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Witamy w GRAITEC Advance BIM Designers 2018 
GRAITEC Advance BIM Designers Suite to zestaw aplikacji automatyzujących proces BIM w zakresie obliczeń i 
tworzenia dokumentacji. Wersja 2018 zawiera wiele nowości i usprawnień, które w znacznym stopniu 
usprawniają pracę w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych jak i stalowych. 

     
Od nowej wersji, moduły Advance BIM Designers zostały zgrupowane w dwie serie: Żelbet i Stal. 

Moduły z serii Żelbet oferowane są w 2 pakietach: 
 Advance BIM Designers – Żelbet – Rysunki zbrojenia; 
 Advance BIM Designers – Żelbet – Obliczenia i rysunki zbrojenia. 

Moduły z serii Stal oferowane są również w 2 pakietach: 
 Advance BIM Designers – Stal – Połączenia; 
 Advance BIM Designers – Stal – Schody i Barierki. 

Taka modyfikacja pakietów ma na celu uwzględnienie uwag zgłaszanych przez naszych klientów w tym 
zakresie. 

Pakiet "Rysunki zbrojenia" jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników programu Revit, którzy zajmują się 
przygotowaniem dokumentacji rysunkowej.  Umożliwia on szybkie generowanie zbrojenia w modelu 3D, 
automatyzację w procesie tworzenia widoków, automatyzację przy generowaniu rysunków (zawierających 
opisy, wymiary, widoki elementów ze zbrojeniem, zestawienia) oraz dostarcza szereg narzędzi do precyzyjnego 
dopasowywania zbrojenia w modelu i na rysunkach. 

Dzięki pakietowi "Obliczenia i rysunki zbrojenia" inżynierowie mają dostęp do kolejnego poziomu 
funkcjonalności i mogą zaprojektować rozkład zbrojenia zgodnie z przepisami norm (w tym według Eurokodu), 
oraz przygotować szczegółowe raporty obliczeń, zarówno z poziomu programu Revit®, jak również z poziomu 
samodzielnej aplikacji. 
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Advance BIM Designers – Żelbet 
 

Nowości 

Współpraca z Revit 2017 i Revit 2018 
Advance BIM Designers 2018 współpracuje z Autodesk Revit w wersji 2017 oraz 2018. 

 

 

Narzędzia do zbrojenia 
W wersji 2018, panel z narzędziami do zbrojenia został przeniesiony ze wstążki programu GRAITEC 
PowerPack for Revit do wstążki GRAITEC Concrete Design. 

 

Dzięki tej nowej organizacji narzędzi do zbrojenia użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pełnego zestawu 
funkcji wspomagających tworzenie rysunków zbrojenia w programie Revit®. 

Grupy do wymiarowania 
Podczas pracy nad projektami zazwyczaj mamy do czynienia z potrzebą prowadzenia obliczeń dla dużej liczby 
elementów konstrukcyjnych. W takich przypadkach, stosowane są metody mające na celu uproszczenie 
projektu, najczęściej poprzez grupowanie elementów o tym samych wymiarach. 

Na podstawie obwiedni sił wyznacza się wówczas jednakowy rozkład zbrojenia dla wszystkich elementów w 
grupie. Uzyskuję się dzięki temu unifikację zbrojenia poprzez zmniejszenie różnorodności długości i kształtów 
wykorzystywanych prętów. 

Efekt ten może być uzyskany dzięki wykorzystaniu nowej funkcjonalności o nazwie "Grupy do wymiarowania", 
która jest dostępna w modułach żelbetowych BIM Designers działających na platformie Autodesk Revit lub 
Advance Design. 

 
Cele: 

 Łatwość zarządzania grupami słupów / fundamentów i ich zbrojeniem, dające znaczną oszczędność 
czasu zwłaszcza podczas uaktualniania.  

 Tworzenie jednakowego zbrojenia we wszystkich zgrupowanych elementach, a dzięki temu możliwość 
przygotowanie tylko jednego rysunku, z odpowiednim uwzględnieniem ilości elementów i zbrojenia w 
zestawieniach. 

 Możliwość łatwego i szybkiego przypisania tych samych parametrów materiałowych i geometrycznych 
dla wszystkich elementów w grupie; 

 Wyznaczanie obwiedni zbrojenia teoretycznego dla elementów w grupie i generowanie zbrojenia 
rzeczywistego. 
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Środowisko Revit: 
Elementy w modelu mogą być dodane do grupy poprzez wywołanie polecenia do tworzenia grupy do 
wymiarowania bezpośrednio ze wstążki GRAITEC Concrete Design. 

 
Aby przypisać elementy do grupy, elementy muszą one być: 

 tego samego rodzaju (Słup konstrukcyjny lub Fundament konstrukcyjny); 
 z takiej samej rodziny (np. Słup prostokątny, Fundament kwadratowy, itp.); 
 o tym samym przekroju (taki sam typ); 
 z tego samego materiału; 
 o tej samej wysokości (w przypadku słupów). 

Uwaga: Elementy należące już do jakiejś grupy nie mogą być dodane do innej grupy. 

Tworzenie grupy rozpoczyna się od przypisania szablonu do wszystkich wybranych elementów. Przypisanie 
szablonu do grupy wykonywane jest w oknie dialogowym automatycznie otwieranym po wywołaniu polecenia do 
tworzenia grup: 

 

Uwaga:  Przypisanie szablonu do elementów w grupie podczas etapu tworzenia grupy zapewnia poprawne 
zwymiarowanie wchodzących w jej skład elementów. 

Obliczenia dla grupy prowadzone są po wybraniu jednego z elementów z tej grupy. Czyli jak do obliczeń 
wybrany zostanie dowolny element wchodzący w skład grupy, obliczenia zostaną przeprowadzone dla 
wszystkich elementów w grupie. 

Podczas generacji rysunku, tworzony jest jeden arkusz dla grupy, który zawieraj rysunek dla jednego elementu wraz 
z zestawieniem zbrojenia uwzględniającym całą grupę.   
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Grupy mogą być zarządzane tak jak pojedyncze elementy, przy pomocy okna Status obliczeń. W oknie Status 
obliczeń pokazywane są dane danej grupy, jeśli przed jego otwarciem zaznaczony zostanie jeden lub wszystkie 
elementy wchodząc w skład tej grupy. 

 

 

Pręty wyrzucone 
W oknie z ustawieniami rysunków została dodana nowa zakładka: Schematy prętów. Umożliwia ona ustawienie 
parametrów związanych z generacją schematów prętów (prętów wyrzuconych) na rysunkach, w tym sposoby 
ich wymiarowania i opisywania. 
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Informacje ogólne 
Dla strzemion dostępne są trzy sposoby prezentacji: Standard, Otwarcie i Odsunięcie. 

 
Została również wprowadzona możliwość wyboru metod wyznaczania długości segmentów pręta i zaokrąglania 
wartości długości. Do wyznaczania długości segmentów dostępne są trzy metody: Na zewnątrz, Do osi i Wzdłuż 
polilini. 

 
1. Mierzenie długości segmentów pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pręta (“Na zewnątrz") 

 
2. Mierzenie długości segmentów pomiędzy osiami pręta (“Do osi") 
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3. Mierzenie długości segmentów w osi pręta, osobno dla odcinków prostych i łuków (“Wzdłuż polilini") 

 

Uwaga: Dla brytyjskich ustawień regionalnych dostępna jest dodatkowa metoda wyznaczania długości 
bazująca na kodach kształtów. Umożliwia ona wyznaczanie długości zgodnie z normą BS 
8666:2005. 

 
Dostępne są również trzy metody zaokrąglania wartości długości: 

 Najbliższa wartość 
 W górę 
 W dół 

Zaokrąglanie może być ustawione niezależnie dla długości prętów i dla długości segmentów prętów. 

Opis schematów prętów może zawierać następujące elementy: liczba prętów, pozycja, średnica, długość, 
rozstaw, długość całkowita, rodzaj żebrowania i klasa stali. 
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Pręty wyrzucone w środowisku Revit 
W programie Revit, opisy prętów generowane są przy wykorzystaniu rodzin oznaczeń prętów zbrojenia. 
Użytkownik może dostosować oznaczenia prętów zbrojenia bezpośrednio w Revit, poprzez modyfikację rodzin z 
kategorii: Oznaczenia zbrojenia prętami (Structural Rebar Tags)  

Schematy prętów wyrzuconych nie są generowane podczas automatycznego tworzenia arkuszy i widoków, 
jednakże mogą być dodane przez użytkownika przy wykorzystaniu polecenia Szkic pręta (GRAITEC Concrete 
Design > Zbrojenie > Szkic pręta). 

 

 

Synchronizacja - import / eksport wielu elementów 
Podczas pracy z Advance BIM Designers w środowisku Revit, do istniejącej dotychczas możliwości 
synchronizacji (wymiany danych i wyników z programem w wersji samodzielnej) dla pojedynczych elementów, 
w najnowszej wersji programu pojawiła się możliwość synchronizacji dla wielu elementów jednocześnie. 

Operacja importu/eksportu może być przeprowadzona z poziomu okna Status obliczeń. 
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Import/eksport dla wszystkich elementów widocznych w oknie Status obliczeń (czyli elementów wybranych w 

modelu) wykonywany jest po kliknięciu w ikonę  lub . 

 
Po eksporcie możliwe jest dokonanie wymaganych zmian lub obliczeń elementów w wersji samodzielnej 
programu (uruchamianej niezależnie od Revit). Następnie można zaimportować zmodyfikowane pliki 
elementów, a elementy te zostaną automatycznie zaktualizowane w modelu Revit: 
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Oczywiście możliwy jest też import/eksport dla wybranych pojedynczych elementów: 

 

Zwiększenie szybkości obliczeń przy jednoczesnej analizie wielu elementów 
W trakcie pracy z modułami żelbetowymi BIM Designer w środowisku Advance Design, obliczenia 
wymiarowania prowadzone dla wielu elementów jednocześnie wykonywane są teraz w sposób równoległy (z 
wykorzystaniem wielu rdzeni procesora), co przekłada się na znaczne skrócenie czasu obliczeń. 
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Obliczenia nieliniowe drugiego rzędu 
Moduł BIM Designer 2018 do obliczeń słupów żelbetowych został wzbogacony w nową zaawansowaną opcję -  
możliwość prowadzenia obliczeń nieliniowych drugiego rzędu. 

Opcja dostępna jest w oknie Założenia projektowe i może być włączona dla słupów o przekroju prostokątnym, 
kwadratowym lub okrągłym. 

 

Uwaga: Opcja ta jest ustawiana automatycznie w przypadku zastosowania podpór sprężystych (gdy w oknie 
Długość wyboczeniowa wybrana zostanie opcja 'Wprowadzone sztywności"), lub gdy w oknie Definicja 
obciążeń wprowadzone zostanie obciążenie zewnętrzne wzdłuż słupa. 

Proces obliczeń jest wieloetapowy (wszystkie etapy wykonywane są automatycznie) i zaczyna się od wykonania 
obliczeń przy użyciu jednej z metod z EN 1992-1-1. W rezultacie uzyskuje się momenty drugiego rzędu wraz z 
innymi oddziaływaniami. Obliczenia tego etapu uwzględniają tylko obciążenia na górze i dole słupa, bez 
uwzględnienia sił wzdłuż jego wysokości. 

W oparciu o te siły, wyznaczane jest zbrojenie rzeczywiste. 

Następnie prowadzone są obliczenia nieliniowe drugiego rzędu, które uwzględniają większą sztywność słupa ze 
względu na zastosowane zbrojenie rzeczywiste. Uzyskiwane są w ten sposób inne wartości momentu, mniejsze 
niż te z obliczeń pierwszego etapu (gdy dodatkowa sztywność wynikająca ze zbrojenia nie była uwzględniona), 
jak również uwzględniane są siły zdefiniowane wzdłuż wysokości słupa. 

Za pomocą finalnych sił wyznaczane jest nowe zbrojenie, mniejsze niż wynikające z początkowych obliczeń 
liniowych. 

W ostatnim kroku przekrój słupa jest weryfikowany za pomocą krzywych interakcji.  
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Obciążenia zewnętrzne wzdłuż słupa 
Kolejną dużą nowością dodaną do modułu do obliczeń słupa jest możliwość definicji obciążenia wzdłuż jego 
wysokości, zarówno w postaci sił skupionych jak i obciążenia ciągłego, definiowanych na dowolnym zakresie 
wysokości słupa. 

 

 
Okno dialogowe Definicja obciążeń zawiera dwie karty: jedną do definicji sił wewnętrznych i drugą do definicji 
obciążenia zewnętrznego. 
Użytkownik może zdecydować, czy zdefiniować bezpośrednio siły wewnętrzne, jako siły na górze i na dole 
słupa, czy zdefiniować obciążenia zewnętrzne i uwzględnić je podczas obliczeń nieliniowych. 
W zależności od sposobu definicji sił otrzymujemy następujące metody postępowania: 

 Jeśli określane są tylko siły wewnętrzne, wówczas obliczenia wykonywane są przy użyciu jednej ze 
standardowych metod z EC2 (wybranej w oknie dialogowym założeń projektowych). 

 Jeśli określane są tylko obciążenia zewnętrzne, wówczas automatycznie jest wybierana nieliniowa 
metoda obliczeń. 

 Istnieje również możliwość jednoczesnego definiowania sił wewnętrznych i obciążeń zewnętrznych. W 
takim przypadku również automatycznie wybierana jest metoda obliczeń nieliniowych, a siły 
wewnętrzne wynikające z obciążenia zewnętrznego są dodawane do ręcznie zdefiniowanych sił 
wewnętrznych. 
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Podpory sprężyste dla słupów 
Do wersji 2018, w programie można było zdefiniować sztywności przemieszczeniowe i obrotowe na końcach 
słupa albo jako zerowe (brak podparcia) albo jako nieskończone (pełne zamocowanie). 

W najnowszej wersji programu, wraz z wprowadzeniem podpór sprężystych podczas definicji parametrów 
wyboczeniowych słupa, możliwe jest określenie dowolnych pośrednich sztywności.  

W module do projektowania słupów, podpory sprężyste można określić po aktywowaniu opcji "Wprowadzone 
sztywności" w oknie dialogowym Długość wyboczeniowa. Gdy opcja "Wprowadzone sztywności" jest 
zaznaczona, podczas obliczeń automatycznie aktywowana jest metoda nieliniowa drugiego rzędu, a długość 
efektywna słupa nie jest obliczana przy użyciu formuły uproszczonej.  

Użytkownik może określić sztywność przemieszczeniową i obrotową na górnym i dolnym końcu słupa, osobno 
dla kierunku wzdłuż X i Y. 
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Grunt wielowarstwowy 
Nową funkcją w module do obliczeń fundamentów jest możliwość definicji gruntu wielowarstwowego, wraz z 
możliwością łatwego zarządzania warstwami i parametrami gruntu.  W związku z tym pojawiły się dwa nowe 
okna dialogowe, wywoływane z panelu Grunt: 

 
 Profil gruntu: głównym zadaniem tego okna jest umożliwienie łatwego definiowania warstw gruntu 

oraz zarządzania ich parametrami. Profil gruntu jest przedstawiony w formie edytowalnej tabeli, w 
której każdy wiersz reprezentuje osobną warstwę. 

Poza tabelą służącą do definicji i modyfikacji parametrów warstw gruntu, okno zawiera parametry do 
definicji położenia wody gruntowej, a także podgląd graficzny do ilustrowania układu warstw. Podgląd 
zawiera widok każdej warstwy wraz z odpowiednim kolorem i nazwą, a także informacje o wartościach 
poszczególnych poziomów. 

 
 Baza gruntów: jako że każdorazowa definicja parametrów gruntu może być czasochłonna, program zawiera 

bazę danych z biblioteką predefiniowanych gruntów. Grunty zapisane w bazie danych można wykorzystywać 
podczas definicji warstw gruntu. 

 
Biblioteka gruntów wczytywana jest z pliku XML, który zawiera domyślne grunty. Oczywiście 
użytkownik może dodać nowy grunt do biblioteki.  

Uwaga: Z bazy danych nie można usunąć domyślnych gruntów. 
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Ulepszenia 

Automatyczne uaktualnianie zestawień zbrojenia w Revit 
Zestawienia zbrojenia generowane przez moduły BIM Designers w programie Revit są automatycznie 
aktualizowane po każdej modyfikacji zbrojenia na modelu 3D. Dzięki temu, w porównaniu z poprzednia wersją, 
nie jest już wymagane ponowne generowanie rysunków w celu uaktualnienia zestawienia prezentowanego na 
rysunkach.  

Uwaga: Jeśli w wyniku zmian w modelu wyniki obliczeń zbrojenia elementu stają się nieaktualne, wówczas o na 
zestawieniach zbrojenia (znajdujących się na rysunkach wygenerowanych wcześniej dla tych 
elementów) pojawia się odpowiednia etykieta informująca o tym fakcie.  
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Raporty skrócone 
W wersji 2018 pojawiły się nowe skrócone szablony raportów, dzięki czemu raporty mogą być znacznie krótsze 
niż te, które są generowane według szablonów raportów standardowych i szczegółowych.  

Raporty skrócone zorganizowane są w formie tabel, zawierających podstawowe informacje dotyczące założeń 
projektowych i wyników obliczeń. 

 

 

Uwaga: Raporty skrócone dostępne są w formacie DOC i PDF.   
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Podgląd zestawień zbrojenia 
W oknie dialogowym Ustawienia dla rysunków - w części Zestawienie prętów, został dodany przycisk służący 
do generowania podglądu szablonu wybranego zestawienia. 
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Ulepszone rodziny Graitec 
Pliki rodzin GRAITEC wykorzystywane w programie Revit zostały ulepszone, aby umożliwić pełną 
kompatybilność między typami elementów dostępnych w modułach BIM Designers w wersji samodzielnej i w 
programie Revit. 

Najwięcej usprawnień dodano w rodzinach fundamentów, w tym obsługę skosów, podsypki, odsunięć słupa 
oraz kielichów.  

Wersja samodzielna Rodzina GRAITEC w programie Revit 

 

Wersja samodzielna Rodzina GRAITEC w programie Revit 

 

Otwory w belkach oparte o rodziny otworów 
Od wersji 2018, otwory utworzone w belkach przy pomocy rodzin otworów w programie Revit, są rozpoznawane 
przez moduł do belek BIM Designers, a w rezultacie pojawiają się w oknie dialogowym Otwory (jednak 
użytkownik nie może modyfikować ich geometrii za pomocą tego okna dialogowego). 

 
Jedną z nowych ścieżek postępowania jest teraz możliwość automatycznej generacji otworów w belkach w 
miejscach kolizji z instalacjami przy pomocy odpowiedniego polecenia z programu PowerPack for Revit, a 
następnie wykorzystanie ich przez moduł BIM Designers do wyznaczenia zbrojenia wokół tych otworów. 
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Wybór przekrojów z rezultatami wzdłuż belki 
Za pomocą polecenia Przekroje obliczeniowe z panelu Raporty, użytkownik może wybierać przekroje w 
belce, dla których mają być prezentowane wyniki szczegółowe w raportach. 

 

 
Okno jest podzielone na dwie części: Domyślne i Użytkownika. 

Zakładka Domyślne wyświetla listę głównych przekrojów wzdłuż belki: 

1. Podpora lewa: Górne zbrojenie na zginanie na lewej podporze 

2. Podpora prawa: Górne zbrojenie na zginanie na prawej podporze 

3. MInf: Dolne zbrojenie na zginanie w punkcie z maksymalnym momentem zginającym 

4. Msup: Górne zbrojenie na zginanie w punkcie z maksymalnym momentem zginającym 

5. Vmax: Zbrojenie na ścinanie w punkcie z maksymalną siłą ścinającą 

6. Tmax: Zbrojenie na skręcanie w punkcie z maksymalną siłą skręcającą 

7. wkmax: Maksymalna szerokość rozwarcia rys 

8. Max Conc Stress: Maksymalne naprężenie w betonie 

9. Max Steel Stress: Maksymalne naprężenie w stali 

10. Max ugięcie: Maksymalne ugięcie 

Użytkownik może zaznaczyć lub odznaczyć którykolwiek z tych przekrojów obliczeniowych, decydując tym 
samym czy w raporcie mają być prezentowane wyniki szczegółowe dla tych przekrojów. 
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Zakładka Użytkownika służy do samodzielnego dodawania dowolnych przekrojów, dla których prezentowane 
mają być wyniki szczegółowe. 

 
Parametry przekrojów użytkownika obejmują: 

 Położenie (umożliwia wybór wyników dla zbrojenia dolnego lub górnego) 
 Rzędna 
 Rozdziały raportu, w których przedstawione zostaną wyniki szczegółowe dla tego przekroju (zbrojenie 

podłużne, zbrojenie poprzeczne, zbrojenie na skręcanie, zarysowanie, naprężenie w betonie, 
naprężenie w stali, ugięcie). 

Pręty podłużne nad podporami 

 
Nowe polecenie służy do zarządzania zbrojeniem podłużnym nad podporą: lewą, prawą i wszystkimi 
pośrednimi. W porównaniu do innych okien dialogowych w panelu Zbrojenie, w których ustawienia zbrojenie 
robione są dla każdego przęsła, w oknie Pręty podłużne na podporach ustawienia są dokonywane dla każdej 
podpory. 
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Obciążenia liniowe ponad podporami 
Obciążenia ciągłe na belce (równomiernie rozłożone, zmienne i trapezowe) mogą być teraz definiowane na 
dowolnej długości belki (w tym ponad podporami), a nie jak dotychczas, osobno dla każdego przęsła. W tym 
celu okno Definicja obciążeń dla belki zostało zmodyfikowane. 

 

Uwaga: Definicja obciążenia ponad podporami dostępna jest dla obciążenia równomiernego, trapezowego i 
zmiennego, natomiast nie obejmuje obciążenia momentem równomiernie rozłożonym. 

Punkt definicji jest punktem odniesienia, od którego mierzona jest rzędna: 
 Początek belki: rzędna będzie mierzona od początku belki (od pierwszego przęsła). 
 Początek przęsła: rzędna będzie mierzona od początku wybranego przęsła. 

 
Lista przęseł dostępna w kolumnie Początek przęsła jest wykorzystywana do wyboru referencyjnego przęsła. 

Uwaga: Gdy Punkt definicji jest ustawiony na Początek belki, wówczas w polu Początek przęsła 
automatycznie ustawiane jest przęsło nr 1. 
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Aby można było łatwo zdefiniować dane obciążenie na całej rozpiętości przęsła lub belki można wykorzystać 
przycisk Całe przęsło. 

 

Uwaga: W zależności od wybranego Punktu definicji, przycisk ten może nosić nazwę Całe przęsło albo Cała 
belka. 

 

Ustawienia widoku przekroju belki 
W module belki żelbetowej dodano nową opcję, dzięki której można szybko zmienić położenie i zakres 
przekroju przedstawianego na widoku. 

Położenie przekroju może być ustawiane przy użyciu specjalnego symbolu graficznego na widoku 3D. 

 
Ponadto użytkownik może wprowadzić ręcznie wartości rzędnej i zakresu przekroju.  

Uwaga: Narzędzie do edycji położenia przekroju dostępne jest zarówno w module Belka jak i w module Słup. 
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Menu kontekstowe 
Moduły BIM Designers w wersji działającej samodzielnie zostały wzbogacone o menu kontekstowe, które 
oferuje bezpośredni dostęp do głównych funkcji. 

Menu kontekstowe jest dostępne dla wszystkich modułów i jest otwierane po kliknięciu prawym przyciskiem 
myszy w dowolnym miejscu w oknach widoku modelu. 

 
Menu kontekstowe zawiera zarówno polecenia jak i dodatkowe podmenu. Zawartość podmenu zależy od 
modułu (inne dla belek, słupów i fundamentów): 

    

Ustawienia wyświetlania dla przypadków obciążenia i linii wymiarowych 
Wprowadzono możliwość ustawienia parametrów wyświetlania dla przypadków obciążeń i linii wymiarowych. 
Użytkownik może określić kolory obciążeń niezależnie dla poszczególnych przypadków obciążenia przy pomocy 
okna dialogowego Kolory. 

 
Wygląd i opis linii wymiarowych prezentowanych na widokach można ustawić w nowym oknie dialogowym 
Ustawienia wyświetlania wymiarów. 
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Ulepszenia rysunków zbrojenia 
W najnowszej wersji programu zostały polepszone rysunki zbrojenia generowane przez moduły Advance BIM 
Designers w wersji działającej samodzielnie (a tym samym w środowisku Advance Design), ale również te 
generowane przez wersję działającą w środowisku Revit. Ulepszenia obejmują, między innymi: 

 Poprawione i nowe schematy prętów w zestawieniach; 
 Uzupełnione i zorganizowane opisy; 
 Lepsze rozplanowanie położenia linii wymiarowych; 
 Ulepszony mechanizm skalowania; 
 Ulepszenia układu ogólnego rysunku (rozmieszczenie elementów takich jak tabelka rysunkowa, 

zestawienie zbrojenia, tytuły). 

Szablony rysunków dla programu Revit zostały wzbogacone przez dodanie szablonów dla każdego typu 
rodziny: 
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Advance BIM Designers – Stal 
 

Steel Connection Designer 2018 
W najnowszej wersji Steel Connection Designer 2018 pojawiło się wiele nowości, w tym dwie nowe rodziny 
połączeń, opcja do sprawdzania kolizji, nowe szablony raportów (obok szczegółowych dostępne są teraz 
również raporty skrócone i standardowe), a także szablony typowych połączeń. 

Połączenia na kątowniki 
Połączenia na kątowniki służą do łączenia belki z inną belką lub słupem. Dołączana belka może być 
usytułowana pod kątem prostym lub może być nachylona. Kątowniki mogą być przyspawane lub przykręcone 
do elementu głównego. Obsługiwany jest też przypadek dołączenia 2 belek, w przypadku, gdy są one łączone 
do środnika elementu głównego (belki lub słupa). 
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Połączenia z blachą węzłową 
Połączenia z blachą węzłową służą do łączenia prętów skratowania z wykorzystaniem blachy węzłowej. Można 
łączyć od jednego do trzech prętów skratowania, a blacha węzłowa może być mocowana do środnika lub do 
półki słupa. 
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Sprawdzanie kolizji 
Nowa funkcja o nazwie Sprawdzanie kolizji jest wykorzystywana do weryfikowania geometrii połączenia, 
poprzez identyfikację kolizji między elementami wchodzącymi w jego skład. Każda kolizja jest zaznaczana na 
czerwono. Tej opcja może być aktywowana po kliknięciu w nowy przycisk Sprawdzanie kolizji znajdujący się 
na Wstążce. 

 
Znalezione kolizje są również wymienione w panelu Sprawdzanie kolizji, który zawiera następujące informacje 
dla każdej z nich: elementy uczestniczące w kolizji (obiekt 1 i obiekt 2) i ich położenie odnoszące się do układu 
współrzędnych oraz wielkość/objętość kolizji. 
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Szablony połączeń 
Aby ułatwić zamodelowanie rożnego typu typowych konfiguracji połączeń zostały przygotowane szablony z 
predefiniowanymi układami składników połączenia dla każdej z kategorii połączeń. 

 
Przykładowo, jeśli chcemy zamodelować połączenie, w którym blacha węzłowa jest zamocowana na zewnątrz 
półki słupa, wystarczy wybrać odpowiedni szablon, a tym samy część parametrów geometrycznych zostanie już 
odpowiednio ustawiona. 
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Stair & Railing Designer 2018 
 

Nowości 
Kompatybilność z Autodesk Advance Steel 2018 
Wersja 2018 programu Advance BIM Designers jest przeznaczona do współpracy z Autodesk Advance Steel 
2018. 

 
Schody zabiegowe jednobiegowe 
To nowe polecenie służy do utworzenia schodów zabiegowych z jednym biegiem. 

   
Schody zabiegowe z trzema biegami 
To nowe polecenie służy do utworzenia schodów zabiegowych o trzech biegach, ustawionych w kształcie litery 
S lub U. 
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Panele wypełniające dla balustrad standardowych 
W najnowszej wersji GRAITEC Stair & Railing Designer dostępna jest bardzo przydatna funkcja, pozwalająca 
na definicję różnego typu paneli wypełniających dla balustrad.    

Nowa opcja do wypełnienia pozwala utworzyć panel wypełniający pomiędzy dwoma słupkami balustrady. 
Dostępne są następujące rodzaje paneli wypełniających: 

Tralki – oferuje dwie możliwości: 
 Panel bez ramki (tralki są tworzone między górną i dolną szyną) 
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 Panel z ramką (tralki są tworzone wewnątrz ramki) 

 
W obu przypadkach, dostępnych jest kilka rozwiązań połączeń: docięcie zewnętrzne, dopasowanie i wcięcie. 

 

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla barierek zakrzywionych. 
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Panele wykonane z płyty - dostępne są dwie możliwości: 
 Panel bez ramki - panele mogą być przyspawane do słupków lub połączone za pomocą specjalnych 

zacisków. Użytkownicy mogą wybrać elementy z istniejącej biblioteki lub utworzyć własne. Płyty 
wypełniające mogą być wykonane z dowolnego materiału dostępnego w bibliotece materiałów 
Advance Steel (włącznie ze szkłem). 

 
 Panel z ramką - w tym przypadku, ramka z panelem jest łączona do słupków balustrady. Panel jest 

osadzony w ramce stalowej poprzez specjalne wcięcia, automatycznie tworzone przez aplikację. 

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla barierek zakrzywionych. 

Panele wykonane z krat – dostępne są te same funkcje jak w przypadku paneli wykonanych z płyt. 

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla barierek zakrzywionych. 
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Balustrady z zaciskami 
Balustrady z zaciskami stanowią jedną z alternatyw do klasycznych barierek spawanych. 

Ich popularność rośnie ze względu na korzyści z ich stosowania: 
 nie ma konieczności spawania, zatem do montażu nie jest wymagany robotnik o specjalistycznych 

kwalifikacjach; 
 żadne specjalne narzędzia nie są potrzebne do montażu; 
 system jest bardzo elastyczny i może być szybko zamontowany w różnych konfiguracjach. 

 
Na wstępie program zawiera zestaw mocowań od znanego na całym świecie producenta Key Safety, ale 
użytkownicy są w stanie edytować i zapisać nowe złączki pasujące do ich wymagań. 

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla barierek zakrzywionych. 
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Ulepszenia 
 

Słupki podwójne dla balustrad standardowych 
Jednym z ciekawszych ulepszeń w tej wersji jest możliwość definicji słupków podwójnych. Ta funkcja jest 
szczególnie przystosowana do przekrojów płaskich i zawiera specjalne dostosowane metody łączenia 
elementów. 

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna dla balustrad zakrzywionych. 

 
Dostępność tych opcji znacznie poszerza zakres możliwości modelowania. 
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Możliwość zmiany sposobu generacji poręczy górnej 
W najnowszej wersji pojawiły się opcje zwiększające elastyczność modelowania. Jedną z nich jest możliwość 
wyłączania generacji typowej poręczy górnej wraz z możliwością definicji zakrzywionej poręczy na końcach: 

 
Modelowanie górnego/dolnego zakończenia belki policzkowej schodów zabiegowych 
Od najnowszej wersji Stair & Railing Designer, możliwe jest dostosowanie zakończeń belek policzkowych: 

 wydłużanie każdej strony belki o wymaganą wartość; 
 tworzenie pionowej / poziomej nogi, zależnie od sytuacji; 
 automatyczne wyrównywanie belki do poziomu podpory. 
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