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Projektowanie konstrukcji
Zrealizowane projekty wykonawcze
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Dokumentacja techniczna – wciąż pożądana
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Interpretacja rysunków - 3D vs 2D



Model nie oszuka rysunku
Korzyści z tworzenia modelu fizycznego dla dokumentacji technicznej



Od bryły przez różne etapy projektu



Model wielobranżowy
Różne środowiska w jednym pliku – formaty natywne oraz IFC



Konstrukcje stalowe – Autodesk Advance Steel
Nie tylko rysunki warsztatowe



Widoki przestrzenne
Szybki obraz zaprojektowanej 
konstrukcji – krótszy czas 
interpretacji rysunku



Poziom szczegółowości
Zależny od etapu projektu



Model analityczny
Dwa modele w jednym pliku



Model obliczeniowy
Nie dla każdego istotny



Obciążenie wiatrem
Podejście klasyczne lub automatyczny generator



Wyniki obliczeń
Import i wersjonowanie



Transfer modelu
Poza aplikacje Autodesk



Podpory zamiast Kz



Zbrojenie 3D – świadome ułożenie
prętów w przestrzeni



Wykorzystanie zbrojenia 3D
do klasycznej dokumentacji



Zbrojenie 3D – warto czy nie warto?



Elementy prefabrykowane
Redukcja czasu wykonania



Design Options
Nie tylko dla architektów



Wariantowanie projektu konstrukcji
Różne wersje posadowienia budynku



1 stanowisko

10 stanowisk

25 stanowisk

46 stanowisk

Skaning 3D
Nie tylko tradycyjne modelowanie



Import chmury punktów do modelu
Detekcja kolizji na etapie projektowania



Widok 360°
Inwentaryzacja istniejących obiektów
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Materiał wejściowy





Parametryzacja – metody wykonania





Arkusze wykonawcze

Widok 3D

Zestawienia ilości

Przekroje

Rzut

Dodatkowe rzuty



Arkusze wykonawcze





Plan zagospodarowania terenu budowy





Rotacje dzienne









Plan zabezpieczeń BHP





Raportowanie





Korzyści współpracy między zespołowej

▪ Spójność danych

▪ Mniej spotkań i uzgodnień

▪ Zmiany na etapie projektu

▪ Gotowa dokumentacja powykonawcza

▪ Oszczędność czasu

▪ Mniejszy ślad węglowy

▪ Mniej wypitej kawy



Piotr Pikuła

Konrad Zagajewski

Adam Zakrzewski

Dziękujemy za uwagę



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affi liates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2020 Autodesk. All rights reserved.


