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Witamy w GRAITEC Advance BIM Designers - Steel Series 2020
GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję Advance BIM Designers - Steel Series 2020,
wchodzącą w skład pakietu Graitec Advance.
GRAITEC Advance BIM Designers Suite to zbiór zaawansowanych aplikacji do automatyzacji procesów BIM w
zakresie projektowania konstrukcyjnego i tworzenia dokumentacji technicznej.
Wersja 2020 wprowadza nowe funkcje i większą elastyczność, oferując nowe innowacyjne moduły i istotnie
poprawiając przepływ pracy BIM dla przemysłu betonowego i stalowego.

Advance BIM Designers 2020 wnosi wiele nowych funkcji i ulepszeń do modułów Steel Connection Designer
oraz Stairs and Railings.
Wersja 2020 wprowadza całkowicie nowy graficzny interfejs użytkownika zarówno dla modułu połączeń
stalowych, jak i modułu dla schodów i balustrad.
Oprócz nowego wyglądu, wersja serii Steel z 2020 r. została wzbogacona o nowe połączenie, dla stężeń z rur,
oraz nowe metody projektowania schodów.
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Steel Connections Designer
Steel Connections Designer 2020 jest dostarczany z nowym interfejsem graficznym, nowym połączeniem i
wieloma ulepszeniami istniejących połączeń.

Nowości
Nowy graficzny interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika jest krytyczną częścią każdego oprogramowania. Aby zwiększyć szanse powodzenia przy
tworzeniu interfejsów użytkownika, większość projektantów stosuje zasady projektowania interfejsów.
Nowy graficzny interfejs użytkownika Steel Connections Designer 2020:
 pozwala użytkownika w pełni kontrolować interfej, który jest łatwy do nawigacji;
 Ułatwienie użytkownikowi interakcji z programem poprzez wyeliminowanie wszystkich elementów, które
w tym nie pomagają;
 Zmniejszyć poziom wymaganej koncentracji, stosując powtarzalne wzorce i zmniejszając liczbę
czynności wymaganych do wykonania zadania.
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GUI (interfejs graficzny) został odtworzony jako klasyczne rozwiązanie sterowania poprzez drzewo
nawigacyjne, służące do grupowania i wyświetlania hierarchicznej listy elemntów, ale zostały wzbogacone o
dodatkowe "magiczne finkcje":
 Propagacja parametru z ustawienia głównego do ustawień podrzędnych.
 Automatycznie rozwijający/zwalający się mechanizm dla każdego poziomu nadrzędnego, funkcja stanu
parametru dla jego elementu podrzędnego.

Nowe połączenia - stężenie z rur
Połączenie dla stężeń z rur łączy elementy stężające z kształtowników zamkniętych, okrągłych lub
kwadratowych. Liczba elementów usztywniających może wahać się od jednego do trzech.
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Połączenie jest zaprojektowane zgodnie z Eurokodem 3 i przeprowadzane są wielokrotne weryfikacje, takie jak:
Weryfikacja spoin między głównym elementem konstrukcyjnym a blachą węzłową;
Weryfikacja blachy węzłowej poddanej zginaniu i sile osiowej;
Weryfikacja elementów spawanych (blacaha wezłowa + nakładki / węzłówki);
Weryfikacja blachy "na widelec" (w zależności od konfiguracji złącza - użytkownik musi
skonfigurować taką blachę);
 Lokalna weryfikacja wytrzymałości na ścinanie rury;
 Weryfikacja spoin pomiędzy wezłówką/nakłądką a blachą zamykającą;
 Weryfikacja spoin między blachą zamykającą i profilem stężenia.






Nowe połączenie dla Stężeń z rur jest również połączone z Advance Design, podobnie jak wszystkie połączenia
stalowe BIM Designers.
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Nowa opcja - Zredukowane połączenie blachy podstawy słupa
Połączenie podstawy słupa może teraz mieć inną konfigurację: Płyta podstawowa z ukośnymi lub pionowymi
usztywnieniami.

Począwszy od wersji 2020, rozmiar płyty podstawowej może być mniejszy niż rozmiar słupa, co pozwala
użytkownikom na zachowanie połączenia przegubowego dla słupów o dużych przekrojach.
Stosuje się go np. dla kształtowników słupów większych niż 300 mm - dopuszczalny limit dla połączenia
przegubowego.
Pochylone elementy usztywniające przenoszą siły pionowe z pasów słupa na zredukowaną blachę podstawy.

Ulepszenia
Nowe weryfikacje dla połączeń z kątowników, nakłdaek, blach węzłowych - połączenia
spawane
Dodano następujące weryfikacje części spawanych:
 Weryfikacja spoin pomiędzy prętami i blachami;
 Weryfikacja blachy węzłowej poddanej połączonemu zginaniu i sile osiowej
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 Weryfikacja zespołów elementów spawanych (np: blacha węzłowa + przekątna, nakładki + belka)

 Odporność na rozciąganie i ściskanie jest również dostępna dla spawanych połączeń z kątowników,
spawanych przekątnych do blachy węzłowej oraz w nowych połączeniach dla stężeń z rur.

9

Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers – Steel Series 2020
Podstawa słupa - możliwość wprowadzenia długości kotwy
Począwszy od wersji 2020, długość kotew dla połączenia płyty podstawowej może być wprowadzana ręcznie i
może różnić się od wartości standardowych.

Blacha zakrywająca górę słupa w stylu doczołowym
Połączenie sztywne słup-belka może być skonfigurowane za pomocą blachy przykrywającej dla której
wykonane będą zniezbędne weryfikacje.
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Połączenie poprzez kątowniki - ceownik jako element główny
Główny element w połączeniu na kątowniki można zdefiniować jako przekrój U (ceownik)

Nowe weryfikacje dla styków doczołowych
1. Weryfikacja żeber usztywniających przy śrubach zewnętrznych
Weryfikacja ta dotyczy nośności usztywnień oraz spoin, i obejmuje:
 obliczenie zewnętrznego elementu usztywniającego (żebra)
 obliczanie spoin pomiędzy elementem usztywniającym blachą końcową

2. Weryfikacja elementów usztywniających pomiędzy śrubami rzędów zewnętrznych
Weryfikacja ta jest weryfikacją nośności (porównaj z wysiłkami śrub w zakresie napinania), ograniczoną tylko
dla najbardziej rozciąganego rzędu śrub i obejmuje:
 obliczenie zewnętrznego elementu usztywniającego (żebra)
 obliczanie spoin pomiędzy elementem usztywniającym blachą końcową

Ulepszenia rysunkowe
Z każdą nową wersją, rysunki generowane automatycznie przez BIM Designers Steel Connection są ulepszane.
W tej wersji widoki są lepiej wyrównane, a przestrzeń na papier jest zoptymalizowana.
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Stairs and Railings Designer
Nowości
Nowy graficzny interfejs użytkownika

Stair Designer for 2020 posiada zaktualizowany graficzny interfejs użytkownika z całą nową organizacją i
szczegółowymi obrazami, dla lepszego wprowadzania parametrów.
Spójny design to intuicyjny design, dlatego też interfejs dla schodów został całkowicie przeprojektowany,
dostarczając informacji w bardziej spójny sposób, z reprezentacją, która jest bardziej zrozumiała dla
użytkowników.

Kładąc nacisk na spójność wizualną i funkcjonalną, kluczowe punkty użyteczności, stworzony został przyjazny
dla użytkownika interfejs, który zachęca do eksploracji.
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Zaawansowany algorytm obliczeniowy, zawarty w zakładce Ergonomia, umożliwiający automatyczne
jak również ręczne sterowanie parametrami, wszystko w zakresach zawartych w zakładce
Ograniczenia.

Zakładka Ograniczenia
Klatki schodowe są istotnym elementem systemów komunikacji i wejścia/wyjścia z budynków, zarówno
przemysłowych, jak i mieszkalnych. Są one również miejscem wypadków; z tego powodu projekt jest
kontrolowany przez zestaw przepisów, zebranych w zakładce Ograniczenia. Zakresy te to zdefiniowane przez
użytkownika wymagania dotyczące klatek schodowych, w celu określenia granic wymiarowych dla
wykości/szrokości stopni lub długości kroku, które są przestrzegane albo dla opcji "Automatyczne
dopasowanie", albo dla wartości regulowanych ręcznie.
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"Automatyczne dopasowanie" to metoda obliczania optymalnego zestawu parametrów (wysokość stopnia,
długość kroku, liczba stopni), zgodnie z ustawionym wcześniej priorytetem (dł. kroku, wysokość lub stopień).
Jeśli obliczona wartość znajduje się poza zakresem dopuszczalnych wyników zdefiniowanych w zakładce
Ograniczenia, wyświetlane jest ostrzeżenie: wartość jest oznaczona kolorem czerwonym, a etykieta narzędzia
informuje o dopuszczalnym zakresie.

Uwaga: Automatyczne obliczenie da optymalny wynik zgodnie z ustawionym priorytetem i ograniczeniami

Gdy automatyczne obliczenie nie jest zaznaczone, można żonglować wartościami parametrów, zapewniając
jednocześnie ogólną geometrię schodów (wysokość całkowita, długość całkowita). Ponadto, zmodyfikowany
parametr dostosowuje się do najbliższej wartości, która zapewnia, na przykład, wysokość (która jest
wielokrotnością wysokosci stopnia) lub długość (która jest wielokrotnością długości kroków).

Uwaga: Jeżeli opcja "Automatyczne dopasowanie" jest odznaczony, parametry schodów są dostępne do edycji
15
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Weryfikacja wyników
Mechanizm weryfikacji wyników polega na oznaczaniu wartości, które nie mieszczą się w określonych
zakresach; oznaczenia są w kolorze czerwonym i szczegółowym podpowiedzi.
Minimalny/maksymalny dozwolony krok, wysokość stopnia lub jego szerokość mają domyślny zestaw wartości,
ale mogą być one również zdefiniowane przez użytkownika, jeśli inne ograniczenia są nałożone na bieżący
projekt. Nowe zakresy będą brane pod uwagę przy powiadamianiu użytkownika, czy parametry schodów
mieszczą się w tych granicach.

Graficzna prezentacja uzyskanych wyników
Nowe zakładki Nachylenie i Wykres oferują graficzną reprezentację uzyskanych wyników, aby zapewnić szybką
weryfikację, czy schody są wygodne czy też nie.
Ruch ludzkiego ciała dyktuje wymiary i relacje między wysokościa stopni i całych schodów, które zostały
uregulowane tak, aby ruch pionowy był bezpieczny i łatwy. Strome schody sprawiają, że wspinaczka staje się
bardziej męcząca i niebezpieczna, podczas gdy niskie stopnie schodów o małych kątach są nieefektywne dla
ludzkiego kroku.Biorąc pod uwagę minimalne i maksymalne wymiary stopni, ogólnie rzecz biorąc, normy dla
schodów i wytyczne preferują kąt pomiędzy 30-35 stopni.
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Wykres wskaże, czy modelowane schody są wygodne, czy nie, porównując je z ogólnymi wytycznymi
dotyczącymi minimalnych lub maksymalnych wartości wysokości stopnia, długości kroku lub szerokości
stopnia.W celu uzyskania optymalnej wysokości schodów, wysokość stopnia i jego szerokość powinna zbiegać
się z obszarem oznaczonym kolorem zielonym.
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Ulepszenia
Ulepszony algorytm dla zabiegowych schodów z trzema biegami
Ulepszono algorytm schodów zabiegowych z trzema biegami (dla schodów w kształcie litery U i Z),
umożliwiając kaształtowanie zabiegu, od pierwszego do ostatniego biegu (bez prostych stopni wzdłuż linii
zabiegu).
Dlatego też stopnie są równomiernie rozłożone wzdłuż linii biegu schodów w celu utworzenia sekwencji
pomiędzy dwoma kolejnymi biegami lub ciągłego zabiegu.

"Wysokość spocznika" - Nowy parametr
"Wysokość spocznika" oferuje możliwość odczytu i regulacji położenia podestu pośredniego w klatce schodowej
Parametr spocznika lądowania jest dostępny w zakładce Ergonomia i nie jest to tylko jako informacja tylko do
odczytu, ale również jako informacja edytowalna. Oczywiście wartość końcowa będzie przybliżona w zależności
od wysokości stopnia i długości kroku.

Uwaga: Wysokość spocznika przed korektami
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Uwaga: Wysokość spocznika po dostosowaniu

Uwaga: Położenie spocznika przed i po dostosowaniu wartości wysokości
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Nowy typ stopni (schody z krat pomostowych)
Kraty pomostowe są teraz dostępne jako stopnie schodowe.Z biblioteki można wybierać różne typy.

Dostępne są również specjalne połączenia dla stopni z krat: z blachą nośną, przyspawaną lub przykręconą do
belki policzkowej.

Połączenie spawane

Szczegół - połączenie spawane

Połączenie śrubowe

Szczegół - połączenie śrubowe
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Profile do podłużnic (belek policzkowych): ceowniki, płaskowniki
Nowe profile mogą być teraz wybierane dla podłużnic (belek policzkowych). Biblioteki zostały rozszerzone na
ceownik i płaskowniki.

Nowe opcje montażu stopni: podpory z kątowników
Podparcie stopnia można teraz modelować z kątownika, a nie tylko z blachy.
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Nowe połączenia dla stopni (połączenia dla kątowników)
Profil kątowy jest dostępny jako rodzaj podparcia, dla bieżnika standardowego lub złożonego, posiadającego
specjalne połączenia z bieżnikiem lub stringiem:
- Połączenie podparcia ze stopniem może być spawane lub skręcane śrubami;
- Połączenie podparcia z podłużnicą może być spawane lub skręcane śrubami.

Spawane-Spawane

Spawane-śrubowane

Śrubowane-Spawane

Śrubowane-śrubowane

22

Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers – Steel Series 2020

Balustrady
Nowości
Menadżer części specjalnych
Menedżer zbiera wszystkie niezbędne ustawienia dla użytkowników, aby dodać i dostosować producenta lub
niestandardową część specjalną w bazie danych, specyficzną dla makr Balustrad (Railing).Rodzaj części
specjalnej (komponent) jest związany z makrem - po dodaniu w Menadżerze części specjalnych, części
specjalne staną się dostępne wewnątrz makra, pod określonym komponentem.
Następujące komponenty można dostosować do własnych potrzeb:
 Zaciski
 Złączka
 Złącza kulowe
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Zaciski

Rodzaje i rozmiary kul
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Możliwość dodania nowego producenta
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