makra z częścią programu 
Ściany. 

Kontur ściany / Kontur stropu 

Możesz później edytować kształty sufitu w opcji „Widok z góry” i kształty ścian w opcji „Widok”. 

Przykład: 

 Wykonanie otworówna na komin i klatkę schodową w stropie 
 Tworzenie wnęk na płatwie w ścianach 
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2. Zarządzanie kondygnacjiami 
 Kiedy rozpoczynasz nowy projekt budowlany, program automatycznie tworzy kondygnację poddasza i system 
belek stropowych dla tego projektu budowlanego.

 

 

 

 

 

 

 

Status Określ rodzaj wyświetlania 

 normalny: 
Aktywna kondygnacja, wyświetlona w kolorze 

 nieaktywny: 
Kondygnacja nieaktywna, wyświetlona na szaro 

 niewidoczny: 
Kondygnacja nieaktywna, nie jest wyświetlana 

Możesz przełączać się z jednego statusu na inny, klikając myszką w jedno z trzech kułeczek. 

Zadanie: 

Stwórz nową kondygnację / zmień kondygnacje 
jak poniżej 

 

Aktywna kondygnacja jest zaznaczona 

Lista wszystkich istniejących kondygnacji 

1. Nazwa kondygnacji: 

Wpisz nazwę kondygnacji 

2. Skrót: 

Jest przydzielany przez program, 

ale można go zmieniać indywidualnie 

3. Użycie: 

Co powstanie na tej kondygnacji? 
-> Wybierz poprawne użycie 

4. DK kondygnacji: 

Wprowadź wysokość krawędzi kondygnacji 
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3. Tworzenie danych podstawowych 
 

Jak postępować: 

 

1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na górnym pasku menu w ikonę . 

2. Następnie otwórz następujące punkty menu, klikając myszką: 

 

 
3. Teraz masz następujące opcje: 

 Zmiana istniejących danych podstawowych (w naszym przykładzie: ściana zewnętrzna lub ściana 
wewnętrzna) 

 Usuwanie istniejących danych podstawowych za pomocą funkcji   

 Pobieranie oryginalnych danych podstawowych SEMA za pośrednictwem   

 Tworzenie nowych danych podstawowych za pośrednictwem   

 

Dla danych podstawowych możesz dokonać następujących ustawień: 
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3.1. Dane podstawowe ściany 

3.1.1 Ustawienia zakładki "Część" 

Część 

1. Szerokość: 
Grubość ściany (tylko ściana drewniana / ceglana, bez 
warstw). 

2. Ustalone: 
Określ stałą stronę ściany. 

 

3. Wysokość: 
Wysokość ściany. 

4. Strona widoku: 
Określ bok ściany 

 

Zostanie to wyświetlone w widoku 3D z góry ze strzałką 
widoku ściany  

Dostosuj do dachu: 

5. Autom. wycięcie do dachu 
Po wybraniu „Tak” ściana narysowana pod dachem zostanie automatycznie docięta do dachu. Oznacza 
to, że ściana nie musi być zaznaczona i docięta do dachu oddzielnie. 

6. Podbudowa drewna 
Tutaj określasz rodzaj podbudowy do przecięcia warstwy 0 lub warstwy ściany drewnianej / ceglanej. Jest 
to mierzone pod kątem prostym, zaczynając od pokrycia dachu 
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7. Podbudowa warstwy  
Tutaj określasz podbudowę, która przecina lewą i prawą warstwę. Jest to mierzone pod kątem prostym, 
zaczynając od pokrycia dachu. 

 

Ustawiona wartość jest stosowana tylko wtedy, gdy określono krawędź odniesienia pod zaczepem 

„WARSTWA”, opcja „Rzutowanie”.  lub  ! 

 

Zanotuj: 

Ponieważ wprowadzasz wartości dla warstwy 0 i wszystkich innych warstw, możliwe jest automatyczne 
przecięcie warstwy 0, na przykład z dolną krawędzią (DK) płatwi. 

Przykład: 

 

 

8. Podział wysokości ściany: 
Wysokość ściany Zostanie przycięty na ustalonej wysokości ściany 

Od 2,600  W przykładzie zostanie obcięty do ustalonej wartości.: 2.600 

Nie  Brak cięcia 

9. Maks. wysokość ściany: 
Wysokość ściany Koniec będzie na ustawionej wysokości ściany i nie zostanie utworzona żadna inna ściana  

Od 2,600  W przykładzie ściana kończy się na ustawionej wartości.: 2.600 

Nie  Ściana jest cięta przy podkonstrukcji dachu 
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10. Ściana częściowa: 
Ta opcja dotyczy częściowej ściany z określonymi rzutami warstw. 

Jest to ważne tylko wtedy, gdy utworzono rzuty warstw dla poszczególnych ścian częściowych, np. 
wycięte połączenia. 

 

Jak przystąpić do definiowania częściowego rekordu danych podstawowych ściany 

 Skopiuj zapis danych podstawowych danej ściany i zmień jego nazwę, np. Ściana częściowa 1 ŚZ_6/12. 
Zdefiniuj rzuty warstw według potrzeb. 

 Zdefiniuj rzuty warstw w taki sposób, aby dokładnie pasowały do ściany dolnej  

 

 Przypisz ścianę częściową do zapisu danych ŚZ_6 / 12 jako PW (ściana częściowa).  
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3.1.2 Ustawienia zakładki "Ściana" 

 

Dotyczy tylko użytkowników, którzy nabyli moduł automatyczne elementowanie standard lub 
profesjonal 

Ściana 

Do każdego obrysu ściany można przypisać 
indywidualny element lub makro. 

W zależności od dokonanego wyboru program 
automatycznie odwołuje się do 

MDA ELEMENTÓW 

Lub 

Makro z CZĘŚCI/SYSTEM BELKOWANIA 

 

Dzięki automatycznej funkcji Wall można uzyskać 
dostęp do połączonych makr i wstawić je w żądanym 
miejscu 

 Na liniach obrysu ściany, np. makra drewna lub 
makra MCAD 

 

W przypadku wstawianych makr obowiązują następujące ustawienia punktu odniesienia: 

 

 

PROSZĘ ZANOTOWAĆ: 

Punkt 1 ma decydujące znaczenie dla punktu wstawienia 

 odległość od punktu 1 do punktu 2 określa szerokość makra. 

 odległość od punktu 2 do punktu 3 określa długość makra. 
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Makra umieszczone na liniach (częściach) są wstawiane z ich oryginalną szerokością (od punktu 1 do punktu 
2), a długość jest zmienna. 
Kiedy wstawiasz makra do ściany, wygląda to następująco: 

 

Komentarz: 

 Makra / elementy drewna na początku lub na końcu ściany mogą / zostaną zapisane jako informacje o 
słupkach w połączeniu narożnym 

 Wszystkie inne makra / elementy drewna dla obrysu ściany, takie jak oczep, podwalina, początek i koniec 
szczytu, są zapisywane w rekordzie danych pod zakładką „Tm”. 

 
Przykłąd dla podwójnej podwaliny 

1. Narysuj ścianę 

2. Przejdź do widoku (Części drewniane /  ) 

3. Dowolny element 
- narysuj podwójną podwalinę 

4. Zaznacz obydwie części 

5. Wybierz  -> "Definiuj" 

- dowolny rozmiar ( ) + zmienna ( ) 

- lub rąb ( ) z punktami odniesienia jak na 
przykładzie (1-2-3) 

6. Potwierdź z   

7. Pliki makr w wymaganej członkowskiej grupie 
makr 

8. Przypisz makro części ściany do podwaliny 
pod zakładką “Ściana”  
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3.1.3 Ustawienia zakładki "W" 

Rzutowanie/Warstwa 

1. Rzutowanie: 
Określenie odsunięć i rzutów poszczególnych warstw dla 
standardowych ścian. Można to również zrobić poprzez 
edycję krawędzi w widoku ściany za pomocą opcji „Ściany” z 
„Przesunięciem pozycji” lub „Wytnij 1x” lub za pomocą 
„Przecięcia warstw” na rzucie z góry. 

 

 

Kolumna Warstwy ścian 

Tutaj znajdują się wszystkie materiały, które zostały przypisane do warstwy. 
 
Kolumna Przy dachu 

Dla warstw L 1-5 i R1-5 możliwe są następujące ustawienia: 

 Przy tym ustawieniu wpisy „Góra”, „Dół”, 
„Początek szczytu” i „Koniec szczytu” 
odnoszą się do zarysu ściany, co 
oznacza, że nic się nie zmienia 
(wysunięcia ścian są mierzone od zarysu 
ściany). 

 

 Przy tym ustawieniu warstwa jest 
docinana „dolną krawędzią” do 
podkonstrukcji. 

 Przy tym ustawieniu warstwa jest 
docinana „górną krawędzią” do 
podkonstrukcji. 

 
Kolumny Góra/Dół 

Wpisy w kolumnach „Góra”, „Początek szczytu” i „Koniec szczytu” nie odnoszą się wtedy do kształtu ściany, 

ale do podkonstrukcji dachu. Podany tutaj wymiar nie jest prostopadły do podkonstrukcji, ale w pionie z 

wyższą / dolną krawędzią warstwy
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Przykład: 

Ustawienie  i wartość dla  „Góra“ to -0,100 m (ujemna!) 

Warstwa zostaje skrócona o 10 cm w pionie od punktu styku 
(krawędź dolnej warstwy) do podkonstrukcji dachu. 

 

Kolumna On the roof 

Dla warstwy Ściana/Drewno możliwe jest tylko ustawienie  i 

  

 

 

 
 

2. Struktura warstw.  

Tutaj przypisuje się wzór warstwy dla lewej i prawej strony ściany 

 Mat (materiał warstwy) 
 

 

 

 

 

 

 

 Pkr (warstwa typu pokrycia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzaj wycięcia: 

 Zapytanie o rodzaj pokrycia do automatycznego tworzenia ścian. 

Podział: Wyrównanie płyt zgodnie z rozstawem w poszczególnych warstwach. 

Wszystko: Cała warstwa jest traktowana jako obszar “wszystko w”. Nie zostaną zastosowane 
żadne płyty.
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Kierunek pokrycia: 

60,000 (Kąt) Pionowo Poziomo 

   
 

2. Rodzaj wycięcia: 

Oddziel Wytnij Brak 

   
 

 

 Pod (Podział) 

 

 

 

4. Automatyzm podziału 

Podział: 

 

Dotyczy tylko użytkowników, którzy nabyli moduł automatyczne elementowanie profi 

 

Program automatycznie przechodzi do zapisu danych podstawowych automatyzmu podziału (typ 
nadrzędny: podział). 

  

1 
2 

5 

3 

6 

4 

7 1 2 3 

1 4 

2 5 

3 6 
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3.1.4 Ustawienia zakładki "O" 

Wizualizacja 3D 

1. Wizualizacja 3D 
Wybór tekstury do przedstawionej wizualizacji. 

Kontur 

2. Ogólne ustawienia kolorów 
Nie - Ustawienia, takie jak kolor, szerokość,… można 
zdefiniować zgodnie z wymaganiami. 
Tak  - Stosowane są ustawienia kolorów z katalogu 
globalnego. 

3. Kolor linii 
Tutaj możesz ustawić kolor zarysu ściany.. 

4. Grubość linii 

Tutaj możesz ustawić szerokości linii dla obrysu ściany. 
Ustaw styl linii, np. kropkowane, przerywane.. 

 
Wzór wypełnienia 

5. Wypełnienie widok z góry / przekrój 

6. Przekrój wypełnienia 

 

 

WAŻNE: 

 Wszystkie te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie podczas tworzenia ściany. 

 Istniejące ściany można później zmienić za pomocą funkcji edycji   
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3.2. Automatyzm podziału 
 

 
1. Rodzaj podziałów: 

ręcznie Nie zostanie stworzony żaden podział. 

optymalnie Powstanie podział według warstwy siatki, program stara się wykorzystać jak 
najwięcej płyt o standardowej szerokości 

Stały  Le Zostanie utworzony stały podział od lewej do prawej (w zależności od strony 
widoku ściany) według warstwy siatki 

Stały Le/Pr Zostanie utworzony stały podział od lewej i prawej strony, wynikowy element 
dopasowania będzie znajdował się na środku ściany 

Stały  Pr Zostanie utworzony stały podział od prawej do lewej (w zależności od strony 
widoku ściany) według warstwy siatki. Słupki wypełniające są następnie 
rozmieszczane zgodnie z ustawionymi parametrami (Fint). 

Siatka Zostanie utworzony stały podział z osią na ustalonym słupku na punkcie siatki w 
rzucie z góry 

optymalnie 
P/K 

Powstanie podział zoptymalizowany według siatki, który stara się mieć na początku 
i na końcu ściany część o standardowej szerokości 

Blok cały Zostanie utworzony podział bali z całym balem (o pełnej szerokości) na górnej i 
dolnej stronie ściany 

Blok połowa Zostanie utworzony podział bali z połową bala (połową szerokości) na górnej i 
dolnej stronie ściany 

Stała siatka Zostanie utworzony stały podział z osią słupków stałych i wypełniających zawsze 
na punkcie siatki rzutu 

dowolnie Regularne rozstawienie (podział) słupków wypełniających w poszczególnych 
częściach ściany, bez uwzględnienia płyt na warstwach. Na początku i na końcu 
takiej części ściany znajdują się (stałe) słupki, np. narożne 
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2. Warstwa odniesienia 
Tutaj możesz określić warstwę odniesienia 

3. Linia odniesienia 
Dzięki tej opcji możesz utworzyć linię odniesienia 

 Dla konstrukcji szkieletowych -> podwalina 

 Dla konstrukcji blokowych -> początek/koniec 

4. Słupek stały 
Tutaj przydzielasz stałe słupki (element drewniany lub makro) 

5. Stały odstęp (Przeskok styku) 
Tutaj decydujesz o odstępie między stałymi skłupkami 

 auto: odstęp zależy od szerokości płyt w warstwie odniesienia (WarOdn) L1 / R1 

 A: odstęp między stałymi słupkami jest ustalonym odstępem 

Zanotuj: 
Jeśli zdefiniowano warstwy na ścianie, odstęp między nimi zależy od ustawionej warstwy odniesienia. 

W przypadku braku warstw, warstwa 0 (ściana drewniana / mur) automatycznie staje się warstwą 
odniesienia 

6. Wypełnienie 
Przypisz stałe słupki (makro lub część drewnianą) 

7. Podział pomiędzy słupkami 
Tutaj decydujesz o odstępie między słupkami wypełniającymi wewn. konstrukcję 

 Ilość: 1 
 (Liczba) 

 

 A: 0,625 
 (Odstęp) 

 

 L: 0,500 
 (Przestrzeń) 

 

 

8. Materiał izolacyjny 
Przydzielenie materiału izolacyjnego 

 

XS FS XS

XS FS XS

0,625  ?  

XS FS XS

0,500  ?  
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3.3. Dane podstawowe okien i drzwi 

3.3.1 Ustawienia zakładki "Część" 

Część 

1. Szerokość: 
Tutaj możesz określić szerokość okna 

2. Ustalone: 
Określa stałą oś okna. Standardowe ustawienie „Lewy”. 
Możesz później zmienić stałą oś za pomocą małego 
wyskakującego menu (strzałka). 

 

 
3. Wysokość:    

Określ wysokość okna 

4. Wysokość parapetu: 
Wysokość parapetu okna/drzwi 

5. Wysokość nadproża:     
Wysokość nadproża okna/drzwi 

 

 

 

Widoczne 

6. Stop:      
Tutaj musisz zdecydować, po której stronie chcesz mieć ogranicznik dla okna (z symbolem) 

 Jeśli wypełniłeś symbol (makro CAD) pod zakładką  , będzie on 
wyświetlany w rzucie z góry lub w widoku ściany po wstawieniu okna. Pojawi się 
zapytanie dotyczące strony zatrzymania 

 Jeśli wypełniłeś symbol (makro CAD) pod zakładką  , będzie on 
wyświetlany w rzucie z góry lub w widoku ściany po wstawieniu okna. Nie będzie 
żadnych zapytań dotyczących strony zatrzymania. 

Domyślnie ustawienie „Stop” to „Nie”, tzn. nie będzie zapytań dotyczących strony zatrzymania 

podczas wstawiania okna. Symbol jest przedstawiany automatycznie, jeśli jest wypełniony pod , 

tzn. będzie wyświetlany w każdym przypadku niezależnie od ustawienia w „Stop”. 
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3.3.2 Uzstawienia zakładki "Okn" 

Obliczanie konstrukcji drewnianej 

1. Makro okna 
Odnosi się do wymianów lub makra części drewnianych do 
automatycznego umieszczania elementów ściany. 

Program rozdziela się tutaj automatycznie do odpowiedniej 
grupy danych podstawowych. 

Symbolika w widoku z góry 

2. Symbol widoku z góry 
Tutaj możesz przydzielić makro CAD, które będzie 
wyświetlane jako symbol w widoku z góry 

3. Punkt wstawienia 
Położenie makra CAD względem otworu okiennego w widoku 
z góry 

4. Kierunek wstawienia 
Tutaj możesz zdecydować o wyrównaniu symbolu (np. 
zdecydować, w jaki sposób okno się otworzy). Aktywne tylko 
w trybie „Zmień”. 

Widok symboliki 

5. Sekcja symboli: 
Tutaj możesz przydzielić makro CAD, które będzie wyświetlane jako symbol w widoku z góry 

6. Punkt wstawienia 
Pozycja makra CAD w odniesieniu do otwarcia  okna w widoku z góry 

         Przykład: 
         Tworzenie makra dla okien i drzwi 

1. Narysuj ścianę i włóż okno lub drzwi 

2. Przejdź do widoku ściany (Części 
drewniane) 

3. Utwórz linię odniesienie i wprowadź 
wymiany z części drewnianych 

4. Zaznacz części wymianu i zapisz je jako 
makro; 
zawsze zapisuj makro z "Dowolnym rozmiarem" 

(  zawsze umieszczaj punkty odniesienia w 

narożnikach okna) + “Zmienna” ( ) . 

5. Potwierdź z  

6. Umieść makro w odpowiedniej grupie 
biblioteki 

7. Postępuj tak samo w przypadku drzwi 
  

 

AS101  

1  2  3  4  

1  2  

3  

1  2  

3  
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3.3.3 Ustawienia zakładki "War" 

Wysunięcia warstw 

1. Wyświetlanie 
Okno umożliwiające określenie wysunięć poszczególnych 
warstw 

 

 
 

 
 

Pokrycie ściany: 

 Rodzaj pokrycia 

Zmienny podział pokrycia 

- auto: automatyczne pokrycie 

- wokół: arkusze zostaną wycięte wokół krawędzi drzwi / okna 

- rozdziel: arkusze zostaną podzielone na krawędziach okien i drzwi 

- żaden: brak zmiennej separacji do przykrycia 

 

Zanotuj! 

Aby uzyskać wgłębienia w warstwie, należy wprowadzić wartość ujemną. 

Przykład przekroju poziomego: 

Wprow.: Warstwa L1 = Początek  -0,200 Koniec - 0,200 

 Warstwa P1 = Początek  -0,100 Koniec -0,100 

`  
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Tworzenie ścian za pomocą linii w rzucie z góry 
Jak postępować: 

1. Wybór programu : 
  

2. Funkcja tworzenia: 
 

 

 

 
 
3. Po wybraniu ściany z biblioteki danych podstawowych można tworzyć ściany za pomocą kilku różnych 

opcji wprowadzania. 
 

Dostępne są następujące opcje: 

  Wprowadź ścianę za pomocą dwóch punktów 

  Wprowadź ścianę poprzez kąt i długość 

  Wprowadź ścianę poprzez współrzędne X i Y 

  
Wprowadź ścianę pod kątem prostym z odległością i 
długością 

  Ustalenie równolegle z odległością 

  Dowolnie, równlolegle z odległością 
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Ważne: 

Podczas tworzenia ściany można zmieniać jej odniesienie położenia  (  ), odniesienie warstwy (  ) a taże  

i samą warstwę (  ). 
 

Zadanie: 

Stwórz ściany przy użyciu różnych opcji wprowadzania. 

 

Czy wiedziałeś że... 

+ . W trakcie tworzenia ściany możesz aktywować funkcję przyciągania grafiki za pomocą   

Dzięki tej funkcji możesz powiększyć obszar, na który wskazuje kursor w osobnym oknie. To z kolei ułatwia 

kliknięcie w określony punkt, np. w warstwie ściany. 

 

 

Lista ścian (Administracja ścian) 
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Administracja ścian 

 

W administracji ścian można zobaczyć tylko ściany na aktualnej kondygnacji. 
 
 

 
Znaczenie pól: 

Pole Znaczenie 

Typ Pokazuje typ, albo kształt ściany (Ściana), albo płaszczyznę konstrukcyjną (K-płaszczyzna) 

Nazwa ściany Pokazuje nazwę ściany. Podczas tworzenia ściany program automatycznie przypisuje 
numery w kolejności rosnącej do każdej ściany. 

 

Znaczenie przycisków: 

Przycisk Znaczenie 

 Ściana podświetlona na niebiesko zostanie otwarta w aktywnym oknie obszaru 
rysunku do edycji. 
Szybszą alternatywą jest dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w polu z 
nazwą ściany. 

 Ściana podświetlona na niebiesko pojawi się w nowym oknie w obszarze rysunku do 
edycji. 

 Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie Administracji rysunkami. 

Ściana dzielona w szczytach 

Lista ścian na ak-
tywnej kondygnacji 
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4. Funkcje edycji 
Dostępne są następujące funkcje edycji:: 

 

4.1.  Cięcie 

 

Opisy różnych podfunkcji: 

 
Dzięki tej funkcji możesz ciąć ścianę przy dowolnej docelowej krawędzi. 

 
Wydłużanie lub skracanie kształtu ściany przez wprowadzenie wartości lub 
kliknięcie punktu odniesienia. 

 
Różne połączenia narożne ścian: 

Opcja: Skos 

 

 

Opcja: Tnij 

 

Specjalne, nieprostokątne połączenia narożne 
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 W polu wprowadzania możesz zdecydować, czy chcesz przeciąć ścianę z 
dachem, czy z sufitem, czy też chcesz ją przeciąć na pierwotnej wysokości 
tworzenia. 

Przykład:  na dach 

 

Przykład:  na sufit 

 

Przykład:  oryginał 

 

 Kształt ściany można przyciąć na dowolną wymaganą wysokość 
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4.2.  Styk 

 

Opisy różnych podfunkcji: 

 Podzielenie ściany w dowolnym wymaganym punkcie (poprzez punkt odniesienia 
lub wprowadzenie wartości) 

 Jeśli ściana zostanie podzielona to nowa ściana otrzyma kolejny numer 

 

 Łączenie dwóch ścian 

Zanotuj: 

 Obydwie ściany muszą znajdować się w jednej linii 

 Ściany muszą mieć taką samą strukturę warstw 

 Nowo utworzona ściana (ściana ogólna) otrzymuje zawsze wyższy kolejny 
numer z dwóch ścian 
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4.3.  Inne funkcje 

 

Opisy różnych podfunkcji: 

 Po wpisaniu nowego numeru startowego wszystkie ściany, które powstały na 
aktywnej kondygnacji zostaną ponownie numerowane  

 

 Dzięki tej funkcji możesz ręcznie przypisać numer do każdej ściany. 

Nie możesz jednak przypisać tego samego numeru kilku ścianom. 

 Ta funkcja jest ważna tylko dla użytkowników z pakietem Dom prefabrykowany. 

5. Wprowadzanie okien 
Jak postępować: 

1. Wybór programu:   

2. Funkcja tworzenia:   

3. Opcja: 

  
 

 

Wybór ściany:   Określ, w której ścianie chcesz wstawić okno 

PO:   Określ punkt odniesienia 

Odstęp: Określ odległość do punktu odniesienia (PO) 

Położenie: Określ położenie względem wybranego punktu wstawienia. 

Istnieją następujące opcje: 
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6. Definiowanie/zapisywanie makr narożnikowych 
 

6.1. Definiowanie makra 

Jak postępować: 

1. Wybrór programu:   

2. Funkcje tworzenia:   

 
3. Utwórz dwie ściany jak na przykładzie, prostopadle do siebie 

4. Przytnij warstwy tak jak na przykładzie 

 

Aby móc przycinać warstwy ścian należy 

aktywować najpierw funkcje    

5. Zaznacz ścianę 01 a następnie przypisz część drewnianą przez 

 w zakładce “Ściana” na początku/końcu elementu 

6. Przejdz do części programu  i wybierz ścianę 
02 

7. Utwórz linię odniesienia na krawędzi ściany i umieść elementy, 
jak pokazano na przykładzie. 

8. Zaznacz części (w razie potrzeby również wszystkie edycje 
CAD / MCAD) i zapisz je jako makro drewna. 

9. Zaznacz ścianę 02 a następnie przypisz makro przez  
pod zakładką „Ściana“ na początku lub końcu ściany. 

 

Zanotuj: 

Jeśli nie potrzebujesz żadnych makr na końcach ścian, możesz 
zakończyć tworzenie makra narożnikowego po kroku 4 
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6.2. Zapisanie makra 

Jak postępować: 

1. Wybór programu:   

2. Funkcja tworzenia:   

 

 

 

Pierwsza ściana:   Kliknij LPM  pierwszą ścianę 

Druga ściana:   Kliknij LPM  drugą ścianę 

 

Po kliknięciu na drugą ścianę program automatycznie przechodzi do zarządzania danymi podstawowymi 
(biblioteka) ścian, gdzie można następnie zapisać makro pod dowolną nazwą. 
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7. Zapisywanie makra końca ściany 
 

Jak postępować: 

1. Wybrór programu:   

2. Funkcja tworzenia:   

 
Zadanie: 

Przyciąć warstwy tak jak pokazano na przykładzie. 

 

 

 

Ściana koniec/początek:   Kliknij ścianę początek/koniec z   

 

Po kliknięciu końca lub początku ściany, program automatycznie przechodzi do zarządzania danymi 
podstawowymi ścian, gdzie można zapisać makro pod dowolną nazwą. 
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8. Makra 

8.1.1 Korzystając z funkcji automatycznego tworzenia ścian, możesz 

 Wstawić statyczne słupki i MCAD-y do ściany 

 Zapisać informacje o połączeniu T w ścianie z połączeniami śrubowymi 

 Określić wysunięcia warstw 

 

8.1.2 Użycie makra dla połączenia T 

Jak postępować: 

1. Wybór programu:   

2. Funkcja tworzenia:   

3. Opcja: 

  
4. Wybierz makro  ”T połączenie“  (grupa konstrukcje szkieletowe) 

z biblioteki danych podstawowych 

 

5. W polu "Wstawianie ściany:" kliknij ścianę 01 

6. Wybierz punkt 1 jako punkt odniesienia (“PO”) i potwierdź odległość  0,000m 

7. W polu "Położenie:" przełącz opcję na prawy 

8. Postępuj w ten sam sposób w przypadku punktu 2 
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8.1.3 Zapisywanie makr słupków do automatyki ścian 

1. Przenieś ścianę 01 do widoku za pomocą   

 

2. Utwórz linię odniesienia i wstaw odpowienio słupki 

3. Zaznacz słupki i zapisz je jako makro drewna 

4. Przejdź z powrotem do rzutu z góry i zapisz makro połaczenia T do automatyki 

 
  

EM101

1 2

1  2  

3  
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8.1.4 Definiowanie wysunięć w warstwach 

 
Możliwe tylko jeśli posiadasz moduł Ściana 3D Profi 

 

1. Zaznacz makro i przejdź do opcji  

2. Zmień wysunięcia warstw pod zakładką “W” 

3. Potwierdź wszystkie wprowadzone zmiany klikając  

 

 

 

8.1.5 Zapisywanie narożników 

1. Wywołaj,  a następnie zaznacz obie ściany i makro pliku pod dowolną nazwą w 
zarządzaniu danymi podstawowymi. 
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9. Wstawianie makr narożnych 
 

Jak postępować: 

1. Wybór programu:   

2. Funkcja tworzenia:   

 

Zadanie: 

Aby wstawić makro narożnika zgodnie z definicją w danych podstawowych 

 

W przypadku ścian z warstwami należy zwrócić uwagę, aby liczba i rodzaj warstw były takie 
same, jak w przypadku połączenia narożnego. 

W przypadku połączeń narożnych kolejność klikania ścian decyduje, która ściana będzie 
ścianą ciągłą. 

 

 
 

Pierwsza ściana:   Kliknij pierwszą ścianę LPM   

Druga ściana:   Kliknij drugą ścianę LPM   
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10. Kopiowanie ścian z parteru na poddasze 
 

Jak postępować: 

1. Zaznacz wszystkie ściany na parterze 

2. Zapisz ściany używając klawiszy   do schowka 

3. Przejdź przez Administrację Rysunku na kondygnację poddasza 

4. Po użyciu   ściany wyświetlą się przy wskaźniku myszy 

5. Kliknij punkt odniesienia, aby upewnić się, że ściany są dokładnie w tym samym miejscu, co na parterze 

 

 

11. Przycinanie ścian do dachu 
 

Istnieją dwa różne sposby: 

1. Przycinanie ręczne: Możesz zaznaczyć jedną lub kilka ścian i przeciąć je z dachem (patrz przykład 
poniżej) 

2. Przycinanie automat.: Przejdź do edycji danych podstawowych ściany w „Przecięcie dachu” „Auto: 
TAK”, a ściana zostanie automatycznie przycięta do z dachu. 

 

 

Przykład przycinania ręcznego: 

 Zaznacz jedną lub kilka ścian na poddaszu 

 Funkcja edycji  -> wybierz  

 W polu wprowadzania powinien pojawić się następujący tekst  
(jeśli nie, zmień za pomocą spacji). 

 Potwierdź klawiszem a ściany zostaną automatycznie przycięte do dachu 
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12. Ręczne zmiany w ścianach szczytowych 
 

Edycja ścian w widoku 

Aby móc przeprowadzić niezbędne zmiany w ścianie, np. wycięć na płatwie (jeśli nie zostały one jeszcze 
utworzone automatycznie), nadstawek w ścianach, zmian krawędzi kształtów ścian, należy przenieść daną 
ścianę do jej widoku (F4) 

Masz możliwość tworzenia wycięć/wnęk za pomocą funkcji edycji  

W przykładzie utworzyliśmy wycięcie na płatew: 

1. Ustawa ścianę w widoku za pomocą   

2. Zaznacz obszar ściany lewym przyciskiem myszy 

3. Następnie przejdź do funkcji edycji  -> Skrzynia 

4. Zmień opcję wprowadzania na  

5. Dla ”Od:“ kliknij punkt 1 a dla „Szerokość:“ punkt 2 

6. Dla ”Wysokość:“ wprowadź 1.00 m 
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13. Okno w ścianie szczytowej 
 

W nowym “Projektancie okien” możesz stworzyć okna o dowolnym kształcie, a następnie zapisywać je i 
organizować w bibliotekach. W naszym przykładzie utworzyliśmy okno w ścianie szczytowej. 

 

Jak postępować: 

1. Przejdź do widoku ściany za pomocą   

2. Zmień na  w wyborze programu 

3. Wybierz funkcję tworzenia  

4. Zmień rozmiar okna 126/126 w bibliotece danych podstawowych. Dla „PO:“ kliknij raz spację, następnie 
kliknij lewy dolny róg ściany, dla “Kąt:” wybierz “poziomo” i wprowadź długość 1.20 m. Odległość wynosi 
0.00 m a pozycja “prawy”. 

 

 

 

 

Okno automatycznie dopasowuje się do kąta 
górnej belki szczytowej 

 

 

Czy wiedziałeś? 

 Że możesz określić, czy okno będzie przecinane z krawędzią ściany, czy nie w ustawieniach wstępnych 
(Alt F7). Idź do ”Ściany/Kontur“  ”Okno/drzwi“ i wybierz “Wysunięcia“  “Tnij automatycznie“. 
Dodatkowo możesz tutaj zdefiniować odległość. 

 Że możesz aktywować obcinanie w opcjach wyświetlania (F7). To znaczy. jeśli nie chcesz widzieć całej 
ściany i więźby dachowej, ale tylko 30 cm, możesz ustawić to pod F7 ->Widok + 3D -> Auto.podział -> 
Obcinanie przekroju pionowego w obszarze 

 Okna i drzwi są poligonami i można je dowolnie edytować. Możesz to zrobić w taki sam sposób, jak w 
przypadku projektowania dachu.  

AS101
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Odkładanie dowolnie edytowanych okien do danych podstawowych: 

Zadanie: 

1. Utwórz następujące okno na górze ściany szczytowej 

 

2. Zaznacz okno w widoku ściany 

3. Wybierz funkcję edycji   

 

4. Aktualne dane okna są automatycznie przejmowane do okna danych podstawowych. Możesz teraz 
zapisać okno w danych podstawowych za pomocą . 

 

Wprowadź nową nazwę i potwierdź za pomocą . 
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14. Menu automatyki ścian 
Jeśli przejdziesz do zakładki Dodatki -> Automatyka 
ścian... na pasku menu, otworzy się menu automatyki 
ścian. W tym oknie można ustawić kilka opcji 
dotyczących tej automatyki. 

 

Wszystkie dokonane ręcznie zmiany zostaną 
cofnięte poprzez obliczenie nowej ściany. 

 

 

1.  - Wszystkie ściany zostaną obliczone od nowa, zgodnie z 
ustawieniami domyślnymi w bibliotece. 

 - Wszystkie elementy dachu i stropu zostaną obliczone od 
nowa, zgodnie z ustawieniami domyślnymi w bibliotece 

 - Wszystkie ściany, dach i elementy stropu zostaną obliczone 
od nowa, zgodnie z ustawieniami domyślnymi w bibliotece 

2.  - Wszystkie ściany w aktywnej kondygnacji zostaną obliczone 
od nowa, zgodnie z ustawieniami domyślnymi w bibliotece 

 - Wszystkie elementy dachu i stropu na aktywnej kondygnacji 
zostaną obliczone od nowa, zgodnie z ustawieniami 
domyślnymi w bibliotece 

 - Wszystkie ściany, dach i elementy stropu w aktywnej 
kondygnacji zostaną obliczone od nowa, zgodnie z 
ustawieniami domyślnymi w bibliotece 

3.  
Tylko ściany zaznaczone w rzucie zostaną obliczone od nowa. 
To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone są 
jakiekolwiek ściany. 

4.  
Tylko aktywna ściana zostanie obliczona od nowa. 

To polecenie jest aktywne tylko w widoku ściany. 

 
Jeśli to pole jest zaznaczone (aktywne), program automatycznie 
tworzy wszystkie części zewnętrzne ścian, okien, drzwi i makr 
zgodnie z ustawieniami „Ściana” odpowiednich bibliotekach. 

 
Jeśli to pole jest zaznaczone (aktywne), program automatycznie 
oblicza rozstaw słupków na całej ścianie. Domyślne rozstawy 
słupków są przypisywane do ściany na podstawie danych 
podstawowych rozstawu, w zakładce „W”. 

 
Jeśli to pole jest zaznaczone (aktywne), program automatycznie 
oblicza obłożenie dla całej ściany. Wartości domyślne 
płytowania są przypisywane do ściany na podstawie danych 
podstawowych warstwy, w zakładce „W”. 
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15. Ustawienia wyświetlania 

Wywołaj menu za pomocą    na pasku zadań lub za pomocą klawiatury  ! 

 

 

1. Strzałka widoku ściany 

Jeśli jest aktywna (zaznaczona)  strzałka widoku ściany zostanie wyświetlona po określonej stronie 
ściany. 

 

2. Multiściana widoczna 

To ustawienie ma znaczenie tylko dla użytkowników, którzy nabyli funkcję multiściany 
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3. Wycięcia okien i drzwi 

Jeśli opcja jest aktywna  , wyświetlany będzie tylko zarys okna / drzwi. Jednak w sekcji „Warstwy ścian” 
ustawienia wyświetlania muszą być ustawione na „Kontur, Drewno / Cegła” lub „Kontur, wszystko”. 

 

4. Rysuj symbole 

Jeśli zapisałeś symbol okien / drzwi / makr, możesz je pokazywać lub ukrywać za pomocą tej opcji. 

 

5. Ściany zakreskuj 

Jeśli aktywne , ściany zostaną wyświetlone z kreskowaniem. 

 

6. Weź makro/elektrykę pod uwagę przy stylach kreskowania 

Jeśli aktywne ,  makro w ścianie zostanie bez kreskowania 

 

7. Ściana/Drewno 

Tutaj decydujesz, co będzie wyświetlane w widoku 3D 

 Wszystkie komponenty (słupki, okna, drzwi,…), a nawet zarysy ścian zostaną 
wyświetlone w Widoku 3D. 

 
Zostaną wyświetlone tylko części drewniane (tj. bez okien, drzwi, obrysów 
ścian itp.). 
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16. Ustawienia wstępne 

Wywołaj menu za pomocą     na górnym pasku zadań lub naciśnij   
 

16.1. Ściany / Zarys -> Korpus ściany 

 

 

1. Warstwa odniesienia ściany 

Za pomocą tej funkcji określasz punkt odniesienia do importowania ściany 

 



Konstrukcje szkieletowe – kurs zaawansowany  44 of 49

 

 

SEMA GmbH • Salzstraβe 25 • 87499 Wildpoldsried, Germany • Phone: +49 8304-939 0  
Fax: +49 8304-939 240 • Web: www.sema-soft.com • E-Mail: info@sema-soft.com 

 

2. Pozycja ściany dla elementów drewnianych/cegły 

Tutaj określasz położenie ściany względem kierunku 
wstawiania (lewy/środek/prawy) 

 

Ta funkcja jest dostępna tylko pod 
Warstwa odniesienia ściany: = 
drewno/mur 

 

3. Automatyczne docięcie ściany: 

Jeśli aktywne , ściana jest automatycz-

nie przecinana (cięcie) w obszarze 
określonym w punkcie 4. 

 

 

 

 

4. Zewnętrzny zasięg cięcia: 

Tutaj określasz obszar przecięcia dla ”Automatycznego docięcia ściany” 

5. Bezwzględna wysokość parapetu/nadproża: 

Jeśli aktywne  wysokość parapetu i nadproża dla okien, drzwi i makr jest obliczana na podstawie 
wprowadzonej wartości. Musisz również ustawić wartość bezwzględną w opcjach wyświetlania. 

6. Automatyczne cięcie okien/drzwi 

Jeśli aktywne  okna i drzwi są automatycznie docinane na wprowadzoną odległość, jeśli wystają w 
ścianę (np. okno po stronie szczytowej). 

 

 

 



Konstrukcje szkieletowe – kurs zaawansowany  45 of 49

 

 

SEMA GmbH • Salzstraβe 25 • 87499 Wildpoldsried, Germany • Phone: +49 8304-939 0  
Fax: +49 8304-939 240 • Web: www.sema-soft.com • E-Mail: info@sema-soft.com 

 

16.2. Ściany / Zarys -> Inne 

 

 

1. Multi-ściana 

To ustawienie ma znaczenie tylko dla użytkowników, którzy nabyli funkcję Multi-ściany 

2. Automatyczne odfrezowanie ściany 

Podczas tworzenia / przecinania ścian z dachem na wszystkich komponentach aktywowanych za pomocą 

  nacięcia zostaną stworzone automatycznie. Możliwe tylko z modułem 2D/3D Pro 

3. Przetnij ścianę po zmianach bez pytania 

Jeśli aktywne  po ręcznych zmianach wszystkie ściany są automatycznie ponownie przecinane ze sobą. 

4. Automatyczne cięcie pod dolną murłatą 

Jeśli aktywne ( ) ściany są automatycznie docinane pod murłatą, po utworzeniu. Ściany przecinające 
murłatę automatycznie otrzymują wycięcie w tym obszarze. Możliwe tylko z modułem 2D/3D Pro 
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16.3. Pokrycia 

 

1. minimalny wymiar płyty: 

Tutaj określasz, z jaką szerokością ma być utworzona płyty 

 

2. minimalny kontakt powierzchni: 

Poprzez rozszerzenie strefy przylegania płyt z 
jednego pojedynczego punktu przylegania do 
szerszego obszaru można w niektórych 
przypadkach uniknąć dodatkowej płyty na 
końcu ściany. 

 

 

3. minimalne wymiary ostatniej płyty: 

Jeśli ten wymiar nie jest spełniony na jednym końcu 
ściany, program automatycznie przesuwa oparcie do 
następnego możliwego słupka w kierunku środka 
ściany, aby zapewnić niezbędną stabilność   
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4. minimalne wymiary ocieplenia: 

Tutaj określasz, od jakiej szerokości izolacja jest przenoszona na listę materiałową. 

 

5. Odsunięcie elementu: 

Jeśli elementy płytowania są zawarte w makrach elementów, możesz zdefiniować luz w celu obliczenia 
sąsiedniej automatycznie wygenerowanej płyty 

 

6. Odstęp linii wymiarowych w osi Y: 

Aby określić odległość linii wymiarowej. Jeśli aktywujesz linię podziału z wymiarowaniem względnym i 
bezwzględnym dla pokryć, możesz tutaj zdefiniować odległość linii wymiarowej od warstwy elementu. 

 

7. Utwórz płyty ręcznie: 

Tutaj określasz, w jaki sposób zostanie wykonane wycięcie nowej płyty na już istniejącym pokryciu. 

Standard: Nie zostanie utworzone żadne wycięcie. Nowo 
utworzona płyta zostanie położona na istniejącym 
pokryciu 

 

Plan przedni: Nowo utworzona płyta wycina pokrycie spod 
spodu. 

 

Tło: Nowo utworzona płyta jest wycinana przez 
pokrycie na górze. 
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8. Skróć nadmiar warstwy o: 

Tutaj określasz, od rzutowania której warstwy w ścianie nie będzie wyświetlana żadna wartość (nawet 0) 
przy wyświetlaniu schodkowym. 

 

 

9. Sprawdź elementy drewniane w ścianach: 

Sprawdza, czy w murze nie ma niedopuszczalnego przekroju drewna -> komunikat ostrzegawczy 
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