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P.Į. Nemetschek Scia Engineer 2012 įvadinių mokymų kursų programa 

Nr. Tema, dalykas Pastabos  ak. 

val. 

 1 diena – 8 ak. val.  

1.  Įvadas Programos aplinka, valdymas, naujas projektas, pagrindiniai nustatymai 1 

2.  Modeliavimas   

2.1  Strypinio modelio 

kūrimas.  

Konstrukcijos elementai, skerspjūviai, skerspjūvių kūrimas, charakteristikos, 

kintamo skerspjūvio elementai, kreivalinijiniai elementai, modelio 

redagavimas, koordinačių sistemos, žymėjimas, filtravimas, vaizdo kontrolė 

2,5 

2.2  Plokštuminio modelio 

kūrimas. 

DWG importas, sienos, plokštės, kevalai, angos, sijinės plokštės (RIB), 

apkrovų paneliai 

2,5 

2.3  Modelio informacija.  Lankstai, atramos, pjūviai elementuose, standūs ryšiai 2 

 2 diena – 8 ak. val. 

3.  Apkrovos, deriniai  

3.1  Apkrovų išdėstymas. Standartinės apkrovos, darbas su apkrovų paneliais, darbas su „free load“, 

klimatinės apkrovos, judančios apkrovos 

2,5 

3.2  Apkrovų derinai Apkrovos, apkrovų grupės, derinių kūrimas, derinių gaubtinės, automatiniai 

deriniai 

2,5 

4.  Analizė   

4.1  Modelio paruošimas 

analizei 

Taškų apjungimas, klaidų paieška, baigtinių elementų tinklo valdymas, 

modelio peržiūra 

2 

4.2  Analizė  Tampri tiesinė analizė, netiesinės analizės paruošimas, rezultatų peržiūra 1 

 3 diena – 8 ak. val. 

5.  Gelžbetoninių 

konstrukcijų 

projektavimas 

 

5.1  Armavimo parametrai Kolonų skaičiuojamieji ilgiai, gelžbetonio parametrų aprašymas, 

pagrindiniai nustatymai 

2 

5.2  Armatūros išranka Sijų, kolonų projektavimas, detalus pavienių elementų projektavimas, 

plokščių projektavimas, praspaudimas, ataskaitos formavimas 

2 

5.3  Fizinė armatūra Faktinės armatūros išdėstymas, redagavimas, automatinis projektavimas, 

patikrinimas, ataskaita, rezultatų atidavimas 

4 

 4 diena – 8 ak. val. 

6.  Plieninių konstrukcijų 

projektavimas 

 

6.1  Plieno parametrai Kolonų skaičiuojamieji ilgiai, plieno parametrų aprašymas, pagrindiniai 

nustatymai 

2,5 

6.2  Projektavimas, 

patikrinimas 

Projektavimas, unifikavimas, grafinis, skaitinis vaizdavimas, ataskaitos 

formavimas 

2,5 

7.  Seklusis pamatas Grunto parametrai, pagrindo patikrinimas, pamato gabaritų projektavimas 1,5 

8.  Ataskaita Darbas su ataskaitomis 1,5 

4 dienos po 8 akademines valandas, viso: 32 ak. 

val. 

 

 

 

 


