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Structural BIM Designers 
 

Steel Structure Designer 2017 R2 
Možnost "Připojit osu do uzlu" 
Tato možnost slouží k úpravě pozice referenční osy vzhledem k prvkům s volbou: 
 zarovnání referenční osy k povrchu výběru; 
 zarovnání referenční osy k těžišti průřezu pro spojení všech prvků v uzlech. 

 

 
Toto vylepšení bylo doplněno pro vaznice, bočnice, střešní a postranní zavětrování. 
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Zarovnání" otvorů 
V záložce "Otvory" byla doplněna nová možnost pro zarovnání prvků rámu podle referenčního bodu nebo 
systémové osy. Nyní je možné upravovat přesnou polohu vysazení rámů otvorů.  

 

Definice vaznic a bočnic 
Nové parametry:Podle počtu, podle vzdálenosti umožňují přesnější určení rozvržení prvků vaznic a bočnic.  
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Steel BIM Designers 
 

Stair & Railing Designer 2017 R2 
Nové kotvy pro přípoje sloupků 
Pro situace, kdy prvek podepírající zábradlí je betonový prvek, je dostupný nový typ spojovacího prvku pro 
základovou desku sloupku, který umožňuje výběr kotvy.  

Nová možnost je dostupná pro Sloupek > Přípoj sloupku se základem > Typ spojovacího prvku. 
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Spojité horní madlo 
Vytvoření standardního zábradlí s možností horního a středního madla. V Stair & Railing Designer 2017 R2 byla 
zapracována nová možnost nastavení horního madla jako jednoho spojitého nosníku pro přesnější výrobní 
dokumentaci a výkazy materiálu.  

Tato možnost je dostupná v Zábradlí > Horní madlo > Použít spojitý nosník. 

Ukončení madla je možné přidat ke stejnému spojitému nosníku pomocí možnosti "Použít spojitý nosník" v 
Zábradlí > Konec zábradlí. 
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Steel Connection Designer 2017 R2 
Svařovaná momentová čelní deska 
Ve verzi 2017 R2 je možné vytvářet přípoj svařované momentové čelní desky jednoduše výběrem možnosti 
"vytvořit svar" v dialogu "Šrouby". 

Nový přípoj momentovou čelní deskou bude vytvořen automaticky vypnutím čelního plechu a šroubů a místo toho 
vytvořením svaru pro přípoj mezi sloupem a nosníkem. Posouzení přípoje proběhne podle ČSN EN1993-1-8. 
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V tomto vylepšení byly doplněny nové možnosti pro svar. 
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Nová záložka "Definice prvků" 
V dialogu Geometrie v prostředí Steel Connection Designer nad Advance Designem je nyní dostupná nová 
záložka "Definice prvků". V této záložce lze nalézt informace o hlavních spojovaných prvcích (nosník, sloup), 
jako jsou typ profilu, třída oceli nebo geometrie. 
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Reinforced Concrete BIM Designers 
 
 

Obecná vylepšení 
Posouzení pro Spojené Státy a Kanadu 
V Advance BIM Designers 2017 R2 jsou zapracované posudky pro Spojené Státy a Kanadu podle norem ACI 
318-14 a CSA. Grafické uživatelské rozhraní i finální zprávy s posouzením byly přizpůsobeny požadavkům 
těchto norem. 

 

Výkaz materiálu 
Pomocí funkce pro výkaz materiálu je možné vyčíslit celkové náklady na realizaci prvku ve vybraných 
měnových jednotkách přes definici jednotkové ceny pro každou kategorii materiálu. Zobrazí se taky výkaz všech 
požadovaných materiálů (beton. výztuž a bednění) pro rychlý odhad nákladů na prvek. 

 
Tyto informace byly doplněny taky do generovaných zpráv: 
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Reinforced Concrete Beam Designer 2017 R2 
Panel informací 
V pohledu modelu se nachází detailní informační panel se základními výsledky a plochami výztuže získanými v 
rámci posouzení.  

 
Informace zobrazené v tomto panelu jsou prvním krokem před podrobnou kontrolou posouzení a obsahují 
detaily ohledně:  
 základní výsledky posouzení pro beton/výztužné pruty, trhliny a průhyby, hodnoty u horního a dolního 

povrchu stejně jako stupně využití nebo vyztužení.  
 plochy výztuže pro hlavní pruty (podélné a příčné) a odpovídající dimenzační zatížení a únosnosti. 
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Import zatížení v souboru .txt 
Tato verze nabízí možnost importu manuální definice zatížení ze souboru .txt. 

 
Všechno zatížení musí být zapsáno v následujícím formátu pro:  normálové síly, ohybové momenty, smykové 
síly a kroutící momenty: 

Pozice     MinimálníHodnota     MaximálníHodnota 
Zatížení definované v tomto souboru bude načteno pro aktuálně vybrané pole nosníku a zatěžovací stav v 
Reinforced Concrete Beam Designer. 
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Nosníky podepírající další nosníky v Revitu 
Dříve byly uvažované jako podpory nosníku pouze sloupy a stěny. 

Pro Advance BIM Designers 2017 R2, pokud nejsou dostupné sloupy a stěny, za podporu může být považován 
při splnění některých podmínek taky nosník.   
 Nosník, který má sloužit jako podpora musí mít větší výšku než hlavní nosník; 
 Musí svírat s hlavním nosníkem úhel jiný než 0; 
 V případě, že předchozí dvě podmínky splňuje více než jeden nosník, vybraný bude nosník kolmý k 

hlavnímu nosníku. 

Pokud podepírající nosník nesplňuje tyto podmínky, bude konec podepíraného nosníku uvažovaný jako 
konzola. 

 
Proto bude pro uvedený případ vybraný nosník navržen jako spojitý nosník o dvou polích, s mezilehlou 
podporou. 
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Reinforced Concrete Column Designer 2017 R2 
Po definici geometrie konstrukčních prvků, nastavení zatížení a obecných předpokladů lze jednoduše posoudit 
průřez železobetonového sloupu pomocí interakčních křivek a získat výkres výztuže nebo detailní zprávu se 
všemi provedenými posouzeními. 
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Reinforced Concrete Footing Designer 2017 R2 
Obousměrná excentricita 
Posouzení excentricity podle ČSN EN1997-1, 6.5.4 se provádí pro všechny směry patky: článek uvádí 
podmínku nutnosti zvláštních opatření pokud excentricita zatížení překročí 1/3 šířky pravoúhlého základu, teda 
pokud eB překročí B/3 nebo eL překročí L/3. 

Zatížení je navíc posuzováno uvnitř kritické elipsy, s ohledem na skutečnost, že pro excentricitu ve dvou 
směrech je limitní podmínka definována eliptickou rovnicí:  (ex/a) 2 + (ey/b) 2 = (1/3)2. 
Tato elipsa je navíc zobrazena graficky: 
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Výpočet únosnosti podle DIN 1054 
Výpočet únosnosti byl doplněn o požadavky Německé normy DIN 1054. Tato úprava se projevuje jak v 
uživatelském rozhraní, tak i ve zprávě s posudkem. 

Únosnost podle DIN 1054 může být vypočítaná různými způsoby: 
 Z tabulkových hodnot podle DIN 1054: tyto tabulkové hodnoty závisí především na typu zeminy a 

rozměrech základu. Navíc k těmto tabulkových hodnotám pro některé zvláštní případy lze hodnoty upravit 
(zvýšit nebo snížit). 

 Definice vlastních tabulkových hodnot: v některých případech jsou tyto hodnoty, závislé na rozměrech 
základu, dodány externě. Uživatel má možnost definovat tyto specifické tabulkové hodnoty, stejně jako 
hodnoty možného zvýšení/snížení (pokud se má nárůst nebo pokles těchto hodnot uvažovat nebo nemá). 
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Výpočet seizmické únosnosti podle NTC 2008 
Výpočet únosnosti v seizmických podmínkách byl upraven podle požadavků Italské normy NTC 2008. S touto 
změnou souvisí změny na úrovní uživatelského rozhraní a zpráv posouzení. 

V uživatelském rozhraní byla zapracována možnost výběru kategorie podloží: 

 
Ve zprávě byl vzorec pro únosnost rozšířen o nové součinitele zq, zγ,a zc. 
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