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Advance BIM Designers – Concrete Series 
Advance BIM Designers 2019 zawiera wiele nowych funkcji oraz ulepszeń w kalkulatorach zawartych w 
Reinforced Concrete (Footing Designer, Beam Designer i Column Designer), mogą one być uruchomione jako 
niezależny program albo jako dodatek do program Autodesk Revit®.  

Reinforced Concrete Footing Designer  

Dodatkowe geometryczne kryteria do zmiany kształtu 
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Zwiększona kontrola -> umożliwia optymalizację kształtu uwzględniając warunki brzegowe 

 
W trakcie wyboru optymalnego kształtu fundamentu, dodano możliwość ustawienia typowych ograniczeń tj. 
maksymalna dopuszczalna szerokość fundamentu. Dodano także możliwość ograniczenia zmiany kształtu 
fundamentu w konkretnym kierunku (np. spowodowaną obecnością innym elementami budowli).  Advance BIM 
Designers 2019 wprowadza także dodatkowe opcje związane z optymalizacją kształtu stopy fundamentowej: 
 Ograniczenie odstępu wzdłuż wybranego kierunku (dostępne w zakładce Odsunięcia): krawędź stopy 

nie może być powiększona wzdłuż zablokowanego kierunku. 

 
 
 Określenie stałego stosunku wymiarów stopy (dostępne w zakładce Geometria). 

 

 
 

Różnice momentów dla teorii 2-go rzędu  
 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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W skrócie – zyski/główne funkcje  
 Spełnienie oczekiwań -> umożliwia uwzględnienie momentów 2-go rzędu z Reinforced Concrete 

Column Designer jako obciążenia na stopę   
 Udoskonalona współpraca -> przydatne podczas importu sił z CS-Static 

 
W module Reinforced Concrete Footing Designer będącego częścią BIM Designers 2019, jest możliwość 
uwzględniania różnicy pomiędzy momentami pochodzącej z analizy 2-go rzędu słupa jako obciążenia na stopę. 

 Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko dla niemieckiego krajowego załącznika do Euro kodu  

W module Definicja przypadków obciążeniowych, dostępne są cztery kolumny z momentami zginającymi: 
 Mx’ i My’ – momenty pierwszego rzędu; 
 ΔMx i ΔMy – różnice momentów.   

 

 
 
Różnice momentów ΔMx i ΔMy są rozumiane jako różnice pomiędzy momentu utwierdzenia teorii pierwszego 
rzędu M’ i momentu teorii 2-go rzędu z kolumny M2. Taka relacja powinna być zapisana jako: Mx2 = Mx’ + ΔMx 
i My2 = My’ + ΔMy. 

 
Dodatkowe momenty mogą być definiowane przez użytkownika albo zaimportowane jako rezultaty sił z 
programu CS Statik. Gdy siły te są importowane z Advance Design albo Autodesk Revit, kolumny Mx’ i My’ są 
wypełniane wartościami z analizy liniowej słupów połączonych ze stopą fundamentową, gdy kolumny ΔMx i 
ΔMy posiadają wartość 0. 
  
Momenty pierwszego rzędu są wykorzystywane do obliczeń nośności (uwzględniając niemiecką metodą 
tablicowych wartości), podczas gdy inne weryfikacje (stabilizacji lub zbrojenia) używają momentów drugiego 
rzędu. 
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Edytowalny współczynnik częściowy dla weryfikacji nośności w SGU  
 
W skrócie – zyski/główne funkcje:  

 Lepsza kontrola -> dzięki możliwości zmiany współczynnika 
 
Jedną z przeprowadzonych weryfikacji fundamentów (według Euro kodu) jest dodatkowa kontrola nośności 
podłoża pod kątem warunków SGU. Wartość częściowego współczynnika nośności dla tego przypadku nie jest 
wyraźnie określona w Euro kodzie EC7 i może być różna dla różnych krajów (jeżeli jest zdefiniowany w 
załączniku krajowym do EC7). Począwszy od wersji 2019, wartość współczynnika częściowego dla weryfikacji 
nośności SGU jest dostępna do edycji w oknie dialogowym Założenia projektowe Euro kod EC7. 
 

 

Uwaga. Ten współczynnik jest dostępny do edycji tylko w załącznikach krajowych Euro kodu poza francuskim i 
niemieckim.  

 

Łatwiejsze zarządzanie przypadkami obciążeń i obciążeniami 
 
W skrócie – zyski/główne funkcje: 

 Szybsza praca -> proste dodawanie i usuwanie obciążeń  
 
 
Aby ułatwić proces definiowania obciążeń, można dodawać lub usuwać wiersze bezpośrednio je definiując w 
tabelach, używając przycisków w kolumnach Dodaj i Usuń 

 
 

Dodatkowo, w trakcie selekcji przypadków obciążeniowych (z listy), jest możliwość szybkiego utworzenia 
nowego przypadku. 
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Reinforced Concrete Column Designer 

Ulepszenia przy definicji długości wyboczeniowej 
  
W skrócie – zyski/główne funkcje:  

 Większa elastyczność -> dzięki możliwości narzucenia długości wyboczeniowej ręcznie   
 Łatwiejsza praca -> dzięki czytelnej prezentacji schematów wyboczenia 

 
Dwie małe, ale pomocne ulepszenia zostały dodane do okna Długość wyboczeniowa: 
 na liście Wsp.wyboczeniowe dostępna jest nowa opcja: Wprowadzona długość wyboczeniowa. 

Pozwala to na szybkie i bezpośrednie zdefiniowanie wartości długości wyboczeniowej  
 ikony używane do wyboru standardowych schematów statycznych zostały zastąpione nowymi, 

przedstawiającymi jaśniejsze schematy i przedstawiającymi powiązany współczynnik wyboczenia 
 

 

 
 

 

Łatwe zarządzanie obciążeniami 
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Szybsza praca -> poprzez uproszczone dodawanie i usuwanie obciążeń 

 
Aby ułatwić proces definiowania obciążeń, można dodawać lub usuwać wiersze z ich definicją 
bezpośrednio w tabelach, używając przycisków w kolumnach Dodaj i Usuń. 
 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Ponadto, wybierając przypadek obciążeniowy (z listy), można szybko utworzyć nowy przypadek obciążenia. 

 

  

Reinforced Concrete Beam Designer  

Podświetlanie prętów zbrojeniowych w trakcie edycji 
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Lepsza kontrola -> umożliwia łatwą identyfikację edytowanego zbrojenia na przeglądarce 

 
 
Aby pomóc użytkownikowi dokładnie określić, które zbrojenie jest edytowane, za każdym razem, gdy zmienia 
wybraną warstwę lub wybraną rodzinę lub wybrany zakres, odpowiedni podział pręta jest podświetlony w rzutni 
3D. Jest to szczególnie przydatne, gdy istnieje wiele warstw podłużnych prętów lub paczek zbrojenia 
poprzecznego. 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Możliwość zablokowania istniejącego zbrojenia 
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Większa kontrola -> pozwala na zablokowanie edycji zbrojenia  
 Zwiększone możliwości -> pozwala na weryfikację zbrojenia zdefiniowanego przez użytkownika 

 
Advance BIM Designers 2019 zapewnia możliwość zablokowania wygenerowanego zbrojenia w Reinforced 
Concrete Beam Designer. 
  
Nowe polecenie Zablokuj zbrojenie blokuje wcześniej wygenerowane zbrojenie i pozwala wykonać weryfikację 
dla innych ustawień lub dla ręcznie zmodyfikowanego zbrojenia 
 
Ta nowa funkcja jest szczególnie przydatna do weryfikacji zbrojenia belek z istniejących projektów, ale także do 
sprawdzania wpływu ręcznych zmian zbrojenia na wszystkie weryfikacje (na przykład na zarysowanie). 
 
Komenda Zablokuj zbrojenie jest dostępna na zakładce Wyniki w panelu Narzędzia 

 
 
Aby zablokować zbrojenie, należy najpierw obliczyć element.  
 
Jak używać nowej funkcji:  
 wprowadź wszystkie wymagane dane (geometrię, obciążenia i założenia) i rozpocznij obliczenia 
 zmienić zbrojenie (korzystając z okien dialogowych Zbrojenie)  
 zablokuj zbrojenie 
 przelicz belkę ponownie 

 
Kiedy zbrojenie jest zablokowane można nadal modyfikować większość założeń projektowych i obciążeń, ale 
nie można zmienić geometrii belki (w tym liczby przęseł, przekrojów i otworów), a także zbrojenia (w tym 
również betonu pokrycie lub założenia dotyczące wzmocnienia). Wszystkie zablokowane opcje nie są dostępne 
do edycji (ikony są wyłączone).  
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Uwaga: Zablokowanie zbrojenia nie jest dostępne w środowisku Advance Design i Revit. 

 

Dzielenie wieloprzęsłowych przypadków obciążeń 
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Zwiększone możliwości -> pozwala na łatwe zdefiniowanie obciążenia maty szachowej na belkach 

wieloprzęsłowych 
 
 
Advance BIM Designers 2019 zapewnia nową funkcję umożliwiającą zmianę obciążenia liniowego 
zdefiniowanego jako ciągłe na wielu przęsłach na obciążenia na pojedyncze przęsła. Ułatwia to uzyskanie typu 
obciążenia typu szachownica, umożliwiając uwzględnienie najbardziej niekorzystnego rozkładu obciążenia.  
 
Operacja podziału jest oparta na poddziale przypadku obciążenia, włączając obciążenie zdefiniowane jako 
ciągłe na wielu przęsłach, na osobne przypadki obciążenia zawierające to samo obciążenie, ale przypisane do 
poszczególnych przęseł. 
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Podział można aktywować w oknie dialogowym Definicja przypadku obciążenia w kolumnie Podziel. 

 
 

Dwa rodzaje obiektów mogą być tutaj umieszczane:  

ikona  informuje, iż obciążenie nie może zostać podzielone 

albo przycisk Podziel może być ustawiony jako Włączony  (wciśnięty) albo Wyłączony . 
 
Przycisk Podział może być widoczny tylko w przypadku obciążeń Zmiennych, Wiatr lub Śnieg. Ponadto belka 
musi być wieloprzęsłowa i dla określonego przypadku obciążenia musi być zdefiniowane ciągłe obciążenie na 
więcej niż jednym przęsła. 
 
Stan przycisku Podział można zmienić w obu kierunkach: 
  z Wyłączony na Włączony -> ta akcja powoduje podział wybranego przypadku obciążenia 
  z Włączony na Wyłączony -> ta czynność powoduje wyłączenie wybranego przypadku obciążenia (powrót do 
pierwotnego stanu) 
 
Zmiany w przypadkach obciążeń wykonuje się za pomocą przycisków Zastosuj lub OK w oknie dialogowym 
Definicja przypadków obciążenia. 
 
Na poniższym rysunku widoczny jest efekt operacji podziału na obciążenie Zmienne 1 (ID = 2) dla belki 
trójprzęsłowej - automatycznie tworzone są trzy nowe przypadki obciążenia wtórnego. 
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Dzielenie powoduje podział zaznaczonego przypadku obciążeń, ale także istniejące kombinacje obciążeń, które 
mają zostać usunięte. Nowo utworzone kombinacje uwzględniają wszystkie nowe przypadki, pozwalając 
uwzględnić wszystkie niekorzystne kombinacje. 

 

Uwaga: Funkcję podziału można również aktywować w oknie dialogowym Redystrybucja momentów 
podporowych, zaznaczając opcję Oblicz automatycznie / kombinacja. Oblicza wtedy automatycznie 
współczynniki redystrybucji dla podpór pośrednich zgodnie z pkt 5.5 normy EN 1992-1-1 dla każdej 
kombinacji obciążeń. 

 

Możliwość modyfikacji zbrojenia przeciwskurczowego typu U 
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Lepsza kontrola -> dzięki możliwości modyfikacji zbrojenia przeciwskurczowego typu U po 

obliczeniu 
 
Gdy W oknie dialogowym Parametry zbrojenia opcja Stosuje się załącznik J zgodnie z EN 1992-1-1 jest 
zaznaczona i spełnione są odpowiednie warunki, w modelu generowane są specjalne pręty przeciw skurczowe 
zgodnie z normą Euro kod - Zbrojenie powierzchni. 

 
 
Teraz można sprawdzić i zmodyfikować takie zbrojenie za pomocą opcji dostępnych w oknie Zbrojenie 
dodatkowe, na zakładce Zbrojenie przeciwskurczowe  
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Więcej szczegółów na temat weryfikacji naprężenia na podporze  
 

W skrócie – zyski/główne funkcje:  
 Lepsza kontrola -> dzięki bardziej szczegółowym wynikom dostępnym w raportach 

 
Jednym z rodzajów weryfikacji przeprowadzanych przez moduł Reinforced Concrete Beam Designer jest 
weryfikacja naprężenia na podporze wraz z wymiarowaniem zbrojenia podporowego (zgodnie z artykułem 6.5 i 
9.2.1.4 / 9.2.1.5 normy EN 1992-1-1). 
 
Rozdział dotychczasowy w szczegółowym raporcie jest teraz bardziej szczegółowy, rozszerzony o dwie 
podrozdziały: 
 Weryfikacja naprężenia na podporze - która obejmuje szczegóły obliczeń dotyczących podpór 

krawędziowych lub pośrednich, oddzielne dla każdego zakresu; 
 Weryfikacja zbrojenia podporowego - która obejmuje szczegóły kontroli, jeżeli dolne zbrojenie 

podłużne zakotwiczone w podporze jest wystarczające lub należy wygenerować dodatkowe zbrojenie 
podporowe 

 

 
 

 

Ogólne udoskonalenia 
Możliwość wyboru opcji Standard dla kombinacji obciążeń 
 

W skrócie - korzyści/główne zalety:  
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 Większa kontrola -> umożliwia oddzielne wybieranie kodów stosowanych do projektowania i 
obliczania kombinacji obciążeń. 

 
Advanced BIM Designers 2019 pozwala na wybór normy używanej dla kombinacji obciążeń oddzielnie od kodu 
projektowego. Wyboru dokonuje się w oknie dialogowym ustawień Lokalizacja: 
 

 
 
Po pierwsze, umożliwia wybór wersji normy (na przykład dla Kanady, pomiędzy wersjami normy dla obciążeń, 
pomiędzy NBC 2010 i NBC 2015). Po drugie, umożliwia ustawienie innego aneksu niż domyślny NAD do Euro 
kodu 0 (EN 1990). Może to być pomocne, zwłaszcza podczas generowania kombinacji obciążeń według równań 
6.10a i 6.10b, dostępnych w przypadku wybrania Euro kodu Ogólnego. 
 
Możliwość ustawienia różnych kolorów dla każdej rodziny prętów. 
 

W skrócie - korzyści/główne funkcje:  
 Większa kontrola -> umożliwia łatwą identyfikację zdefiniowanej rodziny zbrojenia w przeglądarce. 
 Większy komfort -> lepszy wgląd w zbrojenie w widokach i rysunkach 

 
 
Advanced BIM Designers 2019 umożliwia ustawienie różnych kolorów wyświetlania dla każdego rodzaju 
zbrojenia. Zapewnia to łatwą identyfikację na widzach zdefiniowanej rodziny zbrojenia. 

 
 

Uwaga: Możliwość kolorowania zbrojenia nie jest dostępna w środowisku programu Revit. 

Program zawiera domyślne ustawienia kolorów, ale każdy może je łatwo zmodyfikować. 

Program zawiera domyślne ustawienia kolorów, ale każdy może je łatwo zmodyfikować.  
Można to osiągnąć na dwa sposoby:  



What's New in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

16  

• poprzez zmianę ustawień globalnych  
• bezpośrednio w oknie dialogowym Wzmocnienie 

Ustawienia globalne można ustawić w oknie dialogowym Wyświetlanie, dostępnym w części Opcje wstążki. 
Ustawienia są różne dla każdego modułu żelbetowego: 

Fundament Belka 

 

 

 
Słup 

 
 
Drugą metodą ustawienia kolorów zbrojenia jest użycie specjalnej nowej ikony dostępnej w każdym oknie z 
informacją o zbrojeniu. 
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Ikona ta pokazuje aktualny kolor, a po jej naciśnięciu dostępny jest wybór dowolnego 

koloru.  
 

 
Łatwe zarządzanie przypadkami obciążeń 
 

W skrócie - korzyści/główne funkcje:  
 Szybsza praca -> poprzez proste dodawanie i usuwanie przypadków obciążeń 

 
Aby ułatwić proces definiowania przypadków obciążeń, można dodawać lub usuwać wiersze z ich definicjami 
bezpośrednio w tabelach za pomocą przycisków w kolumnach Add i Del. 

 
 

Import/eksport kombinacji obciążeń z Excela 
 

W skrócie – najważniejsze korzyści:  
 Lepsza kontrola -> umożliwia definicję własnych kombinacji użytkownika   

 
 
Advance BIM Designers 2019 umożliwia szybkie eksportowanie i importowanie definicji kombinacji obciążeń za 
pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Funkcja ta jest przydatna w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy konieczne 
jest szybkie zmodyfikowanie dużej liczby kombinacji lub gdy użytkownik chce używać własnych kombinacji do 
obliczania innych elementów. 
 
Opcje eksportowania i importowania są dostępne jako przyciski w dolnej części okna Kombinacje:  
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Po uruchomieniu polecenia Eksportuj do programu Excel w pierwszej kolejności wyświetlane jest okno Zapisz 
jako w którym można określić lokalizację i nazwę pliku Excel. Po wygenerowaniu pliku można go otworzyć i 
przejrzeć lub zmodyfikować listę definicji kombinacji. Modyfikacje mogą obejmować usunięcie istniejących 
kombinacji (wierszy), dodanie nowych, usunięcie lub dodanie nowych par kolumn Przypadek i Współczynnik 
oraz modyfikację ich wartości. 
 

 
 

Uwaga: Nazwy kolumn zależą od języka roboczego. 
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ID kolumny zawiera numer kombinacji. Kolumny Case i Coefficient są przetwarzane razem (parami) i zawierają 
numer przypadku obciążenia oraz współczynnik obciążenia. Kolumna Typ zawiera typ każdej kombinacji 
obciążeń (dostępny w oknie dialogowym Kombinacja). 
 

 
 

Uwaga: Typy kombinacji obciążeń są powiązane z wybraną Normą. Typy mogą być również różne dla różnych 
modułów BIM Designer. 

Aby zaimportować definicje kombinacji z pliku należy użyć polecenia Importuj z programu Excel - import 
odbywa się po wybraniu odpowiedniego pliku Excel. Podczas importowania kombinacji istniejąca definicja 
kombinacji w module BIM Designers jest zastępowana definicją z pliku Excel. 
Podczas modyfikowania/tworzenia nowej definicji kombinacji Excel do importu należy upewnić się, że składnia 
jest poprawna, w tym: 

• numer każdej kombinacji obciążeń (kolumna identyfikacyjna) powinien być różny 
• typ kombinacji (kolumna Typ) powinien mieścić się w zakresie obsługiwanym przez moduł standardowy 

/ BD. 
• kolumny ID i Case powinny zawierać wartości liczbowe (liczby całkowite i dodatnie). 
• kolumny współczynnika powinny zawierać wartości liczbowe.  

 
 

Importowanie/eksport wartości ładunków z/do Excela (dla kolumn i stóp fundamentowych) 
W skrócie - korzyści/główne funkcje:  
 Lepsza współpraca - > wymiana danych z zewnętrznego źródła/oprogramowania za pomocą 

arkusza kalkulacyjnego Excel     
 

Advance BIM Designers 2019 pozwala na szybki eksport i import wartości obciążeń za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego Excel. Funkcja ta jest przydatna w wielu sytuacjach, szczególnie gdy konieczne jest szybkie 
modyfikowanie wartości obciążeń lub gdy użytkownik chce użyć wartości pochodzących z innego 
źródła/oprogramowania. 

Uwaga: Wartości obciążeń importu/eksportu w programie Excel nie są dostępne w module Reinforced Beton 
Beam Designer. 

Opcje eksportu i importu wartości obciążeń są dostępne jako przyciski pod listą zdefiniowanych obciążeń w 
oknie dialogowym Definicja Obciążeń: 
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Po uruchomieniu polecenia Eksportuj do programu Excel w pierwszej kolejności wyświetlane jest okno Zapisz 
jako w którym można określić lokalizację i nazwę pliku Excel. Po wygenerowaniu pliku można go otworzyć i 
przejrzeć lub zmodyfikować listę obciążeń. Modyfikacje mogą obejmować usunięcie istniejących przypadków 
(wierszy) obciążeń lub dodanie nowych, a także modyfikację ich wartości. 
 

 
Kolumna Przypadek obciążenia zawiera nazwę przypadku obciążenia. Następna kolumna zawiera wartości 
obciążeń w każdym kierunku, zgodnie z modułem BD. 

Uwaga: Nazwy kolumn i przypadki obciążeń zależą od języka roboczego. 

Aby zaimportować wartości obciążenia z pliku należy użyć polecenia Importuj z programu Excel - import 
odbywa się po wybraniu odpowiedniego pliku Excel. Podczas importowania obciążeń istniejąca definicja 
obciążenia w module BIM Designers jest zastępowana definicją z pliku Excel. 
 
 
Podczas modyfikowania / tworzenia nowej listy obciążeń do importu w programie Excel ważne jest 
przestrzeganie kilku zasad: 
 wartości obciążenia mogą być definiowane przez tekst zawierający wartość i jednostkę (widoczne po 

wyeksportowaniu do Excela) lub przez wartość numeryczną bez jednostki - w tym przypadku jednostki 
są dodawane automatycznie. Przykład: 
2,55          - wartość liczbowa 
2,55 KN    - wartość tekstowa 
Dla obu wartości powyżej tej samej (2,55 KN) jest importowana do tabeli definicji obciążenia. 

 każdy nowy wiersz zawierający nazwę przypadku obciążenia doda nowy przypadek obciążenia 
 aby nowo utworzone przypadki obciążeń były przypisane do właściwego typu (np. Dead, Live, Wind, 

itp.), ważne jest, aby nazwy przypadków obciążeń rozpoczynały się od tych samych słów, co dostępne 
typy: 

 
Przykłady poprawnych nazw: Obciążenia czynne 1, Obciążenia czynne 2, Obciążenia śniegiem 1, 
Obciążenia wiatrem W1. 
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Przykłady nazw, które nie zostaną rozpoznane poprawnie i zostaną przypisane do obciążeń 
martwych: Live 1, przypadek L1, D1. Ponadto, ponieważ w nazwie typu przypadku obciążenia 
wielkość liter ma znaczenie, nazwa Live loads nie jest prawidłowa. 

Uwaga: Lista typów przypadków obciążeń jest powiązana z wybraną normą.   

 
Usprawnienia w raportowaniu 

W skrócie - korzyści/główne funkcje:  
 Większa kontrola -> zestaw nowych opcji w nowym oknie dialogowym konfiguracji raportów    
 Szybszy dostęp do wyników -> możliwość generowania raportów w tle  
 Większy komfort pracy -> podgląd raportów generowanych w oddzielnym oknie 

 
Advance BIM Designers 2019 wprowadza szereg usprawnień związanych z generowaniem raportów, w tym 
zmiany w wstążce, nowy typ raportu, nowe okno dialogowe z ustawieniami raportów oraz usprawnienia procesu 
generowania raportów.   
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Zmiany we Wstążce Raportowania 
By usprawnić generowanie raportów, zmieniono układ i liczbę poleceń dostępnych w panelu Raporty (na 
wstążce Wyniki wersji autonomicznej). 

 
Teraz zawiera następujące polecenia: 
Ustawienia raportu - otwiera nowe okno dialogowe zawierające opcje związane z generowaniem raportu. 
Podgląd - otwiera podgląd raportu (typu wybranego w Ustawieniu raportu) przy użyciu okna Active Report 
Viewer. 
Generuj - generuje raport (typu wybranego w ustawieniach raportu) w formacie PDF lub DOC.  
Błędy - generuje nowy typ raportu z tabelą Ostrzeżenia i Błędy.  
Kombinacje - generuje raport z listą kombinacji obciążeń i kombinacji obciążeń. 
Kreator raportów - otwiera narzędzie Kreator raportów umożliwiające modyfikację elementów raportów. 

 
Nowy typ raportu - Ostrzeżenia i Błędy 

 
Nowy typ raportu jest dostępny dla wszystkich typów elementów - Błędy i Ostrzeżenia. Zawiera on tylko 

tabelę z błędami obliczeniowymi (E) i ostrzeżeniami (W).   

 
 

Okno dialogowe Ustawienia nowego raportu 
Nowe ustawienia Raportów otwierają okno dialogowe zawierające opcje związane z generowaniem raportów. 
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Nowe okno zawiera parametry pogrupowane w 3 kategorie: Typ raportu, Własne ustawienia działów i opcje 
Zapisu. 
 

Typ: 
Raport - lista wszystkich dostępnych typów raportów dla danego elementu: Syntetyczne, Standardowe, 
Dokładne, Błędy i Ostrzeżenia oraz Kombinacje. Wybrany typ jest traktowany jako typ domyślny dla następnej 
generacji za pomocą poleceń Podgląd lub Generuj.   
 

Dostosowanie działów: 
Lista działów - zawiera listę dostępnych działów raportu i daje możliwość zmiany ich zakresu. Liczba i typy 
dostępnych rozdziałów zależą od typu raportu. 
Ukryj tabelę kombinacji obciążeń - opcja sprawdzająca liczbę kombinacji obciążeń. Po włączeniu, jeśli liczba ta 
jest większa niż 100, tabela z definicją kombinacji nie jest generowana, co skraca czas trwania raportu. 

Uwaga: Opcja ta nie jest stosowana w przypadku typu raportu Obciążenie i kombinacja, w którym wyświetlane 
są tylko definicje obciążenia i kombinacji. 

Opcje zapisu: 
PDF lub DOC - wybór domyślnego formatu pliku dla nowych raportów. 
Zapisz raport obok modelu - opcja służy do wyboru folderu domyślnego dla plików raportów. Jeśli jest włączona, 
powoduje, że wygenerowane raporty są zapisywane w tym samym folderze co raporty.  Jeśli wyłączona – 
aktywuje się możliwość lokalizacji raportu w określonej przez nas ścieżce. 
Nadpisuj raporty - zaznaczenie tej opcji powoduje nadpisanie raportów istniejących przez wszystkie nowe 
raporty dla tego samego elementu. Nowsze raporty   
Utwórz kopię zapasową - zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie nowe raporty dla tego samego elementu 
będą tworzone obok już istniejących.  
Automatycznie uruchom generowanie raportu po obliczeniach - po zaznaczeniu tej opcji, tuż po obliczeniu 
danego elementu tworzony jest nowy raport. Raport jest automatycznie zapisywany w folderze raportu 
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domyślnego z domyślnym formatem pliku. Generowanie odbywa się w tle (za pomocą osobnego wątku 
procesora). 
 
Podgląd raportu - daje taki sam efekt jak polecenie Podgląd na wstążce - otwiera podgląd raportu za pomocą 
okna Active Report. 
 
W przypadku BIM Designers uruchomionych w środowisku Autodesk Revit okno dialogowe Ustawienia raportu 
można otworzyć przy użyciu polecenia Dostosuj raporty dostępnego na panelu Opcje wstążki GRAITEC 
Concrete. Różni się on nieco od wersji standalone - wybór typów raportów i dostosowanie działów jest dostępne 
oddzielnie dla każdego typu elementu. 

 

Uwaga: Okno dialogowe Ustawienia raportu nie jest jeszcze dostępne w środowisku Advance Design 

 
 

Usprawnienia procesu generowania dokumentacji  

Oprócz wyżej wymienionych nowych wariantów wprowadzono dodatkowe zmiany w mechanizmie generowania 
raportów: 
 
Możliwość anulowania generowania raportów. 

Nowe okno umożliwiające anulowanie procesu jest dostępny w oknie pokazanym podczas 
generowania raportu  
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Podgląd raportu otwieranego w oddzielnym oknie  
 
Raporty generowane w trybie Podgląd są teraz generowane w osobnych oknach (niezależnie od głównej 
aplikacji). Umożliwia to pracę z modułem po otwarciu podglądu raportu.  

 

 
 

Ulepszenia w definiowaniu kombinacji dla projektów realizowanych na normach kanadyjskich 
W skrócie - korzyści/główne funkcje:  
 Lepsza kontrola -> większe możliwości wpływania na generowane kombinacje 

 
 
W oknie Lokalizacja jako standard dla kombinacji dostępne są dwa kanadyjskie standardy NBC 2010 lub 
NBC2015. Jeśli zostanie wybrana jedna z nich, to podczas generowania kombinacji, po naciśnięciu przycisku 
Generuj w oknie Kombinacja, pojawi się dodatkowe okno z ustawieniami: 
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Okno to zawiera dwa parametry, które można ustawić: 
Lista Priorytetu Kategorii - służy do wyboru współczynnika Wagi, który jest używany w przypadku kombinacji 
przypadków obciążenia śniegiem i wiatrem. Można wybrać jedną z czterech dostępnych kategorii: 

• Niski 
• Normalny  
• Wysoki 

o Po klęsce żywiołowej 
 

Pole wyboru Generowanie kombinacji krótkotrwałych ugięć podłużnych SLS, jest domyślnie włączone, służy do 
wyboru, czy generować dodatkowe kombinacje podłużne SLS dla krótkotrwałych ugięć (które są 
wykorzystywane do analiz pęknięć betonu). 
 

Ulepszenia we współpracy z Arche Building   
W skrócie - korzyści/główne funkcje:  
 Lepsza współpraca -> dzięki wymianie danych wielu elementów z wykorzystaniem plików. ETO  
 Lepsza kontrola -> dzięki nowemu dialogowi dialogowemu z ustawieniami importu elementów z 

Arche 
 

Istniejąca funkcjonalność wymiany danych z wykorzystaniem plików danych dla elementów RC (belki, kolumny, 
stopy) z wykorzystaniem plików ETO (pliki wymiany Arche/Effel) została udoskonalona dzięki możliwości 
importu danych dla wielu elementów jednocześnie. W tym celu dostępne jest nowe okno Ustawień Importu, 
które zawiera ustawienia związane z wymianą danych z Arche Building.  

Okno Ustawienia Importu można otworzyć za pomocą ikony dostępnej w panelu Opcje wstążki: 
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Okno dialogowe Arche Building Structure Import Setting zawiera parametry pogrupowane w trzy kategorie: 
Opcje, Wybór elementów i Konfiguracja. 

 
Opcje: 

Generuj Zbrojenie 
Generuje zbrojenie podczas wymiany plików 

Usuń pliki  
Usuwa plik wymiany (.eto, .epo, .esi, .esf, .emu etc.) podczas importu  

Export to Arche Building Structure  
Eksportuje wszystkie zaimportowane elementy do Arche Building Structure podczas wymiany 
pliku importu. Adekwatny plik jest tworzony w folderze (.ito, .ipo, .isi, .isf, .imu etc.). 

Wstępne wymiarowanie  
Uruchamia wstępne wymiarowanie dla stop podczas wymiany pliku importu. Ta opcja jest 
dostępna tylko w module Reinforced Concrete Footing Designer module. 

 

Wybór elementów: 
Importuj poziomy z: 

Pozwala wybrać poziomy, z których elementy zostaną zaimportowane 
Importuj belki/słupy/stopy z: 

Pozwala na wybór wybranej liczby (belek, słupów oraz stóp) do importu 
 

Konfiguracja: (dostępna tylko w module Reinforced Concrete Beam Designer) 
Minimalna szerokość podparcia: 

Umożliwia określenie minimalnej szerokości podparcia. 
Maksymalna szerokość podparcia 

Umożliwia określenie maksymalnej szerokości podparcia. 
 

Importuj kołnierze 
Importuje kołnierze belek podczas uwzględniania belek o przekroju T w obliczeniach  
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Obliczyć wsporniki 
Uruchamia obliczenia wsporników podczas importu  

Zachowaj różne szerokości przęseł 
Zachowuje pierwotne wartości szerokości przęseł nawet jeżeli są różne w każdym wystąpieniu 
(from the Arche Building Structure model)  

Minimalna szerokość przęseł 
Określa stałą szerokość belki na wszystkich rozpiętościach równą minimalnej szerokości 
wszystkich rozpiętości. 

Średnia szerokość przęseł 
Określa stałą szerokość belki wzdłuż wszystkich rozpiętości równą średniej szerokości 
wszystkich rozpiętości. 

Maksymalna szerokość przęseł 
Określa stałą szerokość belki wzdłuż wszystkich rozpiętości równych maksymalnej szerokości 
rozpiętości. 
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Ulepszenia do BIM Designers w Programie Autodesk Revit 

Zgodność z Revit® w wersji 2018 I Revit® w wersji 2019 
GRAITEC Advance BIM Designers jest kompatybilny z Revitem w wersji 2018 oraz wersji 2019. Wszystkie 
komendy są dostępne i w pełni funkcjonalne na tych dwóch wersjach Revita,   
 

 

Zamień belki jednoprzęsłowe na belki wieloprzęsłowe 
 

W skrócie – korzyści/główne funkcje 
 Obejmuje wszystkie możliwości-> pozwala na traktowanie belek jednoprzęsłowych jako belki 

ciągłe 
 Większa elastyczność -. Poprawne obliczenia I rysunki niezależnie od wybranego sposobu 

modelowania 
 

Belki ciągłe mogą być modelowane w Revicie na dwa równorzędne sposoby: poprzez definicję pojedynczej 
belki wieloprzęsłowej lub poprzez definicję wielu belek jednoprzęsłowych i niezależnych współliniowych belek. 

 
        Jedna belka trójprzęsłowa,                                                           Trzy belki jednoprzęsłowe 

 
Jakkolwiek, dla obliczeń statycznych oraz wymiarowania zbrojenia, drugi schemat może być rozpatrywany na 
dwa różne sposoby: jako seria oddzielnie analizowanych i zbrojonych belek, albo jako jedna belka 
wieloprzęsłowa. Pierwsza opcja jest opcją domyślną w Adcance BIM Designers, ale od wersji 2019 istnieje 
możliwość rozpatrywania współliniowych belek jednoprzęsłowych jako pojedyncza belka wieloprzęsłowa. Jest to 
możliwe dzięki nowej opcji Belka wieloprzęsłowa. 

Jest ona dostępna na zakładce Założenia, na wstążce GRAITEC Concrete 

 
 

Po uruchomieniu tej funkcji, najpierw należy zaznaczyć belki które chcemy złączyć. 
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Następnie program sprawdza czy wybrane belki mogą być rozpatrywane jako jedna wieloprzęsłowa belka – 
następujące warunki muszą być spełnione: 

 Belki są stworzone na podstawie tej samej rodziny 
 Belki mają przypisany ten sam materiał 
 Belki są współliniowe 
 Belki nie są przypisane do innej belki wieloprzęsłowej 

 

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, pojawia się okno do wprowadzania nazwy oraz szablonu dla wybranego 
elementu. Jest możliwe wskazanie ustawień jednej z wyselekcjonowanych belek w grupie jako szablonu dla beli 
wieloprzęsłowej. 

 
 

Grupowanie belek wykorzystuje istniejące mechanizmy działające już podczas grupowania słupów czy 
fundamentów przy pomocy narzędzia Grupa do wymiarowania. To pozwoli Ci na sprawdzenie statusu 
zgrupowanych belek przy pomocy okna Status obliczeń oraz pozwoli na dokonywanie zmian takich jak 
dodawanie lub usuwanie elementów z grupy czy zmianę szablonu lub rozbijanie grupy. 
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UWAGA: Grupa belek musi mieć unikalną nazwę. Dodawanie lub usuwanie elementów z grupy zmienia status 
elementu na niepoprawny ze względu na fakt, że założenia nowo uzyskanej grupy mogą być inne niż te 
należące do grupy wyjściowej. 

 Zmiana nazwy lub parametrów istniejącej grupy może być przeprowadzona także z wykorzystaniem 
specjalnych parametrów współdzielonych. 

 
 

Belki zgrupowane w wieloprzęsłową belkę są analizowane w ten sam sposób jakby były jedną belką 
wieloprzęsłową. 
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Zestawienia zbrojenia w programie Revit 
 

W skrócie – korzyści/główne funkcje 
 

 Lepsza kontrola -> możliwość wyboru rodzaju zestawienia wraz z pełną możliwością modyfikacji  
 Szablony użytkownika-> użytkownik może zdefiniować dowolną ilość własnych szablonów 

zlokalizowanych zewnętrznie 
 
Advance BIM Designers 2019 dodaje nowe narzędzie do łatwego tworzenia zestawień zbrojenia dla elementów 
konstrukcyjnych, oparte na szablonach, bez konieczności przechodzenia przez wszystkie okna dialogowe 
programu Revit. 
 
Komenda tworzenia nowego zestawienia jest dostępna na panelu Wyniki na wstążce GRAITEC Concrete: 

 
 
Po zaznaczeniu elementu (lub elementów) I wywołaniu funkcji, pojawi się okno zawierające następujące opcje: 
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Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego szablonu. Szablony zapisywane są w postaci pliku Revita, w 
którym zdefiniowany został Szablon dla zestawienia zbrojenia. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie 
tego samego szablonu w wielu projektach i/lub na wielu komputerach. Użytkownik może zdefiniować dowolną 
ilość własnych plików szablonów, a każdy z plików może zawierać wiele różnych typów zestawień zbrojenia 
wraz z odpowiednią konfiguracją (pola, filtry, sortowanie grupowanie). Advance BIM Designers zawiera 
domyślnie pliki szablonów, oddzielnie dla każdego kraju, każdy zawiera kilka typowych zestawień zbrojenia. 

W oknie dialogowym, znajdują się opcje dostępne w przypadku selekcji wielu elementów: 
 Jedno zestawienie dla każdego elementu – tworzy oddzielne zestawienie prętów zbrojenia dla 

każdego z wybranych elementów 
W większości sytuacji, każde z zestawień jest tworzone z wykorzystaniem filtra, Znacznik elementu 
nadrzędnego  

 
W sytuacji, kiedy kilka elementów z różnych kategorii ma taki sam Znak (np. słup i ściana), zestawienia 
mogą wykorzystać zarówno znak jak i kategorie w definicji filtra. 

 
 Tworzenie/ edycja podziału – pozwala na zdefiniowanie nowego podziału o danej nazwie, w celu 

stworzenia jednego wspólnego zestawienia (jeżeli wybrany podział nie istnieje jeszcze w projekcie) 
albo dodaje pręty do już istniejącej partycji (poprzez podanie już istniejącej nazwy partycji) 

 
Ta opcja nadpisze parametr “Podział” we wszystkich zaznaczonych prętach I przypisze im podaną 
wartość parametru Podział. 

 
 

 Użyj istniejącego podziału – z wybranych prętów zbrojeniowych należących do N podziałów, 
zestawienie zostanie wygenerowane tylko dla wybranego podziału. Wszystkie możliwe podziały dla 
wyselekcjonowanych prętów zostaną wylistowane, tak aby użytkownik mógł z łatwością wybrać ten 
jeden właściwy podział. 

 
Po wygenerowaniu zestawienia, jest ono widoczne w przeglądarce projektu. Może zostać edytowane oraz użyte 
do stworzenia dokumentacji.  

 
 



What's New in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

34  

 
 

Warto podkreślić, że takie zestawienie prętów może zawierać zarówno pręty utworzone przy pomocy narzędzia 
BIM Designers jak i pręty dodane ręcznie przez użytkownika. 

Ważne jest to, że takie zestawienia można generować automatycznie dla obiektów innych niż belki, słupy czy 
stopy fundamentowe – np. dla stropów: 

 

Uwaga: Aby stworzyć zestawienie zbrojenia dla elementu, element musi mieć nadany parametr Elementu 
głównego. 

 
Advance BIM Desginers pozwala również na automatyczną generację Zestawień zbrojenia na arkuszach 
wydrukowych. W tym celu w oknie Ustawienia (wywoływanym za pomocą komendy Szablony rysunków) jest 
możliwość wybory typu zestawienia zbrojenia generowanego na rysunku: 
 Zestawienie Revit – natywne zestawienie zbrojenia programu Revit  
 Zestawienie BIM Designers – Zestawienie generowane przez moduł Advance BIM Designers 

Dla każdej z opcji możesz wybrać odpowiedni szablon i typ zestawienia. 
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Wybrany typ zestawienia jest generowany na arkuszu wydrukowym: 
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Zachowaj ręcznie wprowadzone zmiany na rysunkach podczas ponownej weryfikacji 
elementu. 
 

W skrócie – korzyści/główne funkcje 
 Zwiększona elastyczność -> poprzez zapis zmian w rysunku w czasie ponownego obliczania 

zbrojenia 
 
Advance BIM Designers 2019 wprowadza ulepszenie pozwalające zachować zrobione zmiany w rysunkach dla 
obliczanych elementów. W poprzedniej wersji, jeżeli element był już obliczony a rysunki zbrojenia zostały 
wygenerowane poprzez BIM Designers, to po ponownym przeliczeniu elementu, w pewnych sytuacjach rysunki 
należało wygenerować na nowo. W konsekwencji czego w rysunkach tracono ręcznie wprowadzane zmiany. Od 
wersji BIM Designers 2019, ponowne przeliczenie elementu nie wpływa na utratę wszystkich zmian 
naniesionych na rysunek. Ta funkcja zapewnia, że ręczne zmiany takie jak: dodatkowe linie wymiarowe czy też 
ręcznie dodane zbrojenie lub opisy, są zachowane na rysunku. 

 Uwaga: Zmiany związane z istniejącym zbrojeniem, które zostały zmienione w rezultacie obliczeń mogą zostać 
usunięte. 

 

Możliwość zapisu i użycia zbrojenia elementu jako szablonu  
 

W skrócie – korzyści/główne funkcje 
 

 Szybkie modelowanie -> zdefiniowane zbrojenie może zostać użyte dla innych podobnych 
elementów 

 Zbrojenie typowe-> Pozwala na łatwe wykorzystanie zbrojenia jako typowego w różnych 
projektach. 

 
Advance BIM Designers 2019 wprowadza nową funkcjonalność łatwego zapisu do pliku dla zbrojenia 
utworzonego za pomocą modułu BIM Designers. Takie zbrojenie może zostać wykorzystane jako szablon dla 
innych elementów.  

 

 

Uwaga: W obecnej wersji, mechanizm zapisu wkładek zbrojeniowych wspiera zbrojenie utworzone prze BIM 
Designers dla belek, słupów I stop fundamentowych. 

Komendy do zarządzania szablonami zbrojenia są w panelu Wyniki na wstążce GRAITEC Concrete: 
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Znajdują się tam trzy komendy: 

 Zapisz – zapisuje wkładkę zbrojeniową wybranego element do pliku. gtcx. Wymaga to wybrania 
pojedynczego elementu z pośród następujących kategorii: słup konstrukcyjny, belka, stopa 
fundamentowa. Pozawala na wybranie dowolnego folderu do zapisu pliku. Szablony (pliki. gtcx) mogą 
zostać wykorzystane w obecnym lub każdym innym modelu Revit. 

 

 Wczytaj – Wczytuje wkładki zbrojeniowe do wybranych elementów z pliku. gtcx. Łatwe tworzenie 
zbrojenia dla jednego lub dla wielu wybranych elementów tej samej kategorii co zapisany plik. gtcx. 
Wkładki zbrojeniowe będą wgrane, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki: mają te same założenia 
normowe, ten sam typ konstrukcyjny i podobny kształt przekroju. 

 Ustawienia – Definiuje w jaki sposób dostosować wkładkę zbrojenia do nowego elementu. Dostępne 
opcje pozwalają pozostawić istniejący rozstaw zbrojenia lub ilość prętów zbrojeniowych dla elementów 
które maja zdefiniowany inny kształt niż element źródłowy. 

 

 

Ustawienia są zdefiniowane oddzielnie dla zbrojenia podłużnego I zbrojenia poprzecznego.  
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 Zachowaj liczbę – zachowuje stałą liczbę rozkładu zbrojenia oraz przelicza na nowo rozstaw prętów 
dla każdego rozkładu zbrojenia. 

 Zachowaj rozstaw – zachowuje stałą wartość rozkładu zbrojenia oraz przelicza ilość wymaganych 
prętów zbrojeniowych dla każdego rozkładu zbrojenia. 

 

Możliwość nadawania szablonów do elementów konstrukcyjnych 
 

W skrócie – korzyści/główne funkcje 
 Lepsza kontrola -> możliwość ustawiania szablonów projektowych globalnie lub indywidualnie 

 
Szablony projektowe są bardzo wygodną metodą nadawania parametrów wymiarowych dla analizowanych 
elementów. Jest możliwe nadanie szablonu globalnie do wszystkich elementów danej kategorii (belki, słupy, 
stopy fundamentowe) przy użyciu okna dialogowego Szablony projektu (ikona na panelu Opcje na wstążce 
GRAITEC Concrete) 

 

Począwszy od wersji Advance BIM Designers 2019, użytkownik ma możliwość wyboru które właściwości i 
ustawienia bedą importowane z szblonu do zanaczonych obiektów.Możliwe jest dowolna kombinacja pól 
wyboru. Odznaczenie wszstkich pól wyboru jest równoznaczne z brakiem szablonudla tego elementu. 
  

Advance BIM Designers 2019 wprowadza także możliwość ustawienia indywidualnie szablonu projektowego dla 
każdego element (nie tylko dla całego projektu) lub dla selekcji wielu elementów. Może być to wykonane 
poprzez okno dialogowe Statut obliczeń dla każdego elementu na liście. Należy wybrać odpowiedni szablon z 
listy rozwijalnej w kolumnie Szablon 
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Aby jeszcze łatwiej przypisać szablon projektowy do grupy elementów, należy wybrać żądany szablon dla 
jednego elementu z grupy, szablon zostanie przypisany do wszystkich zaznaczonych elementów o tej samej 
kategorii (belka, słup, stopa fundamentowa). Jeżeli chcemy przypisać szablon projektowy tylko dla jednego 
elementu, to wtedy należy odznaczyć pola wyboru (za pomocą pól wyboru dostępnych w pierwszej kolumnie)  

 

 

Informacja na temat aktualnie przypisanego szablonu projektowego znajduje się również we właściwościach 
element. W nowym parametrze współdzielonym:  
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Dodatkowe udoskonalenia 
 
W programie Advance BIM Designers 2019 wprowadzono również szereg innych dodatkowych usprawnień 
zgodnie z poniższym zestawieniem. 
 
Poprawiona procedura rysowania przekrojów wersji standalone modułu Reinforced Concrete Beam 
Designer. 

W wybranym przekroju możliwa jest definicja głębokości cięcia i pokazywane są wszystkie pręty 
znajdujące się w tej strefie nie tylko te przecinające płaszczyznę cięcia. (#7376) 
 

Możliwość ustawienia Poziomu szczegółowości widoków widokach Revita tworzonych przez opcję 
Widoczność zbrojenia 

Komenda Widoczność zbrojenia zawiera obecnie możliwość ustawienia zarówno Poziomu 
szczegółowości widoku zbrojenia jak również stylu prezentacji elementów zbrojenia. (#6269, #8931) 

 

Uwaga: Opcje Prezentacji zbrojenia odnoszą się jedynie do elementów zbrojenia. Opcje Poziomu 
szczegółowości dotyczą wszystkich kategorii obiektów Revita.  

Współdzielone parametry Revita dla grup  
Nowy zestaw parametrów współdzielonych został dodany do właściwości elementów Revita (dotyczy 
belek i słupów konstrukcyjnych oraz stop fundamentowych). Zawierają informację o przynależności 
elementów do grup.  Dla słupów oraz stóp fundamentowych parametry przypisują te obiekty do grup 
wymiarowania, podczas gdy dla belek konstrukcyjnych przypisanie następuje do grupy elementów 
ciągłych (belek ciągłych). 
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Graficzne oznaczenia plików Advance BIM Designer  

W celu łatwego rozpoznania modeli stworzonych w Advance Bim Designers zostały wprowadzone 
nowe oznaczenia graficzne tych plików. Dla plików GTCX wprowadzono poniższe oznaczenia. 
(#7773) 

 
 

Możliwość ukrycia w raportach obliczeniowych tabeli kombinacji obciążeń (w sytuacji, gdy jest ona zbyt 
długa) 

Opcja znajduje się w oknie dialogowym ustawień Raportu. Jeśli zostanie włączona program sprawdza 
liczbę generowanych kombinacji i jeśli jest ich więcej niż wynosi określony limit (100) ukrywa tabelę 
kombinacji w samym raporcie. W przypadku, gdy kombinacji jest mniej niż wynosi limit tabela jest 
pokazywana. Opcja pozwala na uniknięcie drukowania zbyt długich raportów.  
Uwaga: Opcja nie dotyczy raportów specjalnych w których wymuszana jest generacja pełnej listy 
kombinacji obciążeń.  
 

Oznaczenia prętów zbrojenia w oknach dialogowych 
 

Nowe pole z oznaczeniem pręta zbrojeniowego zostało wprowadzone w oknach dialogowych do 
definicji zbrojenia wywoływanych z poziomu Rezultatów. Pozwala to na lepszą kontrolę procesu 
definicji zbrojenia. (#8406) 
 

 
 

Blokada możliwości otwarcia projektu wygenerowanego w wersji Advance BIM Designers w starszych 
wersjach program. 
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Blokada została wprowadzona w celu zabezpieczenia użytkownika przed utratą danych w takich 
sytuacjach. Projektu stworzonego w Advance BIM Designers 2019 nie można otworzyć w sarszej 
wersji programu (#7738) 
 

Możliwość wyboru wytrzymałości betonu na rozciąganie do analizy ugięć. 
W niektórych szczegółowych algorytmach liczenia ugięcia według EN1992-1-1 istnieje możliwość 
wyboru/zmiany wytrzymałości betonu na rozciąganie przy liczeniu Mcr (np. 7.4.3(4)). Norma 
dopuszcza wymuszenie wprowadzenie jako wytrzymałości fctm (w przypadkach ogólnych) lub fctm,fl (w 
przypadkach braku naprężeń rozciągających od sił osiowych). (#9162) 

 
 

Możliwość włączenia prezentacji obciążeń w 3D 
Opcja została wprowadzona w celu poprawienia kontroli procesu definicji obciążeń. Prezentację 
graficzną obciążeń można zmienić klikając w symbol obciążenia i wybierając typ prezentacji z okna 
dialogowego. (#7617) 
  

Tworzeni projektów w oparciu o istniejące szablony 
Tworząc nowy projekt na podstawie istniejącego szablonu można wybrać zakres danych 
przejmowanych z użytego szablonu. (#7917) 

 
 

Zmiana postaci okna dialogowego do definicji sił wewnętrznych w belkach 
W oknie dialogowym Definicja obciążeń zostały wprowadzone oddzielne zakładki. Dla każdej tabeli 
obciążeń (Siła osiowa, Moment zginający, Siłą tnąca, Moment skręcający) ustawienia w górnej części 
okna są wspólne (po wprowadzeniu zmian w pierwszej zakładce pojawiają się one na wszystkich 
pozostałych). 
  
  

Możliwość definicji, w słupach żelbetowych, prętów łącznikowych typu L do kotwienia w belkach 
W oknie Parametry zbrojenia opcja Startery górne, pojawiła się możliwość opcja definicji prętów typu L 
do kotwienia starterów we wszystkich czterech belkach dochodzących. W celu użycia tej opcji 
konieczna jest definicja parametrów przekrojów belek dochodzących. Startery można definiować dla 
belek dochodzących o przekroju prostokątnym. (#7713) 
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Uśrednione parametry gruntu w raportach dla gruntów wielowarstwowych.  
 

W raportach dla stop fundamentowych zawarta jest informacja o wytrzymałości zastosowanego 
podłoża gruntowego. W przypadku gruntu jednorodnego podawana jest wprost wytrzymałość 
zastosowanego rodzaju gruntu. Jeśli podłoże jest wielowarstwowe podawana jest średnia wartość dla 
wszystkich warstw wyliczana na podstawie normy DIN 4017.  
 
   

 

 
 

Uwaga: Opcja pozwalająca na uwzględnienie podłoża wielowarstwowego jest dostępna w oknie założenia 
projektowe - Ogólne.  

 
 
 

Nowe położenie opcji zapisu i drukowania bieżącego rysunku.  
Ikonki pozwalające na zapis i drukowanie bieżącego rysunku znajdują się teraz w oknie podglądu 
rysunku.  
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Zmiany w szablonach zestawień zbrojenia.  
Zostały wprowadzone zmiany w szablonach zestawień zbrojenia ISO 4066. Szablony zostały nazwane ISO 
3766 a nazewnictwo kolumn zostało dostosowane do wymagań tej normy. 
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Advance BIM Designers – Steel Series 
 

Advance BIM Designers 2019 do wprowadza wiele nowych rozwiązań i ulepszeń do modułów Steel Connection 
Designer (połączenia stalowe) oraz Stairs and Railings (schody i balustrady). 

Advance BIM Designers – Steel Connection Designer 

Nowe kategorie połączeń – Belka na słupie 
Najnowsza wersja programu wprowadza nową kategorię połączeń – belka na słupie. Jest to typ połączenia 
doczołowego pomiędzy słupem i belką ciągłą. 
 

 
 
 

Nowe połącznia zawierają szereg konfiguracji geometrii dla blach, żeber usztywniających dla belki i słupa. 
Celem ułatwienia modelowania przygotowane zostały szablony w formie trzech schematów tego połączenia: 

 

 
 

Początkowa ustawienia mogą być zmodyfikowane poprzez dodanie żeber, obróbek naroży blach, rozkładu śrub 
oraz spoin. W szczególności mogą zostać zdefiniowane następujące elementy usztywniające: 
 Podkładki regulacyjne 
 Usztywnienie środnika belki/słupa 
 Wzmocnienie słupa poprzez blachy zewnętrzne 
 Wzmocnienie słupa poprzez rozbudowanie przekroju elementami z blach lub profili 
 Żebra poprzeczne belki (środkowe, w osi pasów lub wzmocnień) 
 Wzmocnienie środnika belki (po jednej lub obu stronach) 
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W środowisku Advance Design parametry łączonych elementów oraz siły wewnętrzne są automatycznie 
przenoszone do modułu połączeń. 

 

 
 

Nowa kategoria połączeń – połączenia nakładowe 
Najnowsza wersja programu wprowadza nową kategorię połączeń – połączenia nakładkowe. Jest to typ 
sztywnego połączenia pomiędzy współosiowymi elementami (belka-belka, słup-słup) poprzez blachy nakładek 
na półki i na środniki. 
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Nowe połącznia zawierają szereg konfiguracji geometrii dla śrub, spoin, dla blach łączących po jednej lub po 
obu stronach środnika i/lub półek. Celem ułatwienia modelowania typowych rozwiązań zostały opracowane trzy 
szablony tego połączenia: 
 

 

 
 

 
Ustawienia początkowe mogą być modyfikowane przez dodanie nakładek z blachy lub profili, dostosowania 
rozmieszczenia łączników i spoin w celu uzyskania różnych konfiguracji. 

 

 
 



What's New in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

48  

 
 

W środowisku Advance Design parametry łączonych elementów oraz siły wewnętrzne są automatycznie 
przenoszone do modułu połączeń. 

 

 
 

Ulepszenie procedury nośności rozerwania blokowego 
Począwszy od nowej wersji, obliczenia rozerwania blokowego uwzględniają obciążenie mimośrodowe. Jest to 
ważne dla przypadków, gdzie grupa śrub narażona jest na siły nieosiowe (środek grupy łączników nie pokrywa 
się z osią belki). Nośność na rozerwanie blokowe obliczana jest na podstawie EN 1993-1-8 pkt. 3.10.2 (3). 
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Ulepszenia w procedurze weryfikacji środnika głównej belki w połączeniu obustronnym na 
kątowniki. 
Podczas weryfikacji środnika belki głównej obustronnego połączenia na kątowniki siła ścinająca jest sumą sił 
poprzecznych pochodzących od każdej belki dołączanej. 
 
Podczas obliczeń połączeń kątowników z belkami po obu stronach siła ścinająca jest sumą sił poprzecznych 
pochodzących od każdej belki dołączanej. 
 

 
 

Ulepszenia okna dialogowego obciążeń i kombinacji 
Okna definicji przypadków obciążeń, kombinacji oraz sił wewnętrznych, które zostały ulepszone w taki sam 
sposób jak okna modułów BD dla żelbetu, zawierają: 

• Możliwość łatwego dodawania/usuwania przypadków i obciążeń bezpośrednio w tabeli definicji 
• Możliwość importu/exportu kombinacji poprzez pliki Excel 
• Możliwość importu/exportu obciążeń poprzez pliki Excel 
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Ulepszenia narzędzi raportowania 
Advance BIM Designers 2019 przynoszą wiele usprawnień w generacji raportów, które są wspólne dla 
wszystkich modułów w tym także dla BD Steel Connection Designer. 

 
 Narzędzia dostępne we wstążce – zmiana wyglądu i ilości komend dostępnych w panelu Raportów 
 Ustawienia i dostosowanie dotyczące treści – nowe okno ustawień raportów 
 Proces generacji raportu – możliwość przerwania tworzenia raportu i generacja podglądu w osobnym 

oknie 
 

 
 
Więcej informacji na temat powyższych nowości można odnaleźć w rozdziale dotyczącym modułów dla 
elementów żelbetowych. 
  

Możliwość obliczeń śrub sprężanych w połączeń ścinanych 
 
Aby możliwość obliczenia połączeń zawierające śruby sprężane w zakładce Definicji dla Śrub dodana została 
nowa wybieralna lista ‘Kategoria połączenia’. Jest ona dostępna tylko dla śrub o określonych klasach tj. dla 
klasy 8.8 lub 10.9. Lista rozwijalna zawiera trzy kategorie połączeń śrubowych (stosowanie do EN 1993-1-8, 
tab. 3.2): 
 A (połączenia dociskowe),  
 B (połączenia cierne w SGU) 
 C (połączenia cierne w SGN) 

 

 
 

Jeżeli wybrana została kategoria B lub C dostępna jest dodatkowa lista typów ‘Powierzchni tarcia’ (A, B, C oraz 
D) pozwalająca na określenie dla niej stosownego współczynnika tarcia μ dla połączenia sprężanego 
(stosowanie do EN 1993-1-8. tab 3.7). 
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Uwaga: Nowe opcje są dostępne tylko dla następujących połączeń: nakładkowych, poprzez kątowniki oraz z 
blachą węzłową. 

 

Możliwość edycji częściowych współczynników bezpieczeństwa 
Częściowe współczynniki stosowane w obliczeniach nośności na poślizg styku oraz śrub sprężonych (γ M3, γ 
M3ser, γ M7) mogą być obecnie edytowane w oknie ‘Założeń projektowych’. 
 
 

 
 

 

Uwaga: Nowe opcje są dostępne tylko dla następujących połączeń: nakładkowych, poprzez kątowniki oraz z 
blachą węzłową. 

 

Możliwość generowania kombinacji obciążeń SGU 
W celu weryfikacji połączeń typu B nowa wersja Advance BIM Designers pozwala generować kombinacje dla 
stanu granicznego użytkowalności (SGU). 
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Uwaga: Kombinacje SGU mogą być utworzone tylko dla następujących połączeń: nakładkowych, poprzez 
kątowniki oraz z blachą węzłową. 

 
 
 

 

Nowe typy kotew prostych z blachą 
Nowy typ zakotwienia został dodany do listy standardowych zakotwień. Nowy typ jest dostępny po wybraniu z 
listy typów standardowych kotew pozycji France/Straight flat with anchor z zakładki Definicja w oknie 
dialogowym Kotwy. 
 
 

 
 
  

Podział rozdziału dotyczącego sztywności obrotowej połączenia w raporcie szczegółowym 
Rozdział dotyczący sztywności obrotowej w raporcie szczegółowym jest obecnie podzielony na dwa 
podrozdziały: 

• Sztywność obrotowa – zawiera szczegóły na temat obliczeń sztywności 
• Klasyfikacja – sztywność obrotowa zawiera szczegóły na temat klasyfikacji sztywności połączenia 
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Advance BIM Designers – Stairs and Railings Designer (Schody I barierki) 

Zgodność z wymaganiami Autodesk Advance Steel® 2019  
Moduł GRAITEC Advance BIM Designers Stairs and Railings jest zgodny z wymaganiami aplikacji Autodesk 
Advance Steel® 2019. 

Nowe typy schodów 
W nowej wersji modułu pojawiło się wiele opcji ułatwiających projektowanie schodów o różnych kształtach.  
 

 

Schody – jedno i wielobiegowe  
Geometria schodów może być definiowane w postaci różnych rozwiązań łączących dwa wskazane poziomy. 
Dostępne są rozwiązania generujące spoczniki w ciągu biegów. Spoczniki mogą być tworzone zarówno na 
prostym biegu jak również mogą łączyć biegi generowane w różnych kierunkach tworząc geometrię typu L, U 
czy też S. 
 
Przykłady: 
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Schody proste z jednym biegiem 
 
 
 

 
Schody typu L z generacją spocznika   Schody typu U z generacją dwóch spoczników 
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Schody typu U z generacją spocznika                             Schody typu S – z generacją spocznika 

 
 
 
 

Parametryzacja geometrii schodów 
W budynkach najczęściej spotykane są schody posiadające taką samą szerokość wszystkich biegów W 
niektórych przypadkach istnieje jednak konieczność zróżnicowania szerokości biegów. Taką możliwość 
indywidualnej definicji szerokości dla każdego biegu została wprowadzona w nowej wersji modułu. 
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Uwaga: Ta opcja zostałą również wprowadzona dla schodów zabiegowych. 

 

Nowe typy belek nośnych  
W wersji 2019 modułu Stairs & Railings istnieje możliwość wprowadzenia wielu nowych wariantów schodów 
definiowanych wzdłuż ścian lub między ścianami budynku.  
 
 



What's New in GRAITEC Advance BIM Designers 2019 
 

 57 

Różne warianty elementów nośnych w konstrukcji schodów: 
 Elementy nośne zdefiniowane z profili; 

 

 
 

 Elementy nośne zdefiniowane z płyt / blach; 
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 Elementy nośne krawędziowe zdefiniowane z profili; 

 
 

 Elementy nośne krawędziowe zdefiniowane z blach giętych; 

 

Uwaga: Te warianty sa również dostepne dla schodów zabiegowych 
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Wstawianie schodów między dwoma poziomami 
 
Położenie pierwszego i ostatniego stopnia może być dostosowane do poziomu wcześniej zdefiniowanych płyt 
stropu.  

 

Uwaga: W makrze schodów nie ma możliwości definicji płyt, płyty powinny być zdefiniowane przy użyciu 
standardowej opcji Advance Steel tworzenie płyty  prostokątnej. 

 
Użytkownik ma możliwość definicji pierwszego stopnia na poziomie płyty lub przesunięcia go względem płyty o 
żądaną wartość. To samo można zrobić dla ostatniego stopnia. Operacja jest możliwa po wyborze opcji 
Pierwszy/ Ostatni z zakładki Szczegóły stopnia. 
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Sposób łączenia belek policzkowych może być wybrany spośród poniższych rozwiązań. 
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Note:  Powyższe opcje są również dostępne dla schodów zabiegowych. 

 

Różne szerokości poszczególnych stopni 
Dla schodów o pojedynczych biegach każdy stopień może być przekształcony w spocznik o wymaganych 
rozmiarach. Można to zrobić używając okna Edytuj stopnie na zakładce Szczegóły stopnia. 
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Dla każdego typu schodów (proste, typu L, typu U, typu L) użytkownik może zdefiniować żądaną szerokość 
ostatniego stopnia przekształcając go w spocznik. 
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Nowe rozwiązanie naroży w połączeniach biegów 
 
Nowe opcje do rozwiązania naroży biegów zostało wprowadzone na zakładce Edycja naroża. 
 

 
 
Dla belek policzkowych można wprowadzić parametryzowane połączenia jak na poniższym rysunku.  
 

 
 
Dla belek policzkowych definiowanych z profili jest możliwe ciecie ich w narożu po dwusiecznej bądź cięcie 
prostopadłe wybranego elementu do powierzchni drugiego z elementów. Jeden z elementów policzkowych 
może być w tej sytuacji przedłużony w celu zakotwienia w ścianie. 
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Note: Te opcje są również dostepne dla schodów zabiegowych. 

 

Nowy element w połączeniach stopni do elementów nośnych  
Wprowadzono możliwość stosowania dodatkowych łączników między stopniem a elementem nośnym schodów. 
Dodatkowe łączniki mogą być wykonane z płyt lub płaskowników. Ich wymiary można parametryzować. Łączniki 
mogą być mocowane do stopni przy pomocy spawów bądź śrub. 
Opcja jest dostępna na zakładce Stopień, w oknie Połączenia. 
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Note: Te opcje są również dostepne dla  schodów zabiegowych. 

 

Zapis stopni do biblioteki 
Stopień zdefiniowany przez użytkownika może zostać zapisany do biblioteki. Opcja jest dostępna na zakładce 
Stopień. 
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Definicja pozycji słupków w barierkach 
Dla wszystkich typów barierek została wprowadzona nowa opcja do definicji słupków. Pozycję każdego słupka 
można wskazać indywidualnie definiując punkty wzdłuż linii określającej geometrię barierki. 
 

 

Połączenie podstawy słupków barierek 
Zostało wprowadzone nowe połączenie podstawy słupka barierki Żebro Blacha -T definiowane przy pomocy płyt 
i śrub. Połączenie jest dostępne w makrze Barierki standardowe. 
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Definicja otworów cynkowniczych 
Wprowadzono możliwość definicji nowych typów otworów do cynkowania: 
 Otwór owalny w połączeniu słupka do poręczy 
 Otwór owalny w połączeniu słupka do poręczy pośredniej (otwór definiowany dla słupków pośrednich i 

końcowych) 
 Otwór owalny w połączeniu słupka do belki nośnej 
 Otwór w płycie podstawy słupka – otwór jest definiowany po obrysie profilu słupka. 
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1. 2. 
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Połączenie poręczy 
Wprowadzono nowe połączenie między dwoma oddzielnymi segmentami barierek. Połączenie jest definiowane 
przy pomocy elementu rurowego i śrub. 
 

 
 

3. 4. 
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