
krótka historia 
sukcesu

¯elbetowa p³yta kot³owni

W naszej opinii kluczow¹ i najwiêksz¹ korzyœci¹ 

dostarczan¹ przez oprogramowanie SOFiSTiK 

Reinforcement Detailing jest skrócenie czasu 

wykonywania rysunków zbrojenia. Mo¿emy powiedzieæ, 

¿e w wiêkszoœci przypadków czas ten zostaje skrócony 

o po³owê w porównaniu do tradycyjnego rysowania przy 

u¿yciu wy³¹cznie oprogramowania AutoDesk.

Craig Larkin

Senior Technical Manager,

Melia Smith & Jones

Pionierzy w modelowaniu zbrojenia 3D

Modelowanie trójwymiarowego zbrojenia 

w programie Autodesk® Revit® jest raczej nowym 

podejœciem w Wielkiej Brytanii. Wiêkszoœæ in¿ynierów 

wci¹¿ tworzy tradycyjne rysunki zbrojenia 2D przy 

u¿yciu programów takich jak AutoCAD® w po³¹czeniu 

z CADS RC. W tym wzglêdzie firma MSJ jest pionierem 

w modelowaniu zbrojenia 3D. Craig Larkin stwierdza 

z ca³¹ pewnoœci¹: „Z powodu wszystkich korzyœci 

modelowania przestrzennego zbrojenia, Revit/SOFiSTiK 

znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia siê problemów na 

budowie, które mog¹ skutkowaæ w niedotrzymaniu 

terminów i przekroczeniu planowanych kosztów.”

MSJ rozpoczê³a korzystanie z oprogramowania 

SOFiSTiK w 2013 roku jako alternatywy dla ich 

wczeœniejszej metody rysowania 2D przy u¿yciu 

wy³¹cznie programu AutoCAD®. Obecnie w firmie 

wykorzystuje siê SOFiSTiK do wymiarowania szczegó³ów 

zbrojenia konstrukcji ¿elbetowych (ang. RC structures) 

zamodelowanych w Autodesk® Revit®. MSJ 

wykorzystuje g³ównie cztery cechy programu SOFiSTiK 

RD, które zintegrowane s¹ w sposób p³ynny 

z mo¿liwoœciami Autodesk® Revit®:

Wszystko rozpoczê³o siê kiedy Craig Larkin 

odwiedzi³ sklep aplikacji Autodesk® Exchange Apps 

w poszukiwaniu programu do rysowania zbrojenia. 

Larkin jest starszym kierownikiem technicznym 

w angielskiej firmie Melia Smith & Jones (MSJ), która 

specjalizuje siê w zagadnieniach in¿ynierii l¹dowej. 

„Kiedy po raz pierwszy rozpoczêliœmy tworzenie 

zbrojenia w Revicie, zauwa¿yliœmy, ¿e funkcja 

modelowania by³a „prawie gotowa”, jednak nie by³o 

w³aœc iwie  ¿adnych mo¿ l iwoœc i  op isywania ,  

katalogowania czy tworzenia arkuszy i zestawieñ 

zbrojenia.” Dlatego Larkin postanowi³ poszukaæ 

rozwi¹zania tego problemu – i znalaz³ go w programie 

SOFiSTiK Reinforcement Detailing. 



>   

przypisywania poszczególnych prêtów zbrojeniowych 
do odpowiednich schematów giêcia.

>   Ustawianie oznaczeñ: komenda, która automatycznie 
przypisuje oznaczenie prêta do wszystkich prêtów 
przypisanych do danego arkusza.

>  Warstwy zbrojenia: komenda, która automatycznie 

przypisuje warstwy do wszystkich prêtów zbroje-

niowych przypisanych do danego arkusza.

>  Ukrywanie & dodawanie etykiet: narzêdzie, które 

umo¿liwia u¿ytkownikowi dodawanie etykiet i wywo-

³anie zbrojenia w dowolnym widoku przez klikniêcie 

jednego przycisku.

Przypisanie do arkusza: bardzo przydatne narzêdzie do 
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Widok przestrzenny zbrojenia 

„ Fu n k c j o n a l n o œ æ  p ro g r a m u  S O F i ST K  

Reinforcement Detailing w po³¹czeniu z Revitem jest 

niesamowita. Jeœli jakiekolwiek przedsiêbiorstwo 

planuje rozpocz¹æ modelowanie zbrojenia 3D przy 

u¿yc iu  Rev i ta ,  zdecydowanie  rekomendujê  

wykorzystanie programu SRD. Jest to niezbêdne 

narzêdzie do wymiarowania konstrukcji ¿elbetowych, 

które umo¿liwia szybsze tworzenie rysunków i zapewnia 

zwiêkszenie ich jakoœci przy jednoczesnej minimalizacji 

ryzyka pope³nienia b³êdów. Oprogramowanie zapewnia 

automatyczne tworzenie oznaczeñ prêtów, warstw oraz 

schematów giêcia i wiele innych funkcji” – Craig Larkin.

Przejrzyste rysunki oznaczaj¹ mniej 
problemów na budowie

Szybkoœæ i jakoœæ

Jaki to ma wp³yw na codzienn¹ dzia³alnoœæ firmy 

MSJ? Przyk³adowo dla projektu elektrociep³owni na 

biomasê w Szkocji MSJ przygotowa³o szereg rysunków. 

Rysunki konstrukcji ¿elbetowych zosta³y stworzone przy 

u¿yciu Revit/SOFiSTiK. Ka¿dy stworzony rysunek ma 

swój w³asny widok przestrzenny zbrojenia, aby u³atwiæ 

pracê zbrojarzy i okreœliæ dok³adnie, co powinno zostaæ 

zamontowane na placu budowy. Wiele betonowych 

konstrukcji zosta³o zazbrojonych i wzniesionych w ten 

sposób, co ograniczy³o liczbê b³êdów do minimum.  

Craig Larkin powiedzia³: „Otrzymaliœmy wiele 

pozytywnych uwag dotycz¹cych naszych rysunków 

zbrojenia, odk¹d zaczêliœmy je tworzyæ przestrzennie, 

nie tylko w ramach tego projektu, ale tak¿e z wielu 

innych, nad którymi mieliœmy okazjê pracowaæ.”

Pod wzglêdem technologii IT, Autodesk Revit oraz 

SOFiSTiK doskonale pasuj¹ do oprogramowania 

wykorzystywanego przez firmê MSJ. MasterSeries jest 

g³ównym programem, które firma wykorzystuje do 

projektowania ramowych konstrukcji stalowych, 

po³¹czeñ stalowych, konstrukcji ¿elbetowych, 

fundamentów i obiektów masywnych. Autodesk Revit 

jest istotnym komponentem do generowania rysunków 

technicznych oraz detali konstrukcyjnych. SOFiSTiK 

uzupe³nia ten zestaw narzêdzi bardzo efektywnie 

poprzez zapewnienie wyj¹tkowej u¿ytecznoœci.



W porównaniu do starych metod tworzenia 

rysunków 2D, po³¹czenie Autodesk Revit oraz SOFiSTiK 

zapewnia firmie MSJ szereg korzyœci.

Zdaniem Larkina s¹ dwa g³ówne aspekty: 

szybkoœæ i jakoœæ. Podkreœla on, ¿e tworzenie rysunków 

zbrojenia przy u¿yciu Autodesk Revit / SOFiSTiK jest 

znacznie szybsze od konwencjonalnych metod. Jest to 

spowodowane automatyczn¹ aktualizacj¹ widoków 

w momencie wprowadzenia jakichkolwiek zmian 

w modelu. Nie s¹ konieczne rêczne obliczenia, poniewa¿ 

dziêki oprogramowaniu SOFiSTiK, Autodesk Revit 

automatycznie wylicza d³ugoœci prêtów, numery 

i oznaczenia, warstwy itp.

Pod wzglêdem jakoœci, Larkin docenia w jak 

sposób SOFiSTiK umo¿liwia modelowanie zbrojenia. 

Pozwala ono in¿ynierom fizycznie zobaczyæ, jak prêty 

pasuj¹ do siebie oraz sprawdziæ wystêpowanie 

ewentualnych kolizji. Przyk³adowo zwraca uwagê na 

p³ytê z wewnêtrznym drena¿em: „we wczeœniejszym 

modelu stworzonym w MSJ zazbroiliœmy p³ytê o d³u¿ej 

rozpiêtoœci, która mia³a wewnêtrzny drena¿. 
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Zbiornik œcieków w kot³owni – szczegó³y zbrojenia

Mogliœmy przeœledziæ kosz zbrojeniowy w celu 

upewnienia siê, ¿e ¿aden prêt nie przecina drena¿u. Nie 

jest to mo¿liwe przy tradycyjnych rysunkach 2D, na 

podstawie których bardzo trudno jest przewidzieæ 

pojawienie siê kolizji.”

œrednio prowadz¹ do uzyskania przez MSJ 

przewagi konkurencyjnej. Obok innych dzia³alnoœci, MSJ 

zajmuje siê projektowaniem du¿ych budynków 

przemys³owych tj. elektrownie, elektrociep³ownie, stacje 

prze³adunkowe odpadów, kompostownie i wiele innych 

dla sektora energii i odpadów. Tego rodzaju projekty 

wymagaj¹ bardzo du¿ej liczby szczegó³owych rysunków 

zbrojenia i zazwyczaj maj¹ wiele instalacji wbudowanych 

w konstrukcjê betonow¹. W rezultacie przestrzenny 

model zbrojenia pozwala upewniæ siê, ¿e ¿aden prêt 

zbrojeniowy nie ma kolizji z innym obiektem. „Kiedy 

ubiegasz siê o przyznanie projektu i opisujesz klientowi 

zaletê wyeliminowania problemów na budowie, w naszej 

opinii daje to du¿¹ przewagê konkurencyjn¹.” Te same 

korzyœci dotycz¹ tak¿e projektów komercyjnych, 

mieszkaniowych oraz edukacyjnych, nad którymi MSJ 

obecnie pracuje.

Zdaniem Larkinga: „SOFiSTiK jako uzupe³nienie 

Revita pozwala na odblokowanie jego pe³nych 

mo¿liwoœci w kontekœcie narzêdzi do modelowania 

przestrzennego zbrojenia. Pozwoli³o to firmie MSJ 

tworzyæ szczegó³y zbrojenia bardziej efektywnie 

z dodatkowym bonusem w postaci modelu 3D, który 

pomaga wizualizowaæ zbrojenie i jego ustawienie 

wzglêdem innych elementów konstrukcyjnych.” 

Wychodz¹c naprzeciw przemys³owi, który pod¹¿a 

nieodwracaln¹ œcie¿k¹ w kierunku Modelowania 

Informacji o Budynku (ang. Building Information 

Modelling BIM), Larkin nie widzi innej mo¿liwoœci jak 

tylko przestawienie siê na trójwymiarowe modelowanie 

zbrojenia. 

„Spodziewamy siê, ¿e ca³y rynek wybierze ten 

rodzaj modelowania prêtów zbrojeniowych, poniewa¿ 

zapewnia on wielk¹ przewagê nad tradycyjnymi 

metodami wymiarowania 2D. Jest to jedyna droga 

naprzód.”

SOFiSTiK odblokowuje ukryte mo¿liwoœci 
Autodesk Revit
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informacji

Z siedzib¹ w Niemczech, SOFiSTiK jest jednym z wiod¹cych europejskich dostarczycieli nowatorskiego 

oprogramowania do analizy strukturalnej przy pomocy elementów skoñczonych (FE) oraz rozwi¹zañ z zakresu 

technologii BIM. SOFiSTiK jest partnerem firmy Autodesk® w obszarze in¿ynierii l¹dowej od lat.

3000 czynnych klientów jest œwiadectwem przydatnoœci oprogramowania SOFiSTiK do codziennych projektów, 

jak równie¿ do bardzo zaawansowanych in¿yniersko inwestycji. Rozwi¹zania SOFiSTiK obejmuj¹ narzêdzia BIM 

(BiMTOOLS) zwiêkszaj¹ce u¿ytecznoœæ modelowania w programie Revit®, kompleksowe pakiety do projektowania 

konstrukcji (FE) w 2D oraz 3D idealne do analizy obiektów mostowych, geotechnicznych czy te¿ konstrukcji poddanych 

oddzia³ywaniu trzêsienia ziemi. Przedsiêbiorstwo stosuje znane technologie importowania i post-processing'u 

z programów Autodesk® Revit® oraz AutoCAD®. Projektowanie i weryfikacja obliczeñ zgodnie z Eurokodami, normami 

BS oraz ACI/AASHTO s¹ œciœle zintegrowane z aplikacj¹.

Technologia BIM
w BUDOWNICTWIE

Opracowano na podstawie: www.sofistik.com

O firmie Melia Smith & Jones

www.msj.co.uk

Melia Smith & Jones zapewnia w sektorze in¿ynierii l¹dowej 

konsultacjê i obs³ugê szerokiej grupie klientów. In¿ynierowie 

MSJ pracuj¹ nad projektami tak ró¿nymi, jak domki pasywne 

czy te¿ projekty i nadzór nad wielomilionowymi inwestycjami.
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