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1. WITAMY NA STRONIE GRAITEC POWERPACK FOR REVIT 
2023 

 

GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję pakietu PowerPack dla programu Revit 
2023. Nowa wersja zawiera funkcje i ulepszenia, które poprawiają funkcjonalność, efektywność i 
produktywność oprogramowania. Użytkownicy będą mieli dostęp do większej liczby nowych funkcji i 
możliwości dostosowania do własnych potrzeb, a także do ważnych zmian w interfejsie 
użytkownika. 

W pakietach PowerPack Standard i Professional udoskonalono kilka interfejsów, aby były bardziej 
przyjazne dla użytkownika. Oznacza to, że użytkownicy mogą łatwo dostosować narzędzia do 
swoich preferencji. Użytkownicy znajdą te zmiany przede wszystkim w interfejsie Menedżera rodziny i 
Eksportu zbiorowego. Ponadto dodano nowe funkcje do narzędzi łączących z Excelem, dodano 
obsługę arkuszy, a użytkownicy mają teraz możliwość efektywnego generowania rodzin przy użyciu 
programu Excel. 

Jeśli chodzi o moduły Beton i Projektowanie, wiele narzędzi zostało zoptymalizowanych i 
ulepszonych o nowe funkcje, dzięki czemu PowerPack ułatwia pracę w szerszym zakresie 
możliwości.Użytkownicy znajdą te zmiany w szczególności na karcie Zestawienie zbrojenia z nowym 
narzędziem eksportu Word, nowym parametrem współczynników zbrojenia oraz narzędziem do 
obliczania obszarów szalunkowych. Wszystko to ma na celu optymalizację zadań, a tym samym 
usprawnienie przepływu pracy. 

 

2. Ogólne 
 

2.1. Zgodność z programem Revitｮ 2023 

 

Pakiet PowerPack 2023 jest teraz kompatybilny wyłącznie z programem Autodesk Revit 2023. W 
przypadku wcześniejszych wersji programów Revit 2021 i 2022 wymagany jest pakiet Powerpack 
2022. 
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2.2. Dopasuj wstążkę 

 

W tym nowym wydaniu wprowadzono dwa ulepszenia ułatwiające dostosowywanie wstążki do 
preferencji użytkownika. 

Teraz po zaznaczeniu pola w nagłówkach kart kategorii wszystkie znajdujące się w niej narzędzia 
pakietu PowerPack zostaną włączone. Użytkownik będzie mógł dostosować, które narzędzia będą 
widoczne na wstążce. Na przykład na poniższym rysunku widać, że kategoria "BIM Connect" jest 
aktywna, ale narzędzie "Import" zostało wyłączone przez użytkownika. 

 

 

 

 

Z drugiej strony, gdy pole jest odznaczone, wszystkie elementy będąwyszarzone. Nie można więc 
wprowadzać żadnych zmian w tej kategorii, która nie będzie widoczna na wstążce.  
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Należy zauważyć, że użytkownicy mogą zapisać konfiguracje wstążki w pliku .xml, klikając przycisk 
Zapisz jako. 

 

 

 

 

W wersji 2022, gdy plik konfiguracyjny wstążki był już otwarty w projekcie, zmiany wprowadzone 
przez użytkownika na wstążce przez kliknięcie przycisku "OK" miały na nią wpływ. Teraz jednak 
przepływ pracy nie ma już wpływu na ten plik. Zamiast tego zmiany będą domyślnie zapisywane w 
profilu "Niestandardowy". Dlatego użytkownicy powinni używać przycisku Zapisz jako, aby 
zmodyfikować oryginalny plik. 
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3. PowerPack Standard 
 

3.1. BIM Connect 

Narzędzie to zostało zaktualizowane, aby było zgodne z nowym podejściem do modelowania 
analitycznego w programie Revit 2023, w którym model analityczny jest niezależny od modelu 
fizycznego, co zwiększa jego wszechstronność i autonomię. W ten sposób powstają cztery nowe 
możliwości: 

 

 

• Model fizyczny istnieje bez części analitycznej.  
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• Model fizyczny istnieje w powiązaniu z częścią analityczną.  

 

 

 

• Model fizyczny istnieje bez powiązania z częścią analityczną. 

 

 

 

• Model analityczny istnieje bez części fizycznej. 
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Jak widać na powyższych ilustracjach, przepływ pracy jest zapewniony dzięki BIM Connect 
niezależnie od stanu projektu.Dzięki temu użytkownicy będą mogli normalnie korzystać z trzech 
dostępnych funkcji:Eksport, Import, and Synchronizacja.  

 

Ponadto w raporcie eksportu jest teraz generowana lista obiektów nieskojarzonych. W ten sposób 
użytkownik może je łatwo zidentyfikować, aby uniknąć problemów z modelowaniem. 

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika "Workflow - Advance Design and Revit 
2023". 

 

 

 

3.2. Łącze do programu Excel 

 

3.2.1. Eksportuj arkusze programu Revit do programu Excel 

 

Dodano obsługę arkuszy do opcji "Połączenie z programem Excel". Dlatego obecnie możliwe jest 
uzyskanie zestawienie arkuszy dla projektu bezpośrednio w programie Excel, edycja zestawienia w 
programie Excel i zaimportowanie go z powrotem do programu Revit. Podczas dodawania nowego 
łącza do programu Excel należy wybrać kategorię "arkusze". 
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Po wybraniu żądanych pól, które mają się pojawić w zestawieniu, można go zmodyfikować, 
zaktualizować parametry arkusza i zaimportować te zmiany z powrotem do programu Revit za 
pomocą narzędzia Połączenie z programem Excel.  

 

 

 

Typy jednego parametru można dostosować za pomocą menu rozwijanego utworzonego z każdego 
typu wczytanego do projektu Revit. Dlatego łatwiej i szybciej można bezbłędnie dostosować te 
parametry. 
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Wyniki modyfikacji są stosowane po zaimportowaniu danych z powrotem do programu Revit. W tym 
przykładzie widać, że nazwy kreślarza, sprawdzającego i zatwierdzającego zostały zmienione oraz 
że blok tytułu arkusza został zmieniony ze Standardowego na A1 Metryczny.  

 

 

 

3.2.2. Tworzenie typów rodzin 

 

W poprzednich wersjach tworzenie rodziny w programie Excel było procesem zbyt skomplikowanym 
i czasochłonnym. Ponieważ użytkownik musiał wyeksportować rodzinę jako plik tekstowy, następnie 
otworzyć ją jako plik csv w programie Excel, aby ją zmodyfikować, a następnie odwrócić ten proces, 
aby zaimportować nową rodzinę z powrotem do programu Revit. Obecnie proces ten jest 
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uproszczony i zautomatyzowany, ponieważ połączenie z programem Excel umożliwia wykonanie 
tego zadania. 

Aby skorzystać z tej nowej funkcji łącza do programu Excel, użytkownik musi utworzyć nową tabelę 
typu "Typ"(1) i dodać przynajmniej parametry "Nazwa rodziny" (2) i "Nazwa typu" (3). Te trzy warunki 
są obowiązkowe. Użytkownik może również dodać parametry, które chce wyświetlić lub 
zmodyfikować w ustawieniach łącza. 

 

 
 

 

Poniżej przedstawiono przykład tworzenia nowych typów parametrów okien. Po utworzeniu łącza 
do programu Excel można dodać wiersz odpowiadający nowemu typowi oraz określić jego nazwę i 
wymiary. Po utworzeniu wszystkich żądanych typów w programie Excel można zaimportować plik 
Excel do programu Revit, aby zaimportować nowe rodziny do projektu. 
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3.3. Menedżer Rodzin 

Narzędzie to zostało ulepszone o nowe opcje i filtry, aby ułatwić użytkownikom dostęp do 
preferencji rodziny i ich ustawianie. W związku z tym interfejs ma nową konfigurację, aby zapewnić 
miejsce na biblioteki ulubione. 

3.3.1. Interfejs użytkownika 

W tym wydaniu większość ikon (z wyjątkiem <- i -> służących do przełączania stron) została 
przeniesiona na górę okna (katalog Hauraton jest dostępny z opcji Dodaj nowy folder "+").  

 

Dostępne opcje zarządzania rodzinami i bibliotekami to: 
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1. Zapisz konfiguracje: W tej wersji wszystkie konfiguracje wykonane w narzędziu Menedżer 
rodziny można zapisać w pliku .xml za pomocą tego przycisku.  

2. Importuj konfiguracje/ Importuj rodziny: Te funkcje pozwalają użytkownikom wczytać 
konfiguracje zapisane w pliku .xml i zastąpić (Importuj konfiguracje) lub dodać (Importuj 
rodziny) aktualnie wymienione rodziny.  

3. Odśwież całą bazę danych: Ta funkcja zaktualizuje wszystkie foldery do najnowszej wersji. 
4. Dodaj nowy folder 
5. Usuń wybrany folder 

Ponadto wprowadzono trzy nowe opcje zmiany sposobu wyświetlania rodzin przez użytkowników, 
które są dostępne na karcie Układ widoku. 

 

• Widokminiatur: Ta opcja wyświetla miniaturkę rodzin wraz z podstawowymi informacjami, 
takimi jak nazwa, rozmiar pliku itp. 
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• Lista: Opcja ta wyświetla listę rodzin, która zawiera nazwę rodziny, nazwę pliku, kategorię, 
wersję programu Revit, liczbę typów oraz opcję dodaj do ulubionych. 
 

 

 

• Lista z podglądem:Ta opcja umożliwia wyświetlenie listy rodzin. Jednak w przeciwieństwie 
do poprzedniej opcji po wybraniu rodziny po prawej stronie okna pojawia się jej miniatura.  
 

 

Przycisk Filtry to kolejne nowe narzędzie służące do filtrowania rodzin według kategorii 
(np:Znaczniki podłogowe).  
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3.3.2. Ulubione użytkowników 

Użytkownicy mają teraz do dyspozycji nową sekcję, w której mogą wprowadzać, wyświetlać i 
zarządzać preferowanymi rodzinami. Sekcja ta znajduje się w panelu biblioteki, który został 
podzielony na dwie części:  

1. Widok biblioteki z dwiema kategoriami: Graitec Libraries (predefiniowane rodziny Graitec) 
i User Libraries (rodziny dodane przez użytkownika). 

2. Ulubione (2) (ulubione rodziny).  

 

W sekcji Ulubione znajduje się domyślny folder o nazwie "Ulubione".” Nowe foldery można tworzyć, 
klikając prawym przyciskiem myszy Ulubione i wybierając Nowy folder, którego nazwę można 
zmienić lub usunąć. 

   

 

W tym przykładzie widać, jak w Ulubionych tworzony jest folder niestandardowy, a następnie 
zmieniana jest jego nazwa na "Mój folder". 
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Rodziny można dodać do domyślnego folderu Ulubione, klikając ikonę pustej gwiazdy☆”. Inną 
możliwością dodania rodzin jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na folderze w sekcji biblioteki i 
wybranie opcji "Dodaj do ulubionych". Należy zauważyć, że rodziny te nie znikną ze swoich 
pierwotnych kategorii. 

 

 

 

 

 

Na przykład można zobaczyć, jak rodzina "G_Dalle_Brut_Niv_NGF" jest dodawana do biblioteki 
ulubionych. 

 

Aby dodać rodziny do niestandardowego folderu ulubionych, użytkownicy muszą kliknąć przycisk 
rozwijany☆” i wybierz folder niestandardowy.  
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Na przykład można zobaczyć, jak dodać rodzinę "G_Dalle_Brut_Niv_NGF" do folderu "Mój folder". 

 

 

4. PowerPack Professional 
 

4.1. Eksport zbiorowy 

 

Obecnie narzędzie to ma nowy interfejs i nowe funkcje.Zarówno menu elementów (1), jak i menu opcji 
(2) zostały zmodyfikowane, aby były bardziej przyjazne dla użytkownika.  
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Przed omówieniem tych ulepszeń należy zauważyć, że możliwe jest korzystanie z eksportu 
zbiorowego, gdy w programie Revit nie ma otwartego projektu. Jednak w przeciwieństwie do 
poprzednich wersji, w ten sposób można zaimportować tylko jeden projekt. Jeżeli projekt został już 
otwarty, to Eksport zbiorowy wyświetli tylko ten projekt, bez możliwości dodania kolejnego.  

 

 

 

4.1.1. Menu elementów - nowy interfejs i funkcje 

 

W tym menu użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie listy arkuszy lub widoków projektu, co pozwala 
na wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni w oknie w celu ułatwienia przeglądania. Każda lista ma 
kilka pól umożliwiających identyfikację głównych cech. Domyślnie Widoki zawierają następujące 
pola:  

1. Eksport. 
2. Nazwa widoku.  
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3. Typ 
4. Zobacz skalę 
5. Nazwa eksportu 
6. Typy eksportowanych plików (IFC, PDF...) (inne typy zostaną odblokowane w menu Opcje). 

 

 

 

Z drugiej strony, arkusze mają następujące pola: 

1. Eksport. 
2. Zobacz nazwę 
3. Numer arkusza 
4. Nazwa arkusza 
5. Zaprojektowany przez 
6. Nazwa eksportu 
7. Typy eksportowanych plików (IFC, PDF...) (inne typy zostaną odblokowane w menu Opcje). 
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W tej wersji użytkownicy mają do dyspozycji kilka funkcji umożliwiających filtrowanie i sortowanie 
listy widoków lub arkuszy zgodnie z własnymi preferencjami. Na początek można dostosować 
wybrane elementy za pomocą pól wyboru grup typów plików eksportu i eksportu, które mają 3 stany:  

 

• Puste, co oznacza, że na bieżącej liście nie wybrano żadnego elementu do eksportu. 
• Zaznaczone, co oznacza wszystkie elementy, które mają co najmniej jeden Eksport. 
• Symbol kwadratowy, co oznacza, że niektóre elementy z zaznaczonymi typami eksportu nie 

są zaznaczone do wyeksportowania. 

 

Wybrane elementy na liście można filtrować za pomocą opcji Wszystkie elementy i Wybrane 
elementy. Druga opcja pokazuje tylko te, w których zaznaczone są pola wyboru eksportu. 
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Ponadto istnieje pasek wyszukiwania, który pozwala użytkownikom wyszukiwać i filtrować 
dotyczące parametru z listy. Ta funkcja może być używana w wielu polach, aby uzyskać 
dokładniejsze wyszukiwanie (np.:Poziom 1 i Konstrukcji). 

 

Narzędzie pokazuje również liczbę elementów, które zostały wybrane do eksportu (np.:12 pozycji). 

 

 

a) Zestawów 

Zestawy to nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom tworzenie dostosowanej listy elementów 
do wielokrotnego użycia. Można go tworzyć zarówno dla widoków, jak i arkuszy w tym samym 
czasie. Użytkownicy mogą przeglądać i wybierać zestaw w opcji Zestaw widoku/arkusza. 

 

W interfejsie można ustawić następujące opcje: 

1. Utwórz 
2. Duplikuj 
3. Zmień nazwę 
4. Zapisz 
5. Usuń 
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b) Opcje drukowania plików PDF 

Ta wersja zawiera nowe okno wyskakujące, jeśli dla dowolnego widoku lub arkusza zostanie 
wybrana opcja drukowania do pliku PDF. W tym miejscu użytkownicy mogą dokonać ostatecznych 
poprawek wydruku. W tym oknie nadal można używać filtrów, a także paska wyszukiwania. Na 
przykład można zobaczyć, jak 3 elementy są wybierane do eksportu w formacie pdf. Następnie 
zostaną one wyświetlone w nowym oknie, które można dostosować do preferencji użytkownika. 

 

  

 

W tym oknie dostępnych jest 6 opcji : 

• Widok/numer arkusza: Wyświetlany jest numer arkusza lub numer identyfikacyjny widoku.  
• Nazwa widoku/arkusza: W tym miejscu wyświetlana jest nazwa arkusza lub widoku.  
• Format: Określa format, w jakim zostanie wyeksportowany plik.  
• Rozmiar: Określa rozmiar papieru, na którym ma zostać wydrukowany plik PDF.   
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• Orientacja: Dostępne są trzy opcje: Pejzaż, Portret i Szablon arkusza.  

4.1.2. Menu opcji - nowy interfejs i funkcje 

Teraz na karcie Ogólne domyślnie znajduje się nowa kategoria o nazwie Widoczność, w której 
znajdują się opcje widoczności i parametrów. Typy eksportu można włączać/wyłączać, 
zaznaczając/odznaczając pole wyboru w opcji Widoczność typu eksportu.  

 

 

 

Ponadto w sekcji Widocznośćdodano nową sekcję o nazwie Zarządzaj parametrami z dwiema 
funkcjami: Parametry widoku (1) i Parametry arkusza (2). Przyciski te otwierają nowe okno, w 
którym użytkownik może dodać kolejne parametry do widoków/arkuszy z menu Pozycje. Parametry 
informacji o projekcie są również dostępne w sekcji rozwijanej o nazwie "Wybierz dostępne pola z:".”  
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Z drugiej strony karta PDF ma następujące nowe opcje: 

 

 

• Użyj szablonu Arkusz, który pozwala wybrać, czy arkusze będą zgodne z szablonem arkusza, 
czy nie. 

• Pokaż zaawansowane opcje drukowania PDF przed eksportem, co uruchamia dodatkowe 
opcje drukowania PDF po kliknięciu OK, aby wyeksportować elementy.  
 

4.2. Sekcja Konstrukcyjna 

W tej wersji trzy narzędzia służące do regulacji modelu analitycznego zostaną usunięte z 
PowerPacka. Powodem jest to, że nowy mechanizm modelu analitycznego w programie Revit 2023 
umożliwia wykonywanie tych operacji bezpośrednio w modelu. Dzięki temu elementy analityczne 
można regulować ręcznie w widoku 3D lub za pomocą narzędzi programu Revit (np.:wyrównać).  

Usunięte narzędzia są następujące: 
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1. Resetowanie modeli analitycznych 
2. Przycinanie lub rozszerzanie 
3. Rozciągnij do węzła 

 

Jednak użytkownicy mogą nadal korzystać z innych narzędzi.Wykryj błędy, który pokazuje 
odłączone węzły zgodnie z tolerancją podaną przez użytkownika.Przełącz model analityczny, który 
pokazuje lub ukrywa model analityczny.Przełącz opcję Podłoga analityczna, która pokazuje lub 
ukrywa podłogi analityczne. 

5. PowerPack Premium Concrete 
 

5.1.  Okna dialogowe - Struktura drzewa. 

W tej najnowszej wersji interfejs kilku narzędzi ma strukturę drzewa. W ten sposób użytkownicy mogą 
błyskawicznie wyświetlać/ukrywać różne sekcje dostępne w oknach dialogowych. Ma to na celu 
ułatwienie i zoptymalizowanie korzystania z narzędzi.Jako przykład patrz okno poniżej "Konfiguracje 
zbrojenia". 
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5.2.  Generuj rysunki - konfiguracja niestandardowa 

Teraz, gdy funkcja "Generuj rysunki" jest używana po raz pierwszy, domyślnie pojawia się nowe okno z 
pytaniem, czy użytkownik chce wczytać niestandardowy plik konfiguracyjny. Po wybraniu opcji "Tak" 
użytkownicy muszą wyszukać plik w nowym oknie. 

 

 

 

Należy zauważyć, że opcja ta jest również dostępna w oknach Dostosuj rysunki. Użytkownicy mają 
więc możliwość załadowania nowej konfiguracji w dowolnym momencie. 
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5.3. Zestawienie zbrojenia 

 

5.3.1. Nowy szablon francuski dla zestawienia prętów 

 

W tej wersji dostępny jest nowy szablon zestawienia prętów dla użytkowników 
francuskich.Użytkownicy mogą teraz korzystać z tego szablonu podczas używania opcji Zestawienie 
zbrojenia we wstążkach Design. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić przy stosowaniu typów "Codes Formes" i "ISO 3766", ponieważ w 
obu typach podawana jest długość kształtów zbrojenia. W przypadku obu typów wyświetlanie 
długości kształtów zbrojenia może nie być skuteczne podczas tworzenia zestawienia. W 
rzeczywistości parametry użyte w zestawieniach są parametrami długości prętów zbrojeniowych 
NF-P-02-016-1993. Jeśli w projekcie zastosowano inne kształty zbrojenia, konieczna będzie ręczna 
edycja pól zestawienia w celu zastąpienia odpowiednich kolumn właściwymi parametrami. W 
większości przypadków są one opisane tą samą małą lub dużą literą. 

 

 

 

W powyższym przykładzie parametry A, B, C, D i E zostały zastąpione parametrami o tej samej 
nazwie (patrz ilustracja poniżej), dzięki czemu wyświetlane są długości. 

 

 

5.3.2. Schemat zestawienia dla zmiennych prętów zbrojeniowych 

Obecnie schemat zestawienia domyślnie generuje znacznik "var" na zmiennym segmencie zestawu 
prętów zbrojeniowych. 
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Na poniższym rysunku przedstawiono przykład zestawu prętów zbrojeniowych, których długość w 
pionie jest zmienna. Dlatego podczas tworzenia schematu domyślnie pojawia się etykieta "var". 

 

5.3.3. Zestawienie zbrojenia eksport word 

 

Obecnie możliwe jest wyeksportowanie zestawienia do dokumentu programu Word za pomocą opcji 
"Eksportuj Zestawienie". Jest to funkcja, która umożliwia na przykład inżynierowi budowlanemu 
utworzenie w programie Word zestawienia prętów, który można dołączać do różnych dokumentów. 

 

 

Użyty szablon Worda może być dostosowany przez każdego użytkownika do własnych standardów. 
Blok tytułowy i jego wymiary można modyfikować w programie Word, dodając nazwę projektu, 
adres, klienta, nazwisko projektanta, nazwisko weryfikatora i inne informacje. 
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Jeśli zestawienie zawiera szczegóły dotyczące zginania, obrazy są automatycznie wstawiane do 
dokumentu tekstowego. 

 

5.3.4. Obliczanie powierzchni deskowania 

Obszar deskowania można teraz łatwo obliczyć za pomocą nowej funkcji "Powierzchnia Szalunku". 
Funkcja ta znajduje się w menu rozwijanym "Zestawienie zbrojenia".  

 

 

 

Funkcja ta automatycznie tworzy nowy wspólny parametr dla wybranych elementów o nazwie 
“G.Formwork Area Total”. Ten współdzielony parametr różni się od powierzchni całkowitej - 
deskowanie jest mierzone jako powierzchnia stykająca się z powierzchnią betonu. Parametr ten 
można znaleźć we właściwościach elementu. 
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Ten parametr działa w przypadku betonowych słupów, belek, stóp, ław fundamentowych, ścian, 
podłóg i płyt fundamentowych. Pomiary szalunków przeprowadza się oddzielnie dla każdego rodzaju 
robót betoniarskich, np: 

Słup: szalunek słupów betonowych będzie obliczany jako powierzchnia czterech bocznych boków 
słupa. 

 

Belka: szalunek dla belek betonowych oblicza się jako powierzchnię czterech bocznych powierzchni 
bocznych belki i powierzchni dolnej. 

 

Stopy fundamentowe: szalunki do stóp betonowych będą obliczane jako powierzchnia tylko 
czterech bocznych ścian fundamentu. 
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Ława fundamentowa: Podobnie jak w przypadku stóp fundamentowych, szalunek dla betonowych 
stóp ciągłych oblicza się jako powierzchnię tylko czterech bocznych boków fundamentu. 

 

Ściany: szalunki do ścian betonowych będą obliczane jako powierzchnia tylko czterech bocznych 
ścian. 

 

Płyty fundamentowe: szalunki dla płyt betonowych będą obliczane jako powierzchnia tylko 
czterech bocznych boków płyt. 
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Stropy konstrukcyjne: szalunek dla stropów z betonu konstrukcyjnego oblicza się jako powierzchnię 
czterech boków bocznych stropów konstrukcyjnych i dolnej powierzchni czołowej. 

 

Uwzględniono potrącenie obszaru deskowania na przecięciu belek, przecięciu belek i słupów lub 
ścian oraz otworów w płytach. W związku z tym powierzchnia łącząca elementy zostanie odjęta od 
domyślnej powierzchni szalunku, o której mowa powyżej.  

Na przykład na poniższym rysunku dolna płaszczyzna płyty jest połączona z jedną ścianą i dwoma 
słupami konstrukcyjnymi, dlatego obliczona powierzchnia deskowania uwzględnia powierzchnie 
stykające się ze słupami i ścianą (zaznaczone na czerwono) 
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Szalunek nie jest automatycznie aktualizowany. Po zmodyfikowaniu elementu użytkownik musi 
ponownie użyć narzędzia, aby zaktualizować wartość parametru. 

 

 

5.3.5. Szkic pręta - ilość całkowita 

 

Teraz narzędzie to automatycznie oblicza i generuje parametr określający całkowitą liczbę prętów 
zbrojeniowych tego samego typu w elemencie.  

 

 

Parametr "OverallQuantity" pojawia się w znaczniku szczegółów kształtu oraz w panelu właściwości 
i jest automatycznie aktualizowany wraz ze zmianami ilości prętów zbrojeniowych.  
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5.3.6. Szczegóły zbrojenia na rysunkach płyt 

 

W poprzedniej wersji jedyną funkcją służącą do tworzenia adnotacji o szczegółach prętów 
zbrojeniowych była funkcja Szkic pręta. Narzędzie to nie generowało jednak odpowiednich 
adnotacji dla płyt. Teraz istnieje nowe narzędzie uzupełniające o nazwie Szkic Pręta dla tego typu 
elementów. W związku z tym można ją stosować do prętów prostych z hakami lub bez, a także do 
prętów typu U, ponieważ zazwyczaj są to pręty zbrojeniowe stosowane do zbrojenia płyt. 

 

 

 

Narzędzie to generuje nową rodzinę szczegółów, która będzie zawierać szkic pręta i symbol 
rozkładu. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji Szkic Pręta, który umieszcza tylko znacznik z 
wieloma prętami zbrojeniowymi i szczegół gięcia. 
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Zaletą używania rodziny do tworzenia adnotacji jest to, że można ją łatwo dostosować do własnych 
potrzeb, zmieniając parametry na panelu właściwości. W ten sposób użytkownicy mogą 
modyfikować następujące elementy: 
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1. Ograniczenia: W tej sekcji można modyfikować główne cechy rodziny, takie jak długość 
główna (A), średnica i położenie etykiety. 

2. Teksty: W tej sekcji można zmienić tekst etykiety odnoszący się do głównych wymiarów 
prętów zbrojeniowych (A, B, C, D, E). 

3. Wymiary: W tej sekcji można zmienić pozostałe wymiary prętów zbrojeniowych (B, C, D, E) 
4. Dane identyfikacyjne.  
5. Parametry IFC. 
6. Widoczność: W tej sekcji użytkownicy mogą kontrolować widoczność głównych wymiarów 

prętów zbrojeniowych (A, B, C, D, E). 
7. Inne: W tej sekcji użytkownicy mogą kontrolować widoczność etykiet. 

Ponadto, jeśli użytkownicy chcą wprowadzić bardziej szczegółowe zmiany, mogą bezpośrednio 
edytować rodzinę. 

 

 

Należy zauważyć, że zmiany w zbrojeniach będą automatycznie aktualizowane w rodzinie.Natomiast 
zmiany dokonane w rodzinie nie będą miały wpływu na oryginalne pręty zbrojeniowe. 

 

 

5.4. Podział wielu prętów 

 

Użytkownicy mają teraz możliwość wyboru wielu prętów zbrojeniowych i wielu zestawów prętów 
zbrojeniowych, które mają zostać podzielone. W przypadku korzystania z opcji "Podział prętów", po 
dokonaniu wyboru otwierane jest nowe okno dialogowe, w którym znajduje się nowe okno podglądu. 
Użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie tego podglądu w trybie 2D lub 3D. Oba tryby podglądu są 
dynamiczne, dzięki czemu użytkownicy mogą podglądać wszelkie zmiany wprowadzane podczas 
modyfikowania parametrów dostępnych w tym oknie dialogowym. 
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Na przykład, jeśli rozpiętość mojej płyty jest bardzo duża, będę chciał wzmocnić ją stalą, która 
może być dłuższa niż maksymalna fabryczna długość konstrukcyjna. Dzięki funkcji "Podział prętów" 
można teraz wybrać górne i dolne zestawy zbrojenia podłużnego i za pomocą kilku kliknięć zmienić 
ich rozmiar na żądaną długość.  

 

 

 

 

5.5. Wycinanie otworów w zestawie prętów zbrojeniowych - 
Optymalizacja 

W poprzednich wersjach narzędzie to tworzyło otwory, tnąc po jednym pręcie zbrojeniowym na 
raz.Jest to metoda powolna, ponieważ czas jej wykonywania wydłuża się w zależności od liczby 
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prętów zbrojeniowych. Obecnie funkcję tę zoptymalizowano tak, aby wykonywała cięcie całego 
zestawu prętów zbrojeniowych, skracając czas wykonania.  

  

 

5.6.  Edytuj zbrojenie płyty - Ulepszenia 

 

Funkcja ta została ulepszona o możliwość wyświetlania sąsiednich płyt podczas edycji w 
3D.Oznacza to, że użytkownicy mogą zobaczyć szalunki i kontury ścian, słupów i belek (dotyczy to 
elementów stalowych), jak widać na poniższym przykładzie. 
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6. PowerPack Design 
 

6.1. G. Współczynnik zbrojenia Parametr 

W poprzednich wersjach "G. Reinf Ratio" uwzględnia tylko pręty zbrojeniowe utworzone przez moduły 
Advance Design Modules. Obecnie zmieniono nazwę tego parametru na "G. Reinforcement Ratio" 
zlicza wszystkie pręty zbrojeniowe w elemencie.  

 

 

 

Ponadto jest on teraz obliczany za pomocą dowolnego narzędzia obliczeniowego PowerPack Design 
(np:za pomocą funkcji Weryfikuj). Parametr ten będzie widoczny w panelu właściwości, tak jak na 
poniższym rysunku. 

 

 

 

6.2 Założenia projektowe dla betonu zarysowanego 

 

Opcje związane z betonem zarysowanym zostały przeniesione do nowej zakładki w oknie 
dialogowym Założenia projektowe, co ułatwia i przyspiesza wyszukiwanie i edycję powiązanych 
parametrów. Zmiana ta dotyczy modułów zawierających ustawienia obrysów (Belki, Słupy, 
Fundamenty). 
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6.3 Moduł Belki Żelbetowej 

 

6.3.1 Oddzielne sposoby zakotwienia prętów górnych i dolnych 

 

Teraz można ustawić domyślną metodę kotwienia końców prętów osobno dla podłużnych prętów 
dolnych i górnych. W tym celu ustawienia kąta haka są dostępne niezależnie w oknie Założenia 
zbrojenia. 

 

 

 

 

6.3.2 Możliwość zdefiniowania otuliny zbrojenia dla każdego przęsła 

 

Aby umożliwić lepszą kontrolę nad założeniami projektowymi, otulinę zbrojenia można teraz 
definiować niezależnie dla każdego przęsła belki wieloprzęsłowej. W tym celu w oknie dialogowym 
Założenia zbrojenia, w sekcji Funkcje specjalne można teraz definiować wartości otuliny zbrojenia 
osobno dla każdego przęsła. 
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Dodano zawartość na kartach umożliwiającą nadpisywanie ustawień na przęsłach 
 
 

6.3.3 Minimalna długość dolnych prętów podłużnych 

Teraz możemy określić minimalną długość dolnych prętów podłużnych. Możliwe jest nadanie temu 
ustawieniu charakteru globalnego i zastosowanie go do wszystkich przęseł - w tym celu w oknie 
Założenia zbrojenia w zakładce Pręty podłużne dostępna jest nowa opcja, ale możliwe jest również 
nadpisanie tego ustawienia niezależnie dla każdego przęsła w zakładce Cechy specjalne. 

 

 

Nowa opcja w oknie Założenia zbrojenia 
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Wynik dla przykładowej belki z wyłączoną nową opcją (brak minimalnej długości) - pręty o długości 
95 cm 

 

 

 

 

Wynik dla przykładowej belki z włączoną nową opcją (minimalna długość=150cm ) 
 

 

6.3.4 Nowe opcje rozmieszczenia zbrojenia pionowego w otworach 

W celu lepszego dostosowania zbrojenia poprzecznego w otworach dostępne są dwie nowe opcje w 
zakładce Zbrojenie poprzeczne w oknie dialogowym Założenia zbrojenia:  

• Minimalne odstępy po lewej i prawej stronie otworu 
Określa minimalny rozstaw, jaki należy uwzględnić przy generowaniu zbrojenia poprzecznego 
po lewej i prawej stronie otworów 
 

• Zbrojenie symetryczne po lewej i prawej stronie otworu 
Opcja generowania symetrycznych rozkładów poprzecznych po lewej i prawej stronie otworu 
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Nowe ustawienia w Założenia Zbrojenia 
 

 

Wpływ ustawienia odstępów 
 

 

 

6.3.5 Opcja centrowania zbrojenia górnego na podporach 

 

Zazwyczaj długość prętów zbrojenia górnego po obu stronach słupa jest różna ze względów 
projektowych. Jednak aby uniknąć błędów w konstrukcji, często stosuje się zbrojenie rozmieszczone 
asymetrycznie. W tym celu w zakładce Pręty montażowe okna dialogowego Założenia Zbrojenia 
dodano nową opcję Symetryczne pręty górne na podporach pośrednich. Po uaktywnieniu górne belki 
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na podporach pośrednich są symetrycznie wysuwane z lewej i prawej strony kolumny., górne belki na 
podporach pośrednich są symetrycznie wysuwane z lewej i prawej strony kolumny.Opcja ta nie 
będzie miała wpływu na prawą stronę kolumny. Opcja ta nie będzie miała wpływu na prawą stronę 
kolumny.Opcja ta nie będzie miała wpływu na prawą stronę kolumny. Opcja nie wpłynie na górne 
pręty na podporach sąsiadujących z przęsłami wspornikowymi lub w pobliżu wcięcia. 

 

 

Nowa opcja w Założeniu Zbrojenia 
 

 

 

Nowa opcja wyłączona - wzmocnienie górne nie jest symetryczne 
 

 

 

Włączona nowa opcja - zbrojenie górne jest symetryczne 
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6.3.6 Możliwość ignorowania maksymalnych średnic 

Jednym z domyślnych ustawień zbrojenia jest zależność maksymalnej średnicy pręta zastosowanego 
zbrojenia dla różnych zakresów szerokości przekroju. Ustawienia te są dostępne w zakładce 
Ograniczenia prętów/Średnica maksymalna w oknie Założenia Zbrojenia. Teraz w tym oknie dodano 
nową opcję Ignoruj średnicę maksymalną.  

Jeśli zaznaczone (domyślnie), maksymalne średnice są ignorowane, jeśli wymagany obszar nie może 
zostać pokryty przy użyciu maksymalnych narzuconych średnic. Jeśli nie jest zaznaczone, to 
narzucone maksymalne średnice są ściśle przestrzegane. 

 

 

Nowe ustawienia w Założenia Zbrojenia 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Moduł Słupa Żelbetowego 

 

6.4.1 Nowy scenariusz zbrojenia - narzucona przez użytkownika liczba prętów 

Dostępny jest nowy dodatkowy mechanizm generowania zbrojenia podłużnego w słupach 
prostokątnych poprzez narzucenie liczby prętów na bokach. W tym celu w zakładce Założenia 
zbrojenia / Zbrojenie podłużne do listy dostępnych scenariuszy dodano trzeci scenariusz "Liczba 
prętów zdefiniowana przez użytkownika". Po uaktywnieniu tej funkcji można określić liczbę prętów 
zbrojeniowych wzdłuż obu stron słupa. 

W ten sposób można określić liczbę prętów na każdej krawędzi kolumny, a podczas obliczeń moduł 
dobiera odpowiednią średnicę. Jest to szczególnie ważne w przypadku obliczania ciągu słupów o 



                                                         

Co nowego w PowerPack for Autodesk Revit 2023                                      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        48 

tym samym przekroju w każdym magazynie, ale o stopniowo zmieniających się średnicach między 
piętrami, ponieważ unika się wtedy konieczności generowania dodatkowych prętów startowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Moduł Stopy Żelbetowej 

6.5.1 Usprawnienia w definiowaniu rozstawu zbrojenia 

 

Wprowadzono nową opcję związaną z ustawieniami zbrojenia w ławie fundamentowej, która 
umożliwia narzucenie prefabrykowanego rozstawu zbrojenia głównego.W oknie Założenia Zbrojenia 
na zakładce Stopa pojawiła się nowa opcja. Po włączeniu tej opcji program wyszukuje średnicę 
zbrojenia, która spełnia wymagania dla zadanego rozstawu. 
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6.5.2 Możliwość ustawienia liczby iteracji dla optymalizacji geometrii 

Aby zwiększyć kontrolę nad procesem optymalizacji geometrii fundamentu, wprowadzono 
możliwość ograniczenia liczby iteracji podczas poszukiwania optymalnych wymiarów. Nowa opcja 
jest dostępna w oknie Założenia projektowe w zakładce Projektowanie Stóp fundamentowych. 
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6.6 Moduł Ściany Żelbetowej 

 

6.6.1 Dodatkowy symbol do pionowych prętów nazwa pakietu 

Aby ułatwić szybki wybór i modyfikację pionowych prętów w ścianie w przypadku wielu pakietów o 
różnych wysokościach, co jest szczególnie istotne w przypadku ścian z otworami, dla prętów o tej 
samej wartości przesunięcia górnego w drzewie obok numeru pakietu wyświetlany jest symbol 
gwiazdki (*). 

 

 

 

 

 

6.6.2 Możliwość narzucenia średnicy i rozstawu prętów pionowych i poziomych 

Aby uelastycznić sposób generowania zbrojenia, wprowadzono nowe opcje umożliwiające 
narzucenie średnic prętów zbrojeniowych oraz jednolitego rozstawu dla zbrojenia środnika ściany i 
węzłów. W oknie Założenia zbrojenia dostępne są nowe opcje, które pozwalają na narzucenie 
rozstawu i średnicy osobno dla prętów pionowych i poziomych. Ponadto dodano nową opcję 
umożliwiającą ustawienie wartości kąta dla haka dla prętów poziomych na krawędziach ściany. 
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6.6.3 Możliwość generowania prętów U w tych samych odstępach co pręty 
poziome 

Wzdłuż pionowych krawędzi na obu końcach ściany można zdefiniować pręty w kształcie litery U. W 
najnowszej wersji modułu możliwe jest generowanie prętów U-kształtnych o takim samym 
rozstawie, jaki jest stosowany w poziomych prętach zbrojeniowych w ścianie. W oknie Założenia 
zbrojenia / zakładka Pręty krawędziowe U-kształtne dostępna jest nowa opcja. 

 

 


