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Steel Structure Designers
Ulepszenia w Steel Structure Designers 2017 R2
Połączenie osi do węzłów
Opcja ta umożliwia dostosowanie położenia osi referencyjnej w odniesieniu do elementów, poprzez wybór:
 wyrównania osi do krawędzi przekroju;
 wyrównania osi do środka ciężkości przekroju, w celu uzyskania połączenia elementów w węzłach.

Ulepszenie to zostało dodane do definicji płatwi, rygli bocznych, stężeń ściennych oraz stężeń dachowych.
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Wyrównanie otworów
W zakładce do definicji otworów została dodana nowa opcja, służąca do wyrównania elementów do punktów
referencyjnych lub linii systemowych. Pozwala ona na dokładniejszą kontrolę położenia obramowania otworów.

Wybór sposobu definicji płatwi i rygli ściennych
Dla płatwi i rygli ściennych wprowadzono możliwość wyboru parametru określającego sposób definicji geometrii:
poprzez Liczbę elementów lub poprzez Odległość miedzy nimi.

5

Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers – 2017 R2
Ulepszenia w Stair & Railing Designers 2017 R2
Nowy typ mocowania
Dla przypadku, w którym balustrada mocowana jest do elementu betonowego, dostępny jest nowy typ
mocowania za pomocą kotew.
Nowa opcja jest dostępna z Słupki > Połączenia słupka > Typ łącznika.
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Ciągła poręcz górna
To ulepszenie dotyczy definicji poręczy górnej. W najnowszej wersji programu pojawiła się nowa opcja, która
umożliwia definicję poręczy górnej jako pojedynczego ciągłego elementu.
Opcja ta jest dostępna w Poręcze > Poręcz górna > Użyj belki ciągłej.
Również zakończenia poręczy mogą tworzyć jeden wspólny element z poręczą górną, poprzez zaznaczenie
opcji 'Użyj belki ciągłej' w oknie Poręcze > Zakończenie poręczy.
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Steel Connection Designer 2017 R2
Spawane połączenie belki do słupa
Od wersji 2017 R2 można tworzyć połączenie spawane belki do słupa wybierając opcję "włącz spoiny"
dostępne w oknie dialogowym "Śruby".
Wybór tej opcji skutkuje powstaniem spawanego połączenia między belką i słupem, bez definicji blachy czołowej i
śrub. Obliczenia i weryfikacje takiego połączenia prowadzone są zgodnie z PN-EN 1993-1-8.
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Zostały również dodane nowe opcje związane z definicją spoin.
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Nowa zakładka "Elementy"
W oknie dialogowym geometrii Steel Connection Designer w Advance Design dostępna jest nowa zakładka
"Elementy". Zawiera ona przydatne informacje na temat łączonych elementów, takie jak rodzaj profili, klasa
przekroju i współrzędne końców.
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Reinforced Concrete BIM Designers
Ulepszenia wspólne dla wszystkich modułów
Wymiarowanie według amerykańskich i kanadyjskich norm
Advance BIM Designers 2017 R2 umożliwia przeprowadzenie obliczeń wymiarowania zbrojenia według
amerykańskiej normy ACI 318-14 i kanadyjskiej CSA. Obliczenia, dostępne opcje i raporty zostały dostosowane
zgodnie z wymaganiami tych norm.

Lista materiałów
Dzięki opcji Lista materiałów można oszacować koszt wykonania elementu, definiując cenę jednostkową dla
danej kategorii (objętość betonu, ciężar stali i powierzchnia szalunku). Otrzymane informacje o ilości
potrzebnych materiałów (betonu, stali zbrojeniowej i deskowania) umożliwiają na łatwe oszacowanie kosztów
obliczanego elementu.

Informacje te dostępne są również w raportach obliczeniowych:
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Reinforced Concrete Beam Designer 2017 R2
Panel informacyjny
W dolnej części okna z widokiem modelu, po przeprowadzeniu obliczeń prezentowany jest panel informacyjny
ze szczegółami przeprowadzonych weryfikacji.

Panel zawiera najważniejsze informacje podsumowujące przeprowadzone weryfikacje, w tym::
 wartości wymiarujące i odpowiadające im stopnie wytężenia dla różnego typu weryfikacji (zbrojenia,
zarysowania, ugięcia, naprężenia);
 powierzchnie zbrojenia (podłużnego i poprzecznego) i związane z nimi wartości sił wymiarujących i
nośności.
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Import obciążeń za pomocą pliku .txt
Ta wersja zawiera możliwość importowania obciążeń za pomocą pliku .txt.

Wszystkie siły muszą być zapisane w następującej formie (dla sił podłużnych, momentów zginających i
skręcających oraz sił tnących):
Rzędna

WartośćMinimalna WartośćMaksymalna

Siły zdefiniowane w tym pliku są wczytywane dla bieżącego przęsła belki i wybranego przypadku obciążenia.
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Belki jako podpory do innych belek w programie Revit
W poprzedniej wersji programu tylko słupy i ściany były traktowane jako podpory dla belek.
W Advance BIM Designers 2017 R2, jeśli dana belka nie jest oparta na słupach lub ścianach, inna belka jest
traktowana jako podpora jeśli spełnione są warunki:
 belka podpierająca musi mieć większą wysokość niż belka podpierana;
 obie belki nie mogą być równoległe i muszą się przecinać;
 jeśli istnieje więcej niż jedna belka spełniająca powyższe warunki, wybierana jest belka prostopadła do
analizowanej.
Jeśli przecinająca belka nie spełnia tych warunków uważa się, że nie podpiera analizowanej belki.

W powyższym przypadku analizowana belka jest traktowana jako dwuprzęsłowa.
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Reinforced Concrete Column Designer 2017 R2
W obecnej wersji programu po zdefiniowaniu geometrii elementu, obciążenia i założeń projektowych, można w
pełnym zakresie przeprowadzić obliczenia, zweryfikować nośność za pomocą krzywych interakcji, a także
uzyskać rysunki zbrojenia wraz z raportem obliczeń.

15

Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers – 2017 R2
Reinforced Concrete Footing Designer 2017 R2
Mimośród dwukierunkowy
Dla każdego kierunku prowadzona jest weryfikacja mimośrodu według punktu 6.5.4 normy PN-EN 1997-1
(EC7); artykuł ten wymaga, że należy podjąć specjalne środki ostrożności gdy mimośród obciążenia przekracza
1/3 szerokości stopy.
W tej wersji programu prowadzona jest weryfikacja mimośrodu od obciążenia obliczeniowego, sprawdzająca
czy siła ta znajduje się wewnątrz elipsy, która dla dwukierunkowego mimośrodu zdefiniowana jest za pomocą
równania: (ex/a) 2 + (ey/b) 2 = (1/3)2.
Elipsa ta jest prezentowana również w formie graficznej:
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Obliczenia nośności podłoża gruntowego według DIN 1054
Obliczenia nośności podłoża gruntowego zostały rozszerzone o możliwość prowadzenia obliczeń zgodnie z
wymaganiami niemieckiej normy DIN 1054. Modyfikacja ta ma wpływ zarówno na wygląd okien dialogowych jak
i zawartość raportów obliczeniowych..
Obliczenia nośności według DIN 1054 mogą być prowadzone na różne sposoby:
 Z wykorzystaniem tabeli wartości według DIN 1054: wartości w tabeli zależą przede wszystkim od
rodzaju gruntu i wymiarów stopy. W szczególnych przypadkach wartości tabelaryczne mogą być
modyfikowane (odpowiednio zwiększane lub zmniejszane).
 Z wykorzystaniem wartości z własnej tabeli: metoda stosowana gdy dany projekt zawiera dane
geotechniczne z tak zdefiniowanymi wartościami tabelarycznymi. W tym przypadku użytkownik jest
również w stanie włączyć odpowiednie opcje do zwiększenia/zmniejszenia wartości (o ile takie
zwiększenie lub zmniejszenie wartości może być rozważane).
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Nośność podłoża gruntowego na obszarach sejsmicznych według NTC 2008
Obliczenia nośności podłoża gruntowego na obszarach sejsmicznych zostały dostosowane do wymagań
włoskiej normy NTC 2008. Modyfikacja ta ma wpływ zarówno na wygląd okien dialogowych jak i zawartość
raportów obliczeniowych.
W oknie założeń projektowych pojawiła się możliwość wyboru kategorii gruntu:

W raporcie, wzór do wyznaczania nośności gruntu został uzupełniony o nowe współczynniki zq, zγ, i zc.
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