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Witamy w GRAITEC Advance BIM Designers 2021 
 
GRAITEC z przyjemnością prezentuje najnowszą wersję Advance BIM Designers 2021, część pakietu 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 2021 wprowadza nowe możliwości i funkcje dla prętów zbrojeniowych, oferując 
jednocześnie nowe innowacyjne moduły i znacznie poprawiając przepływ pracy BIM dla konstrukcji żelbetowych 
i stalowych. 
 

 
 

 
Wersja 2021 Advance BIM Designers rozszerza wiele nowych funkcji z wysokimi korzyściami dla użytkownika 
końcowego i jest skupiona wokół kilku głównych tematów: 

 Nowy interfejs graficzny użytkownika umożliwiający znacznie łatwiejsze wprowadzanie danych; 

 Nowy mechanizm rysunków, który pozwala na dużą elastyczność w ich konfigurowaniu; 

 Nowe połączenia stalowe do analizy połączeń podstawy słupów rurowych; 
 
Advance BIM Designers 2021 zawiera również wiele ulepszeń i dostosowań, po otrzymaniu opinii od 
użytkowników: 

 możliwość generowania minimalnego zbrojenia konstrukcyjnego bez obliczeń, 

 możliwość weryfikacji zastosowanego zbrojenia, 

 szczegóły gięcia prętów na rysunkach ścian, 

 i wiele innych poprawek w celu zapewnienia lepszej pracy dla użytkownika. 
 
Aby zwiększyć spójność portfolio oprogramowania i uprościć zrozumienie użytkowników, Graitec postanowił 
połączyć funkcje Advance BIM Designers działające w środowisku Autodesk Revit z Advance Powerpack. Z 
tego powodu wszystkie nowe opcje i ulepszenia dotyczące szczegółów funkcji zbrojenia działających w 
środowisku Autodesk Revit są opisane w osobnym dokumencie — Co nowego w programie PowerPack 2021. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Wszystkie moduły 
 

Advance BIM Designers 2021 wprowadza wiele nowych opcji, ulepszeń i poprawek błędów do modułów 
zawartych w serii żelbetowej (fundament, belka, słup, ściana i płyta).Poniżej znajduje się lista wybranych 
nowości i ulepszeń, które są wspólne dla wszystkich modułów żelbetowych. 

 

Nowa strona startowa 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Nowa strona startowa dla wszystkich modułów standalone 

 Łatwe otwieranie ostatnich plików 

 Bezpośredni dostęp do materiałów szkoleniowych i informacji online 

 
Podczas uruchamiania modułów standalone BIM Designers wyświetlana jest strona startowa.  
 

 
 

Po lewej stronie okna startowego znajduje się część zawierająca podstawowe narzędzia, takie jak tworzenie 
nowego lub otwieranie istniejącego projektu, ustawienia lokalizacji i łącza do mediów społecznościowych. 
 
Pozostała część okna startowego może być wyświetlana w dwóch trybach - Create lub Learn. Przełączanie 
między trybami odbywa się za pomocą przycisków w dolnej części okna. 
 
W trybie Create (domyślnie) użytkownicy mogą zobaczyć listę ostatnich plików z podglądem i listą szablonów 
(typów geometrii). Wybranie jednego z nich spowoduje automatyczne załadowanie odpowiedniego 
pliku/szablonu. 
 
W trybie Learn materiały online są prezentowane w trzech grupach: 

 Materiały szkoleniowe - filmy dostępne w dedykowanych materiałach szkoleniowych (YouTube) 

 Informacje Graitec - linki do treści dostępnych na stronie internetowej Graitec Advantage: 
o Wiadomości - najnowsze wiadomości ze strony www.graitec.com  
o Dokumentacja - najnowsze dokumenty techniczne dostępne na Graitec Advantage 
o Baza wiedzy - najnowsze często zadawane pytania opublikowane na Graitec Advantage 
o Social World - wyświetla linki do naszych kanałów społecznościowych 

 Graitec Social HUB - Najnowsze posty z zasobów społecznościowych Graitec 

 

http://www.graitec.com/
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Nowy format okien dialogowych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Ujednolicony wygląd i zachowanie głównych okien dialogowych 

 Łatwiejsze wprowadzanie danych 

 Możliwość modyfikowania parametrów dla wielu elementów dzięki menu drzewa 

 
Okna dialogowe do definiowania geometrii, definiowania założeń projektowych i edycji zbrojenia zostały 
całkowicie zmodyfikowane. Wszystkie okna mają jednolity wygląd, rozmiar, układ i dane wejściowe. Ponadto 
poszczególne okna dialogowe zostały zgrupowane i są dostępne na liście po lewej stronie okna głównego dla 
grupy. 
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W przypadku niektórych okien (na przykład geometrii belek lub ścian) lista po lewej stronie może mieć strukturę 
drzewa. Można również użyć drzewa, aby dodać/usunąć niektóre składniki, na przykład otwory. 

 

 
 

W przypadku okien do edycji zbrojenia, jedna z funkcji drzewa - funkcja dziedziczenia właściwości - jest bardzo 
przydatna. Umożliwia to modyfikację jednej z funkcji (np. średnicy) jednocześnie dla grupy zbrojenia, zmieniając 
pozycję macierzystą w drzewie. Zobaczmy przykład belki trzyprzęsłowej z dwiema warstwami zbrojenia 
dolnego: 
 

 
 

W zależności od zaznaczenia w drzewie zostaną zastosowane zmiany parametru w oknie: 
 

    

tylko do pierwszej 
warstwy w przęśle 1 

do obu warstw w 
przęśle 1 

do wszystkich warstw 
na wszystkich 

przęsłach 

do pierwszej warstwy 
na wszystkich 

przęsłach 
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Zauważ, że możemy użyć wielokrotnego wyboru za pomocą przycisku klawiatury CTRL - jak w ostatnim 
przypadku.  
 
Jeśli parametr ma inną wartość na wybranych warstwach, zostanie wyświetlony * znacznik (dla wartości) lub 
tekst *różni się* (dla listy). Wprowadzenie dowolnej wartości w takim polu spowoduje ustawienie tej samej 
wartości dla wszystkich tych warstw. 
 

 
 
Aby usunąć istniejący lub dodać nowy element (np. warstwę zbrojenia), użyj ikon + lub x wyświetlanych przez 
najeżdżanie kursora na odpowiedni element na liście. 
 

 
 

Rysunki interaktywne 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwa i pełna kontrola nad treścią rysunku - możliwość swobodnego komponowania rysunków 

 Łatwa modyfikacja lokalizacji komponentów rysunku i skalowania widoków 

 Szybsze generowanie rysunku 

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, mechanizm tworzenia rysunków zbrojeniowych w BD został 
całkowicie przebudowany, tak aby użytkownik miał kontrolę nad kompozycją i wszystkimi elementami 
rysunkowymi. 

 
Pierwszą zmianę widać po wejściu do okna rysunku - widać, że składa się z 4 części:  

1. Drzewo z listą wszystkich składowych rysunku (arkuszy, widoków i zestawienia zbrojenia) 
2. Właściwości aktualnie wybranego elementu w drzewie 
3. Ogólne ustawienia rysunku 
4. Interaktywny obszar rysunku 
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Za pomocą drzewa bardzo łatwo jest zarządzać wszystkimi składowymi rysunku. Można na przykład szybko 
dodać dowolną liczbę nowych widoków do danego rysunku czy przekroje poprzeczne belki. A przy użyciu 
dostępnych poniżej właściwości jest bardzo łatwo zmodyfikować lokalizację i parametry każdego przekroju.  
 

 

 
 

 
W zależności od typu elementu w drzewie, jego właściwości i polecenia dostępne w menu po kliknięciu prawym 
przyciskiem myszy są różne.Polecenia w menu umożliwiają między innymi dodawanie nowych elementów 
(widoków), duplikowanie istniejącego czy drukowanie lub zapisywanie rysunku w pliku (dwg). 
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Należy zauważyć, że parametry elementów rysunku są zasadniczo takie same jak w poprzedniej wersji 
programu, dzięki czemu można użyć przygotowanych wcześniej szablonów (np. dla tabelki rysunkowej, dla 
prętów lub szablonów rysunku w plikach dwt).  
 
Zmiany parametrów rysunku można zapisać w szablonie stylu. Styl zapisany w ten sposób może być następnie 
użyty do przypisania go do istniejącego rysunku lub podczas tworzenia nowego rysunku. 
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Największe zmiany dotyczą obszaru rysunku, który jest teraz interaktywny. Oznacza to, że można zaznaczać i 
graficznie modyfikować elementy rysunku. Zmiany można wprowadzać na 2 poziomach - zmiany dotyczące 
całych widoków i zmiany dotyczące elementów wewnątrz widoku. 

 

 
 
Zmiany w widokach są oparte na możliwości swobodnego przenoszenia ich w arkuszu, a także ich skalowania. 
W tym celu używane są markery (uchwyty). Wartości odsunięcia lub skali można również wprowadzić 
numerycznie. 
 

 
 

 
Po dwukrotnym kliknięciu widoku lub otwarciu go przez drzewo można przenieść lub usunąć większość 
komponentów widoku, takich jak linie wymiarowe, opisy widoku, symbole poziomów, szczegóły gięcia i inne. 
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Ponadto etykiety zbrojenia można łatwo przesuwać, tak aby rysunek odpowiadał potrzebom użytkownika. 
 
 

 
 
 

Oczywiście rysunek można wydrukować lub zapisać w formacie DWG po zmianach. Warto również wspomnieć, 
że dzięki możliwości korzystania z wielu rdzeni procesora w tym samym czasie, generacje i aktualizacje 
rysunku są znacznie szybsze. Należy pamiętać, że zależy to od typu procesora i ustawień — maksymalnej 
liczby wątków, które mogą być używane do ponownego generowania widoków. 
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Weryfikacja istniejącego zbrojenia 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwa weryfikacja zmian zbrojenia 

 Możliwość weryfikacji zbrojenia wprowadzonego przez użytkownika z istniejącymi obciążeniami 

 Możliwość weryfikacji belek, słupów, fundamentów i ścian 

 
Aby przeprowadzić weryfikację elementu z już zamodelowanym zbrojeniem, do wstążki dodano polecenie 
Sprawdź: 
 

 
 
 

Ta opcja była wcześniej dostępna dla modułu ścian, a teraz została zunifikowana i jest dostępna również w 
modułach belki, słupów i fundamentów. 
 
To polecenie działa na modelu z już zdefiniowanym zbrojeniem. Po uruchomieniu wykonuje wszystkie 
weryfikacje, które są przeprowadzane podczas obliczeń, biorąc pod uwagę wszystkie ustawienia i zadane 
obciążenia, a także zamodelowane zbrojenie. Po weryfikacji dostępne są wszystkie wykresy, rysunki i raporty. 
Jeśli warunki nie są spełnione, odpowiednie ostrzeżenia pojawiają się na karcie Błędy i ostrzeżenia. 
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Generowanie minimalnego zbrojenia konstrukcyjnego 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Szybkie generowanie zbrojenia bez obliczeń do dalszej weryfikacji 

 
W celu umożliwienia szybkiego generowania zbrojenia 3D bez jego wymiarowania, ale opierając się tylko na 
minimalnych założeniach konstrukcyjnych, do wstążki dodano polecenie Zbrojenie konstrukcyjne: 
 

 
 

Ta opcja była wcześniej dostępna w module ścian, a teraz została dodana do modułów belki, słupa i 
fundamentu. 
 
Po jego użyciu w elemencie generowany jest pełny kosz zbrojenia 3D, który jest zgodny z aktualnymi 
ustawieniami zbrojenia programu i spełnia wszystkie minimalne wymagania. W przypadku wcześniej 
zaprojektowanego elementu uruchomienie tego polecenia spowoduje usunięcie istniejących wyników i 
zbrojenia, zastępując je minimalnym zbrojeniem. 
 

 
 

Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz utworzyć zbrojenie do dalszej weryfikacji. A w przypadku 
wersji działającej w środowisku programu Revit znacznie przyspiesza generowanie zbrojenia do detalowania. 
 
Uwaga - po tej operacji element nie jest obliczany i weryfikowany, więc wygenerowane zbrojenie może nie 
spełniać standardowych warunków dla danego obciążenia i geometrii. 
 

 

Polecenia wsadowe 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Oszczędność czasu dzięki możliwości obliczeń dużej liczby elementów jednocześnie 

 Łatwa wymiana danych z Arch Building Structure jednocześnie dla dużej liczby elementów 

 
Na wstążce Ustawienia modułów zbrojenia dostępne są trzy nowe polecenia: Import, Eksport i Oblicz: 
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Pierwsze dwa polecenia umożliwiają szybkie importowanie/eksportowanie dużej liczby elementów żelbetowych 
(takich jak belki, słupy, fundamenty i ściany) z/do Arch Building Structure, podczas gdy polecenie Oblicz 
pozwala na obliczenia wsadowe. 

 
Import 
Polecenie Import umożliwia importowanie z Arch Building Structure grupy elementów żelbetowych. Podczas tej 
operacji dla każdego importowanego elementu dedykowany plik gtcx jest zapisywany w wybranym folderze i 
opcjonalnie obliczenia są wykonywane automatycznie dla tych elementów.Gdy wywoływane jest polecenie, 
wyświetlane jest okno z opcjami: 
 
 

 
 
Zawartość tego okna dialogowego różni się nieznacznie w zależności od modułu i ogólnie obejmuje opcje 
importu, filtry i dodatkowe opcje specyficzne dla modułu. 
 
Opcje importu umożliwiają wykonywanie operacji wsadowych po zaimportowaniu: 

 Generowanie zbrojenia – do generowania zbrojenia podczas importu 
 Uruchom optymalizację — do wykonywania wstępnej zmiany wymiarów podczas importu (tylko 

fundamenty) 
 Usuwanie plików – do usuwania plików wymiany 
 Generowanie raportów o błędach — do generowania raportu o błędach dla importowanych i 

obliczanych elementów 
 Generowanie raportu obliczeniowego — do generowania raportów obliczeniowych dla importowanych i 

obliczanych elementów 
 Eksport do Arche Building Structure – do eksportowania wszystkich zaimportowanych elementów, które 

zostały pomyślnie obliczone, do wymiany plików Arche Building Structure 

Opcje filtru importu umożliwiają wybór według poziomu i numeru elementu.  
Pozostałe opcje dostępne w tym oknie dialogowym zależą od modułu i są używane do dodatkowych ustawień 
podczas importowania. 
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Eksport 
 
Polecenie Eksport umożliwia eksportowanie do Arch Building Structure grupy wybranych elementów 
żelbetowych zapisanych jako pliki gtcx w określonym folderze. Po wywołaniu otwierane jest dedykowane okno 
dialogowe: 
 
 

 
 
 

W tabeli są wyświetlane wszystkie pliki gtcx, które są dostępne w wybranym folderze. Aby ułatwić identyfikację 
elementów, podgląd jest dostępny dla indywidualnego wyboru. Aby ułatwić wybór plików do obliczeń, 
dostępnych jest kilka dodatkowych opcji, w tym możliwość wybierania według poziomu, wersji oraz prefiksu lub 
sufiksu w nazwie. 

 
 

Obliczenia wsadowe 
 
Polecenie obliczeń wsadowych umożliwia automatyczne wykonywanie obliczeń dla grupy elementów 
zapisanych w plikach gtcx w określonym folderze. Zawartość okna obliczeń wsadowych jest podobna do okna 
eksportu z dodatkowymi opcjami wyboru typu akcji.Podobnie jak podczas importowania, możemy wykonać 
obliczenia, uruchomić optymalizację, generować raporty obliczeń i raporty o błędach. Wygenerowane raporty są 
automatycznie zapisywane na dysku, a ponadto na ekranie jest automatycznie wyświetlany raport o błędzie. 
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Ulepszenia w wymianie danych z programem Excel dla listy obciążeń 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Lepsza identyfikacja przypadków obciążenia dzięki oznaczeniom  

 Możliwość wymiany sił określonych oddzielnie w górnej i dolnej części słupa 

 
 
Wprowadzono trzy ulepszenia w celu usprawnienia procesu eksportowania i importowania z listy wartości 
obciążenia programu Excel. 

Pierwsza zmiana polega na dodaniu nowej kolumny z kodami przypadków obciążenia do listy z wartościami 
obciążenia i wysłaniu ich podczas wymiany danych z programem Excel. Dzięki temu można łatwo 
zidentyfikować typ przypadku obciążenia.  

 

Należy zauważyć, że takie kody przypadków obciążenia są używane tylko w łączu do programu Excel i są 
unikatowe dla każdego typu przypadku obciążenia. Kod ten nie powinien być mylony z kodem z okna 
dialogowego "Przypadki obciążenia", które jest używane w generowaniu kombinacji i które może być takie samo 
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dla dwóch różnych typów przypadków obciążenia (jak obciążenia zmienne i obciążenia ruchome, które 
współużytkują kombinacje kodu ECQ, ale mają różne kody dla połączenia do Excela, ECQ i ECQ-M)" 

Kod jest identyczny z kodem z okna dialogowego Przypadki Obciążenia z kilkoma wyjątkami: 

 

EC0 

Obciążenia ruchome ECQ-M 

Obciążenia sejsmiczne ECE-X, ECE-Y, ECE-Z 

Obwiednia SGN ECEENVE-ULS 

Obwiednia CRQ SLS ECEENVE-SLS-CRQ 

Obwiednia FQ SLS ECEENVE-SLS-FQ 

Obwiednia SLS QP ECEENVE-SLS-CP 

Obwiednia AULS ECEENVE-AULS 

ASCE 7-10 

Obciążenia zmienne 
parciem hydrostatycznym 

Fa 

 

Drugą poprawą jest możliwość wymiany danych dla słupa tylko dla sił zdefiniowanych w górnej części słupa lub 
jednocześnie dla sił zdefiniowanych na górze i na dole. Wybór odbywa się automatycznie, w zależności od 
stanu opcji: Wpływ górnych obciążeń na podstawę słupa – jeśli jest nieaktywny, obciążenia górne i dolne są 
wymieniane za pomocą dwóch arkuszy programu Excel: 

 

 

 

Trzecim ulepszeniem jest automatyczne otwieranie programu Excel z załadowanym plikiem bezpośrednio po 
wyeksportowaniu danych do pliku. 
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Łatwe włączanie/wyłączanie wyświetlania obciążeń 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwe wyłączenie wyświetlania obciążenia 

 Lepsza czytelność belek przy dużej liczbie zaimportowanych obciążeń 

 
 
Aby umożliwić szybkie ukrywanie/pokazywanie zdefiniowanych obciążeń, do każdej rzutni, w której mogą być 
wyświetlane obciążenia, dodano nowy przycisk. 

 

 

 

  
 

Wyświetlanie obciążeń - aktywne 
Wyświetlanie obciążeń - nieaktywne 

 

 

Całkowita długość i masa dla każdej średnicy pręta w raporcie 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Wykaz wymaganego zbrojenia w zależności od średnic bezpośrednio w raporcie 

 
 
Dodatkowe Zestawienie zbrojenia zostało dodane do rozdziału Lista materiałów w raporcie. Zawiera 
podsumowanie informacji o całkowitej długości i masie użytych prętów.  
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Jednoczesne wyróżnianie prętów w widokach 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwiejsze lokalizowanie prętów w elemencie 

 
 
Podświetlenie pręta zbrojeniowego w jednym z widoków powoduje automatyczne podświetlanie tego samego 
pręta w innych widokach, co znacznie ułatwia jego zlokalizowanie. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Belka 
 

Advance BIM Designers 2021 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Belka. Poniżej znajduje się 
lista wybranych nowości i ulepszeń. 

 
 

Belka – Kompensacje rozstawów zbrojenia poprzecznego 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość wyboru metody umieszczania prętów poprzecznych dla nierównomiernego rozkładu 
prętów 

 Łatwy wybór ustawień 

 
 
Podczas generowania zbrojenia poprzecznego w belkach, po określeniu wymaganego rozkładu prętów w 
strefach podparcia, pozostała odległość między tymi strefami w środku zakresu nie pozwala na rozmieszczenie 
strzemion w regularnym rozstawie przy użyciu domyślnego kroku przyrostowego. W takim przypadku można 
użyć różnych rozwiązań, na przykład tworząc pakiet z mniejszymi odstępami w środku zakresu. Najnowsza 
wersja modułu oferuje możliwość wyboru metody automatycznej kompensacji rozstawu prętów. Nowa opcja jest 
dostępna w oknie Parametry zbrojenia i pozwala wybrać jedno z 5 rozwiązań: 
 

 
 

 Brak kompensacji środkowego rozstawu zbrojenia poprzecznego -> generuje pakiet szczytowy (z 

mniejszym rozstawu) w środkowej strefie 

 
 Kompensacja rozstawu w lewo -> przenosi środkowy pakiet na lewą stronę przęsła, aby uzyskać 

rozstawy w porządku rosnącym od lewej do środka 
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 Kompensacja rozstawów w prawo -> przenosi środkowy pakiet na prawą stronę przęsła, aby uzyskać 

rozstawy w porządku rosnącym od prawej do środka 

 

 
 Kompensacja rozstawów w lewo i w prawo -> do użycia w przypadku belek wieloprzęsłowych — 

przesuwa środkowy pakiet w lewą lub w prawą stronę przęsła.  

 
 

 Wyrównanie odstępów w środku -> scala pakiety ze strefy środkowej (po lewej i prawej stronie piku) w 

jeden pakiet, zachowując taką samą liczbę rozstawów. 

 

 
 
 
 

Belka – Wybór przekroju bezpośrednio na widoku belki 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwiejszy wybór lokalizacji przekroju 

 
W oknie widoku rzędnej belki dodano możliwość określenia położenia przekroju (widocznego w widoku belki). 
Umożliwi to szybszy i bardziej precyzyjny wybór lokalizacji przekroju. Do tej pory było to możliwe tylko w widoku 
3D. 
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Belka – Nowa opcja dla prętów montażowych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość generowania prętów podporowych w tej samej warstwie co pręty główne 

 
W oknie dialogowym Ograniczenia pręta na karcie Liczba prętów dostępna jest nowa opcja:Pręty podporowe 
wyrównane z prętami montażowymi. Jest on dostępny do edycji tylko wtedy, gdy zbrojenie montażowe jest 
brane pod uwagę w obliczeniach. 

 

 

 

Po aktywacji nowa opcja umożliwia rozmieszczenie prętów podporowych w przekroju poprzecznym w tej samej 
warstwie co pręty montażowe, a nie w następnej warstwie. Jednak musi być spełniony jeszcze jeden warunek - 
liczba prętów podporowych musi być o jeden mniejsza niż liczba prętów montażowych. 
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Belka – Nowe opcje podziału prętów 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Więcej możliwości określenia położenia prętów dzielonych. 

 
W oknie dialogowym Parametry zbrojenia dla belek na zakładce Pręty łączące dodano nową opcję do 
decydowania, czy pręty łączące powinny być zdefiniowane na obydwu podporach, czy tylko po lewej lub po 
prawej stronie. Ponadto wartość definiowania odległości od powierzchni podparcia, w której dolne pręty 
podłużne są przerywane (opcja Miejsce podziału) może być wprowadzona jako ujemna, co pozwala na 
umiejscowienie takich prętów wewnątrz podpory.    

 

 

 

Belka – Nowa opcja wyłączania aktualizacji podczas ręcznej edycji zbrojenia 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość ręcznego wprowadzania parametrów prętów zbrojeniowych, które nie spełniają 
domyślnych ustawień standardowych 

 
W oknie dialogowym Parametry zbrojenia na karcie Podłużne jest dodana nowa opcja, która daje możliwość 
dezaktywacji funkcji aktualizacji parametrów pręta po ręcznych zmianach. Po zaznaczeniu tej opcji ręczne 
zmiany zbrojenia wprowadzone w oknach dialogowych edycji automatycznie aktualizują powiązane parametry. 
Na przykład – po zmianie średnicy pręta, jego zakotwienie i długość haka są aktualizowane. Gdy ta opcja nie 
jest zaznaczona, wszelkie zmiany w oknach dialogowych zbrojenia nie zaktualizują innych parametrów, co jest 
czasami oczekiwane podczas ręcznego tworzenia zbrojenia w programie Revit.   
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Belka – Nowa opcja dla prętów ciągłych w całej belce 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość wyboru, czy pręty podłużne powinny być ciągłe dla wszystkich, czy tylko dla pierwszej 
warstwy 

 
W oknie dialogowym Parametry zbrojenia na karcie Podłużne jest dodana nowa opcja, która pozwala na 
podjęcie decyzji, czy podczas uciąglania prętów podłużnych na całą belkę stosuje się do wszystkich warstw czy 
tylko do pierwszej warstwy. Ta opcja może być ustawiona oddzielnie dla górnych i dolnych prętów i jest 
dostępna tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja definiowania prętów wzdłużnych jako wspólna dla wielu zakresów. 

 

 

 

 

 

 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

 

 27 

Belka – Nowa opcja definiowania prętów przeciwskurczowych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwa definicja pojedynczego pręta przeciwskurczowego w połowie wysykości. 

 
 
W oknie dialogowym Parametry zbrojenia na karcie Przeciwskurczowe dodano nową opcję Środkowa warstwa 
konstrukcyjna.Po włączeniu tej opcji na środku wysokości przekroju generowana jest konstrukcyjna warstwa 
prętów zapobiegających skurczowi i nie jest wykonywane obliczanie zbrojenia przeciwskurczowego (wymagane 
obliczenie powierzchni zbrojenia). 
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Belka - Więcej informacji o reakcjach podporowych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Prezentacja wartości momentu dla reakcji podporowych 

 Oddzielna prezentacja reakcji pionowych dla sił podnoszenia 

 
Tabele z reakcjami podporowymi, dostępne w raportach i na karcie wyników, zostały rozszerzone, a teraz 
również pokazują wartości momentu podporowego, a także rozdzielone reakcje pionowe na normalne i 
odrywające. 

 

 

 

 

Belka – Możliwość automatycznego uwzględnienia ciężaru płyty 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość automatycznego ustawiania ciężaru własnego z części płyty podpartej przez belkę 

 
Rozszerzono możliwości zdefiniowania ciężaru własnego belek. Do tej pory możliwe było rozszerzenie ciężaru 
własnego, biorąc pod uwagę zdefiniowane półki - w tym celu efektywne szerokości półek w oknie geometrii 
musiały być zdefiniowane (wartości b i t) i aktywowane w opcji "Z półką ściskaną", dostępnej w oknie Definicja 
przypadków obciążenia. Teraz dodano dodatkową opcję "Z szerokością płyty". 
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Pozwala to na automatyczne dodawanie masy płyty z całego obszaru płyty związanej z belką. Rozważana 
szerokość płyty jest określana przez wartość b1- połowę odległości poprzecznej między dwoma żebrami płyty 
(zgodnie z rysunkiem. 5.3 z EN1992-1-1). 
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Belka – Nowe ustawienia definicji strzemion wielociętych przy 4 prętach podłużnych 

 
 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość wyboru definicji układu strzemion wielociętych dla układu 4-prętowego 

 
W oknie Ograniczenia pręta dodano opcję definiowania ustawień dla strzemion wielociętych, dla układu z 4 
prętami podłużnymi. Umożliwia wybór w ramach dwóch typów układów: 

I. Niesymetryczne - z jednym dodatkowym strzemieniem w środku łączącym dwa podłużne pręty: 

 

 

 

 

II. Symetryczne - dwa strzemiona łączące trzy podłużne pręty każdy: 
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Belka – Definiowanie prętów ciągłych podczas edycji zbrojenia 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość ręcznego definiowania podłużnych prętów zbrojeniowych jako ciągłych na wielu 
przęsłach 

 
Od poprzedniej wersji modułu Belka, podczas uruchamiania obliczeń projektowych, możliwe jest generowanie 
zbrojenia wzdłużnego na belkach wieloprzęsłowych jako ciągłe.  

 

Teraz ta możliwość jest również dostępna podczas edytowania istniejącego zbrojenia lub definiowania go od 
podstaw za pomocą okien edycji. W przypadku tej opcji opcja "Ciągłe na całej długości belki" jest dostępna dla 
górnych lub dolnych prętów zbrojeniowych podłużnych, a także dla prętów przeciwskurczowych.  

 

Należy zauważyć, że aby zdefiniować ciągłą warstwę na całej belce, warstwa musi być obecna w każdym 
przęśle. Zbrojenia nie można wydłużyć, jeśli przekrój ma krawędzie ustawione jako wsporniki, wszelkiego 
rodzaju prefabrykacje lub dwa przęsła mają dwie różne wysokości lub odsunięcia. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Fundament 
 

Advance BIM Designers 2021 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Fundament. Poniżej 
znajduje się lista wybranych nowości i ulepszeń. 

 
 

Fundamenty – ulepszenia obliczeń dla podłoża wielowarstwowego 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Nowa metoda analizy podłoża wielowarstwowego ze średnimi parametrami dla wybranej głębokości 

 Analiza podłoża wielowarstwowego z większymi różnicami w wewnętrznych kątach tarcia metodą 
normy DIN. 

 
Rozszerzono metodę określania nośności fundamentu w przypadku gruntów wielowarstwowych. 
 
Do tej pory, w przypadku definicji gruntu wielowarstwowego, dostępna była analiza z wykorzystaniem 
parametrów warstwy gleby znajdującej się bezpośrednio pod fundamentem lub analiza wykorzystująca średnie 
parametry warstw gruntów wielowarstwowych. Ta ostatnia metoda była dostępna tylko dla obliczeń Eurocode i 
jeśli aktywowano opcję "Obliczenia dla gruntu wielowarstwowego". Powodem stosowania średnich parametrów 
jest to, że dokładne rozwiązanie dla nośności fundamentów istnieje tylko dla jednorodnego gruntu i może być 
stosowane, jeśli grunt jest jednorodny do głębokości H, do którego osiąga mechanizm zniszczenia. 
 
W najnowszej wersji programu druga metoda została znacznie rozszerzona i jest dostępna dla wszystkich 
lokalizacji / norm projektowych. 
 

 
 
 
Ustawienia metody są dostępne na karcie Weryfikacja podłoża wielowarstwowego w oknie dialogowym 
Założenia projektowe, po włączeniu opcji "Uwzględnij grunt wielowarstwowy w obl. nośności". Istnieją dwa 
główne sposoby ujednolicenia podłoża wielowarstwowego poprzez określenie średnich parametrów gleby: 

 zgodnie z DIN 4017 

 jako średnie wartości do danej głębokości 

  
Obie powyższe metody są uniwersalne i mogą być stosowane do weryfikacji nośności zgodnie ze wszystkimi 
standardami dostępnymi w aplikacji.   
 
 
Pierwsza metoda (DIN 4017) oblicza linię zniszczenia i średnie wartości wytrzymałości na ścinanie warstw 
powyżej wysokości H. Obliczenia te są iteracyjne. Skutkuje to średnimi ważonymi wartościami kąta tarcia, 
spójności i gęstości masy, które reprezentują średnią odpowiedź wielowarstwowego podłoża, a następnie są 
wykorzystywane do obliczania naprężeń. 
 
Jednym z ograniczeń stosowania metody zgodnie z DIN4017 jest to, że wartości kąta tarcia warstw gleby, które 
znajdują się do głębokości wpływu H nie powinny różnić się więcej niż 5 stopni od wypadkowej średniej 
arytmetycznej wartości dla tych warstw gleby. Program sprawdza ten warunek i wyświetla komunikat 
ostrzegawczy w przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony. W takim przypadku można użyć opcji "Pozwól 
na redukcję kątów tarcia", która automatycznie (w iteracyjny sposób) zmniejszy największą wartość kąta tarcia 
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dla rozważanych warstw gleby. Powoduje to osłabienie takiej warstwy gleby, ale umożliwia automatyczne 
określenie głębokości wpływu H metodą DIN 4017. 
 
 
Druga metoda (Średnia dla stałej głębokości) oblicza średnie parametry gruntu dla zdefiniowanej przez 
użytkownika stałej głębokości H pod poziomem fundamentu. Ta głębokość H jest definiowana przez mnożnik 
szerokości fundamentu D (w przypadku prostokątnych fundamentów D jest maksymalnym z wymiarów 
poziomych fundamentów A i B). Domyślnie wartość 2 jest używana jako najczęściej używana w praktyce. 
Ponieważ w literaturze zaproponowano różne metody określania średniej wartości kąta tarcia dla danej 
głębokości H, możliwe jest wybranie jednej z trzech metod przy użyciu listy Typów średniego kąta tarcia. 
Dostępne są trzy opcje:Średnia arytmetyczna, średnia arytmetyczna stycznych i średnia geometryczna.  
 

 Średnia arytmetyczna – jest to średnia arytmetyczna ważona:   

𝜑 =
∑(𝜑𝑖 ∙ ℎ𝑖)

∑ ℎ𝑖

=
𝜑1 ∙ ℎ1 + 𝜑2 ∙ ℎ2+. . +𝜑𝑛 ∙ ℎ𝑛

ℎ1 + ℎ2+. . +ℎ𝑛

 

 
Gdzie 

♠'3f – średnia wartość kąta tarcia 

♠'3fi - kąt tarcia rozważanej warstwy gleby 

hi – głębokość rozważanej warstwy gruntu, które znajdują się w zakresie analizowanej 

głębokości H (głębokości części warstw znajduje się między poziomem fundamentu i 

głębokości H).   

 
 Średnia arytmetyczna stycznych - jest średnią ważoną stycznych: 

𝜑 =
tan−1(∑(tan 𝜑𝑖 ∙ ℎ𝑖))

∑ ℎ𝑖

=
tan−1(tan 𝜑1 ∙ ℎ1 + tan 𝜑2 ∙ ℎ2+. . + tan 𝜑𝑛 ∙ ℎ𝑛)

ℎ1 + ℎ2+. . +ℎ𝑛

 

 
 Średnia geometryczna - jest to ważona średnia geometryczna:  

𝜑 = √𝜑1
ℎ1 ∙ 𝜑2

ℎ2 ∙ … ∙ 𝜑𝑖
ℎ𝑖

∑ ℎ𝑖
=  (𝜑1

ℎ1 ∙ 𝜑2
ℎ2 ∙ … ∙ 𝜑𝑖

ℎ𝑖)
(

1
∑ ℎ𝑖

)
 

 
Można stosować wszystkie metody, a różnica w wyniku jest niewielka, ale w zależności od literatury/kraju 
preferowane są różne metody. Należy zauważyć, że inne średnie parametry gleby, które są używane do 
obliczania nośności podłoża (średnia spójność i średni ciężar własny) są obliczane przy użyciu metody średniej 
arytmetycznej ważonej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

34  

Fundament - Wybór metody weryfikacji mimośrodowości dla Eurokodu 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość wyboru liczby i typów weryfikacji mimośrodowości 

 
W oknie Założenia projektu Eurokod w sekcji dotyczącej weryfikacji geotechnicznych użytkownik może teraz 
wybrać metody Weryfikacji mimośrodu. Dostępne są trzy metody: 

 Weryfikacja powierzchni ściskanej 

 Weryfikacja mimośrodu przy użyciu opcji "Z dużym mimośrodem (elipsa)" 

 Weryfikacja mimośrodu "Bez szczeliny (rdzeń przekroju)" 

 

 
 
 
Weryfikacja powierzchni ściskanej jest metodą pochodzącą z francuskiej normy NF P94-261, która opiera się na 
sprawdzaniu proporcji powierzchni ściskanej do całkowitej powierzchni podstawy fundamentu, oddzielnie dla 
różnych typów kombinacji obciążeń. 
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Weryfikacja mimośrodu przy użyciu opcji "Z dużym mimośrodem (elipsa) jest metodą wskazaną w Eurokodzie 
1997-1 (art. 6.5.4), który stanowi, że wymagane są specjalne środki ostrożności, gdy mimośród obciążenia jest 
większy niż 1/3 szerokości fundamentu (dla fundamentów prostokątnych). To ograniczenie oznacza, że 
podstawa fundamentu nie straci kontaktu z podłożem na więcej niż połowie jego szerokości. Weryfikacja z 
dużym mimośrodem przebiega wg równania:  
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Weryfikacja mimośrodu "Bez szczeliny (rdzeń przekroju" jest metodą, która ogranicza mimośrodowość 
obciążenia do 1/6 szerokości fundamentu. To ograniczenie oznacza, że cały podstawa jest 
ściskana.Weryfikacja "Bez szczeliny (rdzeń przekroju)" odpowiada równaniu: 
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Weryfikacja ściskanej powierzchni zgodnie z NF P94-261 może być bardziej restrykcyjna niż uproszczone 
weryfikacje mimośrodu w większości sytuacji, ale mogą wystąpić przypadki, gdy weryfikacja z dużym 
mimośrodem (elipsa) (1/3) może okazać się bardziej niekorzystna. Należy również zauważyć, że NF P94-261 
wspomina, że należy podjąć specjalne środki ostrożności, gdy mimośrodowość jest większa niż 1/3, więc 
weryfikacje powierzchni ściskanej i uproszczone weryfikacje mimośrodu nie są wykluczone. W związku z tym 
użytkownik może aktywować i wykonywać oba typy weryfikacji jednocześnie. 
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Fundamenty - Modyfikacja poziomu początkowego dla zbrojenia poprzecznego na 
słupach 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwiejsza modyfikacja / ręczna definicja zbrojenia poprzecznego 

 
W oknie do edycji zbrojenia fundamentu zmodyfikowano poziom odniesienia dla zbrojenia poprzecznego 
zdefiniowanego w trzonie. Wcześniej był on zdefiniowany od górnej krawędzi trzonu. Teraz poziom odniesienia 
jest jego dolną krawędzią. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie edytować, a zwłaszcza dodać nowe zbrojenie 
poprzeczne dla prętów startowych. Wartość odsunięcia można teraz również zdefiniować jako wartość ujemną, 
aby umożliwić zdefiniowanie zbrojenia poprzecznego wewnątrz stopy. 

 

 

Fundamenty – normy dla gruntów 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwiejsza kontrola nad definicją warstw gruntu dzięki symbolom gruntów 

 
W oknie dialogowym Baza gruntów dostępna jest nowa kolumna z krótkimi symbolami dla gruntów. W 
przypadku bazy danych dla lokalizacji czeskiej stosuje się symbole zgodnie z normą ÈSN EN 73 1001. Dla 
wszystkich innychkrajów, zgodnie z ujednoliconym systemem klasyfikacji gruntów (USCS). Symbole służą 
wyłącznie celom informacyjnym.Istniejące symbole mogą być edytowane bezpośrednio w pliku bazy danych 
XML, dostępnym w katalogu użytkownika (C:\Users\<user>\AppData\Local\Graitec\Advance BIM 
Designers\2021.1\Settings\Data\Data\Soils Database).  

 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

 

 37 

Fundamenty - Możliwość włączenia/wyłączenia weryfikacji gruntu dla SGU (Eurokod) 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Większe możliwości zarządzania zakresem weryfikacji geotechnicznych 

 
Począwszy od najnowszej wersji programu, użytkownik może zdecydować, czy weryfikacja nośności gruntu dla 
fundamentu ma być przeprowadzona tylko dla kombinacji SGN czy też dla kombinacji SGU. Podstawowa 
wersja Eurokodu nie jest tutaj jednoznaczna i tylko niektóre dodatki krajowe określają ten warunek. Wybór jest 
dostępny za pomocą opcji "Dodatkowa weryfikacja dla SGU" w zakładce Weryfikacja nośności w oknie 
Założenia projektowe.Dostępność tej opcji i jej domyślne ustawienie zależy od załącznika krajowego. 

 

 

 

Fundament – Dodatkowa weryfikacja osiadania (Eurokod) 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Lepsze możliwości obliczeniowe dzięki dodatkowej weryfikacji osiadania 

 
Do rozdziału Weryfikacja osiadania w raporcie dodaje się dodatkową weryfikację, która sprawdza stosunek 
nośności gruntu, przy jego początkowej wytrzymałości na ścinanie bez odpływu, do zastosowanego obciążenia 
charakterystycznego (wg. §6.6.2(16) EN 1997-1). Jeśli stosunek jest mniejszy niż 2, pojawia się odpowiedni 
komunikat ostrzegawczy, mówiący, że obliczenia powinny uwzględniać nieliniowy efekt sztywności podłoża. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Słup 
 

Advance BIM Designers 2021 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Słup. Poniżej znajduje się 
lista wybranych nowości i ulepszeń. 

 

Słup — ulepszenia w definicji prętów startowych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Bardziej intuicyjna definicja prętów startowych w słupach 

 
Definicja prętów startowych w słupach nie zawsze była intuicyjna, ponieważ zależała od definicji słupa powyżej i 
od wartości otuliny betonowej dla dodatkowych prętów startowych. 

Dzięki nowej wersji modułu użytkownik może wybrać, czy chce wydłużyć główne pręty jako pręty startowe, czy 
też wygenerować dodatkowe pręty startowe. W tym celu zmodyfikowano listę opcji w oknach Startery górne i 
Startery dolne. 

 

 

Lista aktualnie dostępnych opcji: 
 

I. Brak prętów startowych 

To połączenie nie tworzy żadnych innych dodatowych elementów. 

 

II. Dodatkowe pręty startowe (główne + pomocnicze) 

Tworzy dodatkowe pręty startowe dla prętów zbrojenia głównego i drugorzędnego. 

Ta opcja ma takie samo zachowanie jak stara opcja "Pręty startowe takie same jak zbrojenie 

słupa", gdy górna otulina betonowa była inna niż główna otulina betonowa. 

 
III. Dodatkowe pręty startowe (główne) 

Tworzy dodatkowe pręty startowe dla prętów zbrojenia głównego. 

Ta opcja ma takie samo zachowanie jak stara opcja "Startery główne o takiej samej średnicy jak 

zbrojenie podłużne słupa", gdy górna otulina była inna niż główna otulina. 
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IV. Wydłuż pręty słupa (główne + drugorzędne) 

Wydłuża istniejące pręty zbrojeniowe główne i drugorzędne. 

Ta opcja ma takie samo zachowanie jak stara opcja "Startery o takiej samej średnicy jak zbrojenie 

podłużne słupa", gdy górna otulina była równa głównej otulinie. Jeśli ta opcja jest wybrana "Miejsce 

podziału" z okna dialogowego podłużne nie jest dostępne. 

 

V. Wydłuż pręty słupa (główne) 

Wydłuża istniejące główne pręty zbrojeniowe. 

Ta opcja ma takie samo zachowanie jak stara opcja "Startery główne o takiej samej średnicy jak 

zbrojenie podłużne słupa", gdy górna otulina była równa głównej otulinie. Jeśli ta opcja jest wybrana 

"Miejsce podziału" z okna dialogowego podłużne ma zastosowanie tylko do prętów drugorzędnych. 

 
VI. Dodatkowe pręty startowe zgodnie z normami 

Tworzy dodatkowe pręty startowe, biorąc pod uwagę minimalny procent powierzchni zbrojenia 

(istniejąca opcja). 

 
VII. Dodatkowe pręty startowe w zależności od wymaganej powierzchni 

Tworzy dodatkowe pręty startowe, biorąc pod uwagę wprowadzoną powierzchnię zbrojenia 

(istniejąca opcja). 

 
VIII. Dodatkowe pręty startowe w zależności od narzuconej średnicy 

Tworzy dodatkowe pręty startowe o średnicy zdefiniowanej przez użytkownika (istniejąca opcja). 

Przykłady (dla otuliny zdefiniowanej dla dodatkowych prętów startowych większych niż dla prętów głównych): 

      

I Ⅱ III IV V VI, VII, VIII 

 

Oprócz powyższych zmian definicja otuliny prętów startowych jest przeniesiona na zakładkę Otulina w oknie 
Założenia projektowe. 

  



                                      Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

40  

Należy również zauważyć, że jeśli górna kolumna jest zdefiniowana, górna pokrywa prętów rozrusznika jest 
mierzona od górnej ściany kolumny, w przeciwnym razie od głównej ściany kolumny. 

 

Słup – tolerancje dla sił poziomych (Eurokod) 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwe pominięcie nieistotnych sił poziomych w obliczeniach 

 
W oknie dialogowym Założenia projektowe (dla Eurocode) dodano nową opcję:Tolerancja sił poziomych. Jest 
podobna do istniejącej opcji Tolerancja momentów zginających, ponieważ obie pozwalają na niebranie pod 
uwagę podczas obliczania sił (Vz, Vy dla sił poziomych i Mx, My, Mz dla momentów zginania) o wartości 
mniejszej niż wprowadzona wartość tolerancji. 

 

 

Słup — ulepszenia dla ściskanych słupów o przekroju kwadratowym (Eurokod) 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Lepsze wyniki dla czystego ściskania słupów symetrycznych 

 
W przypadku wymiarowania kwadratowego słupa przy czystym ściskaniu i jednakowej smukłości w obu 
płaszczyznach, imperfekcja jest rozkładana na obydwa kierunki (x i y) a mimośród jest obliczany wzdłuż 
przekątnej (Mx=My=NEd*ei/(sqrt(2)). 

 

 

 

 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

 

 41 

Nowe opcje i ulepszenia – Ściana 
 

Advance BIM Designers 2021 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Ściana. Poniżej znajduje się 
lista wybranych nowości i ulepszeń. 

 

Ściana – Szczegóły gięcia prętów na rysunkach 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Automatyczne generowanie schematów gięcia zbrojenia na rysunkach ścian 

 
W najnowszej wersji wprowadzono możliwość generowania schematów prętów zbrojeniowych na rysunkach 
zbrojenia ścian. Aby to zrobić, wybierz opcję Szczegóły gięcia dostępne po wybraniu Rysunków w drzewie. 

 

 
 

Podobnie jak w przypadku innych modułów, istnieje kilka ustawień aktywowanych przez przycisk "Szczegóły 
gięcia i obmiaru", które pozwalają wybrać, jak mierzyć długość sekcji prętów i jak opisać szczegóły gięcia. 
Szczegóły gięcia mogą być generowane na rysunkach pojedynczych ścian nośnych lub ścian usztywniających. 
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Ściana – Możliwość połączenia 2 ścian w dowolnym punkcie 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwiejsze modelowanie dopasowane do rzeczywistego układu 

 Obsługa prostopadłych systemów ściennych, niezależnie od metody modelowania w Advance 
Design lub Revit 

 
Przy definiowaniu grupy ścian, do tej pory istniała zasada, że ściany mogą być połączone tylko na ich końcach. 
Teraz istnieje możliwość połączenia ściany w dowolnym punkcie na całej długości drugiej ściany lub nawet 
stworzenia systemu krzyżowego z 2 przecinających się ścian.Tak więc system kształtu T, a także system 
krzyżowy mogą być modelowane za pomocą 2 ścian. Ten rodzaj definicji połączenia ściennego jest dostępny 
zarówno dla ścian, jak i ścian usztywniających i pozwala uzyskać odpowiednie zbrojenie dla węzła. 
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Ściana — nowe funkcje w oknach dialogowych edycji zbrojenia 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość przeciwstawiania haków na prętach konstrukcyjnych wokół otworów 

 Możliwość edycji prętów wnętrza ściany 

 
Oprócz ogólnych zmian układu okien dialogowych dotyczących zbrojenia w module Ściana dostępny jest 
zestaw nowych opcji.  

Informacje o oznaczeniu pręta w oknach dialogowych zbrojenia 

Do wszystkich okien dialogowych używanych do edycji zbrojenia ścian dodano informacje o numerze pręta, 
podobne do tego, które są dostępne w innych modułach żelbetowych. 

 

 

Definicja haków dla konstrukcyjnego zbrojenia otworów 

Do okna dialogowego zbrojenia otworów dodano definicję haków dla konstrukcyjnych prętów poziomych i 
pionowych. 
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Możliwość edycji prętów wnętrza ściany 

Do okna dialogowego Zbrojenie: Pręty główne dodano nową kartę do edycji prętów wnętrza ściany. Pozwala to 
na definiowanie / edycję dodatkowych pionowych prętów ściany z poprzecznymi prętami łączącymi. Należy 
pamiętać, że takie zbrojenie jest dostępne tylko dla ścian usztywniających. 

 

 

Ściana – Zaktualizowana baza danych siatek dla Francji 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Szersza biblioteka siatek z nowymi siatkami zbrojeniowymi dla Francji. 

 
Zaktualizowano bazę siatek zbrojeniowych dla francuskiej lokalizacji - dodano zestaw siatek ECO i ECO+. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Połączenia stalowe 
 

Advance BIM Designers 2021 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Steel Connection.Wraz z 
drobnymi ulepszeniami, takimi jak możliwość zdefiniowania wysokości/długości dla różnych usztywnień jako 
wartości mnożnika ich szerokości, wersja ta zawiera nowy typ połączenia, usztywnienia zbrojenia dla stref 
ściskanych i rozszerzenie możliwości dla podstawy słupa.   

 

Połączenia stalowe – nowe połączenia podstawy dla słupów rurowych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Podstawy słupów o przekroju zamkniętym 

 Stosuje się do kwadratowych, prostokątnych lub okrągłych przekrojów słupów 

 Możliwość zdefiniowania prostokątnej lub okrągłej blachy podstawy 

 Analiza dla pełnego zestawu sił (siły 3D) 

 
Do listy obliczanych typów połączeń została dodana nowa kategoria - połączenia podstaw słupów rurowych.To 
rozwiązanie opracowane jest dla słupów o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym. W przypadku 
przekrojów okrągłych słupa dostępne są dwa kształty blachy podstawy: prostokątny i okrągły.  
 

 
 

Szablony początkowe zostały przygotowane dla trzech najbardziej typowych układów - prostokątnej blachy 
podstawy dla słupów okrągłych i prostokątnych oraz okrągłej blachy podstawy dla słupów okrągłych. 

 

 
 

Dla nowego typu połączenia można zastosować różne rodzaje użebrowań, w zależności od przekroju 
słupa.Żebra ukośne są dostępne dla wszystkich typów profili zamkniętych, natomiast usztywnienia boczne i 
zewnętrzne są dostępne dla słupów prostokątnych i kwadratowych. 
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Ta nowa kategoria połączeń jest analizowana jako połączenie 3D - dla pełnego zestawu sił: siła pionowa (N), 
siły ścinające (Vy, Vz) i momenty zginające (My, Mz) w obu kierunkach poziomych oraz moment skręcający (Mt) 
w słupie. 
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Jeśli chodzi o weryfikacje, połączenie jest sprawdzane pod kątem: 

 weryfikacji indywidualnej śrub kotwiących (ścinanie, docisk, rozciąganie i zginanie) 

 weryfikacji nośności przy zginaniu wyznaczona przy użyciu metody króćca T-owego 

 weryfikacji ściskania podstawy słupa (obejmuje elementy usztywniające) 

 obliczeń spoin między blachą podstawową a słupem; klinem i blachą podstawy 

 obliczanie klina 

 określanie sztywności obrotowej 

Jeśli chodzi o wszystkie połączenia obliczone przez moduł Projektanta Połączeń Stalowych (Steel Connection 
Designer), nowe połączenie jest dostarczane wraz ze szczegółowym raportem dotyczącym obliczeń. Oprócz 
szczegółowego sprawozdania dostępna jest również wersja uproszczona. 
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Połączenia stalowe - Asymetryczne połączenie przegubowe blachy podstawy słupa 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość zdefiniowania blachy podstawy jako asymetrycznie skróconej 

 Pozwala na modelowanie asymetrycznej geometrii z żebrami ukośnymi lub pionowymi 

 
Podczas definiowania połączenia przegubowego blachy podstawy dla słupów o przekroju dwuteowym, możliwe 
jest zdefiniowanie geometrii blachy podstawy jako skróconej oddzielnie dla każdego kierunku. Pozwala to na 
modelowanie i obliczanie układu asymetrycznego z żebrami ukośnymi lub pionowymi.   

Ponadto, poza zwykłą weryfikacją blachy podstawy, ten rodzaj asymetrycznej geometrii podstawy słupa z 
przegubem obejmuje następujące elementy: 

 Weryfikacja skośnych żeber (nośność żebra, nośność spoin) 

 Weryfikacja żebra poziomego (nośność żebra, nośność spoin) 

 Weryfikacja ściskania:Ściskanie poziome środnika (lokalnie) 

 Weryfikacja rozciągania: Rozciąganie poziome środnika (lokalnie) 

 

  

Połączenia stalowe - Wzmocnienia dla stref ściskanych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość zdefiniowania dodatkowych wzmacnień dla połączeń płyt doczołowych typu słup-belka, 
belka-belka i belka ciągła-słup 

 Możliwość zwiększenia nośności przy ściskaniu przy użyciu blach wzmacniających 

 
Blachy wzmacniające są dodatkowymi elementami, które służą do wzmocnienia ściskanego pasa belki lub pasa 
wzmocnienia dla następujących połączeń: Styk doczoły Belka-Słup, Belka-Belka i Belka ciągła-Słup.  
 
Obecność wzmocnienień pasa poddanego ściskaniu jest brana pod uwagę i ma wpływ na nośność przy 
ściskaniu, ale także w innych częściach obliczeń, np:środek obrotu, położenie wierszy śrubo, obliczanie króćca 
teowego, długość referencyjna blachy środnika (EN 1993-1-8, 6.2.6.1 - rysunek 6.5). 
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