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Witamy w GRAITEC PowerPack for Revit 2021
GRAITEC ma wielką przyjemność zaprezentować najnowszą wersję Advance PowerPack for Revit 2021, będącą
częścią pakietu Graitec Advance Suite.
Należy pamiętać, że od obecnej wersji wszystkie funkcje Advance BIM Designers dotyczące wymiarowania,
modelowania i detalowania zbrojenia, które działają w środowisku Revit, są połączone z PowerPack for Revit i są
dostępne pod jedną wspólną marką PowerPack.
Z tego powodu niniejszy dokument zawiera opis nowych opcji i ulepszeń w PowerPack związanych ze
zbrojeniem w środowisku Revit.Jednakże wszystkie inne nowości i ulepszenia związane z obliczeniami
projektowymi, które są wspólne również dla samodzielnych modułów Advance BIM Designers, zostały opisane w
oddzielnym dokumencie - Co nowego w Advance BIM Designers 2021.
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Nowe opcje i ulepszenia – Ogólnie
Wydanie 2021 PowerPack for Revit zawiera dotychczasowe narzędzia do detalowania, nowe ogólne funkcje dla
wszystkich użytkowników, ulepszenia istniejących narzędzi, dzięki którym PP4R powinien stać się obowiązkowym
dodatkiem w codziennym użytkowaniu programu Revit.

Kompatybilość z Revit® 2020 i Revit® 2021
PowerPack for Revit 2021 jest kompatybilny zarówno z programem Autodesk Revit® 2020, jak i Autodesk Revit®
2021.

Zmiany na wstążce
Głowne cechy i korzyści:
 Lepsza czytelność i unifikacja na wsążce
 Łatwe szukanie komend
Aby ułatwić znalezienie ikonek w GRAITEC PowerPack do Revit 2021, wprowadzono zmiany w ich
rozmieszczeniu na wstążkach PowerPack.
Dostępne są teraz trzy wstążki:PowerPack, PowerPack Detailing i PowerPack Design.
Na karcie PowerPack użytkownicy mogą znaleźć wszystkie dostępne do tej pory polecenia z Graitec
PowerPack, w tym narzędzie do zarządzania wstążką.

Na karcie PowerPack Detailing użytkownicy mogą znaleźć narzędzia do modelowania zbrojenia, narzędzia do
edycji i zarządzania zbrojeniem, także narzędzia do szybkiego tworzenia dokumentacji projektowej.

Na karcie PowerPack Design użytkownicy mogą znaleźć narzędzia do obliczania, wymiarowania elementów
betonowych, znajdują się także polecenia do ustawienia:założeń projektowych, szablonów obliczeniowych,
szablonów rysunkowych i raportów obliczeniowych.

Graitec edukacja na stronie startowej
Głowne cechy i korzyści:
 Szybki dostęp online do usług serwisu Graitec
 Promuj nasze działania w mediach społecznościowych
Ta wersja oferuje panel szybkiego dostępu do filmów video, wiadomości, FAQ i Social Hub.Panel ten można
aktywować w ogólnych opcjach aplikacji.
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Panel składa się z trzech różnych zakładek umożliwiających bezpośredni dostęp do zawartości stron
internetowych.
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Nowe opcje i ulepszenia - PowerPack
Konfiguracja zapisywania i ładowania wstążki
Głowne cechy i korzyści:
 Zapisz niestandardową konfigurację wstążki
 Łatwa standaryzacja wstążki na kilku komputerach
Narzędzie Dostosowanie wstążki pozwala użytkownikowi programu na wyświetlanie/ukrywanie funkcji na
wstążce Revit.Ta konfiguracja może być teraz zapisana w pliku *.xml. Dzięki temu możliwe jest załadowanie jej
na inny komputer, na przykład w celu ujednolicenia wyglądu wstążki poprzez włączenie tylko pożądanych
narzędzi.

Siatki 3D
Głowne cechy i korzyści:
 Szybkie wyświetlanie siatek w widokach 3D
 Grupuje wszystkie osie w jeden podłączony symbol
 Możliwość zarządzania widocznością siatek 3D i poziomów za pomocą natywnych narzędzi Revit
Ta nowa funkcja umożliwia użytkownikom konwertowanie wszystkich Siatek z projektu Revit na symbole, dzięki
czemu są one widoczne w widoku 3D.
Poprzez jedno kliknięcie, funkcja Siatki przekonwertuje wszystkie osie w modelu i umożliwi użytkownikowi
otwarcie dowolnego widoku 3D.

Osie będą wtedy widoczne w widokach 3D, a ich poziom można ustawić poprzez parametr elementu rodziny.
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Ponieważ osie będą widoczne jako kategoria importowana do projektu, użytkownicy będą mogli zarządzać ich
widocznością przez narzędzie Nadpisania Widoczności/Grafiki.

Wyrównaj siatki
Głowne cechy i korzyści:




Łatwe wyrównanie położenia oznaczeń osi
Nie trzeba wskazywać punktu do przeciągania osi

Podczas wybierania kilku osi w programie Revit nie ma już potrzeby łapać za koniec osi, co utrudnia precyzyjne
umieszczenie oznaczenia osi w widoku.
Osie przesuwają się automatycznie do punktu na widoku określonym przez kliknięcie.

Całkowita długość siatki nie zostanie zmieniona.

Graitec PowerPack proponuje dwie metody wyrównania:poziomo i pionowo.
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Widoczność oznaczenia siatki
Głowne cechy i korzyści:
 Pokazuje/ukrywa oznaczenia osi na ich końcach
 Użyj jednego polecenia do zarządzania wyświetlaniem oznaczeń osi
Domyślnie Revit proponuje dwie uzupełniające się funkcje do zarządzania widocznością oznaczeń osi,
poprzez właściwości typu lub oznaczenie TAK/NIE przy wyborze tylko jednej osi.

Dzięki temu nowemu poleceniu, użytkownicy będą mieli jedno narzędzie, które pozwoli im na
pokazanie/ukrycie oznaczeń na jednej lub kilku siatkach równocześnie.

Przesuń XY
Głowne cechy i korzyści:



Oferuje dokładność umieszczenia podczas przesuwania lub kopiowania elementów.

Poprzednie polecenie Przesuń XY zostało ulepszone w tej wersji, oferujemy kilka nowych opcji umieszczania
wybranego obiektu w dokładnie wskazane miejsce.
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Po wybraniu obiektu, użytkownicy będą mogli wprowadzić dokładne współrzędne, do których przesuwać lub
kopiować elementy, zgodnie względem wybranego punktu początkowego.

Eksport zbiorowy
To nowe polecenie jest ogólną funkcją umożliwiającą eksportowanie widoków i całego modelu Revit do wielu
docelowych formatów:




Eksport modeli do:
o gbXML
o IFC
o NWC
Eksport widoków do:
o DWF
o DWFX
o DGN
o DWG
o DXF
o SAT
o FBX
o Obraz
o PDF

W tym oknie dialogowym użytkownicy będą mogli wybrać wiele projektów i widoków programu Revit i
jednocześnie eksportować do wybranych formatów.Wszystkie wyeksportowane pliki zostaną wygenerowane
w folderze wyjściowym.

Każdy eksportowany format pliku można dostosować do własnych potrzeb poprzez zakładkę Opcje.Ta karta
oferuje dostęp do pełnej i kompletnej listy różnych ustawień.
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Kolizje Navisworks
Głowne cechy i korzyści:




Ulepszona współpraca pomiędzy programami Revit i Navisworks, oba produkty są dostępne w
AEC Collection
Skorzystaj z zaawansowanych funkcji do wykrywania kolizji dostępnych w Navisworks i zaimportuj
je do modelu Revit

Dzięki tej nowej funkcji, kolizje w modelach Revit wykryte przez Navisworks mogą być widoczne
wewnątrz programu Revit.Schemat pracy rozpoczyna się od wysłania modeli Revit do Navisworks w
celu wykonania detekcji kolizji.
Raport kolizji żeby był widoczny przez PowerPack musi być wyeksportowany do pliku XML.

W ten sposób narzędzie importu Kolizje Navisworks może odczytać ten plik, podejrzeć kolizje, przybliżyć widok
do kolizji lub wyizolować kolidujące elementy.
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Poziom odniesienia korytek kablowych
Głowne cechy i korzyści:



Możliwość wprowadzenia parametru projektu Poziom odniesienia (nie jest dostępny w
standardowych szablonach Revit)

W zestawie funkcji Dodaj parametry jest teraz dostępne nowe narzędzie dla kategorii Drabinki
kablowe..Funkcja ta działa dokładnie tak samo jak pozostałe, co oznacza, że wystarczy uruchomić
narzędzie, aby mieć współdzielony parametr projektu, który wyświetla poziom odniesienia dla wszystkich
drabinek kablowych w modelu.Ten parametr może być użyty przy tworzeniu zestawień lub etykiet.

Narzędzia do wyświetlania modelu analitycznego
Zaproponowano dwa nowe polecenia w celu uzupełnienia istniejących funkcji w programie PowerPack,
dedykowane do pomocy użytkownikom wykorzystującym modele analityczne w programie Revit.Te dwa
polecenia pomagają w efektywnym zarządzaniu widocznością niektórych obiektów i będą szczególnie
przydatne, gdy użytkownicy będą musieli dopasować model analityczny.
Przełącz elementy konstrukcyjne
Głowne cechy i korzyści:
 Szybkie ukrywanie modelu fizycznego za pomocą jednego kliknięcia, tradycyjną metodą
korzystamy z narzędzia Widoczność/Grafika i wybieramy odpowiednie kategorie
Polecenie to pozwala na ukrycie lub wyświetlenie konstrukcji, czyli wszystkich elementów konstrukcyjnych w
widoku za pomocą jednego prostego kliknięcia.
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Przełącz strop analityczny
Głowne cechy i korzyści:



Szybkie ukrywanie modeli analitycznych stropów w widoku za pomocą jednego kliknięcia,
tradycyjną metodą korzystamy z narzędzia Widoczność/Grafika i wybieramy odpowiednie
kategorie
To polecenie umożliwia użytkownikowi ukrycie lub wyświetlenie wszystkich modeli analitycznych stropów w
aktywnym widoku za pomocą jednego kliknięcia, pracując zarówno na rzutach, jak i na widokach 3D.

Ulepszenia
Numeracja
Numeracja została ulepszona w celu lepszego zarządzania procesem numeracji elementów, które zawierają
rodziny zagnieżdżone. Poprzednia wersja numerowała zagnieżdżone rodziny Revit, a następnie kontynuowała
numerowanie rodziny nadrzędnej.Powodowało to pewne ograniczenia np. w przypadku pali fundamentowych,
teraz ta sytuacja już nie ma miejsca.Rodziny nadrzędne lub zagnieżdżone mogą być numerowane niezależnie,
zgodnie z metodą wybraną w oknie dialogowym.

Dodatkowo, okno Numeracja - Pomiń elementy wg rodziny i typu ma możliwość zmiany wielkości, co pozwala
na lepszą widoczność nazwy rodziny w kolumnie wyświetlającej listę rodzin dostępnych w projekcie.
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Otwory na instalację
Polecenie Otwory na instalację będzie teraz działać, gdy rura przecina łukową ścianę.W związku z tym na
łukowych ścianach można teraz tworzyć prostokątne lub okrągłe otwory.

Podział rur
W poprzedniej wersji, po podziale obiektów MEP, pomiędzy każdym nowym elementem wygenerowanym za
pomocą polecenia Podział rur, mogło pojawić się odsunięcie.

Teraz ten problem został rozwiązany, a polecenie Podział rur generuje dopasowane elementy po podziale, zgodne
z początkową geometrią.
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Nowe opcje & ulepszenia – Reinforcement detailing
Wydanie 2021 PowerPack for Revit zawiera dotychczasowe narzędzia do detalowania, nowe ogólne funkcje dla
wszystkich użytkowników, ulepszenia istniejących narzędzi, dzięki którym PP4R powinien stać się
obowiązkowym dodatkiem w codziennym użytkowaniu programu Revit.
Dzięki PowerPack for Revit 2021 możliwości modelowania zbrojenia w Autodesk Revit® zostały znacznie
zwiększone.Wprowadzono szereg nowości, w tym nowe makra do modelowania zbrojenia (zbrojenie
konstrukcyjne otworów), nowe opcje upraszczające tworzenie dokumentacji (ulepszone zestawienia zbrojenia)
oraz pakiet nowych opcji rysunkowych (symbol końca pręta).

Symbol końca pręta
Głowne cechy i korzyści:
 Szybkie oznaczenia końców prętów na dokumentacji
 Możliwość wstawienia etykiety
 Duże możliwości konfiguracji
Nowe narzędzie Symbol końca pręta, dostępne jest na karcie PowerPack Detailing, pozwala na szybkie
wstawienie w widoku 2D rodziny symbolu pokazującego lokalizację końca pręta prostego.Jest to szczególnie
przydatne, gdy pręty zachodzą na siebie w widoku.

Narzędzie Symbol końca pręta działa na dwa sposoby:
 Użyj narzędzia kiedy pręty są już zaznaczone – symbole zostaną wstawione we wszystkich zaznaczonych
wcześniej prętach na obydwu końcach
 Użyj narzędzia bez wcześniejszej selekcji prętów – symbol zostanie dodany na wybranym przez
użytkownia końcu pręta. Koniec wybieramy porzez wskazanie myszą
Wygląd oznaczenia zależy od wczytanej rodziny (kategoria: element szczegółów).Domyślna rodzina i typ jest
ustawiona w oknie Konfiguracji poleceń z grupy Zbrojenie.
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Rodzina (Graitec EndBarSymbol) dostarczana wraz z programem zawiera dwa typy oznaczenia:


tick (z opcją włączenia lub wyyłączenia wyświetlania numeru pręta)



tag (z opcją włączenia lub wyyłączenia wyświetlania numeru pręta)

Rodzina jest sparametryzowana, pozwala na prostą zmianę rozmiaru i zmienę kierunku wstawiania.

Generacja zbrojenia konstrukcyjnego
Głowne cechy i korzyści:





Szybka generacja zbrojenia bez obliczeń
Generowane zbrojenie jest zgodne z minimalnymi wymaganiami zbrojenia konstrukcyjnego
Ogromne ułatwienie modelowania typowego zbrojenia

Narzędzie Zbrojenie konstrukcyjne jest dostępne na karcie Detailing i Design, pozwala na szybką generację
modelu zbrojenia na wybranych belkach, słupach, stopach, ławach fundamentowych i ścianach.
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Kluczowe jest to, że generowane zbrojenie jest generowane bez pełnych obliczeń projektowych, a jednocześnie
jest zgodne z aktualnymi ustawieniami programowymi zbrojenia i spełnia minimalne wymagania, zgodnie z
wybraną normą.
Funkcja jest szczególnie przydatna, gdy chcemy wygenerować (w kilka sekund) zbrojenie 3D w elemencie, a
następnie wykorzystać je jako podstawę do przygotowania wymaganego modelu zbrojenia, co można zrobić
poprzez dostosowanie wygenerowanego zbrojenia.

Warto zauważyć, że dla wcześniej obliczonego elementu, uruchomienie tego polecenia spowoduje usunięcie
istniejących wyników i modelu zbrojenia, zastępując je minimalnym zbrojeniem.Należy również zauważyć, że
po tej operacji element nie jest obliczany i weryfikowany, więc wygenerowane zbrojenie może nie
spełniać normowych warunków dla danego ociążenia.

Generacja zbrojenia krawędziowego
Głowne cechy i korzyści:
 Prost generacja zbrojenia konstrukcyjnego wzdłuż krawędzi płyty
 Duże możliwości konfiguracji
Nowe narzędzie Zbrojenie krawędziowe jest używane do szybkiego wygenerowania zbrojenia konstrukcyjnego
wzłuż krawędzi takich elementów jak ściana i strop.Narzędzie jest dostępne na karcie PowerPack Detailing:

To polecenie działa poprzez wybranie jednej (lub więcej) płaszczyzny krawędzi, dzięki czemu zbrojenie może
być generowane w tym samym momencie w kilku miejscach.

17

Co nowego GRAITEC PowerPack for Revit 2021

Okno konfiguracyjne pozwala na wstawienie:
 Prętów poprzecznych (otwwartych lub zamkniętych)

 Prętów podłużnych, indywidualne ustawienia dla dolnych, górnych i krawędziowych

Dzięki odpowiedniej konfiguracji ustawień możemy otrzymać poniższe przykłady:
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Pręty odgięte
Głowne cechy i korzyści:
 Łatwe I szybkie odginanie końców prętów
 Duże możliwości konfiguracji
Nowe narzędzie Pręty odgięte jest używane do szybkiego odgięcia wybranych prętów podłużnych.Narzędzie
jest dostępne na karcie PowerPack Detailing:

Polecenie jest szczególnie pomocne we wszystkich sytuacjach, w których chcemy uniknąć kolizji prętów
współliniowych.

Kolejny przykład odgiętych prętów w słupach.

W oknie dialogowym ustawień, otwartym po wybraniu prętów zbrojeniowych i wywołaniu polecenia, możliwe jest
zadanie odgięcia na jednym z końców prętów lub na obu końcach jednocześnie.Dla każdego z nich możemy
ustawiać parametry geometrii niezależnie.
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Odgięcia mogą być definiowane na prętach zakończonych hakiem, lub bez haka, dla prętów pojedynczych lub w
zestawie.W przypadku prętów w zestawie, odgięcia są definiowane w kierunku prostopadłym do kierunku
rozstawu.W przypadku pojedynczych prętów kierunek odgięcia zależy od opcji "Kierunek odgięcia":



Prostopadle - pręty są odgięte w kierunku prostopadłym do najbliższej krawędzi elementu głównego; w
przypadku prętów w narożniku jest to kierunek dwusiecznej
Równoległe – pręty są odginane w kierunku równoległym do najbliższej krawędzi

Generacja zbrojenai kontrukcyjnego otworów
Głowne cechy i korzyści:
 Prosta generacja zbrojenia konstrukcynego otworów
 Duże możliwości konfiguracji
Nowe narzędzie Otwory jest używane do szybkiego wygenerowania
otworów.Narzędzie jest dostępne na karcie PowerPack Detailing:

konstrukcyjnego

zbrojenia

Polecenie automatyzuje modelowanie zbrojenia wokół otworów w płytach i ścianach. Pozwala na generowanie
prętów zbrojeniowych dla kilku otworów jednocześnie.Przy każdym użyciu narzędzia w oknie konfiguracji
możemy ustawić otuliny zbrojenia oraz różnych typy prętów zbrojeniowych.

Parametry dotyczące otuliny pozwalają na ręczne sterowanie otuliną, umożliwiają automatyczne docięcie prętów
w przypadku otworów w pobliżu krawędzi oraz dają możliwość automatycznego dopasowania położenia prętów z
uwagi na już istniejące zbrojenie, w celu zachowania właściwego przestrzennego rozmieszczenia prętów.
20

Co nowego GRAITEC PowerPack for Revit 2021

Pozostałe parametry dostępne są na niezależnych zakładkach dających cztery opcjonalne sposoby
zbrojenia:Pręty główne (pręty wzdłuż krawędzi), pręty ukośne (pręty prostopadłe do dwusiecznych kątów
narożników), pręty krawędziowe (pręty poprzeczne wzdłuż krawędzi) oraz pręty nadproża (pręty podłużne i
poprzeczne nad otworami w ścianach).Dzięki szerokiemu zakresowi ustawień możliwe są różne sposoby
zbrojenia.
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W przypadku nie prostokątnych kształtów otworów, zbrojenie jest generowane na jego prostokątnym obwodzie
zewnętrznym.

Warstwy zbrojenia
Głowne cechy i korzyści:
 Możliwość przypisania zbrojenia do warstwy
 Łatwe zarządzanie warstwami
 Szybkie ukrywanie/wyświetlanie wybranych warstw
W najnowszej wersji wprowadzono nową funkcjonalność przypisywania zbrojenia do warstwy (np. górnej lub
dolnej) w celu łatwego i szybkiego filtrowania zbrojenia.
Warstwa ta może odnosić się do geometrycznego umiejscowienia zbrojenia, ale także do innego celu, np. jego
funkcji.
Informacje o przypisanej warstwie są zapisywane za pomocą parametrów współdzielonych: G.Rebar Location
dla prętów zbrojeniowych and G.Fabric Location Dla siatek zbrojeniowych.
Przypisanie jest wykonywane automatycznie i ręcznie.Metoda automatyczna jest zastosowana podczas
generowania zbrojenia przy użyciu modułów obliczeniowych lub makr zbrojenia w PowerPack.Na przykład pręty
górne w fundamencie mają automatycznie przypisaną wartość T (domyślna nazwa dla zbrojenia górnego).
Zauważ - automatyczne przypisanie odbywa się dla wybranych prętów zbrojeniowych, na przykład w przypadku
fundamentu do dolnych i górnych prętów w stopie.

Ręczne przypisanie odbywa się poprzez selekcję prętów i użycie narzędzia Przypisz warstwę, z karty PowerPack
Detailing.
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Narzędzie Przypisz warstwę otwiera nowe okno z listą gotowych warstw.

Zawartość listy opiera się na konfiguracji z okna Definicja warstw zbrojenia, otwieranego przez polecenie
Definicja warstw.Użytkownik może modyfikować nazwy dla warstw domyślnych, skorzystać z opcji Aktywny, aby
ograniczyć listę warstw, które mogą być dostępne podczas przypisywania oraz dodać nowe pozycje/warstwy do
grupy Inne.

Przypisanie warstw jest wykorzystywane głównie w nowych opcjach narzędzi do kontroli widoczności zbrojenia patrz część dokumentu dotycząca poprawy widoczności prętów zbrojeniowych.

Nowy format okien dialogowych
Głowne cechy i korzyści:
 Ujednolicenie wyglądu i formatu okien dialogowych
 Łatwiejsze wprowadzanie danych
 Możliwość modyfikacji parametrów dla wielu elementów dzięki “drzewkowemu” menu
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Okna dialogowe do definiowania geometrii, do określania założeń projektowych i edycji zbrojenia zostały
całkowicie zmodyfikowane.Wszystkie okna mają jednolity wygląd, rozmiar, układ i wprowadzanie
danych.Dodatkowo, poszczególne okna dialogowe zostały pogrupowane i są dostępne na liście po lewej stronie
okna.

Lista po lewej stronie okien dialogowych może mieć strukturę drzewa.Oprócz zwiększenia przejrzystości wyboru
poszczególnych opcji, struktura drzewa oferuje dodatkowe funkcje, w tym funkcję dziedziczenia własności.Jest
ona bardzo przydatna zwłaszcza w przypadku makr do edycji zbrojenia, ponieważ pozwala na jednoczesną
modyfikację jednej z funkcji (np.śr ednicy) dla całej grupy zbrojenia poprzez zmianę pozycji nadrzędnej w
drzewie.Zobaczmy przykład belki trójprzęsłowej z dwoma warstwami zbrojenia dolnego:

W zależności od wyboru odpowiedniej pozycji na drzewie zmiany zostają wprowadzone w różnych miejscach:

tylko pierwsza warstwa w wszystkie
przęśle 1
przęśle 1

warstwy

w wszystkie
warstwy
wszystkich przęsłach

we wybrane
warstwy
dowolnych przęsłach

w
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Zauważ, że mamy możliwość wyboru dowolnych warstw za pomocą klawisza “ctrl”.
Jeśli parametr ma inną wartość na wybranych warstwach, wówczas wyświetlany jest znak * (dla wartości) lub tekst
*Varies* (dla listy). Wpisanie 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
poprzez najechanie kursorem na odpowiedni element listy.

Nowy sposób opisywania kilku prętów
Głowne cechy i korzyści:
 Pozwala opisywać kilka prętów jedną etykietą
Nowe narzędzie Opisz wiele prętów jest dostępne na karcie PowerPack Detailing:

Jest używane do tworzenie specjalnej etykiety dla kilku wybrany prętów z takim samym numerem.

26

Co nowego GRAITEC PowerPack for Revit 2021
Etykieta dla wielu prętów jest przeznaczona do oznaczania identycznych prętów podłużnych w przekroju, które
są modelowane jako pojedyncze pręty (jak na lewym obrazku), ale może być również używana do opisywania
pojedynczych prętów i prętów w zestawie (jak na prawym obrazku powyżej).
Polecenie obsługuje dwa scenariusze pracy - albo wybieranie prętów jeden po drugim po wywołaniu polecenia,
albo wybieranie prętów przed jego wywołaniem.Polecenie korzysta z domyślnej rodziny etykiety/aktualnie
ustawionej dla prętów zbrojeniowych (można je ustawić w rozwijanym panelu karta Opisz -> panel Oznaczenie
-> Wczytane oznaczenia i symbole-> Zbrojenie prętami).

Ulepszenia
Widoczność zbrojenia
Głowne cechy i korzyści:




Prostsze ukrywanie/wyświetlanie całego zbrojenia
Szybkie wyświetlanie warstw zbrojenia

Narzędzie związane z wyświetlaniem zbrojenia zostało wzbogacone o nowe funkcje.
Do funkcjonalności Widoczność zbrojenia dodano nową grupę opcji, wybór według warstw.

Po wybraniu opcji Góra lub Dół aktywowane jest dodatkowe filtrowanie dla zbrojenia, odpowiednio przez
warstwę Górną i Wewnętrzną lub Dolną i Zewnętrzną warstwę.Gdy wybrana jest opcja Wybrane, wówczas
wybór warstw do wyświetlenia jest dokonywany za pomocą okna dialogowego otwieranego przez przycisk
Wybierz warstwy.

Ponadto, trzy nowe polecenia są dostępne na liście rozwijanej w sekcji Widoczność zbrojenia:Według warstw,
Ukryj całe zbrojenie i Pokaż całe zbrojenie.
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Narzędzia Ukryj całe zbrojenie i Pokaż całe zbrojenie pozwalają na szybkie wyłączenie lub włączenie widoczności
całego zbrojenia w danym widoku.Narzędzie Według warstw pozwala szybko wybrać zbrojenie, które ma
być wyświetlane za pomocą warstwy.

Jest to szczególnie przydatne przy generowaniu rysunków z oddzielnymi widokami dla dolnego/górnego
zbrojenia, np.dla płyt lub fundamentów.
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Ustawienia otuliny
Głowne cechy i korzyści:
 Otulina zbrojenia jest ustawiana całkowicie poprzez narzędzia Revita
 Ujednolicenie i lepsza intuicyjność
 Otulina zbrojenia może być sprawdzana podczas obliczania i weryfikacji zbrojenia
Dla wszystkich elementów zarządzanych przez moduły Graitec w programie Revit mechanizm ustawiania otuliny
został ujednolicony.Główna zmiana polega na tym, że wartość otuliny można teraz ustawić tylko na podstawie
właściwości elementów w modelu Revit. Po otwarciu okien dialogowych Założenie projektowe w programie Revit
nie można edytować wartości otulin dostępnych w zakładce Otulina. Użytkownik może jednak zmodyfikować
domyślne ustawienia programu Revit — otulina dla wskazanej strony elementu, będzie kojarzona z odpowiednią
otuliną BIM Designers.

Podczas przeprowadzania obliczeń projektowych, jak również podczas przeprowadzania weryfikacji, wartości
otulin są sprawdzane, czy są zgodne z normami. Jeżeli warunki nie są spełnione, wówczas w panelu
informacyjnym generowane są komunikaty o błędach.

Zarządzanie średnicami prętów
Głowne cechy i korzyści:
 Korzysta z aktualnych typów pręta w projekcie
 Lepsza kontrola użytych prętów
 Lepsze dopasowanie kształtów pręta
Wersja ta wprowadza zmiany związane z ustawianiem i stosowaniem średnic i typów zbrojenia podczas pracy
modułów w programie Revit.
Ustawienia globalne
Średnice prętów zbrojeniowych stosowanych przez moduły są teraz ustalane globalnie dla całego projektu, a nie
oddzielnie dla każdego elementu.Ułatwia to definiowanie i kontrolowania ustawień domyślnych.
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Średnice pręta zbrojeniowego
Lista dostępnych średnic prętów jest teraz załadowana z listy dostępnych typów prętów zbrojeniowych w
projekcie.Dzięki temu makra będą korzystać tylko średnic używanych w aktualnym projekcie Revit.

Rozwiązanie to pozwala na zastosowanie dowolnego zestawu średnic, w tym również kilku typów prętów o tej
samej wartości średnicy.Wyboru średnic do zbrojenia podłużnego i poprzecznego można dokonać w prosty
sposób za pomocą okna dialogowego Średnice zbrojenia.

Oczywiście, we wszystkich miejscach, w których dostępny jest wybór średnic, lista zawiera wszystkie średnice
obecnie dostępne w projekcie Revit.
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Kształty prętów
Mechanizm dopasowywania kształtu pręta zbrojeniowego generowanego przez moduł został ulepszony, w
przypadku, gdy nie jest zaznaczona opcja Revit "Uwzględnij haki w definicji kształtu zbrojenia".W tym przypadku
pręty są tworzone przy użyciu pasującego kształtu pręta zbrojeniowego bez haków.W związku z tym pręty
mające haki lub nie będą miały ten sam kształt zbrojenia.

Szkice prętów
Głowne cechy i korzyści:
 Lepsza jakość generowanych kształtów
 Szybsze działanie
 Nowy sposób umieszczenia szkiców na rysunku
 Możliwość wyświetlania kształtów prętów z kątem i średnicą gięcia
W celu poprawy jakości i kontroli wprowadzono ulepszenia w mechanizmach generowania szczegółów gięcia
prętów.
Aby przyspieszyć i ułatwić poprawne umieszczenie szczegółów gięcia na widoku, są one teraz generowane po
wskazaniu punktu wstawienia, zarówno dla indywidualnego doboru prętów zbrojeniowych, jak i dla generowania
dla wszystkich prętów zbrojeniowych po wybraniu elementu nadrzędnego.Pozwala to uniknąć spowolnienia
spowodowanego odświeżaniem rysunków podczas przesuwania lub powiększania.
Dodatkowo, dostępne są dwie nowe opcje kontroli lokalizacji szkiców na rysunku:Tryp prostopadły i tryb
łańcuchowy.
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Tryb prostopadły
W codziennej praktyce użytkownicy chcą umieścić szkice prętów dokładnie pod prętem zbrojeniowym, idealnie
pod nim.
Tak więc poza wskazaniem punktu wstawienia poprzez kliknięcie, użytkownicy mają teraz możliwość
aktywowania trybu prostopadłego.Schemat działania jest następujący:uruchom narzędzie "Szkic pręta", wybierz
pręt, naciśnij Shift i kliknij.W zależności od punktu kliknięcia, szkic pręta zostanie umieszczony w pozycji
prostopadłej do wybranego pręta po lewej/prawej/górnej/dolnej stronie pręta.

Ten tryb jest dostępny tylko dla pojedynczego wyboru pręta zbrojeniowego.
Przed wprowadzeniem trybu prostopadłego użytkownik musi jeszcze ręcznie wyrównać szkice prętów do
właściwej pozycji.
Tryb łańcuchowy
We wcześniejszych wersjach PP4R, przed wdrożeniem "trybu łańcuchowego", narzędzie kończyło się po
umieszczeniu pierwszego szkicu zbrojenia.Teraz komenda zapętla się, aż użytkownik wciśnie klawisz
"Esc".Zazwyczaj użytkownicy muszą umieścić na rysunku wiele szkiców, zmniejszy to liczbę potrzebnych
kliknięć.
Ponadto w oknie Konfiguracji poleceń z grupy zbrojenie dodano nową opcję Wyświetl średnicę gięcia.

Pozwala ona na wyświetlanie schematów prętów z informacją kata gięcia i symbolem średnicy.

Etykieta dla szczegółów gięcia może być teraz wybrana spośród wszystkich typów aktualnych rodzin etykiet
zbrojenia prętami, załadowanych w projekcie.
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Narzędzie Wyczyść i Aktualizuj jest teraz podzielone na dwa osobne narzędzia, są umieszczone na liście
rozwijalnej Szkic pręta.

Wyczyść - kasuje wygenerowane wcześniej szczegóły gięcia. Użytkownik może wybrać zakres, który ma zostać
usunięty, wybierając element nadrzędny lub wybierając z okna konfiguracji pomiędzy "Widok aktywny" a "Cały
projekt".
Aktualizuj - aktualizuje wcześniej wygenerowane szczegóły gięcia. Użytkownik może wybrać zakres, który ma
być aktualizowany, wybierając element nadrzędny lub wybierając z okna konfiguracji pomiędzy "Widok aktywny"
a "Cały projekt".Polecenie to jest przydatne, gdy automatyczna aktualizacja szczegółów gięcia (dostępna w oknie
konfiguracyjnym) jest dezaktywowana.
Schematy prętów w zestawieniach
Głowne cechy i korzyści:
 Lepsza jakość generowanych kształtów w zestawieniach
 Możliwość wyświetlania kształtów prętów z kątem i średnicą gięcia
W celu poprawy jakości i kontroli wprowadzono ulepszenia w mechanizmach generowania schematów gięcia
prętów w zestawieniach.
Jedną ze zmian jest podział mechanizmu generowania schematów prętów zbrojeniowych widocznych na
schematach i wykorzystywanych jako detale gnące na rysunkach.Dzięki temu reprezentacja pręta w
zestawieniach jest pojedynczą linią, a nie rzeczywistą średnicą pręta, co poprawia ich
przejrzystość.

Zmodyfikowano również mechanizm skalowania stosowanych schematów i czcionek.W oknie konfiguracyjnym, w
zakładce Schematy prętów, można teraz ustawić typ tekstu używanego na schematach, co w połączeniu z opcją
Skala widoku pozwala na dopasowanie do swoich potrzeb rozmiaru opisów na wygenerowanych obrazach.
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Tak więc wszystkie teksty używane na schematach mają ten sam rozmiar i zależą tylko od ustawionej skali i rodzaju
tekstu.

Nowa opcja Wyświetl średnicę gięcia jest dostępna także dla schematów prętów generowanych w zestawieniach,
pozwala na wyświetlenie wartości kata gięcia, symbolu i wartości średnicy gięcia.
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