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Witamy w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 
GRAITEC z przyjemnością przedstawia najnowszą wersję Advance BIM Designers 2020, część pakietu 
GRAITEC Advance. 
 
GRAITEC Advance BIM Designers Suite to zbiór zaawansowanych aplikacji służących do zautomatyzowania 
projektów konstrukcji żelbetowych w celu uszczegółowienia modeli BIM i sporządzenia dokumentacji 
technicznej. Wersja 2020 wnosi nowe funkcje i więcej możliwości prętów zbrojeniowych, oferując jednocześnie 
nowe innowacyjne moduły i znacznie ulepszając współpracę BIM dla przemysłu betonowego i stalowego. 
 

 
 

 
Wersja Advance BIM Designers 2020 wprowadza zupełnie nowy moduł do projektowania ścian 
żelbetowych. Ten nowy moduł pozwala na wymiarowanie i automatyczne generowanie zbrojenia zarówno w 
przypadku ścian pojedynczych jak i zgrupowanych, które mogą działać jako ściany nośne lub ściany 
usztywniające. Podobnie jak pozostałe moduły z Concrete Series (mianowicie Footing Designer, Beam 
Designer i Column Designer), moduł BIM Designers Wall działa również jako samodzielna aplikacja oraz 
jako moduł osadzony w środowiskach Advance Design i Autodesk Revit®. 
 
Advance BIM Designers 2020 wprowadza również nowy moduł do tworzenia zbrojenia w płytach 
betonowych w środowisku Autodesk Revit®. Pozwala to na zdefiniowanie zbrojenia 3D na podstawie obszaru 
zbrojenia teoretycznego, zaimportowanego z Advance Design lub na podstawie danych wprowadzonych przez 
użytkownika, z wykorzystaniem inteligentnego podziału prętów zbrojeniowych i siatek. 
  
Ta wersja Advance BIM Designers wprowadza wiele nowych funkcjonalności dla prjektanta finalizującego 
projekt i jest przedstawiona wokół kilku głównych tematów: 
 Nowe przekroje do belek prefabrykowanych, umożliwiające obliczanie elementów i generowanie 

zbrojenia; 
 Nowe możliwości projektowania krótkich wsporników, w tym weryfikacja według kodów 

europejskich i północnoamerykańskich z definicją prętów zbrojeniowych; 
 Nowe możliwości dzielenia prętów zbrojeniowych, w tym automatyczne zakłady prętów 

zbrojeniowych w module Beam oraz ulepszona nowa funkcja umieszczania zakładów prętów 
zbrojeniowych w Autodesk Revit®. 

 Nowe opcje generowania zbrojenia w programie Revit®, w tym projektowanie i detalowanie ścian 
betonowych i fundamentów liniowych. 

 
Advance BIM Designers 2020 zawiera również wiele ulepszeń i poprawek, które są następstwem informacji 
zwrotnych otrzymanych od użytkowników: 
 ulepszenia w rysunkach, w tym uaktualnione szablony i lepsza kontrola; 
 możliwość generowania ciągłego zbrojenia na całej długości belek wieloprzęsłowych; 
 ulepszenia w tabelach zawartych w raportach; 
 i wiele innych poprawek w celu zapewnienia lepszej pracy dla użytkownika. 

 
Advance BIM Designers 2020 jest nieocenionym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów! 
 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 

6 

 

Nowy moduł zbrojeniowy ścian 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Analiza i generowanie zbrojenia dla ścian żelbetowych 
 Analiza ścian nośnych i ścian usztywniających 
 Analiza pojedynczych ścian i grup ścian 
 Szczegółowe wyniki projektu, raporty i rysunki 

 
Advance BIM Designers 2020 umożliwia szczegółową analizę i generowanie zbrojenia dla ścian żelbetowych 
dzięki nowemu modułowi ściennemu. 
 
Korzystając z nowego modułu BIM Designers Wall, możliwe jest zaprojektowanie ścian żelbetowych, które 
działają jako ściany nośne lub jako ściany usztywniające, które mogą być analizowane jako pojedyncze ściany 
lub jako Grupa ścian. 
 

 
 

Zalety istniejących modułów zbrojeniowych 
 
Nowy moduł BIM Designers Wall zachowuje wszystkie zalety i korzyści istniejących modułów żelbetowych. 
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W następujących szczególnie warte wspomnienia: 
 

• Kompatybilność z wieloma platformami i obsługa wielu przepływów wyników pracy – moduł 
ścienny można uruchomić w programie Autodesk Revit® lub Advance Design, a także może działać 
jako samodzielna aplikacja. Moduł może być używany na każdym etapieprocesu do obsłużenia 
wielu przepływów wyników pracy, od całkowicie odizolowanych procesów do w pełni połączonych w 
BIM. 

 

 
 

• Automatyczny projekt zbrojenia 3D i jego generowanie mogą być tworzone zgodnie z 
obliczeniami projektu lub definiowane według danych wejściowych użytkownika, z pełnym 
zakresem opcji edycyjnych. 
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• Szczegółowe wyniki graficzne dla przeprowadzonych weryfikacji – moduł wyświetla graficzne 
wyniki przeprowadzonych weryfikacji. 

 
 

• Szczegółowe raporty projektowe – raporty obliczeniowe mogą być albo szczegółowe - łącznie z 
formułami obliczeń i linkami do akapitów norm - lub mogą być syntetyczne, zawierające 
streszczenie informacji. 
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• Rysunki – podobne do innych modułów żelbetowych, moduł ścienny automatycznie tworzy 
zlokalizowane, konfigurowalne rysunki.  

 
 

• Liczne standardy międzynarodowe - moduł Wall ma standardy w Europie, Kanadzie i Ameryce 
Północnej. 
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Typy ścian 
 
Moduł projektowania ścian wspiera projektowanie dwóch typów ścian: Ściany nośne i ściany usztywniające. 

 
 

 
Ściana nośna - służy do przenoszenia sił pionowych.  
 
Wybór typu ściany nośnej ma swoje konsekwencje: 

• oferuje możliwość zdefiniowania otworów:  

 
• umożliwia definicję obciążeń pionowych (punktowych, liniowych, trapezowych) i powierzchniowych: 

 

 

• ściany nośne nie mogą być obliczane przy użyciu obciążeń sejsmicznych; 
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• obliczeniowe siły wewnętrzne są uzyskiwane przy użyciu metody pasmowej. 

 

 
 

 
Ściana usztywniająca - służy do przenoszenia sił ścinających (oprócz pionowych). 
 
Wybór typu ściany jako ściana usztywniająca ma również swoje konsekwencje: 

• nie jest możliwe zdefiniowanie otworów; 
• generowane jest zbrojenie pionowych usztywnień krawędzi; 

 
• oferuje możliwość zdefiniowania obciążeń pionowych (punktowych, liniowych, trapezowych) i sił 

zredukowanych: 

 

• pozwala na definicję obciążeń sejsmicznych; 
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• obliczenia odbywają się przy użyciu zginania złożonego z uwzględnieniem usztywnień 
krawędziowych: 

 
 

 

Projektowanie 
 
W przypadku ścian nośnych stosowane są siły wewnętrzne pochodzące z metody pasmowej. Ściana jest 
podzielona na kilka pionowych pasm, a ich szerokość może być ustawiona przez użytkownika lub może być 
ustalona automatycznie. Siły wewnętrzne są obliczane automatycznie zgodnie z zastosowanymi obciążeniami, 
średnimi naprężeniami i obciążeniami normalnymi - weryfikacja osiowa i zbrojenie są obliczane przy użyciu sił 
wypadkowych na pasmach. 

 

 

Do projektowania Ścian nośnych (bez zbrojenia lub zbrojone ściany) stosuje się następujące normy (w 
zależności od ustawień lokalizacyjnych):  

• EN 1992-1-1: Rozdziały 5, 6, 9, 12; 
• ACI 318-14: Rozdział 11; 
• CSA A23.3-14: Rozdział 14; 
• DTU 23.1 (Metoda pasmowa). 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 

13 

 

 
W przypadku ścian usztywniających zbrojenie pionowe jest używane do złożonego zginania, z 
uwzględnieniem usztywnień krawędziowych. Stosuje się przekrój poziomy ściany (grubość ściany * długość 
ściany) jako przekrój elementu, a siły konstrukcyjne są siłami wypadkowymi: siła osiowa (NEd) i moment (MEd), 
w tym siły sejsmiczne z kombinacji Newmarka, jak również efekty 2-go rzędu, jeśli takie istnieją. Powoduje to 
powstanie obszarów zbrojenia, tworzonych jako usztywnienia na każdej krawędzi ściany.   
 
Do projektowania ścian usztywniających (ścian żelbetowych poddanych siłom zredukowanym) stosuje się 
następujące normy (w zależności od ustawień lokalizacyjnych): 
 

• EN 1992-1-1: Rozdziały 5, 6, 9 
• EN 1998-1: Rozdział 5 
• ACI 318-14: Rozdział 18.10 
• CSA A23.3-14: Rozdział 21.5 i 21.6 

 
 

Pojedyncza ściana/Grupa ścian 
 
Moduł BIM Designers Wall może projektować zarówno pojedyncze ściany, jak i grupy ścian. 
Ściany w grupie muszą być połączone w sposób współliniowy lub ortogonalny i muszą przecinać się na 
końcach (na przykład:grupa w kształcie litery T musi być modelowana za pomocą 3 ścian). 

 

Dla grupy ścian nośnych każda ściana jest obliczana indywidualnie, za pomocą metody pasmowej przy użyciu 
sił wymiarujących.  

W przypadku grupy ścian usztywniających, oprócz indywidualnego projektowania każdej ściany zgodnie z jej 
siłami wypadkowymi, cała grupa jest weryfikowana za pomocą sił wypadkowych zdefiniowanych dla całej grupy. 
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Modelowanie 
 
W wersji samodzielnej modułu BIM Designers Wall, ściany mogą być definiowane graficznie lub za pomocą 
edytowalnych okien dialogowych: 

 

 
 
Jeśli moduł BIM Designers działa w programach Advance Design i Autodesk Revit®, geometria ścian jest 
importowana z modelu. 
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Obliczenia 
 

Moduł BIM Designers Wall oferuje trzy metody obliczeń, dostępne na wstążce (panel Obliczenia): 
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• Oblicz 
• Uwzględnia się wszystkie obciążenia/siły zredukowane; 
• Zbrojenie jest tworzone automatycznie (wymagane + minimalne); 
• Wszystkie sprzawdzenia projektu są przeprowadzane. 

• Zbrojenie konstrukcyjne 
• Obciążenia nie są brane pod uwagę; 
• Zbrojenie jest tworzone automatycznie (zbrojenie minimalne); 
• Brak sprawdzenia, z wyjątkiem weryfikacji grubości ściany. 

• Weryfikacja 
• Wymaga, aby zbrojenie było już zdefiniowane; 
• Uwzględnia się wszystkie obciążenia/siły zredukowane; 
• Wszystkie sprzawdzenia projektu są przeprowadzane. 

 
Przy użyciu dostępnych metod obliczeniowych można uwzględnić różne scenariusze. Na przykład: 
 

• Aby zaprojektować pojedynczą ścianę z określonymi obciążeniami lub siłami zredukowanymià 
użyj funkcji Oblicz; 

• Zaprojektowanie grupy ścian z siłami zredukowanymi na każdą ścianę i na grupę ścianà użyj 
funkcji Oblicz; 

• Zaprojektowanie grupy ścian z siłami zredukowanymi tylko na grupę ścianà użyj Zbrojenie 
konstrukcyjne i Sprawdź; 

• Aby zweryfikować edytowane lub ręcznie zdefiniowane zbrojenieà użyj Sprawdź. 

 

Wyniki 
 
Resultaty modułu są różne w zależności od typu ściany, ściany są analizowane grupowo lub indywidualnie: 
  
 Szkielet zbrojenia 3D - dostępna dla obu typów ścian (pojedynczych ścian i grup ścian).Zbrojenie 

główne może być modelowane przy użyciu prętów lub siatek. W przypadku ścian usztywniających 
generowane jest dodatkowe wzmocnienie dla usztywnień krawędzi. 
 

 
  



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 

17 

 

 Raporty - dostępne dla obu typów ścian (pojedynczych ścian i grup ścian). Dostępne są zarówno 
raporty szczegółowe, jak i uproszczone. 
 

 
 

 Wykresy - dostępne tylko dla ścian nośnych.Dostępnych jest wiele różnych wykresów:dla 
normalnych sił, normalnych naprężeń i naprężeń na podstawie ściany. 
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 Krzywe interakcji - dostępne tylko dla ścian usztywniających. 

 

 
 

 Rysunki - dostępne tylko dla pojedynczych ścian. 
 

 
  



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 

19 

 

 

• Zestawienia zbrojenia:dostępne tylko dla pojedynczych ścian, zarówno nośnych jak i 
usztywniających. Zawiera tylko pręty z modelu 3D, w formie podobnej do pozostałych trzech modułów. 
Jeśli ściana jest zbrojona za pomocą siatek lub siatek i prętów, dodatkowe informacje będą również 
wyświetlane na arkuszu:   

 
 

Zestawienia uwzględnia tylko pręty wygenerowane oraz informacje związane z liczbą i typem siatek; sposób ich 
cięcia jest prezentowany oddzielnie i może być zapisany jako obraz zewnętrzny. 
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Zbrojenie 
 
Dla głównych prętów zbrojeniowych ściany dostępne są dwa typy zbrojenia: 

• Oddzielny pręt zbrojeniowy poziomy i pionowy; 
• Siatki zbrojeniowe. 

W obu przypadkach zbrojenie główne jest umieszczone symetrycznie po obu stronach (przód/tył). 
 

 
 

Moduł ścienny oferuje bazę typowych siatek zbrojeniowych, którą można łatwo rozbudować. 
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W przypadku siatek zbrojeniowych zaimplementowano specjalny mechanizm mający na celu optymalizację 
siatek zbrojeniowych.Po najechaniu kursorem myszy na już utworzone siatki, wyświetlana jest specjalny 
podpowiedź zawierająca szczegóły zarówno w formie graficznej, jak i numerycznej. 
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Oprócz zbrojenia głównego można wygenerować różne rodzaje zbrojenia dodatkowego: 
 

• Wzmocnienie konstrukcyjne dla otworów 
Można go utworzyć, jeśli zdefiniowane są otwory. Dodatkowo można obliczyć i utworzyć pręty 
dla górnego nadproża (nadproży). 

 
 

• Pręty węzłowe 
Stworzony dla grupy ścian. 
 

 
• Górne i dolne startery; 
• Pręty krawędziowe w kształcie litery U; 
• Krótkie pręty poziome łączące pręty zbrojeniowe umieszczone z przodu i z tyłu ściany; 
• Łączniki do łączenia ściany z płytą. 
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Moduł Advance BIM Designers Wall oferuje pełen zakres opcji edycji/tworzenia zbrojenia za pomocą okien 
dialogowych.Istnieją oddzielne opcje zbrojenia ściany, usztywnień, prętów łączących, zbrojenia otworów i 
węzłów. 
 

 
 

 
 
 

 
Ograniczenia 
 
Pierwsza wersja modułu BIM Designers Wall ma kilka ograniczeń: 

• Brak rysunków dla grupy ścian; 
• Brak szczegółowych raportów z obliczeń wg.do norm ACI i CSA; 
• Brak elementów skrajnych. 
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Nowy moduł RC Slab 
 
Advance BIM Designers 2020 dostarcza pierwszą wersję nowego modułu Slab do tworzenia zbrojenia w 
płytach konstrukcyjnych w programie Autodesk Revit®. Nowy moduł pozwala na pełne / półautomatyczne 
generowanie zbrojenia przy użyciu kombinacji prętów zbrojeniowych lub siatek.  
 
Głównym scenariuszem użycia modułu Slab jest wykorzystanie teoretycznego obszaru zbrojenia 
zaimportowanego z Advance Design do stworzenia modelu zbrojenia 3D. Dzięki interaktywnym narzędziom 
pokazującym różnicę pomiędzy wymaganą powierzchnią zbrojenia a rzeczywistym zbrojeniem już 
zaproponowanym, użytkownik ma pełną kontrolę i ma możliwość wyboru szybkiego i efektywnego 
rozmieszczenia zbrojenia. 
 
Moduł umożliwia również generowanie zbrojenia w oparciu o dane wpisane przez użytkownika, bez informacji o 
teoretycznej powierzchni zbrojenia, przy wykorzystaniu jedynie minimalnych powierzchni zbrojenia. 
 
Wszystkie polecenia używane do modelowania zbrojenia w płytach przy użyciu nowego modułu BIM Designers 
są umieszczane w nowej wstążce GRAITEC Slab. 
 

 
 

Wymagane pole przekroju zbrojenia 
 
Moduł BIM Designers Slab wykorzystuje wymaganą teoretyczną powierzchnię zbrojenia przechowywaną w 
programie Revit® Pakiet wyników MES.  
 

 
Uwaga: Pierwsza wersja modułu BIM Designers Slab obsługuje tylko zbrojenie teoretyczne importowane z Advance Design. 
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Za pomocą poleceń Mapy zbrojenia dolnego i Mapy zbrojenia dolnego można szybko wyświetlić 
zaimportowane obszary zbrojenia: 
 

 
 

Podstawowe ustawienia map są dostępne w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania. 
 

 
 

Importowana powierzchnia zbrojenia teoretycznego jest również prezentowana podczas interaktywnego 
modelowania zbrojenia. W tym przypadku prezentacja danych jest konfigurowana przy użyciu zarówno poleceń 
znajdujących się na dole widoku Revit®, jak i dedykowanego okna dialogowego konfiguracji: 
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Ustawienia te umożliwiają prezentację danych w kilku trybach, które można dostosować do aktualnych potrzeb. 
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Definicja zbrojenia 
 
Istnieją dwie główne możliwości stworzenia zbrojenia przy użyciu modułu Slab: 

 
 Automatyczne generowanie zbrojenia; 
 Ręczne generowanie zbrojenia. 

Obie metody pozwalają na tworzenie zbrojenia za pomocą prętów lub siatek zbrojeniowych. W przypadku 
definicji siatek zbrojeniowych, zaimplementowany jest inteligentny i unikalny podział siatek z optymalizacją 
ponownego wykorzystania uciętych elementów. 

 
 
Automatyczne generowanie zbrojenia 

 Automatycznie tworzy zbrojenie górne i dolne w obu kierunkach prostopadłych; 
 Zbrojenie opiera się na wymaganej powierzchni zbrojenia teoretycznego; 
 Zbrojenie opiera się na określonych zasadach, które umożliwiają stosowanie różnych wariantów; 
 Umożliwia zdefiniowanie pokrycia zbrojenia o określonym procencie wymaganej powierzchni zbrojenia; 
 Dla dobrze zdefiniowanych parametrów wystarczy nacisnąć jeden przycisk: Generuj zbrojenie 

(dostępne na wstążce GRAITEC Slab) w celu uzyskania pełnej klatki zbrojeniowej 2D dla płyty.  
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Uwaga: Pierwsza wersja modułu Slab może utworzyć tylko jedną strefę zbrojenia dla każdego kierunku podczas 
automatycznego generowania zbrojenia. Dzięki temu metoda automatyczna nadaje się do doboru równomiernego zbrojenia 
(z niewielkimi różnicami w powierzchni zbrojenia). W przypadkach, gdy zbrojenie musi być zwiększone lokalnie, można 
zastosować metodę automatycznego wygenerowania jednej warstwy na całej powierzchni płyty w celu pokrycia 
wprowadzonego założonego procentu powierzchni zbrojenia, natomiast pozostałe wymagane zbrojenie można wprowadzić 
metodą ręczną. 

 
Interaktywne generowanie zbrojenia 

 Wzmocnienie jest definiowane oddzielnie dla górnego i dolnego zbrojenia; 
 Zbrojenie opiera się na danych wejściowych użytkownika; 
 Zapewnia podgląd w czasie rzeczywistym pozostałej wymaganej powierzchni zbrojenia (jako różnicę 

pomiędzy powierzchnią wymaganą i rzeczywistą); 
 Zbrojenie definiuje się oddzielnie dla zbrojenia górnego i dolnego. 

 
 

Interaktywne generowanie zbrojenia 
 
Ręczne generowanie zbrojenia może być prowadzone oddzielnie dla zbrojenia górnego i dolnego, przy użyciu 
poleceń ze wstążki GRAITEC Slab. Edycja ręczna może być wykonana w widoku Revit© 3D lub w osobnym 
oknie: oba sposoby oferują identyczne możliwości, jedyną różnicą jest typ przeglądarki - wybór zależy od 
preferencji użytkownika.  
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Ręczna edycja zbrojenia jest wykonywana dla każdej płyty, poprzez wybranie jej w widoku Revit® .Przyciski po 
lewej stronie widoku służą do wyboru typu zbrojenia: 
 

 

Dodaje nową warstwę zbrojenia - w przypadkach, gdy zbrojenie jest już 
zdefiniowane na niektórych obszarach i konieczne jest lokalne 
umieszczenie dodatkowego zbrojenia w tym samym kierunku; 

 
Dodaje nową strefę z prętami wzdłuż głównego kierunku (oś X); 

 
Dodaje nową strefę z prętami wzdłuż kierunku drugorzędnego (oś Y); 

 
Dodaje nową strefę z prętami w obu kierunkach. 

 
Dodaje nową strefę z siatkami zbrojeniowymi. 

 
Podczas edycji ręcznej możliwe jest przedstawienie wartości brakującego zbrojenia (obliczonej jako różnica 
pomiędzy wartością wymaganą w danym punkcie a wartością wynikającą z wprowadzonego zbrojenia). 
Wartości są odświeżane w czasie rzeczywistym, co pozwala na odpowiedni dobór średnic i rozstawu prętów lub 
typu siatki zbrojeniowej. 
 
Przykład: 

 Krok 1 - uwzględnia użycie ręcznej edycji w oknie z widocznym obszarem zbrojenia dolnego w 
kierunku X.    
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 Krok 2 - zakłada utworzenie jednej strefy dla całej płyty (wystarczy nacisnąć Enter, aby wybrać całą 
płytę), następnie wybiera średnicę i odstępy prętów. Mapa kolorów i wartości zmieniają się w trakcie 
procesu selekcji, pokazując obszar brakującego zbrojenia.  

 

 Krok 3 - ponieważ zbrojenie wybrane dla pierwszej strefy nie pokrywa w pełni wymaganej powierzchni, 
tworzona jest druga warstwa, w której definiowana jest dodatkowa strefa. W rezultacie na tej konkretnej 
strefie wymagana powierzchnia jest pokryta w 100%. 
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 Krok 4 - tworząc następną strefę, wymagana teoretyczna powierzchnia zbrojenia jest w pełni pokryta 

rzeczywistym zbrojeniem. 

 
 

 Na koniec - akceptując powyższą definicję i definiując zbrojenie w kierunku prostopadłym w podobny 
sposób, zbrojenie dolne tworzone jest na modelu Revit©. 
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Jeżeli zamiast prętów mają być stosowane siatki zbrojeniowe, wykonuje się podobne czynności. W tym 
przypadku, gdy zdefiniowana jest strefa zbrojenia (może to być cała płyta), można wybrać odpowiedni typ 
siatki, aby pokryć wymaganą powierzchnię zbrojenia.  

 

 
 

Jednocześnie można wybrać punkt początkowy siatki - przesuwając kursor myszy, rozkład siatek jest 
pokazywany w czasie rzeczywistym wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat. Każdy kolejny układ 
przedstawia inny sposób dzielenia siatek, uzyskany w procesie optymalizacji, poprzez ponowne 
wykorzystanieczęści odcięte. 
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Po zaakceptowaniu proponowanego układu możliwe jest uzyskanie informacji o wybranej części (w tym 
graficznego podglądu cięcia siatek). 

 

 
  

Na koniec w modelu Revit© tworzy się odpowiednie zbrojenie z wykorzytaniem siatek zbrojeniowych. 

 
 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 

34 

 

Niezależnie od zastosowanej metody generowania zbrojenia, informacje na temat prętów zbrojeniowych lub 
siatek można sprawdzić za pomocą specjalnego okna Strefy zbrojenia. Za pomocą tego okna dialogowego 
można również modyfikować średnice prętów zbrojeniowych / typy siatek dla wybranej strefy.   
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Nowe opcje i ulepszenia - Concrete Series 
 

Advance BIM Designers 2020 wnosi wiele nowych opcji i ulepszeń do modułów wchodzących w skład serii 
Reinforced Concrete Series (Footing Designer, Beam Designer i Column Designer), działających zarówno na 
samodzielnej platformie, jak i w środowisku Autodesk Revit®.  
 

Krótki wspornik 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Wymiarowanie i generowanie zbrojenia dla Krótkich wsporników 
 Stała lub zmienna wysokość 
 

 
W module BIM Designers Beam dostępny jest nowy typ geometrii belki: Krótki wspornik.Pozwala to na 
zaprojektowanie wspornika (krótkiego wspornika) zgodnie z normami EN 1992-1-1 lub ACI/CSA. 
 

 
 

Rozpiętość może być zdefiniowana po jednej stronie podpory i może mieć stałą lub zmienną 
wysokość.Definiowanie parametrów geometrycznych odbywa się w oknie Geometrii.  
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Możliwe jest ustawienie jednego z dwóch typów głównych kształtów zbrojenia: albo otwarte, albo zamknięte. 

 
 

Wyboru dokonuje się za pomocą okna dialogowego Parametry zbrojenia.  
 

 
 
Podobnie jak w przypadku belek standardowych, wynikiem projektu jest trójwymiarowe zbrojenie krótkiego 
wspornika. 
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Obliczenia projektowe krótkich wsporników oparte są na normie EN 1992-1-1 (artykuł J.3) oraz zgodnie z 
normami ACI / CSA.  

 
 
 

Nowe przekroje prefabrykowane dla belek 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Nowe typy przekrojów typowe dla belek prefabrykowanych 
 Szczegółowe określenie parametrów zbrojenia 

 
Advance BIM Designers 2020 oferuje cztery nowe typy przekrojów dla belek prefabrykowanych:Płyty 
asymetryczne, regałowe, wspornikowe i prefabrykowane.Wszystkie nowe typy przekrojów są w pełni 
obsługiwane pod względem definiowania geometrii, weryfikacji, zbrojenia i generowania rysunków. 
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Wyboru prefabrykowanego przęsła dokonuje się za pomocą rozwijanej listy dostępnej na wstążce (panel 
Geometria przęsła): 

 
 

Zaznaczenie opcji na liście zadaje typ pzrekroju dla aktywnego przęsła, a naciśnięcie na ikonę znajdującą się 
obok pola wyboru otwiera okno dialogowe definiowania przekroju. Dla każdego przęsła można aktywować tylko 
jeden typ prefabrykatu, z wyjątkiem kombinacji belki prefabrykowanej i płyty prefabrykowanej na tej samej 
rozpiętości. Wybór typu Płyta prefabrykowana (ostatni na liście) jest dostępny tylko dla przęseł z przekrojem 
teowym. Proszę zwrócić uwagę, że typ przekroju Belka prefabrykowana był już dostępny w poprzedniej wersji. 
 
Każdy nowy typ ma osobne okno dialogowe do ustawiania parametrów geometrii i zbrojenia: 
 

• Asymetryczna belka prefabrykowana: 

 
 

• Wcięcia: 
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• Wsporniki: 

 
 

 
• Płyta prefabrykowana: 

   
 
Przykłady wygenerowanego zbrojenia dla różnych konfiguracji: 
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Podobnie jak w przypadku innych typów przekrojów, szczegóły obliczeń obliczeniowych są dostępne w 
raportach, natomiast szczegóły dotyczące zbrojenia są prezentowane na rysunkach: 

 
 

Strzemiona otwarte w belkach 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Możliwość zdefiniowania otwartych strzemion 

 
Nowa wersja modułu Belka daje możliwość zdefiniowania otwartych strzemion oddzielnie dla każdej rozpiętości 
belki. Opcja jest aktywowana za pomocą okna dialogowego Strzemiona otwarte:  

 

 
 
W zależności od ustawień parametrów, wydłużone powyżej górną krawędź belki mogą być tylko pręty skrajne, 
albo wszystkie. W drugim przypadku możliwe jest również przedłużenie szpilek lub strzemion. Możliwe jest 
również wykonanie poziomych zamknięć szpilek w górnych otwartych strzemionach. 
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Otwarte strzemiona są definiowane wzdłuż całej rozpiętości. 
 

 

Automatyczny podział prętów w belkach 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Możliwość sprawdzenia maksymalnej długości prętów 
 Automatyczne dzielenie prętów, które są zbyt długie 
 Możliwość definiowania zakładów, spawania lub mechanicznego łączenia prętów zbrojeniowych  

 
Nowa wersja oferuje możliwość weryfikacji maksymalnej długości prętów, jak również możliwość 
automatycznego dzielenia prętów, które są zbyt długie. Istnieją również trzy dostępne metody łączenia prętów 
dzielonych: przez spawanie, łączniki zbrojenia i zakład prętów. 
 
Do aktywacji i ustawiania parametrów służy nowe okno Podział prętów, dostępne na wstążce (na panelu 
zbrojenie). 
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Weryfikacja maksymalnej długości prętów jest aktywowana przez opcję "Sprawdź maksymalną długość prętów", 
przy czym wartość tej długości można ustawić zgodnie z potrzebami. 

 

W przypadku przekroczenia tej długości zostanie wydane odpowiednie ostrzeżenie: 

 

W tym przypadku możliwe jest również inne rozwiązanie - automatyczny podział zbyt długich prętów. W tym 
celu należy aktywować opcję "Podział pręów dłuższych niż długość maksymalna". 
 
Dostępne są trzy metody utrzymania ciągłości podzielonych elementów konstrukcyjnych: 

- łączenie prętów zbrojeniowych przez spawanie; 
- łączenie prętów zbrojeniowych za pomocą łączników zbrojeniowych; 
- zakłady.  

Podane są dodatkowe parametry specyficzne dla każdej z metod. 

• Spawanie 

Pręty są odsunięte na określoną długość i łączone poprzez spawanie. 

 

 
• Łączniki zbrojenia 

Pręty są przesuwane na odległość zadanej przerwy, a następnie łączone mechanicznie za pomocą 
łączników. 

 

 
Uwaga: Dzięki możliwości zdefiniowania wartości odstępu oraz symbolicznemu przedstawieniu łączników 
mechanicznych, moduł nie ogranicza wyboru producenta łączników użytych w projekcie. 
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• Zakłady prętów 

Pręty są połączone na zakład. Wartość długości zakładu można zdefiniować za pomocą jednej z trzech 
metod: 

• automatycznie, zgodnie z przepisami normowymi; 
• jako iloczyn średnicy pręta zbrojeniowego; 
• jako zdefiniowana, narzucona wartość, niezależnie od zbrojenia. 

  
 
Możliwe jest również ustawienie dodatkowych opcji w celu uniknięcia podziału wszystkich prętów w jednym 
przekroju oraz zdefiniowanie dodatkowych prętów poprzecznych w strefie zakładu. 
 
 

Dodatkowa metoda kopiowania przęsła belki 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Szybsza definicja belek wieloprzęsłowych 

 
Do wstążki dodano nowe polecenie Kopiuj geometrię, aby ułatwić definiowanie belek wieloprzęsłowych. 

 

Następujące polecenia są teraz dostępne do dodawania/kopiowania przęsła: 

• Dodaj -> dodaje przęsło z domyślną geometrią; 
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• Kopiuj geometrię -> kopiuje rzeczywistą geometrię przęseł bez obciążeń; 

 
 
 

• Kopiuj -> kopiuje geometrię przęsła wraz z obciążeniami. 

 
 
 

Graficzna definicja otworów w belkach 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Nowa, szybka metoda definiowania otworów w belkach 

 
Oprócz dodawania otworów w przęsłach za pomocą okna dialogowego, możliwe jest teraz ich graficzne 
zdefiniowanie.  
 
W tym celu używane są dwa nowe polecenia dostępne ze wstążki: Dodaj otwór okrągły i Dodaj otwór 
prostokątny. 

 

 

 

 

Po wybraniu polecenia należy wskazać kolejno dwa narożniki prostokątnego otworu lub środek i promień 
okrągłego otworu. Wartości odpowiednich odległości (np. położenie pierwszego punktu od krawędzi belki) są 
prezentowane w czasie rzeczywistym i mogą być edytowane bezpośrednio z klawiatury. Podczas edycji 
wartości, przejście od jednej współrzędnej do drugiej odbywa się za pomocą klawisza TAB, natomiast 
akceptacja definicji danego punktu odbywa się za pomocą klawisza Enter. Umożliwia to precyzyjne i szybkie 
określenie położenia punktów. 

Graficznie dodane otwory są również dostępne w tabeli w oknie Otwory. Pozwala to na edycję i ustawienie 
dodatkowych parametrów zbrojenia otworów. 
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Pręty podłużne ciągłe wzdłuż całej belki 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Możliwość generowania prętów podłużnych jako ciągłych nad wewnętrznymi podporami  

 
Nowa wersja modułu belki BIM Designers oferuje możliwość ciągłego definiowania prętów podłużnych i 
przzeciwskurczowych na całej belce wieloprzęsłowej. 
 
Nowe opcje można znaleźć w odpowiednich zakładkach w oknie dialogowym Parametry zbrojenia: 

• dla podłużnych prętów zbrojeniowych: 

 

• i do prętów przeciwskurczowych: 

 
 

Uwaga: opcje te są możliwe do zaznaczenia po spełnieniu wymagań geometrycznych, takich jak: 
• belka wieloprzęsłowa; 
• ograniczenia związane z geometrią przęseł (wysokość, przesunięcie, wysępowanie wgłębień lub 

otworów, przekrojów prefabrykowanych). 

Te nowe opcje określają, czy pręty podłużne powinny być definiowane indywidualnie (oddzielnie) dla każdego 
przęsła, czy też jako wspólne dla większej ilości przęseł. 
 

 
Górny i dolny pręt zdefiniowany oddzielnie dla każdego przęsła 

 

 
Górny i dolny pręt rozciągnięty na całej belce 

Uwaga: Aktywowanie opcji dla prętów górnych, gdy zbrojenie "Montażowe" jest brane pod uwagę w 
obliczeniach, może prowadzić do tego, że nad podporą nie będzie generowane żadne dodatkowe zbrojenie 
górne. W tym przypadku górne pręty montażowe liczone są jako zbrojenie rzeczywiste, a zatem pozostałe 
wymagane pręty górne nie będą wymagane. 
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Nowe metody definiowania długości zakładu dla prętów zszywających na belkach 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Lepsza kontrola wartości długości zakotwienia dla prętów łączących 

W przypadku prętów łączących, które zapewniają ciągłość zbrojenia podłużnego ponad podporami 
wewnętrznymi, długość ich może być w pełni kontrolowana przez nowe opcje dostępne w oknie dialogowym 
Parametry zbrojenia w zakładce Pręty łączące. 

 

 
 

Opcja "Definicja automatyczna" powoduje automatyczne określanie długości zakładu, zgodnie z ogólnymi 
przepisami normowymi. Jeśli nie jest to zaznaczone, dostępne są dwie inne metody określania długości 
zakładu: 

• przez wprowadzenie mnożnika średnicy; 
• wprowadzając narzuconą wartość długości zakładu. 

 

 
 
 
 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020 
 

47 

 

Ulepszenia w raportach – rozbudowana tabela dla ugięć 
  
Główne cechy i korzyści: 
 Więcej szczegółów na temat wyników ugięć belki 

 
Rozszerzono tabelę weryfikacji ugięć w raporcie dotyczącym belek, zawierającą wyniki analizy ugięć belki.Teraz 
zawiera ona więcej informacji, jak również wyniki pośrednie ułożone w dwie oddzielne tabele. 

 

 
 

Ulepszenia w raportach – krótkie tabele podsumowujące 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Krótsze i czytelniejsze tabele podsumowujące 

 
Tabele sprawozdań z podsumowaniem wyników dla każdego rozdziału zostały zmienione w celu pokazania 
jedynie wyników decydującychprzekroje poprzeczne dla danego warunku. Dzięki temu tabele te są krótsze i 
bardziej przejrzyste, ponieważ prezentowane są tylko istotne wyniki. 
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Ulepszenia w obliczaniu wodoszczelności w belkach (francuskie NA do EC2) 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Lepsze uwzględnienie wodosczelności belek 

 
Wprowadza się serię ulepszeń do weryfikacji związanych z wodoszczelnością w belkach (dostępny w 
przypadku wybrania francuskiego załącznika do Eurokodu 2). 

 
 

Ulepszenia te obejmują: 

 lepsze zarządzanie obciążeniami od wody, jak np. unikanie sytuacji, w których jedno przęsło jest 
odciążone przy obciążeniu sąsiedniej rozpiętości; 

 ulepszenia w zakresie generowania zbrojenia, gdy obciążenia działają w górę; 
 ulepszenia w zakresie weryfikacji naprężeń. 

 
Dodatkowo dodano nową opcję Auto dla średnicy pręta używanego w obliczeniach wodoszczelności. Ta nowa 
opcja jest dostępna w zakładce "Podłużne" w oknie "Parametry zbrojenia". Pozwala to na uwzględnienie 
końcowej (rzeczywistej) średnicy zbrojenia podczas weryfikacji naprężeń na wodoszczelność, poprzez 
wykonanie drugiej iteracji obliczeń. 

 

Dodatkowe opcje definiowania prętów przeciwskurczowych nad krawędziami podpór 
  
Główne cechy i korzyści: 
 Większa kontrola nad pozycjonowaniem prętów przeciwskurczowych na podporach. 

 
W przypadku prętów przeciwskurczowych w belkach dodano nowe dodatkowe opcje związane z długością 
zakładów przy podporach wewnętrznych. Nowe opcje można znaleźć w zakładce Przeciwskurczowe okno 
Prametry zbrojenia. 
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 Rozszerzenie na całej szerokości podpór pośrednich - daje możliwość zdefiniowania długości 
zakotwienia jako mnożenik średnicy pręta. 

 
 

 Całkowite podparcie - rozciąga pręty przeciwskurczowe na krawędzie podparcia, dzięki czemu ich 
długość zaktwienia staje się szerokością podparcia. 

 
 
 

Nowy parametr powiększenia długości zakotwienia w belkach (EC 8) 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Uwzględnienie dodatkowych warunków standardowych dla długości zakotwienia w warunkach 

sejsmicznych 
 
W module belki, nowa opcja Zwiększenie długości zakotwienia dla sejsmiki jest dodana do zakładki 
Zakotwienie w oknie dialogowym Parametry zbrojenia. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowana 
jest opcja "Parametry sejsmiczne" (dostępna w oknie dialogowym Założenia projektowe dla Eurokodu). 
  
W przypadku aktywacji opcji "Zwiększanie długości zaktowienia dla sejsmiki", długość kotew zostanie 
zwiększona połowę długości określonej w normie EN 1992-1-1, zgodnie z EN 1998-1. 
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Nowa karta na wstążce 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Łatwiejsze wyszukiwanie poleceń 

 
Aby rozróżnić zakres operacji dostępnych na wstążkach, dodano nową kartę Ustawienia. Zawiera polecenia 
służące do konfiguracji projektu i samego programu. 

 

 

Nowe szybkie polecenia w widoku rysunku 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Szybsze drukowanie rysunków 

 
Aby ułatwić przygotowanie i drukowanie rysunków, dodano nowe polecenia do listy szybkich poleceń 
widocznych w oknie Rysunek: 
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 Podgląd wydruku - otwiera okno dialogowe podglądu rysunku. 
 

 
 

 Regeneruj rysunek - umożliwia regenerację rysunku po dokonaniu zmian, które nie powodują 
automatycznej regeneracji (np. po zmianie nazwy elementu). 
 

 Drukuj wszystkie przęsła - dostępne tylko na module Belka, umożliwia bezpośrednie drukowanie 
rysunków dla wszystkich przęseł belki wieloprzęsłowej. 
 

 Zapisz schemat siatki - dostępne tylko dla modułu ściennego, umożliwiają zapisanie obrazu 
zawierającego sposób, w jaki siatki są cięte i ponownie wykorzystywane. 

Dodatkowo można teraz drukować bezpośrednio rysunki, bez podglądu wydruku, używając skrótu 
klawiaturowego <CTRL+P> lub polecenia "Drukuj rysunek" z menu kontekstowego. 
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Zaktualizowane szablony rysunków 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Poprawa wyglądu rysunków 

 
Szablony rysunkowe dla elementów żelbetowych zostały ulepszone, aby przyspieszyć generowanie rysunków i 
ułatwić użytkownikom modyfikację szablonów. 
 
Ponadto domyślne szablony używane w rysunkach na rynek francuski zostały dostosowane do sugestii 
użytkowników. Zmiany dotyczą głównie stylów rysowania (w tym nowych kolorów i czcionek) oraz zawartości 
bloków tytułowych. 
   

 
 

Style rysowania dostępne dla różnych jednostek 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Szybki wybór jednostek dla wymiarów geometrycznych na rysunkach 

 
Różne jednostki dla wymiarów widocznych na wygenerowanych rysunkach, jednostki można ustawić w 
ustawieniach programu globalnie, jednostki dla geometrycznych wymiarów elementów zależne od szablonu 
"Styl rysowania" pliku .dwg.  
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Ponieważ domyślny szablon "Styl rysunku" używał centymetrów dla wymiarów geometrycznych, konieczna 
była edycja pliku szablonu za pomocą oprogramowania CAD, aby ustawić milimetry jako jednostkę długości. 
 
Aby uniknąć konieczności ręcznej edycji szablonów przez użytkowników, stworzono dwie wersje szablonów, 
jedną dla cm i jedną dla mm. Wybór szablonu jest dostępny w oknie dialogowym Ustawienia rysunku za 
pomocą listy "Styl rysunku": 

 

Ilosć wygenerowanych kombinacji obciążeń 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Łatwiejsza kontrola kombinacji 

 
W tabeli "Kombinacje obciążeń" dostępne jest nowe pole pokazujące liczbę wygenerowanych kombinacji 
obciążeń. Można go użyć do szybkiej oceny poprawności zdefiniowanych przypadków i kombinacji obciążeń. 
 

 

Ulepszone wyświetlanie prętów zamkniętych 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Wygląd strzemion według rzeczywistego kształtu 

 
W widokach 3D pokazujących wygenerowane zbrojenie, pręty, które są zamknięte (np. strzemiona) są teraz 
prezentowane w ich aktualnej pozycji, jako pręty przesunięte. 
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Aktualizacja zestawienia zbrojenia zgodnie z normą ISO 3766 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Generowanie tabeli zestawczej pręów zgodnie z normą ISO 

 

Zestawienie prętów zbrojeniowych wygenerowane na rysunkach przy użyciu szablonu ISO 3766 zostało 
zaktualizowane w celu zapewnienia zgodności z szablonem tabeli 6 ISO3 3766. 

 
 

Uwzględnione zmiany: 

 Nowa kolumna "Składnik" - do identyfikacji elementu konstrukcyjnego, w którym znajduje się pręt; 

 Nowa kolumna "Hak na końcu" - do wyświetlania kodu typu haka, oddzielna dla obu końców: 
o 0 dla kąta nachylenia haka 0; 
o 1 dla kąta nachylenia haka 90; 
o 2 dla kąta nachylenia haka pomiędzy 90 a 180; 
o 3 dla kąta nachylenia haka 180; 
o -1 dla każdej innej wartości. 

 Nowa kolumna "h" - dla długości haka. Jeśli obie długości haków są równe, "h" przyjmuje wartość haka 
startowego, w przeciwnym razie wyświetlany jest znak *. 

 

 

Definicja wielkości kruszywa dostępna na wszystkich modułach RC 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Lepsza kontrola parametrów betonu dla wszystkich modułów 

 
Wartość rozmiaru kruszywa, dostępna do edycji w oknie dialogowym Beton zbrojony, jest teraz dostępna dla 
wszystkich modułów RC (wcześniej była dostępna tylko dla modułu belki). 
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Maksymalny rozmiar kruszywa jest wykorzystywany do obliczenia minimalnej odległości pomiędzy 
poszczególnymi równoległymi prętami (lub poziomymi warstwami równoległych prętów) zgodnie z pkt 8.2(2) 
normy EN 1992-1-1. 

 

Lista ułatwiająca wybór czynnika częściowego dla kontroli nośności sejsmicznej 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Szybkie określenie współczynnika bezpieczeństwa dla sprawdzenia nośności sejsmicznej 

 
Aby ułatwić zdefiniowanie współczynnika częściowego (γRd), która jest używana do obliczeń nośności 
sejsmicznej, nowy wybór jest dodawany do okna dialogowego parametrów sejsmicznych EC8 w module 
Footing. Zawiera wykaz rodzajów gleby zgodnie z normą EN1998-5. 
 

 
 

Wybrane inne ulepszenia 
  
Advance BIM Designers 2020 zawiera wiele mniejszych usprawnień i poprawek, które są wymienione poniżej.  

Automatyczne uruchamianie obliczeń bez odpływu w przypadku występowania wody 

W module Footing, gdy poziom wody jest aktywowany w trakcie definiowania profilu gruntu, analiza warunków 
bez odpływu jest automatycznie aktywowana. 

Redukcja klasy konstrukcji 

Nowa funkcja redukcji klasy konstrukcji jest dostępna w oknie definicji otuliny betonu. Klasę konstrukcyjną 
można obniżyć zgodnie z tabelą 4.3N z normy EN1992-1-1, w oparciu o klasę ekspozycji i nośność 
betonu.Niższa klasa konstrukcyjna pozwala na zastosowanie mniejszej otuliny. 
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Ulepszenia w raportach i rysunkach modułu fundamentów bezpośrednich 

Do raportów i rysunków modułu Footing wprowadzono zestaw drobnych ulepszeń, w tym (między innymi): 
ukrywanie symbolu przekroju poprzecznego na rzucie planu (jeśli powiązany przekrój nie jest generowany), 
korekta wyświetlania haków na detalach pręów, korekta raportów, do formuł obliczeniowych dodane odnośniki 
do norm. 

Skorygowane wartości parametrów w bazie gruntów 

Wartości modułów glebowych (Young, Menard, edometryczny) zostały zrewidowane dla domyślnej bazy danych 
gleb, a teraz użyto ujednoliconych i poprawnych jednostek. Poprzednie wartości były w wielu przypadkach zbyt 
duże, co prowadziło do przeszacowania wartości rozliczeniowych. 

Dodatkowe wzory dla minimalnego zbrojenia podłużnego dla sejsmiki 

Na podstawie szczegółowego raportu obliczeń belki, wzory związane z obliczaniem minimalnej powierzchni 
zbrojenia podłużnego zostały rozszerzone o kryterium ze względu na warunki sejsmiczne (po aktywacji). 

Nowe skróty klawiaturowe dla modułu belek 

W module Belka dodano dwa nowe skróty klawiaturowe:<Alt+Z>, do otwarcia okna dialogowego Założeń 
zbrojenia i <Alt+X>, do otwarcia okna dialogowego Ustawienia rysunku. 
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Nowe opcje i ulepszenia – środowisko Revit® 
 
W wersji Advance BIM Designers 2020, możliwości modelowania zbrojenia w Autodesk Revit® zostały znacznie 
zwiększone. Oprócz możliwości generowania zbrojenia w płytach, opisanych wcześniej w niniejszym 
dokumencie, wprowadzono szereg nowości, w tym generowanie zbrojenia w ścianach, generowanie zbrojenia 
w ławach funamentowych oraz nowe narzędzie do dzielenia prętów. 
 

Zgodność z programami Revit® 2019 i Revit® 2020 
Advance BIM Designers 2020 jest zgodny zarówno z Autodesk Revit® 2019, jak i Autodesk Revit® 2020. 
 

          
 

Modyfikacje na wstążce 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Łatwiejsze wyszukiwanie poleceń 

 
Aby ułatwić wyszukiwanie poleceń typowych dla różnych konfiguracji pakietów GRAITEC BIM Designers, 
wprowadzono zmiany w rozmieszczeniu ikonek na wstążkach  BIM Designers.  
 
Trzy wstążkii są już dostępne: 
 

 
 
 

Na wstążce GRAITEC Concrete użytkownicy mogą znaleźć polecenia dotyczące wymiarowania przekrojów 
betoowych zgodnie z międzynarodowymi normami projektowymi, dostępnymi w pakiecie Rebar Designing and 
Detailing. 
 

 
 

Na wstążce GRAITEC Detailing użytkownicy mogą znaleźć makra do tworzenia modeli zbrojenia 3D, 
automatycznego tworzenia rysunków, detali 2D z przedstawionymi odgięciami pręów, narzędzia do 
automatycznych zestawień, które są dostępne w pakiecie Rebar Detailing. 
 

 
 

Na wstążce GRAITEC Slab, użytkownicy mogą znaleźć polecenia do generowania zbrojenia w płytach. 
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Dzielenie prętów 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Automatyczne zakłądy, dla prętów które są zbyt długie 
 Możliwość łączenia prętów za pomocą zakładów, łączników mechanicznych lub za pomocąprętów 

odgiętych 
 Pełna kontrola dziękipodglądowi w czasie rzeczywistym i możliwości edycji wartości 
 Tryb automatyczny i ręczny 

 
 
Nowa funkcjonalność Podział prętów zbrojeniowych pozwala na dzielenie istniejących prętów z wykorzystaniem 
wielu możliwych reguł, zachowując normową ciągłość. 
 
Dostępne są dwa nowe polecenia pozwalające na dwa tryby podziału: 

• Podział prętów - jest to tryb automatyczny do łączenia prętów prostych (z/bez haków) zdefiniowanych 
jako pojedyncze lub w zestawie (w tym o regularnym i zmiennym typie zestawu długości), z możliwymi 
różnymi metodami łączenia. 

    ÷ 
 
 

• Podział na liniach - jest to tryb ręczny dostępny tylko w widoku 2D, który dzieli pręty zbrojeniowe 
(pojedyncze lub w zestawie) przez wskazanie wcześniej zdefiniowanych linii. 

 
 
Polecenia do podziału prętów otwierają okno dialogowe konfiguracji, które zawiera ustawienia wyboru metody 
podziału lub metody łączenia; podgląd jest oparty na rzeczywistej geometrii i oferuje możliwość edycji długości 
dzielonych prętów. 
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Istnieją trzy dostępne metody dzielenia prętów zbrojeniowych: 

• Liczba prętów - pręty są podzielone na liczbę segmentów narzuconą przez użytkownika, pręty są o tej 
samej długości; 

• Długość prętów - pręty są dzielone na segmenty o narzuconej długości. W przypadku tej metody pręty 
są zawsze łączone na zakład; 

• Maksymalna długość pręta - pręty są dzielone z uwzględnieniem maksymalnej długości.  
 

Ostatnia metoda posiada dwie dodatkowe funkcje:pierwsza funkcjonalność obejmuje wybór kierunku podziału: 

Od początku do końca 
   
Od końca do początku 
   
Od końca do centrum 
   
Od środka do końca 
   

 
Drugą funkcjonalnością jest wybór metody zarządzania zmienną (pozostałą) długością: 

• Minimalna długość - służy do unikania tworzenia zbyt krótkich prętów. Jeśli pozostała długość 
jest mniejsza niż wprowadzona wartość, zostanie ona wydłużona, a sąsiedni pręt zostanie 
skrócony. 

• Symetryczne - służy do unikania tworzenia zbyt wielu prętów o różnych długościach, poprzez 
ustawienie tej samej długości dla prętów sąsiadujących z prętem o pozostałej długości. 
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Przykłady:  
o minimalna długość jest mniejsza niż wprowadzona wartość minimalna: 

 
o długość min jest większa niż wprowadzona długość min: 

  
o dwie ostatnie części mają taką samą długość: 

  

Dostępne są cztery metody łączenia: 
• Na zakład - pręty są łączone na zakład. Wartość długości zakładu można zdefiniować bezpośrednio 

lub jako mnożnik średnicy pręta.  

 
 

• Łączniki mechaniczne - pręty łączone są za pomocą łączników mechanicznych. Wykorzystanie 
istniejących w projekcie łączników oraz tworzenie łączników domyślnych.  

 
 

• Proste - pręty sąpodzielone w linii, z opcjonalną przerwą między nimi. 
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• Pręty odgięte - jest to metoda podobna do zakładów, ale jeden z prętów jest odgięty w celu 
zachowania współliniowości. Jest możliwość definiowania długości zakładu, jak również ustawień 
parametrów geometrycznych. 

 

 
Pręty odgięte zdefiniowane na belce 

W przypadku dzielenia wszystkich prętów zbrojeniowych w rozkładzie, jeśli jedna linia podziału jest 
niewystarczająca, istnieje możliwość definiowania rozkładu mijankowego, co drugie pręty są przesuwane o 
wprowadzoną wartość: 

    
Aby mieć pełną kontrolę nad długością dzielonych prętów, w oknie wyświetlany jest podgląd automatycznie, 
a wszystkie wartości mogą być edytowane przy użyciu tabeli. 
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Opcja "Podział prętów" daje możliwość automatycznego podziału (dostępna w widokach 2D i 3D) lub tylko 
generowania linii podziału (dostępna w widokach 2D). Linie podziału mogą być ręcznie edytowane i 
wykorzystywane jako linie wejściowe dla polecenia Podział na liniach. 
 
Polecenie "Podział na liniach" może być używane w widokach 2D i jest oparte na Lliniach modelu lub 
Szczegółowych. 

 
 

Korzystanie z linii szczegółowych daje dodatkowe korzyści, ponieważ takie linie mogą mieć przypisane 
specjalne style, które pozwalają określić, czy wskazany jest początek czy koniec pręta.  

 

 
 
 

Używając różnych kombinacji, można uzyskać albo proste podziały lub zakłady, albo nawet wprowadzić zakład 
mijankowy, gdy co drugie pręty są dzielone przy użyciu różnych linii. 
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Ławy fundamentowe 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Wymiarowanie i detalowanie ław fundamentowych. 
 Pełen zakres ustawień dla automatycznego generowania zbrojenia 

 

Wersja Advance BIM Designers 2020 wprowadza możliwość wymiarowania zbrojenia na łąwie fundamentowej 
(fundamenty konstrukcyjne pod ścianami) w Autodesk Revit®. Oba tryby tworzenia są dostępne: obliczenia i 
generowanie zbrojenia, w module Design & Detailing lub samo modelowania zbrojenia w module Detailing. 

 

 
 
W module Design & Detailing, podobnie jak w przypadku stóp fundamentowych, możliwe jest zdefiniowanie 
zestawu wymaganych parametrów, obciążeń, profilu gruntu, parametrów obliczeniowych i ustawień 
rysunkowych. 
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Ustawienia zbrojenia obejmują pełen zakres parametrów związanych ze zbrojeniem podłużnym lub 
poprzecznym w części ławy, jak również w prętach startowych lub związanych z prętami występującymi w 
ścianie. 
 

 
 

Dostępny jest szeroki zakres wyników dla obliczonych ław, w tym weryfikacje, wykresy i szczegółowe raporty 
obliczeniowe. 
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Zestaw nowych okien dialogowych jest dostępny w celu automatycznego wygenerowania nowego zbrojenia w 
module Detailing lub do edycji istniejącego, utworzonego podczas procesu wymiarowania. Dostępne są różne 
rodzaje zbrojenia typowe dla ław, w tym pręty górne i dolne w stopie oraz pręty podłużne i poprzeczne w 
elemencie podpieranym (ściana). 
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Podobnie jak belki, słupy i stopy pod słupami, rysunki zbrojenia ław mogą być generowane automatycznie, 
zgodnie z szablonami rysunków. 
 

 
 

Ściany 
 
Główne cechy i korzyści: 
 Wymiarowanie i detalowanie ścian konstrukcyjnych 
 Pełen zakres ustawień dla automatycznego generowania zbrojenia 

 
Wersja Advance BIM Designers 2020 wprowadza możliwość wykonywania zbrojenia na ścianach betonowych 
w Autodesk Revit®. Oba tryby tworzenia są dostępne: obliczenia i generowanie zbrojenia zgodnie z normami z 
wykorzystaniem modułu Design & Detailing lub samo modelowanie prętów zbrojeniowych z wykorzystaniem 
modułu Detailing. 
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W module Design & Detailing, podobnie jak w module do belek/słupów/fundamentów, możliwe jest ręczne 
wprowadzenie wartości obciążeń lub wykorzystanie wyników obliczeń MES z programu Advance Design. W 
drugim przypadku wyniki zawierają siły wypadkowe, obliczone zarówno na górze jak i na dole ściany, dlatego 
też podczas importu należy wybrać odpowiednie opcje. 
 

 

Obsługiwane jest również obliczanie grup ścian, których definicja może być zaimportowana z Advance Design 
lub zdefiniowana na poziomie Revit®. 

 

 
 
Moduł BIM Designers Wall oferuje pełen zakres automatycznych edytowalnych makr, co zapewnia znaczne 
przyspieszenie procesu modelowania. 
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Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości modułu do ścian, sprawdź odpowiedni rozdział tego 
dokumentu. 
 
 

Ulepszenia dla widoczności zbrojenia 
 
Niewielka poprawa została wprowadzona do okna dialogowego polecenia "Widoczność zbrojenia" poprzez 
usunięcie przycisków wyboru poziomu szczegółowości oraz poprzez zmianę układu treści. Wybranie dowolnej 
opcji widoczności w oknie dialogowym nie zmienia automatycznie aktualnego poziomu szczegółowości, z 
wyjątkiem wyboru typu wyglądu pręta zbrojeniowego 3D, który stosuje poziom szczegółowości Wysoki. 
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