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O przewodniku 

 

Multimedialny przewodnik opracowany przez firmę GRAITEC 
przedstawia i objaśnia zagadnienia związane z tworzeniem 
rozwiązań dla zbrojenia elementów konstrukcji. 

Funkcja zbrojenia dynamicznego jest nową technologią 
programu Advance dającą dużą elastyczność w projektowaniu 
konstrukcji żelbetowych. 

Jedną z podstawowych zalet rozwiązań zbrojenia jest ich 
skalowalność, która powoduje, że tworzone zbrojenie jest 
zawsze dostosowane do rozmiarów elementu 
konstrukcyjnego. Tworzone zbrojenie jest uwzględniane już na 
etapie modelu i może być użyte na dowolnych rysunkach oraz 
zestawieniach. 

W pierwszych 3 lekcjach tego przewodnika, krok po koku 
zostały omówione zagadnienia związane z tworzeniem 
rozwiązań zbrojenia. 

Lekcja 4 przewodnika zawiera objaśnienia dotyczące 
możliwości jak i sposobu zastosowania utworzonego 
rozwiązania dla przygotowanego fragmentu konstrukcji. 

Aby ułatwić korzystanie z przewodnika do każdej lekcji zostały 
przygotowane pliki video w formacie avi. 

 W tym przewodniku: 

  

Lekcja 1: Definiowanie punktów szkicu 

Lekcja 2: Rysowanie zbrojenia 

Lekcja 3: Zapisywanie rozwiązania 

Lekcja 4: Wybór i zastosowanie rozwiązania 
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Model 

W kolejnych lekcjach przewodnika dowiesz się jak stworzyć rozwiązanie zbrojenia dla belki podpartej dwoma 
słupami. 

Zacznij od utworzenia dwóch słupów w rozstawie 6.0 m o przekroju C70 a następnie belki o przekroju R40x70 
(kolejność wstawiania elementów modelu jest istotna, gdyż wpływa na numerację punktów szkicu). 

 

Rysunek 1: Widok 3D modelu 

Rozwiązanie 

Belka zostanie zazbrojona z wykorzystaniem trzech szyków prostych z różnymi rozstawami strzemion wewnątrz 
każdego z szyków. 

Rozwiązanie powinno zawierać informacje o geometrii elementu (punkty szkicu), które są niezbędne do 
właściwego rozmieszczenia prętów. Dodatkowo w tym przykładzie utworzone zostaną nowe punkty 
charakterystyczne definiujące początek i koniec przewidzianych rozkładów strzemiona. 

 

Rysunek 2: Rozwiązanie zbrojenia 
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Procedura 

Advance automatycznie tworzy punkty szkicu na wierzchołkach geometrii obiektu. Najczęściej istnieje 
konieczność dodania kolejnych punktów szkicu. W zależności od potrzeb oraz rodzaju przewidzianego 
zbrojenia, użytkownik może tworzyć kolejne punkty szkicu. 

Punkt szkicu jest rodzajem punktu charakterystycznego (zdefiniowanego przez użytkownika lub 
wygenerowanego przez program) niezbędnego do umieszczenia w elemencie właściwego zbrojenia 
wymaganego dla danego rozwiązania zbrojenia. Innymi słowy jest to punkt, od którego należy zaczynać i na 
którym należy kończyć umieszczanie wszelkich elementów zbrojenia. 

Rozwiązanie zbrojenia jest tworzone w trzech etapach: 

 tworzenie punktów szkicu rozwiązania, 

 tworzenie zbrojenia, 

 zapisanie rozwiązania. 

Zapisane rozwiązanie może zostać zastosowane dla wielu takich samych lub podobnych elementów 
pojedynczych czy też grup elementów. 
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Lekcja 1: Definiowanie punktów szkicu 

W tej lekcji dowiesz się jak utworzyć punkty szkicu dla rozwiązania zbrojenia: punkty początkowe i końcowe dla 
każdego z rozkładów (szyków). 

Domyślnie Advance tworzy punkty szkicu na wierzchołkach geometrii obiektów. Aby uzupełnić rozwiązanie 
należy utworzyć kolejne punkty szkicu wraz z określeniem zależności pomiędzy nimi (np. odległość między 
punktami). 

Wartości odległości pomiędzy punktami mogą zostać wprowadzone w interfejsie rozwiązania. 

W tej części przewodnika dowiesz się jak: 

 utworzyć rysunek dla rozwiązania zbrojenia, 

 utworzyć nowe punkty szkicu przez przesunięcie istniejących punktów szkicu. 

 

Rysunek 3: Podstawowy układ widoków dla rozwiązania zbrojenia – punkty szkicu 
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Krok 1: Definicja układu widoków dla rozwiązania zbrojenia 

W tym kroku dowiesz się jak utworzyć właściwy układ widoków dla tworzonego rozwiązania zbrojenia. 

1. Z paska narzędzi Rozwiązania zbrojenia wybierz funkcję „Definiuj rozwiązanie” . 

Advance przełączy się do trybu tworzenia rozwiązania dla zbrojenia. 

2. Zaznacz elementy konstrukcji jak na powyższym rysunku.  

3. Naciśnij Enter. 

4. Wybierz szablon układu widoków, w którym zostanie zdefiniowane rozwiązanie zbrojenia: Elewacja 
przednia, widok izometryczny i ciecie lewe.  

Wskazówka: Wybierz układ widoków zawierający widok izometryczny. Wybranie szablonu 
zawierającego widok izometryczny pozwala łatwiej zorientować się w położeniu 
punktów szkicu w 3D 

 

Rysunek 4: Wybór szablonu układu widoków 

5. Naciśnij Dalej. 

6. W oknie “Parametry widoku”, kliknij Zakończ. 

Rysunek bazowy do tworzenia rozwiązania zbrojenia został stworzony i jest wyświetlany w Pilocie. 

 

Rysunek 5: Pilot – Rysunek bazowy dla tworzonego rozwiązania 
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Advance automatycznie tworzy punkty szkicu na wierzchołkach geometrii obiektu. 

  

Rysunek 6: Domyślne punkty szkicu 

Wskazówka: Punkty szkicu są przedstawiane na rysunku w formie czerwonych kropek z literowymi   lub 
literowo-liczbowymi oznaczeniami.  

 

Rysunek 7: Widok izometryczny z punkami szkicu 
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Krok 2: Dodawanie punktów szkicu 

W tym kroku dowiesz się jak utworzyć nowe punkty szkicu będące punktami początkowymi lub końcowymi 
trzech rozkładów (punkty H1, G1 I1, J1). Nauczysz się jak utworzyć punkty szkicu korzystając z funkcji 
przesunięcia. 

 

Rysunek 8: Punkty szkicu na widoku z przodu 

Wskazówka: W celu lepszej orientacji w położeniu poszczególnych punktów skorzystaj z widoku  
izometrycznego. 

Domyślnie w strefie Lleft jest tylko jeden punkt: D1 – punkt końcowy rozkładu Lleft. 

Wymagane są kolejne dwa punkty: 

 Pierwszy punkt rozkładu Lleft: H1 

 Pierwszy punkt rozkładu Central: G1 

Analogicznie w strefie Lright wymagane są również dwa dodatkowe punkty szkicu: 

 Pierwszy punkt rozkładu Lright: J1 

 Drugi punkt rozkładu Central: I1 

Tworzenie pierwszego punktu szkicu (G1) dla rozkładu środkowego Central 

Punkt szkicu G1 zostanie utworzony przez przesunięcie punktu D1 na kierunku D1 – C1 o odległość 0.8 m. 

 

Rysunek 9: Punkt szkicu G1 
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1. Z paska narzędzi Szkic wybierz funkcję „Utwórz punkt szkicu przez przesunięcie” . 

2. Jako punkt bazowy dla przesunięcia wybierz punkt D1. 

 

Rysunek 10: Punkt szkicu D1 

4. W oknie dialogowym „Punkt szkicu przez przesunięcie” kliknij na ikonkę  znajdującą się obok pola 
rozwijalnej listy „Przesunięcie o wektor”. 

5. W oknie dialogowym “Definicja wektora” w zakładce Pomiędzy punktami  wybierz dwa punkty definiujące 
wektor przesunięcia:  

 Pierwszy punkt: D1 

 Drugi punkt: C1 

 

 

Rysunek 11: Definiowanie wektora przesunięcia 

6. Naciśnij OK aby wyjść i zamknąć okno dialogowe. 

7. Aby zdefiniować odległość przesunięcia w oknie “Punkt szkicu przez przesunięcie” kliknij ikonkę  
znajdującą się obok pola rozwijalnej listy „Z długością”. 

 

Rysunek 12: Okno dialogowe “Punkt szkicu przez przesunięcie“ 
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8. W oknie dialogowym “Definicja odległości” w zakładce Pomiędzy punktami  wprowadź następujące dane: 

 Zaznacz opcję Pobierz wartość z 
parametrów dynamicznego zbrojenia. 

 W polu „Wartość domyślna” wprowadź 
odległość nowozdefiniowanego punktu od 
punktu początkowego 0.8 m. 

 Nazwij definiowaną odległość jako Lleft. 

 

Rysunek 13:  Okno “Definicja odległości” – wprowadzanie 
wartości odległości przesunięcia 

9. Naciśnij OK aby wyjść i zamknąć okno dialogowe. 

10. Aby zakończyć definicję przesunięcia kliknij OK. 

Punkt szkicu G1 został utworzony. 

 

Rysunek 14: Punkt szkicu G1 

Tworzenie pierwszego punktu (H1) dla rozkładu Lleft 

Punkt H1 zostanie utworzony przez przesunięcie punktu G1 o 0.1 m na kierunku C1-D1. 

 

Rysunek 15: Punkt szkicu H1 
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1. Wybierz punkt G1. 

2. Z paska narzędzi Szkic wybierz funkcję „Utwórz punkt szkicu przez przesunięcie” . 

3. W oknie dialogowym „Punkt szkicu przez przesunięcie” kliknij na ikonkę  znajdującą się obok pola 
rozwijalnej listy „Przesunięcie o wektor”. 

4. W oknie dialogowym “Definicja wektora” w zakładce Pomiędzy punktami wybierz dwa punkty definiujące 
wektor przesunięcia:  

 Pierwszy punkt: C1 

 Drugi punkt: D1 

 

Rysunek 16: Definicja wektora przesunięcia dla punktu H1 

5. Naciśnij OK aby wyjść i zamknąć okno dialogowe. 

6. Aby zdefiniować odległość przesunięcia w oknie “Punkt szkicu przez przesunięcie” kliknij ikonkę  
znajdującą się obok pola rozwijalnej listy „Z długością”. 

7. W oknie dialogowym “Definicja odległości” w zakładce Pomiędzy punktami  wprowadź następujące dane: 

 Zaznacz opcję Pobierz wartość z 
parametrów dynamicznego zbrojenia. 

 W polu „Wartość domyślna” wprowadź 
odległość nowozdefiniowanego punktu od 
punktu początkowego 0.1 m. 

 

 

Rysunek 17: Okno “Definiuj odległość” – wprowadzanie 
wartości odległości przesunięcia 

8. Naciśnij OK aby wyjść i zamknąć okno dialogowe. 

9. Aby zakończyć definicję odległości przesunięcia kliknij OK. 

Punkt szkicu H1 został utworzony w strefie Lleft. 

 

Rysunek 18: Punkt szkicu H1 
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Tworzenie drugiego punktu (I1) dla rozkładu środkowego (Central) 

Punkt C1 zostanie utworzony przez przesunięcie punktu  o 0.7 m na kierunku C1-D1. 

 

Rysunek 19: Tworzenie punktu szkicu I1 

1. Wybierz punkt C1. 

2. Z paska narzędzi Szkic wybierz funkcję „Utwórz punkt szkicu przez przesunięcie” . 

 

Rysunek 20: Punkt szkicu C1 

3. Aby zdefiniować odległość przesunięcia w oknie “Punkt szkicu przez przesunięcie” kliknij ikonkę  
znajdującą się obok pola rozwijalnej listy „Z długością”. 

 

Rysunek 21: Dialogowego “Punkt translacji“ 
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4. W oknie dialogowym “Definicja odległości” w zakładce Pomiędzy punktami  wprowadź następujące dane: 

 Zaznacz opcję Pobierz wartość z 
parametrów dynamicznego zbrojenia. 

 W polu „Wartość domyślna” wprowadź 
odległość nowozdefiniowanego punktu od 
punktu początkowego 0.7 m. 

 Nazwij definiowaną odległość jako Lright. 
 

 

Rysunek 22: Okno “Definiuj odległość” – wprowadzanie 
wartości odległości przesunięcia 

5. Naciśnij OK aby wyjść i zamknąć okno dialogowe. 

6. Aby zakończyć definicję odległości przesunięcia kliknij OK. 

 

Rysunek 23:  Punkt szkicu I1 

 

Drugi punkt dla rozkładu Central został utworzony. 

Tworzenie pierwszego punktu (J1) dla rozkładu z prawej strony (Lright) 

Punkt szkicu J1 zostanie utworzony przez przesunięcie punktu I1 o 0.15 m na kierunku D1-C1. 

 

Rysunek 24: Punkt szkicu J1 
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1. Wybierz punkt I1. 

2. Z paska narzędzi Szkic wybierz funkcję „Utwórz punkt szkicu przez przesunięcie” . 

3. W oknie  dialogowym “Punkt szkicu przez przesunięcie“ z rozwijalnej listy wybierz wektor przesunięcia  
D1 – C1. 

 

Rysunek 25: Okno “Punkt szkicu przez przesunięcie” – wybór wektora przesunięcia 

4. Aby zdefiniować odległość przesunięcia w oknie “Punkt szkicu przez przesunięcie” kliknij ikonkę  
znajdującą się obok pola rozwijalnej listy „Z długością”. 
 

 

Rysunek 26: Okno dialogowe “Punkt szkicu przez przesunięcie“ 

5. W oknie dialogowym “Definicja odległości” w zakładce Pomiędzy punktami wprowadź następujące dane: 

 Zaznacz opcję Pobierz wartość z parametrów 
dynamicznego zbrojenia. 

 W polu „Wartość domyślna” wprowadź 
odległość nowozdefiniowanego punktu od 
punktu początkowego 0.15 m. 

 

 

Rysunek 27: Okno “Definiuj odległość” – wprowadzanie 
wartości odległości przesunięcia 

5. Naciśnij OK aby wyjść i zamknąć okno dialogowe. 

6. Aby zakończyć definicję odległości przesunięcia kliknij OK. 

Pierwszy punkt dla rozkładu Lright został utworzony. 

 

Rysunek 28: Punkt szkicu J1 
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Lekcja 2: Rysowanie zbrojenia 

W tej lekcji dowiesz się jak: 

 Utworzyć strzemiona. 

 Utworzyć rozkład/szyk dla strzemion korzystając z punktów szkicu. 

 

Rysunek 29: Rozkład strzemion 

Utwórz 3 rozkłady o różnych rozstawach dla strzemiona. Punkty wstawienia strzemiona na przekroju oraz 
punkty rozkładu na widoku z przodu muszą pokrywać się z punktami szkicu. Rozkład strzemion utwórz na 
widoku z przodu. 
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Krok 1: Wstawianie strzemion 

W tym kroku dowiesz się jak w Przekroju A-A narysować strzemię o średnicy  Ø 8 i otulinie 0.03 m. 

Przybliż Przekrój A-A. 

1. Z paska narzędzi Zbrojenie z grupy Pręty zbrojeniowe wybierz funkcję „Utwórz strzemię” . 

2. Aby zdefiniować pierwszy punkt strzemiona kliknij na punkt szkicu B1. 

 

Rysunek 30: Przekrój A-A – Pierwszy punkt strzemiona 

3. Aby zdefiniować drugi punkt strzemiona kliknij na punkt szkicu F1. 

 

Rysunek 31: Przekrój A-A –Drugi punkt strzemiona 

4. Na pasku właściwości dokonaj następujących ustawień: Ustaw wartość otuliny dla strzemiona na 0.03 m. 

 

 Wybierz średnicę strzemiona Ø 8.  

 Wybierz gatunek stali.  

 Naciśnij Enter. 

5. Kliknij na punkt F1 aby wskazać narożnik, w którym ma się znajdować hak strzemiona. 

6. Naciśnij Esc, aby zakończyć. 

 

Rysunek 32: Przekrój A-A – Strzemię prostokątne 



ZBROJENIE DYNAMICZNE - PRZEWODNIK  
 

22  

Krok 2: Tworzenie rozkładu z lewej strony w strefie Lleft 

W tym kroku dowiesz się jak utworzyć rozkład strzemiona co 0.1 m na widoku z przodu pomiędzy punktami  
H1 i D1. 

Aby uniknąć pokrywania się strzemion z rozkładu środkowego – Central, ze strzemionami z rozkładu Lleft, 
rozkład zostanie utworzony od prawej do lewej strony. 

 

Rysunek 33: Widok z przodu – Rozkład Lleft 

1. Zaznacz strzemię na Przekroju A-A. 

 

Rysunek 34: Przekrój A-A – Wybór strzemiona 

2. Z paska narzędzi Zbrojenie z grupy Szyk wybierz funkcję „Utwórz szyk prosty” . 

3. Na ekranie pojawią się dwie strzałki kierunkowe niezbędne do definicji kierunku rozkładu. Kliknij na 
poziomą strzałkę aby wskazać kierunek, na którym zostanie rozłożone strzemię. 

 

Rysunek 35: Przekrój A-A – Wybór kierunku rozkładu 
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4. Jako pierwszy punkt rozkładu wskaż punkt H1 na Widoku z przodu. 

5. Aby zdefiniować drugi punkt strzemiona kliknij na punkt szkicu D1. 

 

Rysunek 36: Widok z przodu – Drugi punkt rozkładu 

6. Na pasku właściwości ustaw rozstaw co 0.1 m i naciśnij Enter.  

7. Kliknij wewnątrz belki aby wskazać stronę, po jakiej mają zostać wstawione strzemiona. 

 

Rysunek 37: Tworzenie rozkładu 

8. Na szaro zostanie wyświetlone strzemię – przesuwając kursor w górę lub na dół ustal pozycję strzemiona: 
hak strzemiona powinien znajdować się w lewym, górnym narożniku – kliknij lewym klawiszem myszki 
aby zatwierdzić wybrane ułożenie strzemiona. 

  

Rysunek 38: Ustawianie pozycji haka strzemiona 

9. Naciśnij dwukrotnie Esc, aby zakończyć. 

Rozkład Lleft został utworzony. 

 

Rysunek 39: Rozkład Lleft 
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Krok 3: Tworzenie rozkładu z prawej strony w strefie Lright 

W tym kroku dowiesz się jak utworzyć rozkład strzemiona co 0.15 m na widoku z przodu pomiędzy punktami 
J1 i C1. 

Aby uniknąć nakładania się strzemion z rozkładu środkowego – Central, ze strzemionami w strefie Lright, 
rozkład zostanie utworzony od lewej do prawej strony. 

 

Rysunek 40: Rozkład Lright 

1. Zaznacz strzemię na Przekroju A-A. 

 

Rysunek 41: Przekrój A-A – Wybór strzemiona 

2. Z paska narzędzi Zbrojenie z grupy Szyk wybierz funkcję „Utwórz szyk prosty” . 

3. Kliknij na poziomą strzałkę aby wskazać kierunek, na którym zostanie rozłożone strzemię. 

 

Rysunek 42: Przekrój A-A – Określenie kierunku rozkładu strzemion 

4. Jako pierwszy punkt rozkładu wskaż punkt J1 na Widoku z przodu. 

5. Jako drugi punkt rozkładu wskaż punkt C1 na widoku z przodu. 

 

Rysunek 43: Widok z przodu – Drugi punkt rozkładu 
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6. Na pasku właściwości ustaw rozstaw co 0.15 m i naciśnij Enter.  

7. Kliknij wewnątrz belki aby wskazać stronę, po jakiej mają zostać wstawione strzemiona. 

 

Rysunek 44: Tworzenie rozkładu 

8. Na szaro zostanie wyświetlone strzemię – przesuwając kursor w górę lub na dół ustal pozycję strzemiona: 
hak strzemiona powinien znajdować się w prawym, górnym narożniku – kliknij lewym klawiszem myszki 
aby zatwierdzić wybrane ułożenie strzemiona. 

 

 

Rysunek 45: Ustawianie pozycji strzemiona 

9.  Naciśnij dwukrotnie Esc, aby zakończyć. 

Rozkład strzemiona w strefie Lright został utworzony. 

  

Rysunek 46: Rozkład Lright 
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Krok 4: Tworzenie rozkładu środkowego w strefie Central 

W tym kroku dowiesz się jak utworzyć trzeci, środkowy rozkład strzemiona co 0.2 m na widoku z przodu. Aby 
uniknąć nakładania się strzemion rozkład zostanie utworzony od lewej do prawej strony. 

1. Zaznacz strzemię na Przekroju A-A. 

 

Rysunek 47: Przekrój A-A – Wybór strzemiona 

2. Z paska narzędzi Zbrojenie z grupy Szyk wybierz funkcję „Utwórz szyk prosty” . 

3. Kliknij na poziomą strzałkę aby wskazać kierunek, na którym zostanie rozłożone strzemię. 

 

Rysunek 48: Przekrój A-A – Określenie kierunku rozkładu strzemion 

4. Jako pierwszy punkt rozkładu wskaż punkt G1 na Widoku z przodu. 

 

Rysunek 49:  Pierwszy punkt rozkładu 

5. Jako drugi punkt rozkładu wskaż punkt I1 na widoku z przodu. 

  

Rysunek 50: Drugi punkt rozkładu 
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6. Na pasku właściwości ustaw rozstaw co 0.2 m i naciśnij Enter.  

7. Kliknij wewnątrz belki aby wskazać stronę, po jakiej mają zostać wstawione strzemiona oraz ustal pozycję 
haka w analogiczny sposób do poprzedniego rozstawu. 

8. Naciśnij dwukrotnie Esc, aby zakończyć. 

Wszystkie rozkłady strzemiona zostały utworzone na widoku z przodu. 

 

Rysunek 51:  Widoku z przodu – Rozkład strzemion 

Krok 5: Dopasowanie ułożenia strzemion 

Aby właściwie dopasować ułożenie strzemion w rozkładach na widoku z przodu w opisywanym przykładzie 
zostanie zmieniony sposób justowania oraz wartość offsetu – odsunięcia od krawędzi. Justowanie zostanie 
ustawione do prawej a wartość odsunięcia od krawędzi zostanie ustawiona na 0. 

 

Rysunek 52: Widoku z przodu – Modyfikacja rozkładu 
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Modyfikacja rozkładu w strefie Lleft 

1. Wybierz rozkład znajdujący się w strefie Lleft. 

 

Rysunek 53: Wybór rozkładu w Lleft 

2. Na pasku właściwości dokonaj następujących ustawień: 

 w polu „Krawędź” wprowadź wartość 0 m.  

 ustaw justowanie do prawej strony.  

3. Naciśnij Enter. 

Rozkład strzemion został zmodyfikowany. 

 

Rysunek 54: Rozkład Lleft 

Modyfikacja rozkładu w strefie Central 

1. Wybierz rozkład znajdujący się w strefie Central. 

 

Rysunek 55: Widok z przodu – Wybór rozkładu środkowego „Central” 

2. Na pasku właściwości dokonaj następujących ustawień: 

 Ustaw justowanie do prawej strony.  

 W polu „Krawędź” wprowadź wartość 0 m.  

3. Naciśnij Enter. 

Rozkład środkowy został zmodyfikowany. 

 

Rysunek 56: Widok z przodu – Rozkład Central 
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Modyfikacja rozkładu w strefie Lright 

1. Wybierz rozkład znajdujący się w strefie Lright. 

 

Rysunek 57: Wybór rozkładu 

2. Na pasku właściwości dokonaj następujących ustawień: 

 Ustaw justowanie do prawej strony.  

 W polu „Krawędź” wprowadź wartość 0 m.  

3. Naciśnij Enter. 

Rozkład Lright został zmodyfikowany. 

 

Rysunek 58: Widok z przodu – Rozkład Lright 

 

Rysunek 59: Widok z przodu  
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Lekcja 3: Zapisywanie rozwiązania 

W tej lekcji dowiesz się jak należy poprawnie definiować parametry tworzonego rozwiązania. 

Dla każdego rodzaju zbrojenia użytego w trakcie tworzenia rozwiązania (np. strzemiona, rozkłady strzemion) 
należy zdefiniować odpowiednie parametry. 

W tym przykładzie zostanie stworzonych 5 kategorii, w których zgrupowane będą parametry dotyczące 
poszczególnych elementów zbrojenia. Po zapisaniu rozwiązania zdefiniowane parametry będą dostępne dla 
użytkowników do modyfikacji.  

 Strzemiona prostokątne – grupa parametrów definiujących strzemiona Norma, Gatunek stali, Średnica 
Otulina A, Otulina B, Otulina C, i Otulina D. 

 Rozkład - Strefa prawa  – grupa parametrów definiujących prawą strefę: Rozstaw i Długość strefy. 

 Rozkład - Strefa środkowa – grupa parametrów definiująca środkową strefę: Rozstaw. 

 Rozkład - Strefa lewa – grupa parametrów definiująca lewą strefę: Rozstaw i Lleft. 

 Parametry szkicu – grupa zawiera zdefiniowane w rozwiązaniu odległości: d1, d2 i Lleft. 

Zanim zaczniesz 

Po pierwsze, zdefiniuj odległość pomiędzy punktami C1-D1 i nadaj jej nazwę O. 

1. Z paska narzędzi Szkic wybierz funkcję „Definiuj odległość” . 

2. W oknie dialogowym “Definicja odległości” w zakładce Pomiędzy punktami nadaj jej nazwę: O. 
 

 Odznacz opcję Pobierz wartość z 
parametrów dynamicznego zbrojenia. 

 W polu "Pierwszy punkt” wybierz C1. 

 W polu "Drugi punkt” wybierz D1. 

 W polu „Nazwa” wprowadź nazwę 
definiowanej odległości O. 

 

 

Rysunek 60: Okno “Definiuj odległość” 

3. Naciśnij OK. 
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Krok 1: Tworzenie kategorii zbrojenia dla strzemion 

1. Z paska narzędzi Rozwiązania zbrojenia wybierz funkcję „Zapisz rozwiązanie” . 

Pojawi się okno “Podgląd 3D”. 

  

Rysunek 61: Okno dialogowe “Podgląd 3D“ 

2. Naciśnij Dalej. 

W oknie “Warunki charakterystyczne” zostanie wyświetlony podgląd modelu oraz lista dostępnych parametrów 
dla warunków charakterystycznych. 

Zwróć uwagę na warunek Belka.<SectionStringCode> == ‘R’, który został wyświetlony na poniższym rysunku. 
Warunek ten oznacza, że rozwiązanie może być zastosowane dla belek o przekroju prostokątnym R np. 
R40x60. 

 

Rysunek 62: Okno dialogowe “Warunki charakterystyczne“ 

3. Kliknij Dalej aby przejść do kolejnego okna “Parametry” 
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4. W oknie dialogowym ”Parametry”, kliknij na przycisk Dodaj kategorię. 

5. W oknie “Wprowadź nazwę” wprowadź nazwę tworzonej kategorii: Strzemiona prostokątne. 

 

 

    Rysunek 63: Tworzenie nowej kategorii rozwiązania. 

6. Naciśnij OK. 

Utworzona kategoria Strzemiona prostokątne jest wyświetlana w prawym panelu „Parametry dynamicznego 
zbrojenia”. 

 

Rysunek 64: Okno dialogowe “Parametry” 
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Krok 2: Dodawanie parametrów do kategorii 

 
W tym kroku dowiesz się w jaki sposób można dodać parametry: Norma, Gatunek stali, Średnica, Otulina A, 
Otulina B, Otulina C, i Otulina D. 
 

1. Z lewego panelu „Właściwości obiektu” w oknie “Parametry” z kategorii Strzemiona prostokątne wybierz 
parametr Norma. 

2. Kliknij na ikonkę  aby dodać wybrany parametr do kategorii Strzemiona prostokątne w prawym 
panelu „Parametry dynamicznego zbrojenia”. 

 

Rysunek 65: Parametr Norma w kategorii Strzemiona prostokątne 

Korzystając z tych samych poleceń, dodaj do kategorii „Strzemiona prostokątne” następujące parametry z listy 
w panelu po lewej stronie: Gatunek stali, Średnicę, Otulinę A, Otulinę B, Otulinę C oraz Otulinę D. 

 

Rysunek 66: Wybrane parametry w kategorii Strzemiona prostokątne 

Korzystając z tych samych poleceń utwórz następujące kategorie: 

 Rozkład – Strefa lewa i dodaj do niej parametry: Rozstaw (z grupy „Rozkład 1”) i Lleft (z grupy 
„Parametry szkicu”). 

 Rozkład – Strefa środkowa i dodaj do niej parametr: Rozstaw (z grupy „Rozkład 3”).  

 Rozkład – Strefa prawa i dodaj do niej parametr: Rozstaw (z grupy „Rozkład 2”). 
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Rysunek 67: Widok kategorii i parametrów 

Jeżeli użytkownik chce definiować długość rozkładu z prawej strony w strefie Lright, należy zdefiniować 
nowy parametr: Dlugosc strefy. 

1. Wybierz kategorię Rozkład - Strefa prawa. 

2. Wybierz opcję Dodaj parametr. 

3. W oknie dialogowym "Wprowadź parametry", wprowadź nazwę parametru: Dlugosc strefy. 

4. Naciśnij OK. 

 

 

Rysunek 68: Okno “Parametrów”– dodawanie nowego parametru 

 Utwórz kategorię Parametry szkicu i dodaj do niej następujące parametry: d1, d2 oraz Lleft: 

 

 

Rysunek 69: Okno “Parametry”– Parametry szkicu 
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Krok 3: Dodawanie formuł do parametrów 

W tym kroku dowiesz się w jaki sposób można dodać formułę dla określonych parametrów oraz jak zapisać 
skonfigurowane rozwiązanie. 

W tym przykładzie długość Lright zostanie obliczona na podstawie parametru Dlugosc strefy (parametr 
zdefiniowany przez użytkownika odpowiadający długości rozkładu z prawej strony) oraz innych parametrów 
zdefiniowanych w Kroku 2. 

W pierwszej lekcji zostały zdefiniowane dwa specyficzne punkty: H1 oraz J1 (początkowy i końcowy punkt 
rozkładu środkowego). Rozkład z lewej strony został umieszczony pomiędzy punktem H1 a punktem D1 
leżącym na skraju słupa. Rozkład z prawej strony został stworzony analogicznie do rozkładu po stronie lewej. 

Teraz, konieczne jest aby zdefiniować długość środkowego rozkładu w ten sposób aby odległość między 
środkowym a lewym rozkładem była równa odległości d2.  

Graficzna ilustracja użytych oznaczeń znajduje się  na Rysunku 70. 

Wyznaczenie parametru Lright:  

Lright = O – Lleft – Central Length 

Ilość prętów w rozstawie środkowym może być wyznaczona na dwa sposoby jako liczba całkowita: 








 








 


dkowyRozstawSro

LLO

dkowyRozstawSro

efyDlugoscStrLO
CentralStrefiewStrzIl

rightleftleft
....  

Długość strefy środkowej – Central może zostać wyznaczona na podstawie rozstawu w szyku. 

CentralStrefiewStrzIldkowyRozstawSroLOL leftright ....*  








 


dkowyRozstawSro

efyDlugoscStrLO
dkowyRozstawSroLOL

left

leftright *  

Gdzie O jest odległością D1 –C1. 

 

Rysunek 70: Ilustracja objaśniająca rozwiązanie 
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1. W oknie “Parametry” z lewego panelu „Właściwości obiektu” z kategorii Parametry szkicu wybierz 
parametr Lright. 

 

Rysunek 71: Okno dialogowe “Parametry” – Parametr Lright 

2. Enter the formula given in the beginning of this step. 

=[SKETCH.O]-[Parametry szkicu.Lleft]-round(([SKETCH.O]-[Parametry szkicu.Lleft]-[Rozkład – Strefa 
prawa.Dlugosc strefy])/[Rozkład – Strefa środkowa.Rozstaw]-0.5)*[Rozkład – Strefa środkowa.Rozstaw] 

Gdzie: 

 round (x-0.5) wyznacza liczbę całkowitą z x 

i 

 O jest odległością D1 –C1. 

Lista parametrów, które mogą zostać użyte w formule znajduje się w prawym panelu okna dialogowego. 

Wskazówka: Lista parametrów szkicu jest dostępna po kliknięciu na strzałkę znajdującą się po 
prawej stronie okna dialogowego. 

Przykładowo, aby dodać parametr O do formuły należy kliknąć na strzałkę i z rozwijalnej listy w kategorii Szkic 
wybrać pozycję O. Wybrany parametr zostanie wyświetlony w polu pod listami parametrów. 

 

 

Rysunek 72: Dodawanie parametru odległości O do formuły 

Aby dodać kolejny parametr do formuły, dwukrotnie kliknij na nim na liście po prawej stronie. 
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Rysunek 73: “Okno parametrów” - formuła rozwiązania 

5. Po wprowadzeniu całej formuły naciśnij Zakończ. 

Pojawi się okno “Zapisz jako”. 

6. Zapisz rozwiązanie pod nazwą rbs_belka w katalogu C:\Program Files\GRAITEC\Advance Concrete 
8.1\Support\Dynamic Reinforcement\ 

Wskazówka: Aby w późniejszym czasie móc modyfikować rozwiązanie lub stworzyć podobne na bazie 
już istniejącego należy zapisać plik .dwg w trakcie tworzenia rozwiązania (w trybie 
rozwiązania – szary Pilot). Jeżeli otworzysz tak zapisany plik, program nadal będzie w 
trybie tworzenia rozwiązania. 
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Lekcja 4: Wybór i zastosowanie rozwiązania 

W tej lekcji dowiesz się w jaki sposób możesz zastosować stworzone rozwiązanie do takiego samego lub 
podobnego modelu zawierającego belkę podpartą dwoma słupami. 

 

Rysunek 74: Podobne modele 

Krok 1: Zastosowanie rozwiązania 

W tym kroku dowiesz się jak zastosować stworzone rozwiązanie do modelu. 

1. Wybierz model. 

 

Rysunek 75: Wybierz model 

2. Z paska narzędzi Rozwiązania zbrojenia wybierz funkcję „Wyszukaj i zastosuj rozwiązanie” .W oknie 
pojawią się wszystkie dostępne rozwiązania dla wybranego modelu. 

3. W oknie “Wybór zbrojenia dynamicznego” znajdują się wszystkie dostępne rozwiązania pasujące do 
wybranego modelu. Wybierz uprzednio zdefiniowane rozwiązanie: rbs_belka. 
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Rysunek 76: Dialogowe “Wybierz zbrojenie dynamiczne“ 

3. Naciśnij Dalej. 

4. W oknie “Parametry” wyświetlane są kategorie oraz parametry zdefiniowane w Lekcji 3 – Krok 3. 
Wprowadź nowe wartości dla parametrów zbrojenia. 

Rozkład – Strefa prawa 

 Dlugosc strefy: 0.7 m 

 Rozstaw: 0.12 m 

Parametry szkicu 

 d2: 0.12 m 

 

Rysunek 77: Okno dialogowe “Parametry” 

5. Naciśnij Zakończ. 
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Wstawiony przez program symbol oznacza, że do danego modelu zostało zastosowane jedno z dostępnych 
rozwiązań. 

 

Rysunek 78: Oznaczenie rozwiązania zbrojenia na modelu 

Aby zobaczyć efekty utworzonego i zastosowanego rozwiązania należy utworzyć rysunek zbrojenia. 

1. Zaznacz model. 

2. Z paska narzędzi Zbrojenie wybierz funkcję „Utwórz rysunek zbrojenia”. 

3. W oknie “Tworzenie rysunku zbrojenia”, wybierz szablon: Cięcie lewe, Widok górny i Elewacja przednia. 

 

Rysunek 79: Wybór szablonu układu widoków 

4. Kliknij Dalej aby przejść do kolejnego okna “Parametry widoku”. 

5. Naciśnij Zakończ. 
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Rysunek 80: Rysunek zbrojenia wygenerowany na podstawie stworzonego rozwiązania 
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