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Advance BIM Designers – Żelbet 
Program Advance BIM Designers 2018 R2 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń w pakiecie Reinforced 
Concrete Series (wymiarowanie stopy fundamentowej, wymiarowanie belki i wymiarowanie słupa).  

Fundament (Reinforced Concrete Footing Designer) 

Obliczenia dla gruntu wielowarstwowego 

Do procedury weryfikacyjnej dodano dwie weryfikacje dla gruntów wielowarstwowych: 
 nośność gruntu wielowarstwowego 
 analiza przebicia słabszej warstwy gruntu 

Nowe weryfikacje są brane pod uwagę w momencie, gdy poniżej podstawy fundamentu zostało zdefiniowanych 
więcej niż jedna warstwa gruntu. 

 
 

Uwaga:  Dostępność tej opcji zależy od wyboru normy projektowej. Opcje te są dostępne dla Eurokodu wraz 
z załącznikiem krajowym dla Francji, Niemiec, Czech, Polski oraz dla normy włoskiej NTC2008. 

Analiza nośności gruntu wielowarstwowego przebiega w sposób iteracyjny, wyznaczając średnie parametry 
podłoża i prowadzi standardową weryfikację jak dla jednej warstwy. Nowa metoda sprawdza jak głęboko sięga 
strefa nośności i w zależności od tego albo wykonywana jest analiza dla jednej warstwy, albo wyznaczany jest 
średni kąt tarcia wewnętrznego dla uwzględnianych warstw.  
Aby wyznaczyć średni kat tarcia wewnętrznego dla wielu warstw wykorzystywany jest stosunek udziału danej 
warstwy. Jest on wyznaczany wraz ze średnią spójnością i średnim ciężarem własnym.  
 
Analiza przebicia warstwy gruntu prowadzona jest zgodnie z niemiecką normą DIN 4017 - załącznika B.  

Analizę taka należy wykonać, jeśli: 
 Więcej niż jedna warstwa gruntu zalega poniżej fundamentu. 
 Pierwsza warstwa gruntu poniżej fundamentu ma grubość mniejszą niż dwukrotność szerokości stopy. 
 Pierwsza warstwa jest sztywniejsza od drugiej oraz jej kąt tarcia wewnętrznego jest większy niż 25°. 
 Druga warstwa jest słaba, spoista i nasycona. 

 
W powyżej opisanych przypadkach istnieje możliwość przebicia przez stopę pierwszej warstwy gruntu. 
Powyższe sprawdzenia są prowadzone podczas obliczeń przebicia warstw gruntu.  
 
 
 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Dolne zbrojenie konstrukcyjne 
  
Wprowadzono nową opcję umożliwiającą narzucenie definicji dolnego zbrojenia konstrukcyjnego. Pozwala to na 
dodanie zbrojenia konstrukcyjnego we wskazanej przez nas ilości dla dolnej warstwy zbrojenia stopy 
fundamentowej w przypadku, gdy nie jest ono wymagane z powodów obliczeniowych.  

 
 

Słup (Reinforced Concrete Column Designer) 

Belki dochodzące w węźle górnym 
  
Okno Przekrój górny zostało rozszerzone o nowe opcje pozwalające na dodawanie belek dochodzących do 
słupa, oddzielnie dla każdej strony (lewa, prawa, przód, tył). 
 

 
 
 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Ulepszenia w zarządzaniu prętami startowymi 
Dla lepszego zarządzania prętami startowymi w słupach, zostały dodane dwie nowe opcje: 
 
 Miejsce podziału – pozwala na podział prętów podłużnych słupa na dolnej lub górnej powierzchni 

belki. W sytuacji wyboru opcji dolna krawędź belki, długość startera będzie wynosić 2x długość 
zakotwienia + wysokość belki. Jeśli wybierzemy opcję górna krawędź belki, to wtedy długość 
starterów wynosić będzie 2 x długość zakotwienia. 

 

 Długość prętów – pozwala na zdecydowanie, w jaki sposób będzie przyjmowana długość starterów. 
Dostępne są następujące opcje: Długość zakotwienia, Długość zakładu, Wartość użytkownika.  
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Belka (Reinforced Concrete Beam Designer) 

Wprowadzenie opcji dla prefabrykacji 
 
Najnowsza wersja programu wprowadza funkcje pozwalające na definiowanie przekrojów belek 
prefabrykowanych. 
 

 
 

Uwaga: Opcje definicji belek prefabrykowanych nie są dostępne w wersji działającej na Autodesk Revit.  

W tej wersji dostępne są nowe opcje pozwalające na dostosowanie wielkości szalunków, określanie opacia na 
lewej/prawej podporze czy dodania bloków ślizgowych. Wprowadzono możliwość dodawania zbrojenia 
montażowego, wraz z definicją średnicy, otuliny górnej, wydłużenia (L1), czy też dodatkowych strzemion.  
Nowa funkcja oferuje trzy opcje pod względem reprezentacji belek prefabrykowanych na rysunkach: Przekroje, 
Przekroje i częściowo widoki boczne, Przekroje i widoki boczne.  
 

 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Haki transportowe 
Belki prefabrykowane zawierają opcje do definicji haków transportowych, w postaci wygiętych prętów w 
używanych do podnoszenia i transportu belki. 
 

 
 
Średnicę haka, stosunek rozpiętości, długość górną i otulinę dolną można ustawić ręcznie. Do wyznaczenia 
średnicy haków wykorzystywany jest współczynnik dynamiczny, uwzględniający dynamiczne oddziaływania 
przy podnoszeniu belki. Do uwzględnienia szeregu nieoczekiwanych sytuacji wykorzystywany jest współczynnik 
niepewności.  
 
Długość zakotwienia jest wyznaczana jako wielokrotność przyjętej średnicy pręta. 

 
Maksymalny kąt zawiesia zależy od maksymalnych wartości kąta (α).  Ciężar prefabrykowanej belki (użyty do 
obliczenia średnicy haka) będzie zwiększona przez współczynnik z tabeli: 

 
Kąt α 0° 15° 22,5 ° 45° 60° 

Współczynnik zawiesia γα 1 1,0086 1,0205 1,08 1,15 
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Średnica haków jest obliczana na podstawie wytężenia od ciężaru własnego belki (beton + zbrojenie) i 
przemnożenia przez kilka współczynników.  
Maksymalne wytężenie w haku jest obliczane przez poniższy wzór: 
 

 
 
Do obliczenia wymaganej średnicy haka użyto prostej formuły: 

 

 
 
gdzie 
 γw jest współczynnikiem osłabiającym haki:   

 

 
 
 Fadm to dopuszczalna siła w haku zależąca od średnicy i jest przedstawiona w poniższej tabeli: 

 

 

Dodawanie/edytowanie haków transportowych 
 
W Reinforced Concrete Beam Designer 2018 R2 jest możliwość zdefiniowania (albo edytowania) haków 
transportowych przez użycie dostępnych opcji w oknie Wyniki/Zbrojenie/Zbrojenie dodatkowe.  
 

 
   

Uwaga:      Aby mieć możliwość dodawania haków transportowych ręcznie, należy wcześniej aktywować opcję      
Belka prefabrykowana dostępną w oknie Model/Geometria/Belka prefabrykowana. 
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Dodatkowe ustawienia rysunku 
 
Panel Stylów rysowania, dostępny w oknie Wyniki/Rysunki/Ustawienia/Style rysowania, dostarcza nowe opcje 
dedykowane belkom prefabrykowanym, reprezentacji zbrojenia i widokom: 
 

 
 
 Pokaż dodatkowe informacje o prefabrykacie: Jeśli opcja jest zaznaczona, w lewym górnym rogu 

na rysunku pojawią się założenia transportowe (maksymalny kąt zawiesia, współczynnik dynamiczny, 
itp.).  

 

 

Uwaga:    Parametry powiązane z prefabrykowaną belką są widoczne tylko jeśli opcja Belka prefabrykowana 
(dostępna w oknie Model/Geometria/Belka prefabrykowana) jest aktywna. 
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 Pokaż symbole zakończeń prętów: na końcach prętów podłużnych pojawia się symbol zakończenia. 

 
 Głębokość cięcia: wartość głębokości widoku dla przekroju poprzecznego belki. 

 
 Pokaż na widoku zakres przekroju: zakres widoczności przekroju jest przedstawiony na rysunku. 

 

 

Uwaga:      Opcje dotyczące przekrojów (Głębokość cięcia i Pokaż na widoku zakres przekroju) są dostępne   
do edycji oddzielnie dla każdego przekroju. 

Parametry podpory 
 
W grupie parametrów używanych do definiowania podpór, dodano dwie nowe opcje: Parametry prawej/lewej 
podpory. 
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Zaznaczona ikonka otwiera małe okno wyboru Metody i odpowiadającej wartości.  
Dostępne metody: 
 β1 Mmax: Przekroje przy podporach należy wyznaczać z uwagi na moment zginający, spowodowany 

częściowym zamocowaniem, który ma wynosić co najmniej β1 maksymalnego momentu w przęśle, 
według punktu 9.2.1.2 z EN 1992-1-1. 

 Sprężystość obrotowa: Definiuje współczynnik sprężystości dla obrotowego stopnia swobody. Jeśli 
wartość współczynnika sprężystości jest 0, podpora jest traktowana jako przegubowa (zerowy 
moment zginający na podporze).   

 Stopień swobody: Definiuje w sposób procentowy sztywność obrotowego stopnia swobody. Moment 
zginający nad podporą jest procentową wartością “x%” momentu nad podporą, w przypadku, gdyby 
była sztywna. 

 Brak: Podpora nie przenosi momentów i w rezultacie moment nad podporą jest zerowy (podpora 
przegubowa). 
 

Ulepszona definicja obciążeń 
 
Dla ułatwienia definicji obciążeń na belce, w poprzedniej wersji programu wprowadzono definicję obciążeń w 
sposób tabelaryczny dla 4 rodzajów obciążenia (Obciążenie równomiernie rozłożone, Obciążenie zmienne, 
Obciążenie trapezowe i Obciążenie skupione).  W obecnej najnowszej wersji (2018 R2) podobne zmiany 
zostały wprowadzone do wszystkich innych rodzajów obciążeń, w tym: 
 
 Ciągły moment skręcający 

 
 
 Skupiony moment zginający 

 
 
 
 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2018 R2 
 

 13 

 Skupiony moment skręcający 

 
 

 Obciążenia osiowe 

 
 
 Obciążenia ruchome 

 

Wszystkie typy obciążenia są definiowane w ten sam intuicyjny sposób przez wykorzystanie tabel.  
Najważniejsze opcje obejmują przypisanie stworzonemu obciążeniu nazwy, wartości obciążenia, przęsła, 
rzędnej i długości do zlokalizowania obciążenia na belce.   
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Podobne zmiany są zastosowane w oknie Siły wewnętrzne, które zawiera siły pobrane z obliczeń MES, 
rozprowadzone wzdłuż długości belki.   

 
 

Wyświetlanie obwiedni nośności i momentów zginających na jednym wykresie 
 
Podczas wyświetlania wykresów dostępna jest nowa opcja: Pokaż nośność na wykresie momentu. Pozwala 
wyświetlać obwiednię nośności i momentów na jednym wykresie.  
 
Dodatkowo, kolejna nowa opcja Wypełnij wykresy pozwala na wypełnienie powierzchni pod wykresem.  Opcja 
ta dostępna jest w dolnej części okien z wykresami. 
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Ulepszenia wspólne dla wszystkich modułów 

Uproszczenie definicji parametrów graficznych 
 
Okno Ustawienia wyświetlania otwierane przez ikonkę dostępną na wstążce Opcje, jest teraz łatwiejsze w 
obsłudze, dzięki prostszemu określaniu kolorów obiektów wyświetlanych w programie.  Kolory można 
przypisywać niezależnie dla różnych kategorii elementów wyświetlanych na modelu (np. zbrojenia, wymiary lub 
obciążenia).    

 

Uwaga:   Liczba i typ obiektów są zależne od modułu, w module - RC Footing są możliwości ustawienia kolorów 
dla rozkładu naprężeń, w module - RC Beam nadajemy kolory obciążeniom skupionym i liniowym. 

 

Kombinacje obciążeń wg Eurokodu 0 z użyciem równań 6.10a i 6.10b 
  
W oknie kombinacji obciążeń dostępna jest nowa opcja do wyboru wzoru normowego dla kombinacji. Daje 
możliwość wyboru jednej z metod definiowania kombinacji obciążeń STR/GEO według Eurokodu 0: przy użyciu 
wzoru 6.10 lub wzorów 6.10a i 6.10b. 
 

 
 
Według przepisów Eurokodu 0 (EN 1990 we, Załącznik 1, Tabela A1.2 (B)), wybór metody zależny jest od 
postanowień załączników krajowych do normy.  
 
Wśród załączników krajowych do EC0 dostępnych w BIM Designers tylko polski załącznik zaleca stosowanie 
równań 6.10a i 6.10b. W związku z tym wybór między standardową metodą (kombinacje według wzoru 6.10) lub 
alternatywną (kombinacje według wzorów 6.10a i 6.10b) jest dostępny tylko, jeśli w oknie lokalizacji ustawiono 
obliczenia wg załącznika polskiego lub wg ogólnego Eurokodu.   

Uwaga:    Standardowa metoda (według wzoru 6.10) jest używana do wszystkich załączników krajowych do 
normy Eurokod, innych niż Polski lub ogólny.  
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Ulepszone pozycjonowanie składników rysunku 
 
Nowa zakładka Układ widoków została dodana do okna Ustawienia rysunku, dając możliwość kontrolowania 
położenia widoków na rysunku.  

 
 
Dla każdego widoku dostępne są opcje do zmiany położenia X i Y środka obszaru widoku według lewego 
dolnego rogu rysunku. Jest możliwe ustawie pozycji przy użyciu procentu wymiaru strony lub wartości 
przesunięcia. 

Edytowanie rysunków w edytorze CAD 
 
W lewym górnym rogu rysunków dostępna jest nowa ikona Edycja. Opcja ta otwiera dany rysunek do edycji 
bezpośrednio w domyślnym programie CAD (jak Advance CAD lub AutoCAD) dostępnym na komputerze. 
Dodatkowo rysunek po edycji w oprogramowaniu CAD może zostać zapisany ponownie do projektu BIM 
Designers.  

 
 

Uwaga:    Projekt BIM Designers musi być zapisany przed użyciem opcji Edytuj, aby móc zapisać zmiany w 
rysunku, wprowadzone w oprogramowaniu CAD. Ponowne wykonanie obliczeń lub ponowne 
wygenerowanie rysunku zgodnie z modelem 3D powoduje, że zmiany zostaną zastąpione przez nowo 
utworzony rysunek. 
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Tablica znaków z symbolami dla opisów prętów 
 
Do listy dostępnych tokenów używanych do opisu prętów na rysunkach (dostępne na karcie Szczegóły gięcia 
okna Ustawienia rysunku) dodano wybór z Tablicy znaków. Umożliwia to wstawianie różnych symboli 
specjalnych.      

 

Kody kształtu zbrojenia wg ISO 3766 dla wersji polskiej 
  
Gdy lokalizacja programu ustawiona jest na Polska, dostępna jest nowa metoda opisywania długości prętów: 
Kod kształtu (ISO 3766). Wybór ten skutkuje użyciem kodów kształtów zbrojenia (używanych w zestawieniach 
zbrojenia) i wykorzystaniem metody wyznaczania długości częściowych prętów zbrojenia zgodnie z normą PN-
EN ISO 3766:2006.  
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Nowe raporty do obciążeń i kombinacji 
  
Oprócz raportów Standardowego, Skróconego i Szczegółowego, które zawierają dane i wyniki obliczonych 
elementów, dostępny jest dodatkowy typ raportu: 
 
 Belka - lista kombinacji obciążeń – dostępny w module do belek 
 Fundament - Obciążenia i kombinacje – dostępny w module do fundamentów 
 Słup - Siły wewnętrzne i kombinacje – dostępny w module do słupów 

 

 
 
W zależności od typu elementu (belki, słupy lub fundamenty) nowe raporty zawierają listę zdefiniowanych 
kombinacji (dostępne dla wszystkich typów elementów) i wykaz obciążeń (dla fundamentów) lub listę sił 
wewnętrznych (dla słupów). 
  

 
 
  

Szablony arkuszy, w zależności od typu elementu 
 
W oknie dialogowym Ustawienia rysunku dodany został wybór typu elementu dla wyboru szablonu. Umożliwia 
to ustawienie czterech różnych szablonów arkuszy rysunków (z określonymi rozmiarami i tabelkami 
rysunkowymi) w zależności od typu elementu: dla belki, dla słupa, dla fundamentu i dla rysunków z wieloma 
typami. 
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Pasek postępu podczas obliczeń 
 
Po uruchomieniu obliczeń pojawia się małe okno bieżącego postępu obliczeń. 
 

 
 
Oprócz roli informacyjnej może również służyć do przerwania obliczeń podczas analizy wielu elementów w tym 
samym czasie (w Autodesk Revit).  

Inne usprawnienia i poprawki 
 
Advance BIM Designers 2018 R2 przynosi wiele różnych ulepszeń i poprawek.  
 

Ulepszenia: 
 Uruchamianie odpowiedniego modułu BIM Designers poprzez dwukrotne kliknięcie na plik GTCX; 

 
 

 Wygenerowany rysunki są zapisywane do pliku projektu (GTCX) i są szybciej otwierane z zapisanych 
zadań. 

 Zwiększono nieco szybkość generowania raportów. 
 Importowanie geometrii belek T z Advance Design. 
 Poprawa mechanizmu dopasowywania typów prętów zbrojenia istniejących w projekcie w Autodesk 

Revit ze zbrojeniem generowanym przez moduły BD. 
 Polepszenie domyślnych szablonów rysunkowych do programu Autodesk Revit dla Polski. 
 Możliwość użycia strzałek, aby łatwo wybrać aktywne przęsło belki. 
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 Ulepszenia tabelek rysunkowych, domyślnych szablonów projektu i mapowania parametrów rodzin dla 
Autodesk Revit dla lokalizacji ustawionej na Niemcy. 

 Linie wymiarowe z wartościami mimośrodu na rysunku mimośrodów dla fundamentów.  

 
 Podczas użycia opcji "Kopiuj zbrojenia" (w Autodesk Revit), widoczność zbrojenia skopiowanego 

zależy od ustawień obiektu źródłowego. 
 W oknie dialogowym opcji do ustawień widoczności zbrojenia (w Autodesk Revit) dodano wybór przy 

pomocy ikon z obrazkami. 

 
 Podczas używania polecenia Powierzchniowe dla elementu (w Autodesk Revit) można wykorzystywać 

selekcję wielu powierzchni zbrojenia jednocześnie. 
 Dodatkowe momenty na końcach belki mogą być wyłączone (w opcjach ustawień podpór belki) dla 

lokalizacji US / CAN.  
 W programie Autodesk Revit, do parametrów obliczanych elementów dodawane są informacje o ich 

lokalizacji. 

 
• Możliwość zmiany geometrii wielu belek równocześnie w programie Autodesk Revit. 

Uwaga:    Zakładki Przekrój, Otwory i Wcięcia nie są dostępne do edycji podczas selekcji wielu belek. 
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Poprawki:  
 Promień gięcia prętów zbrojenia jest brany pod uwagę również dla rysunków słupów.  
 Poprawiono mechanizm rozkładu opisów zbrojenia w celu uniknięcia nakładania się ich rysunkach.  
 Poprawy kilka problemów związanych z raportami dla US / CAN (w tym wyświetlanie niektórych 

parametrów pochodzących z Eurokodu).  
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Advance BIM Designers – Stal 
 

Advance BIM Designers 2018 R2 przynosi wiele nowych funkcji i ulepszeń do modułu do połączeń stalowych 
Steel Connection Designer i modułu do tworzenia schodów i barierek Stairs and Railings. 

Advance BIM Designers – Steel Connection Designer 

Dodatkowe parametry (zgodnie z EN 1090) dla elementów głównych 
  
W oknie definicji elementów głównych dostępne są dwa nowe parametry: 
 Klasa wykonania – klasa wykonania dla elementów stalowych, zgodnie z normą EN 1090-2 
 Rodzina – rodzina elementów, zgodnie z normą NF EN 1090-2 

 

 

Uwaga:    Lista wyboru rodzaju rodziny elementów jest dostępna tylko dla wersji francuskiej. 

Pojęcie Klasa wykonania jest wprowadzone przez normę EN 1090-2. Norma wprowadza 4 klasy wykonanie 
(EXC): EXC1, EXC2, EXC3 i EXC4. Każda klasa wprowadza swój własny zestaw wymagań, których złożoność 
rośnie wraz z jej numerem. EXC2 jest najczęściej używana / domyślna. 
 
Parametr rodziny dla elementów jest wprowadzony we francuskim załączniku do normy EN 1090-2.Istnieje 8 
typów rodzin, oznaczonych literami A, B, C, D, E, D + i E +. Oba parametry są dostępne oddzielnie dla każdego 
elementu (czyli osobno dla każdej belki, słupa i skratowań).  
 
Mimo że parametr Klasa wykonania jest ustawiany indywidualnie dla każdego łączonego elementu, jest on 
automatycznie przypisywany do całego połączenia, jako wartość równa minimalnej klasie wykonania z każdego 
elementu. Kolejność, począwszy od najniższej wartości, jest następująca: EXC1, EXC2, EXC3 i EXC4. Klasa 
wykonania dla całego połączenia jest wyświetlana w raportach i na rysunku. 

Klasa wykonania dla całego połączenia w nagłówku raportu: 
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Klasa wykonania dla całego połączenia w tabelce rysunkowej: 
 

 

Ulepszona tabela wyników dla połączenia na kątowniki i na blachę węzłową 
  
Połączenia na kątowniki i na blachę węzłową mogą zawierać wiele składników poddawanych weryfikacji. Aby 
ułatwić projektowanie tych połączeń poprzez szybkie identyfikowanie weryfikowanych elementów, do panelu z 
wynikami została dodana kolumna Obiekty. Ta kolumna zawiera informacje umożliwiające identyfikację 
elementu, który był najbardziej wytężony dla danej weryfikacji.  

Połączenie na blachę węzłową 

 

Połączenie na kątowniki 

 

Kolorowanie elementów przekraczających nośność 
 
Dla każdego typu połączenia zostało wprowadzone kolorowanie obiektów (np. blach, śrub, spoin, ...) których 
weryfikacja nie powiodła sią, czyli ich wytężenie, w którejkolwiek z weryfikacji, jest większe niż 100%. 

Uwaga:     Czyli na czerwono kolorowane są tylko te obiekty, które powodują wytężenie przekraczające 100%.  
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Ulepszenia w definicji geometrii elementów głównych 
 
Pozycjonowanie elementów w oknie definicji geometrii elementów głównych zostało uproszczone, poprzez 
możliwość graficznej selekcji osi wstawienia.  

 

Uwaga:    Definicja osi zależy od przekroju poprzecznego wybranego elementu. Ponadto dostępność innych 
opcji, takich jak obrót lub przesunięcie, jest inny dla każdego typu połączenia i rodzaju łączonego 
elementu. 

Ikony na liście wyboru usztywnień 
 
Aby łatwiej można było znaleźć odpowiedni rodzaj wzmocnienia (w oknie Wzmocnienia), obok każdej pozycji 
na liście prezentowany jest ich graficzny opis.    
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Dodatkowe przekroje w połączeniu na blachę węzłową 
 
Podczas definiowania głównego elementu w połączeniu na blachę węzłową, można teraz ustawić inny przekrój 
niż dwuteowy. 
 

   

Rekomendowana grubość spoiny 
 
Jeśli weryfikacja spoiny zwraca wytężenie wyższe niż 100%, na karcie Błędy i ostrzeżenia wyświetlana jest 
zalecana grubość spoiny.  

 

Wyniki weryfikacji spoin w raportach połączeń doczołowych belka-słup 
 
Wyniki weryfikacji żeber w połączeniu doczołowym belka-słup są teraz dostępne w raportach (Standardowym 
i Szczegółowym). 

Uwaga:    Weryfikacji spoin dla żeber jest zawsze przeprowadzana przy użyciu metody uproszczonej (jako że 
dla żeber rozpatrywane są tylko siły osiowe).  Weryfikacja odbywa się tylko wtedy, gdy nośność słupa 
jest przekroczona.  
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Kolorowanie wymiarów dla otworów niespełniających warunków konstrukcyjnych 
 
Jeśli jakiekolwiek warunki konstrukcyjne dotyczące odległości otworów nie są spełnione, odpowiednie linie 
wymiarowe na widoku są wyświetlane na czerwono.       
  
 

 

Raporty uproszczone dla połączenia na kątowniki i z blachą węzłową 
 
Raporty uproszczone są teraz dostępne również dla połączeń na kątowniki i na blachę węzłową Raport 
uproszczony składa się z jednej strony, która zawiera tabelę podsumowującą przeprowadzone weryfikacje. 
Znajdują się w niej podstawowe informacje dotyczące weryfikowanego komponentu, siły, nośność i status wraz 
z wytężeniem. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2018 R2 
 

 27 

 

Niezależne pozycjonowanie grup śrub kotwiących 
 
Dla połączenia Podstawa słupa, gdy definiowane są dwie lub trzy grupy otworów/śrub (na zakładce 
Pozycjonowanie w oknie Kotwy), możliwe jest teraz ustawianie rozkładu poziomego (wierszy) kotw dla drugiej i 
trzeciej grupy niezależnie od grupy pierwszej.  
 
Można również ustawić różne liczby kotw w rozkładzie poziomym dla każdej z grup.  
 

  

Inne usprawnienia i poprawki 
 
Steel Connection Designer 2018 R2 zawiera również szereg poprawek i drobnych ulepszeń. 

 
Ulepszenia:  
 

 Możliwość zmiany położenia elementu głównego w połączeniu na blachę węzłową. 
 W raportach dla połączenia na kątowniki, wyniki weryfikacji dla identycznych elementów (w 

przypadku symetrycznych elementów o tej samej geometrii i obciążeniu) są wyświetlane tylko 
jednokrotnie. 

 Dodatkowe linie wymiarowe są wyświetlane na widokach połączenia na kątowniki (w tym wymiary 
skróceń) i połączenia na blachę węzłową (wymiary dla śrub). 

 Usprawnienia w weryfikacji odległości maksymalnych otworów od krawędzi (e1, e2) w połączeniu na 
blachę węzłową. 

 Raporty szczegółowe i standardowe dla połączeń na kątowniki i na blachę węzłową zostały 
polepszone przez modyfikację nazewnictwa rozdziałów i elementów, a także modyfikację notatek 
wyjaśniających znajdujących się na początku każdej weryfikacji. 

 W połączeniu na blachę węzłową, powierzchnia efektywna kątowników nierównoramiennych 
połączonych przez dłuższe ramię jest teraz brana jako powierzchnia brutto (zgodnie z EN 1993-1-8, 
4.13(2)). 

 
Poprawki:  
 

 Poprawiono problemy występujące w szczególnych przypadkach, które dotyczyły dokładności 
geometrii elementów importowanych z Advance Design. 

 Dla wszystkich typów połączeń są teraz dostępne raporty standardowe i uproszczone w języku 
polskim. 

 Poprawiono problem wykrywania zbyt wielu kolizji pomiędzy śrubami i profilami parametrycznymi. 



Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2018 R2 

28  

Advance BIM Designers – Stairs and Railings Designer 
 

Kątowniki podwójne jako słupki 
 
Podczas definicji słupków podwójnych w barierkach standardowych jest teraz możliwy wybór profili z 
kątowników. 
 

 
 

Docięcie słupka do pochylonej podstawy 
 
Podczas definicji słupka możliwe jest teraz włączenie opcji, która automatycznie dopasowuje słupek do 
pochylonej podstawy. 
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Połączenie prostopadłe dla poręczy przyściennych 
 
Podczas definicji poręczy przyściennych, we właściwościach łącznika jest teraz możliwe określenie sposobu 
połączenia do poręczy jako prostopadłego.   
 

 

Inne usprawnienia i poprawki 
Stairs and Railings Designer 2018 R2 przynosi kilka drobnych poprawek i usprawnień: 
 

Ulepszenia:  
 Dodano parametry ułatwiające modelowanie wysokości i rozstawu poręczy. 
 

Poprawki:  
 Poprawiono problem kolizji obiektów dla połączenia podstawy słupków z elementami płaskimi; 
 Poprawiono dokładność docięcia elementów w poręczy zakończonej pętlą; 
 Poprawa działania opcji do tworzenia poręczy ciągłej; 
 Polepszenie działania reguł geometrycznych podczas tworzenia schodów. 
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