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P.Į. Nemetschek Allplan mokymų kursų programa 

Nr. Tema, dalykas Pastabos  ak. 

val. 

 1 diena – 8 ak. val.  

1.  Įvadas BIM sąvoka, programos aplinka, trumpiniai, nustatymai instaliuojant 1 

2.  Projekto kūrimas  

2.1  Projekto struktūra Allplan failų struktūra, reikšmė,  jos valdymas 1 

2.2  Statinio lygiai Naujų lygių kūrimas, esamų keitimas, sąsaja  su projekto failais 0,5 

2.3  Nustatymai, darbas 

komandoje 

Ofiso, projekto ir individualūs nustatymai, vieninga simbolių biblioteka, 

kampinis štampas, darbas sluoksniais, skirtingų vartotojų teisės 

0,5 

3.  Modeliavimas   

3.1  2D priemonėmis 2D schemų, detalių formavimas įprastinėmis ir Allplan specifinėmis 

priemonėmis, bibliotekų pildymas, ašių tinklas, matmenys, štrichavimai t.t. 

1,5 

3.2  3D tūriais Modeliavimas įprastiniais 3D tūriais, paprastos formos 0,5 

3.3  Allplan elementais (1) Pamatai, kolonos, sijos, plokštės, sienos daugiasluoksnės sienos, angos, 

darbas failuose, sąsaja su pastato lygiais, asociatyvūs vaizdai, pjūviai 

3 

 2 diena – 8 ak. val.  

3.  Modeliavimas Tęsinys  

3.4  Allplan elementais (2) Esamų elementų adaptavimas pakeistiems pastato lygiams, lokalūs lygiai, 

stogai, laiptai, grindys, lubos, sienos, kiti elementai, wizard funkcija 

4 

3.5  Modeliavimas smart 

elementais 

Darbas „Smart Element“ elementais, Allplan Connect internetinė biblioteka, 

„FF components“ elementai 

2 

3.6  Modelio informacija Modelio atributų samprata, atributų kūrimas, priskyrimas objektams, 

redagavimas, „Smart Symbols“ simboliai 

2 

 3 diena – 8 ak. val. 

3. Modeliavimas Tęsinys  

3.7  Modelio redagavimas Globalūs modelio pakeitimai, elementų filtravimas, redagavimas 0,5 

4.  Brėžiniai    

4.1  Vaizdų rengimas Aksonometrija, pastato planai, pjūviai, vaizdai, darbas „layout“ aplinkoje, 

brėžinių formavimas, skirtingi tų pačių vaizdų atvaizdavimai 

2,5 

4.2  Žiniaraščiai  Kiekių žiniaraščiai, žiniaraščio formos redagavimas, atributai 2 

4.3  Atidavimas   Formatų iškėlimas ir įkėlimas, spausdinimas, revizijos 1 

5.  Architektūrinė dalis   

5.1  Objektų atvaizdavimas Darbas aksonometrijoje, paviršių medžiagų bibliotekos, naujų kūrimas, 

priskyrimas, skirtingi vaizdavimo nustatymai 

1 

5.2  Vizualizacijos  Vizualizacijų kūrimas, nustatymai, GI vizualizacijos  funkcija 1 

 4 diena – 8 ak. val. 

6.  Inžinerinė dalis   

6.1  Plieniniai, mediniai 

elementai 

Laisvo skerspjūvio įterpimas, 3D elementai, detalės iš bibliotekos, 

modeliavimas per Scia Engineer Modeler aplinką 

1 

6.2  Elementų armavimas  Normų nustatymai, sortimentai, asociatyvūs vaizdai, lankstiniai, armatūros 

grandinė, išnašos, schematizavimas, automatinių armavimo priemonių 

apžvalga „FF“,  susikirtimų paieška, brėžiniai, žiniaraščiai 

4 

6.3  Plokščių armavimas Plokščių armavimas strypais, plokščių automatinis armavimas pagal 

izolaukus, armavimas tinklais 

2 

6.4  Kiti elementai Spyruoklinė, radialinė, žiedinė armatūra, įdėtinės detalės 1 

 

 

 

 


