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Witamy w Advance Design 2023.1 
GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do analizy 
statyczno-wytrzymałościowej – Advance Design 2023.1 (Aktualizacja 1).  
 

 
 
Ta aktualizacja 1 do Advance Design 2023 koncentruje się głównie na poprawie jakości i wygody 
codziennej pracy i zawiera wiele poprawek, dostosowań i rozszerzeń istniejących możliwości, zgodnie 
z opiniami otrzymanymi od tysięcy użytkowników na całym świecie.  
  
Wśród wielu ulepszeń chcemy wyróżnić szczególnie nowości w pięciu obszarach: 
 

• Obliczenia sejsmiczne 
o Możliwość tworzenia wielu rodzin przypadków obciążeń sejsmicznych 
o Obliczanie współczynnika wrażliwości przemieszczenia międzykondygnacyjnego 

• Projektowanie konstrukcji stalowych 
o Projektowanie kątowników w osiach głównych 
o Projektowanie połączeń na blachę ścinaną 

• Projektowanie konstrukcji żelbetowych 
o Wymiarowanie betonu zgodnie z załącznikami krajowymi dla Hiszpanii i Portugalii 
o Kalkulator prętów zbrojeniowych 

• Projektowanie murów 
o Menedżer elementów murowych 
o Moduł ścian murowanych dla Niemiec 

• Ustawienia 
o Transfer ustawień niestandardowych 

 
Więcej szczegółów i pełną listę nowości oraz ulepszeń można znaleźć w następujących rozdziałach 
tego dokumentu: 
 

• Nowe opcje i ulepszenia w Advance Design 
• Nowe opcje i ulepszenia w modułach żelbetowych i murowym 
• Nowe opcje i ulepszenia w module połączeń stalowych 

  
Należy zauważyć, że ta aktualizacja zawiera również wszystkie poprawki i ulepszenia wprowadzone 
we wcześniej wydanej poprawce 1 (2023.0.1) do Advance Design. Informacje na temat tych poprawek 
można znaleźć w dedykowanym dokumencie Advance Design-Co nowego w 2023.0.1 dostępnym na 
stronie Graitec Advantage. 

https://advantage.graitec.com/en-US/downloads/Documentation/
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1. Nowe opcje i ulepszenia – Advance Design 
Aktualizacja 1 do Advance Design 2023 wprowadza zmiany i ulepszenia w różnych obszarach. Poniżej 
znajduje się lista głównych nowości i ulepszeń.   
 
Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści: 

 
• Wymiarowanie betonu zgodnie z załącznikami krajowymi dla Hiszpanii i Portugalii 
• Możliwość tworzenia wielu rodzin przypadków obciążeń w tym samym modelu 
• Projektowanie kątowników w ich głównych osiach 
• Menedżer elementów murowych 

 

1.1 Możliwość utworzenia więcej niż 1 rodziny przypadków obciążeń 
sejsmicznych 

Dzięki aktualizacji 1 do Advance Design 2023 możliwe jest zdefiniowanie wielu rodzin obciążeń 
sejsmicznych w bieżącym modelu. W ramach każdej rodziny można zdefiniować różne liczby 
przypadków obciążeń sejsmicznych, a każda rodzina może mieć zdefiniowane różne parametry (na 
przykład parametry gruntu, różne spektra itp.). 
 

 
 

Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych rodzin przypadków sejsmicznych umożliwia głównie 
przeprowadzenie analizy przy użyciu więcej niż jednego spektrum w tym samym projekcie, na przykład 
spektrum projektowego dla rodziny przypadków obciążeń sejsmicznych SGN i spektrum sprężystego 
dla rodziny przypadków obciążeń SGU. Ten rodzaj analizy jest wymagany przez przepisy w niektórych 
krajach, w tym w Portugalii i we Włoszech.  
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1.2   Obliczanie współczynnika wrażliwości przemieszczenia 
międzykondygnacyjnego 

In seismic analysis, the second-order effect (P-Δ) can be neglected when the additional moment 
generated in vertical elements is very small compared to the one created by horizontal seismic forces. 
Jest on formułowany za pomocą współczynnika wrażliwości na dryf międzykondygnacyjny (𝜃 
współczynnik) zgodnie z paragrafem 4.4.2.2 (2) normy EN 1998-1. 
 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡 × 𝑑𝑟
𝑉𝑡𝑜𝑡 × ℎ

 

 
Gdzie 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡 oznacza całkowite obciążenie grawitacyjne na i powyżej kondygnacji branej pod uwagę w 
sytuacji projektowania sejsmicznego 

• 𝑑𝑟 jest przemieszczeniem (dryfem) międzykondygnacyjnym, obliczanym jako różnica między 
średnimi przemieszczeniami poprzecznymi na górze i na dole rozpatrywanej kondygnacji 

• 𝑉𝑡𝑜𝑡 jest całkowitym sejsmicznym ścinaniem kondygnacji 
• ℎ jest wysokością międzykondygnacyjną 

For 𝜃 ≤ 0.1 
 
Advance Design jest teraz w stanie przeprowadzić tę weryfikację dla każdej kombinacji sejsmicznej i 
na każdej kondygnacji. W tym celu Advance Design identyfikuje dla każdej kondygnacji maksymalną 
wartość i odpowiednią kombinację obciążeń sejsmicznych, która ją powoduje.𝜃 
 
Dane i wyniki tej weryfikacji zostały przedstawione w nowej tabeli raportu "Weryfikacja wrażliwości 
na przemieszczenie międzykondygnacyjne dla kombinacji sejsmicznych":’ 
 

 
 

Przykład weryfikacji wrażliwości na przemieszczenie międzykondygnacyjne dla kombinacji 
sejsmicznych 
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Nową weryfikację przeprowadza się po spełnieniu tych samych warunków, które są wymagane do 
obliczeń przemieszczenia międzykondygnacyjnego, a mianowicie: 
 

• definiowane są poziomy (poprzez aktywowanie opcji "Poziom" w systemie) 
• poziomy mają poprawnie zdefiniowane wysokości i numery kondygnacji 
• zdefiniowana jest analiza sejsmiczna. 

 
Nowa tabela jest wyświetlana razem z tabelą podsumowującą weryfikację przemieszczenia 
międzykondygnacyjnego i jest dostępna w kategorii "Wyniki sejsmiczne według trybu" / "Weryfikacja 
poziomu międzykondygnacyjnego i obliczenie theta dla kombinacji sejsmicznych". 
 

 
 
 

1.3  Możliwość zmiany właściwości analizy modalnej pomiędzy etapami 
Jedną z funkcji dostępnych w Advance Design jest "Obliczanie według etapów". Daje to możliwość 
wstrzymania obliczeń i modyfikacji niektórych parametrów wybranych analiz po każdej iteracji 
procesu obliczeniowego. Jednym z przykładów zastosowania tej funkcji jest możliwość uzyskania 
wyników dla niektórych kombinacji obciążeń z daną sztywnością elementu, a innych kombinacji z inną. 
 
W wersji 2023.1 możliwa jest modyfikacja parametrów analizy modalnej między fazami. Umożliwia to 
uruchamianie nowych scenariuszy obliczeniowych, na przykład, gdy chcesz przeprowadzić analizę 
sejsmiczną z różnymi mimośrodami masy modalnej. 
 

Przykład 

W poniższym przykładzie zostaną określone przemieszczenia i wytężenie dla budynku poddanego 
obciążeniom grawitacyjnym i bocznym, biorąc pod uwagę dwa przypadki rozkładu masy modalnej:   
 

• Faza 1: masa modalna bez mimośrodowości 
• Faza 2: masa modalna o mimośrodowości masy +X +Y 

W tym celu zdefiniowano dwie identyczne pary przypadków sejsmicznych, różniące się tylko nazwą. 
Parametry analizy modalnej na początku pozostawiono bez definicji mimośrodowości mas 
dynamicznych. 
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Następnie tworzony jest model analizy poprzez kliknięcie przycisku Analiza w Przeglądarce projektu, 
a w oknie Sekwencja obliczeń zaznaczone są tylko opcje Sprawdź, Utwórz siatkę i Weryfikuj.  
 

 
 
Kolejnym krokiem jest przygotowanie definicji faz. Korzystając z polecenia Obliczenia Etapowe 
dostępnego na zakładce Analiza otwieramy dedykowane okno dialogowe i tworzymy dwie fazy - 
pierwsza obejmuje przypadki obciążeń 1-4, natomiast druga przypadki obciążeń 5 i 6. Należy 
zaznaczyć opcje włączenia obliczeń według faz i wstrzymania obliczeń po każdej fazie oraz 
możliwość dokonywania zmian między fazami. 
 

    
 

Teraz możemy uruchomić obliczenia. Obliczenia zostaną wykonane tylko dla przypadków w fazie 
pierwszej. Po ich zakończeniu dostępne będą wyniki dla pierwszych 2 przypadków sejsmicznych i 
powiązanych kombinacji. Możemy teraz sprawdzić wynik, wygenerować raporty i dodać je do 
dokumentacji. 
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Następnie przechodzimy do właściwości analizy modalnej i zmieniamy ustawienia - w tym przykładzie 
związane z mimośrodami. 
 

 
 

Teraz nadszedł czas, aby ponownie uruchomić obliczenia - tym razem zostaną obliczone tylko 
przypadki przypisane do fazy drugiej. Po zakończeniu wyniki dla tych przypadków i ich kombinacji 
będą dodatkowo dostępne, tj. wyniki, w tym dynamiczne mimośrody masy. 
 

 
 
 
 

1.4  Nowy tryb wyświetlania sił wypadkowych 
Podczas graficznego wyświetlania sił wypadkowych dostępny jest nowy tryb wyświetlania: Wektory. 
Można go wybrać w oknie ustawień wyniku po wybraniu sił wypadkowych. 
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Nowy tryb wyświetlania pokazuje prezentację zredukowanych sił dla elementów powierzchniowych 
na poziomie. Położenie wektorów znajduje się w środku ciężkości każdego poziomu. 
 

 
 
 

1.5  Izomapy jako domyślne ustawienie stylu prezentacji wyników 
Domyślny tryb wyświetlania wyników graficznych dla elementów powierzchniowych został zmieniony 
na izomapy. Dotyczy to wszystkich typów wyników, w których zastosowano dotychczas mapy, 
szczególnie w przypadku wyników MES i wszystkich wyników wymiarowania żelbetu dla elementów 
powierzchniowych. 
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1.6  Projektowanie kątowników w ich głównych osiach (EC3) 
Advance Design 2023.1 pozwala teraz użytkownikowi projektować kątowniki w ich głównych osiach 
(u-u i v-v) zamiast osi geometrycznych (y-y i z-z) równolegle do ramion.  
 

 

                 
 

                 Osie główne                                  Osie geometryczne równoległe 
                                     do ramion 

 
 
Jak stwierdzono w normie EN1993-1-1 (1.7), kątowniki są zwykle projektowane w swoich głównych 
osiach (u-u i v-v). 
 
W Advance Design wybór, czy kątowniki mają być weryfikowane przy użyciu głównych osi, należy do 
użytkownika i można go łatwo zmienić za pomocą nowej opcji dostępnej we właściwościach 
elementu. 
 

 

 
 

Gdy przekrój kątowy jest zaprojektowany w swoich głównych osiach, szczegółowy arkusz kształtu 
będzie wymieniał bezwładności Iu i Iv, a także orientację głównych osi:  
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Należy zauważyć, że nie wszystkie weryfikacje są przeprowadzane w głównych osiach. Podczas gdy 
na przykład weryfikacje zginania są wykonywane w głównych osiach, weryfikacje ścinania są 
wykonywane w osiach geometrycznych.  
 
For the typical case of an angle section in pure compression, buckling is checked about the u-u & v-v 
axes, with the most conservative value of the χ buckling factor obtained about the v-v axis.   
 

 

 
 

  
Aby zwiększyć kontrolę obliczeń weryfikacyjnych dla kątowników stalowych, na liście parametrów 
elementu dodano możliwość uwzględnienia efektywnego współczynnika smukłości (λ?eff). 
 

 
 

Współczynnik smukłości jest omówiony w załączniku BB z normy EN1993-1-1.     
 

eff k 
− −

=   
Gdzie:  

• 
0,35

0,7k


−

 
= + 
 
 

 dla kątowników zaprojektowanych w ich głównych osiach (v-v) 

• 
0,50

0,7k


−

 
= + 
 
 

 dla kątowników zaprojektowanych w ich osiach geometrycznych (y-y & z-

z)  

 
Wartość parametru k można również wymusić, jeżeli chcesz użyć wartości z tabeli G.2. 
 
When the slenderness ratio is considered, the Φ and χ coefficients are computed based on λeff (instead 
of λ):  
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1.7  Definicja długości wyboczeniowej dla profili formowanych na zimno (EC3) 
Najnowsza aktualizacja programu poprawiła sposób zarządzania obliczeniami wyboczenia dla profili 
formowanych na zimno.Głównym celem tych zmian jest umożliwienie wymuszenia giętnej długości 
wyboczeniowej w celu zastosowania w weryfikacji wyboczenia prętów formowanych na zimno, 
również wtedy, gdy analiza skręcania skrępowanego nie jest aktywowana. 
 
Pierwsza zmiana jest widoczna na liście właściwości elementu. W przypadku profili formowanych na 
zimno poprzednia opcja "Wyboczenie" została zastąpiona możliwością aktywacji wyboczenia. Opcja 
weryfikacji (która wcześniej była nieaktywna dla profili zimnogiętych).  
 

 
 

 
Zakładka wyboczenie we właściwościach elementu również zmienił nieco jego zachowanie.Teraz 
parametry wyboczenia dla profili zimnogiętych nie są automatycznie wyłączane po włączeniu opcji 
analizy skręcania skrępowanego.Ponadto niektóre opcje na liście parametrów oraz w oknie 
dialogowym "Długość wyboczeniowa" są teraz niedostępne, ponieważ nie są wykorzystywane w 
analizie profili giętych na zimno.Obecnie dostępna jest możliwość edycji długości wyboczeniowych. 
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Te długości wyboczeniowe są wykorzystywane do obliczania współczynników wyboczenia:  
 

 

 
 
Gdy długości wyboczeniowe ustawione są na Auto, wówczas wartości obliczane są z wykorzystaniem 
informacji o sąsiednich obiektach (elementach lub podporach) lub z wykorzystaniem podpór 
zdefiniowanych przez użytkownika w oknie Analizy skręcania skrępowanego. 
 
Aby lepiej zrozumieć, jak określana jest nośność elementu konstrukcyjnego formowanego na zimno o 
parametrach wyboczeniowych w zależności od tego, czy włączona jest analiza skręcania 
skrępowanego, przyjrzyjmy się poniższej tabeli. 
 
 

 Analiza skręcania skrępowanego 

Włączona Włączona, ale Ncr = 
0 

Wyłączone 

Analiza 
wyboczenia 

Włączona 

Nv,Rd i Mb,Rd 
obliczony przy użyciu 

Ncr i Mcr 
z 

Analiza skręcania 
skręp. rezultaty 

Nv,Rd i Mb,Rd 
obliczony przy użyciu 

Lcr 
z 

Analiza skręcania 
skręp. rezultaty 

Nv,Rd i Mb,Rd 
obliczony przy użyciu 

Lcr obliczane 
automatycznie (z 
wykorzystaniem 

informacji o sąsiednich 
obiektach) 

LUB 
Lcr przyjęte przez 

użytkownika 
Wyłączone Brak wyników wyboczenia 

 
 
Długości wyboczeniowe użyte w obliczeniach można wyświetlić po zakończeniu obliczeń:   
 

 
 

Długość wyboczeniowa w płaszczyźnie (Lfz) 
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1.8  Nowe załączniki krajowe dla murów 
W wersji 2023.1 modelowanie ścian murowanych może być wykonane w Advance Design przy użyciu 
danych i przepisów zgodnych z przepisami niemieckimi, hiszpańskimi i portugalskimi. 
  

  
 
Podczas definiowania przekroju ściany, jednostki murowe i parametry zaprawy są dostosowane do 
przepisów z tych rynków.  

 

 
 
Uwaga:W wersji 2023.1 eksport ścian murowanych do modułu wymiarującego jest możliwy tylko                

wtedy, gdy oś Z globalnego układu współrzędnych jest skierowana w górę. 
 
 

1.9  Wymiarowanie betonu zgodnie z załącznikami krajowymi dla Hiszpanii i 
Portugalii 

Wraz z aktualizacją Advance Design projektowanie elementów żelbetowych zostało dostosowane do 
rynku hiszpańskiego i portugalskiego. Obecnie istnieje możliwość wyboru krajowego załącznika 
Eurokodu 2, dzięki czemu obliczenia i zasady konstrukcyjne są dostosowane do przepisów 
obowiązujących w poszczególnych krajach. 
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Dostosowano również inne parametry, takie jak domyślne listy średnic i siatek zbrojenia. 
 

 
 

Dodatkowo istnieje możliwość przeniesienia danych podczas procesu projektowania elementów 
żelbetowych do zlokalizowanych modułów żelbetowych (belka RC, słup RC, stopa RC, ściana RC i 
płyta RC).   
 
 

1.10 Ustawienia jednostek dla Hiszpanii i Portugalii 
Do listy stylów z jednostkami projektowymi dodano dwa nowe zestawy dla jednostek domyślnych - 
jeden dla Hiszpanii i jeden dla Portugalii. 
 

 
 
 

1.11 Ustawienia jednostki dla sztywności 
Dzięki dodaniu dwóch nowych pozycji w oknie ustawień jednostek - jednostki dla sztywności 
przemieszczeniowej oraz jednostki dla sztywności obrotowej, użytkownik może teraz samodzielnie 
dostosować jednostkę do aktualnych potrzeb. 
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1.12 Zwolnienia liniowe - możliwość wyboru zwolnień zdefiniowanych przez 
użytkownika z listy 

Na liście zwolnień krawędziowych, oprócz domyślnych pozycji "Wolny/Przegubowy/Sztywny/Inny", 
możemy teraz zobaczyć również wszystkie istniejące zwolnienia krawędziowe zdefiniowane przez 
użytkownika. Dzięki temu można je szybko przypisać do wszystkich zewnętrznych krawędzi elementu 
powierzchniowego. 
 

 

 

 
 

 
Ponadto w obecnej Aktualizacji przywrócono możliwość definiowania zwolnień liniowych dla 
wielokrotnego wyboru wielu elementów powierzchniowych jednocześnie. 

 
 

1.13  Informacje o zaktualizowanych komponentach modułów żelbetowych 
Jeżeli obliczenia projektowe elementów żelbetowych prowadzone są z wykorzystaniem modułów RC 
i jeżeli w trakcie obliczeń zostaną wprowadzone zmiany w tych elementach w module (na przykład 
zmiana geometrii elementu, zmiana materiału itp.), to zmiany te mogą zostać przeniesione z powrotem 
do modelu Advance Design za pomocą polecenia "Zakmknij i Zaktualizuj". 
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Od ostatniej aktualizacji programu, bezpośrednio po takiej operacji konsola wyświetla komunikat 
tekstowy informujący, jakie zmiany zostały przekazane do modelu Advance Design. Dzięki temu 
użytkownik ma większą wiedzę i kontrolę nad zakresem zmian. 
 

 
 
 
 

1.14 Możliwość wykonania obliczeń w modułach żelbetowych za pomocą 
kombinacji z obwiedniami 

Jeśli obwiednie zostały zdefiniowane w modelu, można je teraz importować do modułów 
wymiarujących. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie obliczeń w modułach wymiarujących 
bezpośrednio na podstawie samych obwiedni, a także możliwe jest importowanie lub tworzenie 
kombinacji zawierających obwiednie. 

 

     
 
 

Uwaga: Proszę zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu kombinacji, zwłaszcza automatycznie, w             
modułach wymiarujących po zaimportowaniu obwiedni wygenerowanych z kombinacji 
obciążeń, aby nie uzyskać efektu wielokrotnego sumowania sił z tych samych przypadków 
obciążeń. 
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1.15 Maksymalny współczynnik obciążenia krytycznego dla analizy 
wyboczeniowej 

Na liście właściwości przypadku obciążenia analizy wyboczenia uogólnionego zmieniono parametry 
regulujące wymagany zakres, dla którego chcemy wyznaczyć postacie wyboczenia. In places of 
existing parameters with coefficients, a new parameter ‘Max λ’ (maximum critical load parameter) has 
appeared. Now the expected number of required modes (determined by the parameter Np modes) will 
be determined from the range from 0 to the maximum value of the λ. 
 
    

 
 
 
 

1.16 Poprawa w określaniu obwodu kontrolnego dla przebicia (EC2) 
W najnowszej wersji programu wprowadzono dwa rodzaje zmian związanych z wyznaczaniem obwodu 
kontrolnego podczas analizy przebicia w elementach betonowych według Eurokodu. 
 
Pierwsza zmiana to wzbogacenie mechanizmu wykrywania przecięcia obwodu z krawędziami płyty. 
Zwiększyło to dokładność i poprawność wyznaczania długości obwodów zwłaszcza, gdy 
wykrawanie analizowane jest na wewnętrznym narożniku płyty. Ten sam mechanizm działa teraz dla 
wszystkich obiektów, dla których można sprawdzić przebicie, tj. słupy, punktowe podpory i siły 
skupione.  
 

 
 

Druga zmiana to wprowadzenie możliwości narzucenia wartości długości obwodu kontrolnego, co 
może być przydatne w sytuacjach nietypowej/skomplikowanej geometrii, dla której chcemy sami 
decydować o tej wartości.W tym celu na liście właściwości elementów (słupy, podpory punktowe, 
siły skupione) w sekcji poświęconej parametrom przebicia dostępna jest nowa opcja Obwód 
kontrolny. Domyślnie ma wartość Auto, w takim przypadku długość obwodu sterującego u1 jest 
wyznaczana automatycznie. Gdy opcja zostanie zmieniona na Wartość wymuszona, wtedy możemy 
wpisać wartość obwodu poniżej. 
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1.17 Aktualizacja ustawień obliczeń żelbetu w zakresie ugięć i iteracji (EC2) 
W oknie z ustawieniami ogólnymi dla analizy projektowej elementów żelbetowych wg Eurokodu, na 
zakładce Sekwencja obliczeń, zmieniono nieco działanie opcji Obliczanie ugięć. Poprzednio obok tej 
opcji znajdowało się pole do wpisania liczby iteracji, czyli dodatkowych cykli obliczeniowych, 
podczas których aktualizowana jest sztywność elementów po zarysowaniu. Obecnie pole to zostało 
zastąpione polem wyboru "Dodatkowa iteracja MES dla redukcji sztywności". 

 

  
 

Wyłączenie tej opcji jest równoznaczne z przyjęciem liczby iteracji = 1, co oznacza, że nie są 
wykonywane żadne dodatkowe obliczenia MES, a ugięcia są wyznaczane na podstawie sił 
wewnętrznych z niezmodyfikowanej sztywności elementów. 
 
Włączenie tej opcji jest równoznaczne z przyjęciem liczby iteracji = 2, co oznacza, że wykonywane są 
dodatkowe obliczenia FEM, a ugięcia wyznaczane są na podstawie sił wewnętrznych z modelu 
posiadającego elementy o sztywności zmodyfikowanej przez zarysowanie, a więc uwzględniającego 
redystrybucję sił pomiędzy elementami wynikającą z różnych sztywności. 
 
Obliczenia ugięć z włączoną nową opcją odpowiadają więc najbardziej niekorzystnemu 
scenariuszowi, w którym na podstawie początkowych sił sprężystych (maksymalnych) obliczamy 
stan zarysowania przekroju. Przy tej zmniejszonej sztywności obliczamy ponownie przemieszczenia 
MES, które następnie przekształcamy w ugięcie żelbetu.Dodatkowe iteracje nie są potrzebne, 
ponieważ wyniki z 2. iteracji nie są już sprężyste, więc stosunek sprężystości do długotrwałego 
modułu Younga nie odpowiada stanowi obciążenia. 
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1.18 Materiał murowy – rozszerzona lista właściwości wypełnienia szczeliny 
Aby zwiększyć możliwość definiowania danych wypełnienia ścian szczelinowych, dodano informacje 
o parametrach materiału szczeliny. W przypadku typowych rodzajów betonu są one tylko do odczytu, 
podczas gdy można je edytować po wybraniu typu materiału "Użytkownia". 
 
Dzięki typowi parametrów możliwe jest teraz dwukierunkowe przesyłanie informacji o wypełnieniu  
szczeliny między modelem w Advance Design a modułem ściany murowanej. 

 

 

 
 

1.19 Menedżer elementów murowych 
Podczas definiowania przekrojów murowanych w AD, do tej pory dostępne były tylko domyślne bazy 
danych jednostek murowych. Wraz z wersją 2023.1 wprowadziliśmy możliwość wykorzystania 
dowolnej bazy danych jednostek murowych z poręcznym menedżerem do zarządzania listą jednostek 
murowych użytych w danym projekcie. 
 
Menedżer jest otwierany bezpośrednio z pola wyboru jednostek murowych w oknie właściwości 
materiału: 
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W górnej części okna menedżera znajduje się lista jednostek murowych w projekcie. Użytkownik może 
modyfikować tę listę, dodając, usuwając, czyszcząc, a także eksportując do pliku, na przykład, który 
ma być używany w przyszłych projektach. 
 

 
 
 

Na dole znajduje się podgląd zawartości wybranego pliku bazy danych jednostek. Użytkownik może 
łatwo wybrać z listy lub wskazać lokalizację na dysku pliku bazy danych, a następnie zaimportować 
wybrane lub wszystkie elementy do bieżącego projektu. 
 
Warto również wspomnieć, że ujednolicono schemat bazy danych dla elementów murowych (zapraw, 
bloczków i przekrojów) wykorzystywanych w Advance Design i module dla ścian murowanych. Jest to 
szczególnie przydatne dla łatwej aktualizacji bazy danych elementów murowych w Advance Design 
(poprzez kopiowanie plików), jeśli użytkownik rozbudował bazę danych w module ścian murowych.   
 
 

1.20 Możliwość eksportupołączenia na blachę ścinaną do modułu 
wymiarującego 

Od tej wersji 2023.1 lista połączeń stalowych, dla których możliwy jest eksport danych 
geometrycznych i sił wewnętrznych do modułu wymiarującego połączeń stalowych została 
rozszerzona o dwa połączenia: 
 

• Połączenie przegubowe belka-belka na blachę ścinaną 
• Połączenie przegubowe belki i słupa na blachą ścinaną (do środnika lub pasa słupa) 
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Oba połączenia można modelować za pomocą poleceń dostępnych na wstążce w grupie 
"Połączenia".  
 

 
 
 

Dzięki wprowadzeniu nowego połączenia Blachy ścinanej w module Advance Design Steel 
Connection, możliwe jest wysłanie do modułu 3 konfiguracji, jak pokazano na poniższych obrazkach, 
w celu dalszej weryfikacji zgodnie z normą EC3. 
 

 
 

Połączenie przegubowe belka - belka na blachę ścinaną 
 

 

 
 

Połączenie przegubowe belka - słup na blachę ścinaną 
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Połączenie belki do półki słupa na blachę ścinaną 
 
 
 

1.21 Inne drobne ulepszenia i poprawki 
Przy każdej aktualizacji programu szczególną uwagę zwraca się na poprawę jakości.Również w tej 
wersji wprowadzono dużą ilość drobnych usprawnień i poprawek.Ta aktualizacja 1 jest szczególna, 
gdyż duży nacisk położono na naprawienie kilkuset błędów różnego rodzaju, w tym wielu drobnych 
niedogodności występujących od dłuższego czasu. Poniżej znajduje się bardzo krótka lista z opisami 
wybranych kilku usprawnień i poprawek. 
 

• Poprawiony eksport zwlnień na ścianach murowanych 

Gdy zwolnienia liniowe są zdefiniowane w modelu obliczeniowym, są teraz prawidłowo 
interpretowane i importowane do modułu Masonry Wall.Przede wszystkim ustalono zasady 
przekazywania danych, gdy zwolnienia są zdefiniowane na krawędzi, na której zdefiniowano również 
podpory.Teraz dla krawędzi elementów powierzchniowych, które nie stykają się na całej długości z 
podporą liniową/powierzchniową, do modułu Masonry Wall zostanie wysłana informacja ze 
zwolnienia liniowego. A w przypadku krawędzi elementów powierzchniowych, które stykają się z 
podporą liniową/powierzchniową na wszystkich ich długościach, moduł ściany murowanej otrzyma 
informacje z podpory. Istnieją również dodatkowe zasady - w przypadku, gdy TZ jest w pełni 
zwolniony, podpora jest traktowana jako wolna, a w przypadku, gdy RX lub RY jest w pełni zwolniony, 
podpora jest traktowana jako przegubowa. 
  

• Zmiana jednostki ugięciae Wc na liście właściwości liniowych elementów drewnianych 

Na liście właściwości drewnianych elementów liniowych, w parametrach konstrukcyjnych drewna wg. 
Eurokodu, istnieje parametr do wprowadzania wartości wygięcia konstrukcyjnego Wc Wc). Wcześniej 
stosowano domyślną jednostkę długości (np. metry), co czasami było kłopotliwe przy definiowaniu 
małych wartości. Teraz parametr używa jednostki "małej długości" (np. mm), co ułatwia definiowanie 
wartości. 
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• Ulepszona aktualizacja danych z modułu RC Beam 

Gdy zmiany geometryczne (takie jak rozmiar przekroju) są dokonywane podczas analizy belki w 
module RC Beam, są one teraz poprawnie przenoszone do modelu w Advance Design po użyciu 
polecenia "Zamknij i zaktualizuj wszystko". 
 

• Usunięcie nieużywanych danych z raportu  skróconego według typu połączenia 

Tabela raportu według typu połączeń została zaktualizowana poprzez usunięcie kolumn z 
nieużywanymi już danymi śrub. 
 

• Drobne ulepszenia w kolejności właściwości w oknie Właściwości 

Aby zwiększyć komfort użytkownika, ujednolicono położenie niektórych opcji projektowych 
elementów żelbetowych we właściwościach elementów liniowych i powierzchniowych. 
Wprowadzono również niewielkie zmiany w pozycji na liście właściwości w rodzinie obciążenia 
wiatrem. 
 

• Ulepszone określanie punktu skuteczności dla Pushover 

Poprawiono obliczenia związane z określeniem punktu skuteczności dla analizy Pushover w przypadku 
normy ATC40. Ponadto ulepszono generowanie wykresów wyników pushover. 
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• Szybsze generowanie obciążeń suwnicowych 

Usprawniono proces automatycznego generowania obciążenia suwnicowego, skracając czas 
potrzebny na ich wytworzenie. Jest to szczególnie zauważalne w przykładach, w których wiele suwnic 
pracuje w tym samym czasie. 
 
 

• Korekty (wybrane) 
o Symbole połączeń stalowych w modelu są teraz poprawnie wyświetlane dla definicji 

mimośrodowości na połączonych elementach. 
o Naprawiono problem związany z przywracaniem zbrojenia w belce wieloprzęsłowej w 

module belkowym, jeśli została ona zaktualizowana z modelu Advance Design. 
o Naprawiono problem z brakującą definicją podpory na końcu rozważanego elementu 

stalowego w oknie Advance Stability, jeśli łączy się on z innymi elementami 
współliniowymi na tym końcu. 

o Opcje wyświetlania związane z Przeglądarką Projektu (takie jak kolor tła) są teraz 
zachowywane dla nowych projektów. 

o Poprawiono problem z nieprawidłowym raportowaniem stanu obliczeń połączenia 
stalowego na liście jego właściwości, w przypadku, gdy został obliczony, ale zawierał 
błędy, lub po użyciu polecenia "Aktualizuj i oblicz". 

o Listy do wyboru przypadków obciążeń do wyświetlania wyników analizy MES 
(naprężenia, przemieszczenia, siły) nie pokazują już kombinacji pomocniczych 
używanych do obwiedni i tworzonych podczas automatycznego generowania siły z 
suwnic. 

o Rozwiązano problem z brakiem możliwości wybrania stylu wyświetlania Izomapy dla 
wyników projektowania elementów żelbetowych dla lokalizacji w USA i Kanadzie. 

o Edycja właściwości zwolnień liniowych za pomocą okna jest teraz możliwa tylko w 
przypadku wyboru pojedynczego elementu. Wcześniej było to możliwe w przypadku 
wielokrotnego wyboru elementów powierzchniowych, co mogło prowadzić do 
nieoczekiwanych modyfikacji zwolnienia. 
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2. Nowe opcje i ulepszenia - żelbetowe moduły wymiarujące 
 
Aktualizacja 1 do Advance Design 2023 wprowadza wiele ulepszeń do modułów wymiarujących 
Advance Design. Poniżej znajduje się lista głównych nowości i ulepszeń modułów żelbetowych i 
modułu ścian murowanych.   
 
Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści: 

 
• Hiszpańska i portugalska wersja modułów żelbetowych 
• Niemiecka, hiszpańska i portugalska wersja modułu Masonry wall 
• Szybkie obliczenie powierzchni zbrojenia i ilości prętów za pomocą poręcznego kalkulatora 

zbrojenia 
• Więcej możliwości zarządzania i prezentacji podpór płyt i belek 

 
 

2.1  Moduły żelbetowe i murowy dla Hiszpanii i Portugalii 
W wersji 2023.1 moduły żelbetowe i moduł ścian murowanych zostały zlokalizowane na rynek 
hiszpański i portugalski. 
 

   
 
W modułach żelbetowych (belka, ściana, stopa, słup, płyta) dodano możliwość wykonywania 
obliczeń w oparciu o odpowiednie załączniki krajowe Eurokodów.Wraz z tym wprowadzono 
hiszpański i portugalski język interfejsu i raportu.Ponadto dostosowano bazy danych materiałów i 
szablony wykorzystywane przez moduły. 
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Moduł ścian murowanych został również dostosowany do rynku hiszpańskiego i portugalskiego. 
Zmiany objęły zarówno język roboczy i raporty, jak i adaptację baz danych i szablonów. Biorąc pod 
uwagę, że w obu przypadkach załączniki krajowe do EC6 nie zostały opublikowane, obliczenia 
przeprowadza się w oparciu o przepisy ogólnych wersji norm EN 1996-1-1 i EN 1996-3.   
 
 

2.2 [Ściana murowana] Moduł ścian murowanych dla Niemiec 
W wersji 2023.1 moduł Masonry Wall został zlokalizowany na rynek niemiecki. Największe zmiany 
dotyczą obszarów związanych z definiowaniem i obliczaniem przekrojów.   
 
Przy definiowaniu przekroju ściany dostępne są elementy murowe oraz parametry zaprawy 
dostosowane do przepisów rynku niemieckiego. W przypadku jednostek murowych dostępne są 
dodatkowe klasyfikacje, w tym typ jednostki, typ perforacji jednostki i opcja wysokiej 
precyzji.Ponadto rozmiar jednostek murowych można określić podczas definiowania przekroju muru. 

 

 
 
Niemieckie załączniki krajowe wprowadzają wiele zmian w obliczeniach w porównaniu z podstawową 
wersją Eurokodu 6. 
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Dla metody ogólnej (DIN EN 1996-1-1/NA) i metody uproszczonej (DIN EN 1996-3/NA) główne różnice 
dotyczą weryfikacji ściany murowej zbrojonej poddawanej głównie obciążeniom pionowym oraz 
weryfikacji ściany poddanej obciążeniom skupionym.   
 
Równolegle ze zmianami w obliczeniach zaktualizowano również raporty, które zawierają zarówno 
zmodyfikowane wzory, jak i odniesienia do numerów wzorów z niemieckich załączników.   
 
 

2.3 Kalkulator prętów zbrojeniowych 
Narzędzie Kalkulator zbrojenia służy do wykonywania typowych operacji obliczania prętów 
zbrojeniowych, takich jak obliczenia powierzchni zbrojenia i wymaganej liczby prętów. Narzędzie 
pozwala na rozważenie złożonych warunków, takich jak obliczanie wymaganej liczby prętów 
potrzebnych do pokrycia określonej powierzchni, przy użyciu wielu średnic i rozważeniu równej liczby 
prętów na średnicę lub rozważeniu zdefiniowanych procentów na średnicę. 
 
To narzędzie ma postać przyjaznego dla użytkownika kalkulatora i jest wywoływane bezpośrednio ze 
wstążki modułów RC (również na dedykowanych wstążkach środowisk Advance Design i Autodesk 
Revit). 
 
 

 
 
 

 
 
 
Możliwości obliczeniowe z przykładami: 
 

• Obszar zbrojenia – dla danej liczby i średnicy prętów, również sumy i różnicy dla różnych 
średnic. 
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• Wymagana liczba prętów zbrojeniowych – dla wcześniej określonej średnicy. 

 
 

• Wymagana liczba prętów zbrojeniowych – dla równej liczby prętów o różnych średnicach. 

 
 

• Wymagana liczba prętów zbrojeniowych – dla prętów o różnych średnicach z 
poszanowaniem warunku, że określona średnica stanowi z góry określony procent wszystkich 
prętów.W poniższym przykładzie wnioskuje się, aby 25% liczby prętów została zajęta 
przez⌀12 pręty, a pozostałe 75% przez⌀18 prętów. 

 
 

• Działania mieszane – na przykład dodawanie lub pomniejszanie wprowadzonych lub 
obliczonych obszarów zbrojenia. 

 
 
 
Należy zauważyć, że jednostki używane do obszaru zbrojenia, dobierane są w zależności od ustawień 
jednostki aplikacji. 
 
Ponadto warto zauważyć, że możliwe jest użycie klawiszy z klawiatury podczas wprowadzania 
danych: 
 

• Przycisk ESC dla "C" ("Wyczyść", aby wyczyścić wszystkie dane wejściowe) 
• Przycisk Backspace dla "CE" ("Wyczyść wpis", aby usunąć ostatni wpis który został 

wprowadzony) 
• Przycisk Enter dla '=' 
• Skrót klawiszowy Shift + 5 dla '%'’ 
• przycisk /  dla '/ø'’ 
• przycisk * dla '*ø'’ 
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2.4 [Belka] Możliwość zmiany szerokości podparcia belek 
W przypadku belek żelbetowych analizowanych w środowisku modułu belkowego w Advance Design 
lub Autodesk Revit ich geometria, w tym szerokość podpór, jest określana przez model. Jednak ze 
względu na różnice między zakładanym modelem a rzeczywistą geometrią, w niektórych przypadkach 
zakładana szerokość podpór może nie odpowiadać oczekiwaniom. Dlatego w najnowszej wersji 
programu możliwa jest w takich przypadkach zmiana wartości szerokości podpór w module RC Beam. 
 
W tym celu w oknie z parametrami geometrii przęsła dodano pola wyboru obok pól z wartością 
szerokości podpór. Domyślnie są one wyłączone, a wartość szerokości pochodzi z modelu Advance 
Design lub Revit. Gdy opcja jest włączona, użytkownik może zmienić szerokość podpory, co wpływa 
zarówno na sposób jej prezentacji w widokach, jak i na rysunkach zbrojenia, ale ma również realny 
wpływ na obliczenia zbrojenia.   
 

 
 

 
Wśród przypadków, w których taka zmiana wymiarów podpory może być przydatna, są konfiguracje, 
w których belki są podparte na ścianach - na przykład w przypadku belek nadprożowych. 
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2.5  [Belka] Niewielka poprawa w weryfikacji naprężeń na podporach 
Podczas obliczeń weryfikacji naprężeń podporowych zmieniono sposób określania wartości 
odległości od dolnej krawędzi belki do dolnych prętów podpory. Teraz jest mierzony do środka 
ciężkości wszystkich zakotwionych warstw, co ma wpływ na wyniki, szczególnie w przypadku silnie 
zbrojonych belek. 
 

 
 

2.6  [Płyta] Możliwość wyeksponowania elementów dochodzących po jednej 
lub obu stronach płyty 

Jedną ze zmian w tej wersji modułu RC Slab jest możliwość prezentacji na widokach 2d i 3d oraz na 
rysunkach zbrojenia elementów nad powierzchnią płyty, takich jak słupy i ściany.Aby zmienić 
ustawienia wyświetlania takich elementów, w oknie parametrów definicji płyty w RC Slab pojawiła 
się opcja o nazwie "Ukryj elementy nad płytą".   
 

 
 
 

Jest to szczególnie przydatne w przypadku analizy płyty, gdy słupy i ściany znajdują się tylko nad 
płytą, ale także w wielu innych sytuacjach, gdy rozmiar i układ elementów nośnych są różne po obu 
stronach płyty. 
 

 
 

“Ukryj elementy nad płytą" - Wyłączone 
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“Ukryj elementy nad płytą" - Włączone 
 
 

2.7 [Słup] Rozpoznawanie kwadratowego przekroju słupa podczas importu 
W przypadku słupów o przekroju prostokątnym były one wcześniej przenoszone z modelu AD do 
modułu słupów żelbetowych również jako przekroje prostokątne. W najnowszej wersji, w przypadku, 
gdy przekrój jest modelowany jako prostokątny, ale o równych wymiarach w obu kierunkach, jest 
przekazywany jako kwadratowy. Ta niewielka zmiana wpływa na możliwość stosowania ustawień 
zbrojenia dedykowanych tylko do przekrojów kwadratowych, takich jak konfiguracja prętów 
poprzecznych (strzemion) potocznie nazywanych jako "diamentowe". 
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2.8  [Fundament] Możliwość wymuszenia długości haka 
W module RC Footing w oknie Parametry zbrojenia pojawiła się możliwość narzucenia długości haka. 
Pozwala nam zdefiniować wartość długości haka zarówno dla dolnego, jak i górnego pręta w 
podstawie stopy. 
 

 

 
 
 

2.9 [Fundament] Możliwość definiowania haków na prętach podłużnych w 
ławach 

W module RC Footing w oknie dialogowym Parametry zbrojenia można teraz włączyć definicję haków 
dla prętów podłużnych (wzdłuż osi Y) dla ław fundamentowych. Domyślnie długości haków są 
określane podczas obliczeń i mogą być definiowane niezależnie dla zbrojenia górnego i dolnego.   
 

 
 
 

2.10 [Ściana murowana] Ograniczenia w edycji modelu zawierającego wyniki 
MES 

W przypadku ścian murowanych importowanych do modułu Masonry Wall z modelu Advance Design i 
zawierających wyniki obliczeń MES wprowadzono dodatkowe ograniczenia edycji geometrii modelu 
ściany.Ograniczenia dotyczą wybranych parametrów geometrycznych, których zmiana mogłaby 
wpłynąć na analizę, w tym wymiary ściany, wymiary i grubości dochodzących do siebie elementów, 
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czy też wielkość i położenie otworów.Pozwala to użytkownikom uniknąć różnych problemów i 
niedokładności wynikających z różnych ostatecznych geometrii ścian i wyników modelu MES. 
 
 

2.11  [Rysunki] Możliwość użycia symbolu * w adnotacjach 
Wprowadzono niewielką poprawę do adnotacji zdefiniowanych przez użytkownika na rysunku. Teraz 
możliwe jest użycie znaku gwiazdki w opisach tekstowych, dzięki czemu można łatwo zaznaczyć np. 
dodatkowe komentarze. 
 

 
 
 

2.12 [Rysunki] Zaktualizowane tabelki rysunkowe dla Polski 
  
Zaktualizowano szablony rysunków modułów RC na rynek polski. Główną zmianą jest wprowadzenie 
nowej dodatkowej tabelki tytułowej. 
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Nowa tabelka rysunkowa posiada nowy wygląd i zawiera dodatkowe informacje na temat gięcia 
prętów.Nowa tabelka rysunkowa jest teraz ustawiona jako domyślna dla wszystkich rysunków do 
polskiej lokalizacji. 
 

 
 
 

2.13  [Ogólne] Kosmetyczne zmiany wyglądu kilku okien dialogowych 
Aby poprawić wrażenia użytkownika, ta aktualizacja wprowadza kilka kosmetycznych zmian w 
niektórych oknach dialogowych.Jedną ze zmian jest lekka reorganizacja pozycji i nazewnictwa opcji 
w oknie "Przypadki obciążeń" dla norm amerykańskich. 
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3. Nowe opcje i ulepszenia - Moduł połączeń stalowych 
 
Aktualizacja 1 do wersji Advance Design 2023 wprowadza kilka nowych opcji i ulepszeń do modułu 
Steel Connection.   
 
Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści: 

 
• Blacha ścinana – nowe połączenie 
• Transfer ustawień niestandardowych 
• Ulepszenia śrub sprężanych 
• Ulepszenia rysunków 

 

3.1  Nowe połączenie – blacha ścinana 
Największą nowością modułu Steel Connection w wersji 2023.1 jest nowy typ połączenia – połączenie 
na blachę ścinaną. Jest to połączenie, w którym siły są przenoszone za pomocą blachy ścinanej. 
Składa się z blachy przyspawanej do słupa nośnego lub belki i przykręconej do środnika belki 
drugorzędnej. Połączenia blach stalowych są przede wszystkim wykorzystywane do przenoszenia 
reakcji belki swobodnie podpartej na jej podporę, którą zazwyczaj jest słup lub belka. 
 

 
 

Połączenie blachą ścinaną 
 
 
Podano kilka szablonów początkowych połączeń na blachę ścinaną, ale możliwe jest zastosowanie 
wielu konfiguracji: 

• belka do środnika słupa 
• belka do pasa słupa 
• Belka do środnika belki - z blachą górną 
• belka do środnika belki - z blachą na pełnej wysokości 
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Szczegóły dotyczące łączonych elementów mogą być definiowane bezpośrednio w module 
połączeń, ale mogą być również przenoszone automatycznie, jeśli połączenie jest analizowane 
bezpośrednio w modelu Advance Design. W tym przypadku przenoszone są również siły wewnętrzne. 
 
   

 
 

Analiza połączeń w środowisku Advance Design 
 

 
Podczas określania geometrii blachy ścinanej dostępnych jest kilka opcji pozwalających na szybkie i 
dokładne określenie kształtu i położenia. 
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Okna dialogowe do definiowania blach ścinanych 
 

 

• Weryfikacje 

Obliczenia prowadzone są według Eurokodu 3 - EN 1993-1-8 wraz z postanowieniami popartymi 
Załącznikami krajowymi. Weryfikacja obejmuje weryfikację blachy ścinanej (rozciąganie/ściskanie, 
ścinanie, rozerwanie blokowe), weryfikację spoin, weryfikację śrub (ścinanie śrub i grupy śrub), 
weryfikację przekroju netto i warunków odległości otworów.  
 
Ponadto sprawdzane są zalecane warunki z literatury, w oparciu o procedury opisane w rozdziale 5 
"Blachy ścinane" publikacji "Połączenia w konstrukcjach stalowych: Połączenia typowe według 
Eurokodu 3" - Autor: BCSA/SCI Connections Group, 2014.  
 
Weryfikowane są również wymagania projektowe dotyczące zdolności rotacyjnej; wymagania 
dotyczące zdolności rotacyjnej oparte są na zaleceniach zawartych w "Publikacji ECCS nr. 126 
Europejskie zalecenia dotyczące projektowania prostych połączeń w konstrukcjach stalowych. J. P. 
Jaspart i in. 2009". 
 
Podstawowe wyniki weryfikacji dostępne są w panelu informacyjnym tuż po dokonaniu obliczeń. 
 

 
 

Wyniki na ekranie w panelu informacyjnym 
 
 

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów połączeń, szczegółowy opis wszystkich 
przeprowadzonych weryfikacji sprawdzamy w raporcie. 
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Dwie strony z raportu 
 
 

3.2 Transfer ustawień niestandardowych 
Aby ułatwić proces przenoszenia konfiguracji i ustawień użytkownika z poprzedniej wersji, stworzono 
nowy mechanizm migracji wszystkich tych danych do nowej wersji modułów wymiarujących Advance 
Design, w szczególności modułu Steel Connection.  
 
Po zainstalowaniu aplikacji narzędzie do migracji można uruchomić z menu Start systemu Windows. 
 

 
 
Narzędzie migracyjne można uruchomić również ze skrótu dostępnego w folderze, w którym 
zainstalowane jest Steel Connection.Ustawienia są pogrupowane w dwie kategorie: Ustawienia 
ogólne / Ustawienia dla modułów stalowych.Można dostosować kilka rodzajów szablonów i 
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konfiguracji, w tym jednostki robocze, parametry wyświetlania, kilka rodzajów szablonów (w tym 
projekty i rysunki), bazy danych, a także konfiguracje raportów i inne. 
 
Jak wspomniano wcześniej, narzędzie migracyjne migruje dane z poprzedniej wersji modułów 
projektowych Advance Design oraz PowerPack for Advance Steel. Innymi słowy, użytkownik może 
przenieść wybrane konfiguracje z wersji 2022/2022.1 do wersji 2023.1, a z 2023 do 2023.1 
 
 

 
 

Transfer ustawień własnych - Główne okno dialogowe 
 

 
W zależności od zainstalowanych aplikacji niektóre opcje mogą być wyłączone; dlatego, jeśli 
użytkownik ma zainstalowany tylko moduł połączeń stalowych, "Części specjalne" zostaną 
wyłączone, ponieważ są używane tylko z PowerPack dla Advance Steel.  
 
 

 
 

Transfer ustawień własnych - dla modułu Steel Connection 
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W oknie dostępne są następujące opcje: 
 

• Ustawienia ogólne 

Jednostki - przenosi wszystkie ustawienia jednostek skonfigurowane przez użytkownika. Należy 
pamiętać, że aby zmigrować nowe ustawienia, konfiguracja jednostek musi być zapisana jako inny plik 
niż domyślny! 
 

 
 

Ustawienia jednostek - ustawienia własne 
 
 

Wyświetlanie - migruje wszystkie ustawienia wykonane przez użytkownika w oknie dialogowym 
Ustawienia wyświetlania: Ustawienia adnotacji, koloru i widoczności. 
 

 
 

Ustawienia wyświetlania 
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Lokalziacja - migruje wszystkie ustawienia związane z krajem, normami i językiem, dostępne w oknie 
dialogowym Ustawienia krajowe. 
 

 
 

Ustawienia krajowe 
 

 
• Moduły stalowe 

Szablony - migruje wszystkie szablony zdefiniowane przez użytkownika w lokalizacji Szablony w 
module stalowym. Szablony te zawierają szablony modeli. Należy pamiętać, że aby zmigrować 
niestandardowe szablony, muszą one zostać zapisane w domyślnej lokalizacji modułu dla 
Szablonów elementu. 
 
Profile - migruje wszystkie profile zdefiniowane przez użytkownika poprzez interfejs modułu. 
 
Materiały - migruje wszystkie nowe materiały zdefiniowane przez użytkowników w bazie danych 
modułu. 
 
Rysunki - migruje wszystkie szablony rysunków zdefiniowane przez użytkownika w lokalizacji Szablony 
w module stalowym. Szablony te zawierają szablony rysunkowe, style rysunkowe i niestandardowe 
bloki tytułowe. Zauważ, że aby zmigrować niestandardowe szablony, muszą one znajdować się w 
domyślnej lokalizacji modułu dla szablonów, dla każdego konkretnego typu: Szablony rysunkowe, 
bloki tytułowe, style rysunkowe 
 
Biblioteki połączeń - przenosi wszystkie ustawienia wstępne zapisane przez użytkownika za 
pośrednictwem okna dialogowego Ustawienia wstępne. 
 

 
 

Ustawienia wstępne 
 
Części specjalne – opcja wyłączona dla Advance Design Połączenia stalowe 
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• Polecenia w oknie dialogowym 

Zaznacz wszystko / Wyczyść wszystko - zaznacza/odznacza wszystkie opcje dostępne w oknie 
dialogowym 
 
Migruj - rozpoczyna migrację baz danych i ustawień na podstawie wyboru dokonanego w oknie 
dialogowym. Po wybraniu opcji Migruj, użytkownik musi zatwierdzić następujący komunikat 
ostrzegawczy: 
 

 

 

Należy pamiętać, że proces migracji NIE powinien być przerywany! 
 
Przywróć ustawienia - w razie potrzeby użytkownik może wrócić do oryginalnych ustawień aplikacji. 
Po wybraniu opcji Resetuj ustawienia użytkownik musi zatwierdzić następujące ostrzeżenie: 
 

 
 

Po zaakceptowaniu zmienia nazwę folderu z danymi 2023 ADM.Folder danych zostanie ponownie 
zainicjowany podczas ponownego uruchamiania modułu. 
 
Po zakończeniu procesu użytkownik może zobaczyć plik log zaraz po migracji (klikając na TAK na 
komunikacie wyświetlonym tuż po zakończeniu procesu). Jeśli nie ma takiej potrzeby, plik jest 
zapisywany w następującej lokalizacji, do późniejszego sprawdzenia:C:_NAMEDesign modules023 
 

 

3.3  Ulepszenia dla śrub sprężonych - Obliczenia 
W wersji 2023.1 pracujemy nad poprawą ostrzeżeń i obliczeń w przypadkach, gdy śruby są wstępnie 
sprężone. 
 
W poprzednich wersjach programu Advance Design Steel Connections, w przypadku połączeń bez 
śrub sprężanych, wszystkie weryfikacje nośności były wykonywane dla wszystkich kombinacji, ale bez 
uwzględnienia typu kombinacji (SGN lub SGU). W takich przypadkach dla typów kombinacji 
(SGN/SGU), które nie pasowały do kategorii połączenia, pojawiały się proste komunikaty 
ostrzegawcze. 
  
Począwszy od wersji 2023.1 zmienił się mechanizm obliczeń. Jeśli chodzi o weryfikację nośności 
przekroju lub podobne weryfikacje, wymagane są kombinacje SGN. Jeśli nie istnieje żadna kombinacja 
SGN (lub obwiednia SGN), pojawi się odpowiedni komunikat ostrzegawczy. 
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Należy zauważyć, że analiza nośności śruby odbywa się poprzez rozważenie kategorii połączenia i 
stanu granicznego połączenia. Norma EN 1993-1-8 przewiduje trzy kategorie (A, B i C) dla połączeń 
ścinanych. 
 

 
 

Kategorie śrubowych połączeń ścinanych (PN-EN 1993-1-8) 
 

 
Mogą pojawić się następujące scenariusze: 

• Dostępne są kombinacje SGN i SGU 
o kategoria A - w tym przypadku nie przeprowadza się weryfikacji z kombinacjami SGU. 

Wszystkie weryfikacje odbywają się za pomocą kombinacji SGN. 
o kategoria B - w tym przypadku odporność śrub na poślizg weryfikowana jest za 

pomocą kombinacji SGU, natomiast pozostałe weryfikacje wykonywane są za pomocą 
kombinacji SGN. 

o kategoria C - w tym przypadku wszystkie weryfikacje odbywają się za pomocą 
kombinacji SGN.  

 
• Dostępne są tylko kombinacje SGN 

o kategoria A - w tym przypadku wszystkie weryfikacje odbywają się za pomocą 
kombinacji SGN.  

o kategoria B - w tym przypadku pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący 
wymogów weryfikacji odporności na poślizg. Wszystkie pozostałe weryfikacje 
odbywają się za pomocą kombinacji SGN. 
Uwaga: jeśli kombinacje nie mają siły ścinającej, to nie dokonuje się weryfikacji 
odporności na poślizg i pojawia się dodatkowy komunikat ostrzegawczy. 

o kategoria C - w tym przypadku wszystkie weryfikacje odbywają się za pomocą 
kombinacji SGN. 

 
• Dostępne są tylko kombinacje SGU 

o kategoria A - w tym przypadku nie jest przeprowadzana weryfikacja i pojawia się 
odpowiedni komunikat ostrzegawczy.  

o kategoria B - w tym przypadku sprawdzana jest tylko odporność śrub na poślizg i 
pojawia się komunikat ostrzegawczy. 
Uwaga: jeśli kombinacje nie mają siły ścinającej, to nie dokonuje się weryfikacji 
odporności na poślizg i pojawia się dodatkowy komunikat ostrzegawczy. 

o kategoria C - w tym przypadku nie jest przeprowadzana weryfikacja i pojawia się 
odpowiedni komunikat ostrzegawczy. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie dotyczące weryfikacji nośności śruby dla trzech kategorii 
połączeń w zależności od kombinacji SGN i SGU. 
 

 
Docisk 
śruby 

Przebicie 
śruby 

Rozciąganie 
śruby 

Ścięcie 
śruby 

Kombinacja 
rozciągania 

i ścięcia 
śruby 

Poślizg 
śruby 

Kategoria połączenia 
Dialog Założeń 
projektowych Nie Nie Nie 

Nie Nie Nie 

Kombinacji SGN Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

kategoria B połączenia 
Dialog Założeń 
projektowych 

Nie Nie Nie Nie Nie 

Tak 

Kombinacji SGN Tak Tak Tak Tak Tak Nie 

kategoria C połączenia 
Dialog Założeń 
projektowych 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Kombinacji SGN Tak Tak Tak 
Nie Nie 

Tak 

 
 
Weryfikacja odległości otworów nie jest zależna od stanu granicznego połączenia. Dlatego 
połączenia śrubowe zawsze będą wyświetlane w raporcie szczegółowym. Również w przypadkach, 
gdy weryfikacja nie zostanie przeprowadzona, w raporcie zwykle znajdzie się komunikat. 
 
 

3.4  Śruby sprężone - Interfejs 
Dla lepszych doświadczeń użytkownika, opcje dotyczące wstępnego obciążenia śrub są teraz zawsze 
widoczne w oknie definiowania śrub. Wszystkie powiązane informacje są widoczne dla użytkownika i 
na podstawie wyboru materiału (gatunku śruby) oraz kategorii połączenia, opcje są odpowiednio 
aktywowane. 
 

 
 

Preload options V2023.1 
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3.5  Siła zakotwienia EC2 
Do poprzedniej wersji siła przyczepności była ignorowana, jeśli długość zakotwienia była mniejsza niż 
minimalna według EC2.  
 
Począwszy od wersji 2023.1, siła przyczepności jest zawsze obliczana, a w przypadku, gdy długość 
zakotwienia (zdefiniowana przez użytkownika) jest mniejsza niż minimalna wartość normy EC2, 
wówczas: 
 

• Moduł wykonuje obliczenia przyczepności z wejściową wartością długości zakotwienia. 
• Moduł pokazuje komunikat ostrzegawczy informujący użytkownika, że długość zakotwienia 

jest zbyt mała (nie spełnia wymagań normowych). Minimalna zalecana długość zakotwienia 
nie jest spełniona - 8.4.4 (1) (8.6), EN 1992-1-1. Wymagana długość zakotwienia wynosi %s. 

 
W obliczeniach minimalnej długości zakotwienia uwzględniono lb,rqd: 
 

 

 
 
  
Aby zapobiec nadmiernej długości zakotwienia, począwszy od wersji v2023.1 obliczenia będą 
wykonywane z uwzględnieniem rzeczywistych naprężeń w kotwie. Dlatego, 

・max = FtEd / A 
 

gdzie  
FtEd = siła rozciągająca dla najbardziej naprężonej kotwy 
A = pole kotwy. 

 
Przykłady noty obliczeniowej dla przypadków z kotwami prostymi i z hakiem  
 

 
 

Raport dla kotwy z hakiem 
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Raport dla kotwy prostej 
 
 

3.6  Ulepszenia rysunków 
W tej aktualizacji rysunki dla stali, połączeń zostały poprawione, z pewnymi szczegółami 
dotyczącymi lokalizacji francuskiej. 
 
Największe zmiany na rysunkach dotyczą etykiet, ponieważ na rysunkach dostępne są nowe: 
 

• Etykiety dla śrub i kotew 
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• Etykiety dla blach wyrównujących i podkładek 

 

 
 
 
 
 

• Materiał jest dostępny na etykietach (tylko dla francuskiej lokalizacji) 

 

 


