
Revit Architecture.
Podrêcznik u¿ytkownika
Autorzy: Katarzyna Szajrych, Jadwiga Fijka,
Wojciech Koz³owski
ISBN: 978-83-246-2647-2
Format: 168237, stron: 136

Szko³a mistrzów modelowania

Revit Architecture 2010 to najnowsza wersja innowacyjnego oprogramowania BIM 
(modelowanie informacji o budynku), opracowanego z myœl¹ o architektach, projektantach 
wnêtrz i urbanistach. Jest to bezkonkurencyjne narzêdzie do modelowania trójwymiarowego. 
Pozwala na tworzenie dokumentacji technicznej, a ponadto gwarantuje mo¿liwoœæ 
wprowadzania zmian w dowolnym miejscu i na ka¿dym etapie powstawania projektu.

Opracowuj¹c zawartoœæ tego podrêcznika, autorzy opierali siê przede wszystkim na 
w³asnych doœwiadczeniach zdobytych w trakcie pracy, licznych szkoleñ i spotkañ
z u¿ytkownikami programu Revit. Dlatego w³aœnie ksi¹¿ka zosta³a opracowana
w formie æwiczeñ, doskonale dobranych i przemyœlanych. Dziêki temu opanowanie jej 
treœci jest ³atwe i nie wymaga zbyt du¿o czasu. W trakcie wykonywania poszczególnych 
zadañ zapoznasz siê z podstawowymi narzêdziami do budowy modelu i generowania 
dokumentacji technicznej. Dowiesz siê, jak tworzyæ lepsze, dok³adniejsze i zawieraj¹ce 
mniej b³êdów projekty. Nauczysz siê pracowaæ szybciej i wydajniej, zwiêkszaj¹c tym 
samym swoj¹ przewagê nad konkurencj¹, generuj¹c wiêksze zyski i podnosz¹c poziom 
zadowolenia klientów.

Projekt w Revit Architecture

• Korzystanie z intuicyjnego interfejsu u¿ytkownika
• Poznanie œrodowiska programu i dostêpnych narzêdzi
• Omówienie szczegó³owych regu³ budowania modelu
• Powstawanie dokumentacji budowlanej

http://helion.pl
http://helion.pl/zamow_katalog.htm
http://helion.pl/katalog.htm
http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=revarc
http://helion.pl/emaile.cgi
http://helion.pl/cennik.htm
http://helion.pl/online.htm
mailto:helion@helion.pl
http://helion.pl/ksiazki/revarc.htm


Spis tre�ci
Rozdzia� 1. Omówienie �rodowiska pracy programu i dost�pnych narz�dzi ..................7

1.1. Wst��ka ..........................................................................................................................7
1.1.1. Karty i panele na wst��ce ..................................................................................... 9
1.1.2. Karty kontekstowe na wst��ce .............................................................................. 9

1.2. Menu aplikacji ..............................................................................................................10
1.3. Pasek narz�dzi szybki dost�p ........................................................................................11
1.4. Pasek opcji ....................................................................................................................11
1.5. Lista typów ...................................................................................................................11
1.6. Pasek kontroli widoku ..................................................................................................12
1.7. Pasek stanu ...................................................................................................................12
1.8. Przegl�darka projektu ...................................................................................................13
1.9. Obszar rysunku .............................................................................................................14
1.10. Podpowiedzi .................................................................................................................14
1.11. InfoCenter .....................................................................................................................15
1.12. Autodesk Seek ..............................................................................................................15

Rozdzia� 2. Projekt w Revit Architecture .................................................................17
2.1. Czym jest projekt w Revit Architecture? ......................................................................17

2.1.1. Elementy programu Revit Architecture .............................................................. 18

Rozdzia� 3. Budowanie modelu ...............................................................................21
3.1. Zak�adanie projektu ......................................................................................................21
3.2. Definiowanie poziomów ...............................................................................................22
3.3. Tworzenie osi konstrukcyjnych ....................................................................................24
3.4. Tworzenie �cian fundamentowych ................................................................................27
3.5. Tworzenie konstrukcji ..................................................................................................39
3.6. Tworzenie �cian ............................................................................................................45
3.7. Tworzenie nowego stylu wymiarowego ....................................................................50
3.8. Tworzenie stropu ..........................................................................................................50
3.9. 
�czenie geometrii ........................................................................................................52
3.10. Tworzenie okien i drzwi ...............................................................................................54
3.11. Tworzenie schodów ......................................................................................................56
3.12. Tworzenie �cian zewn�trznych na rzucie Poziom 1 ......................................................60
3.13. Tworzenie stropu na rzucie Poziom 1 ...............................................................................61
3.14. Edycja �cian zewn�trznych na rzucie Poziom 1 ............................................................63
3.15. 
�czenie geometrii stropów i �cian na poziomie 1 .......................................................66
3.16. Tworzenie �cian wewn�trznych na rzucie Poziom 1 .....................................................67
3.17. Dodawanie okien i drzwi na rzucie Poziom 1 ...............................................................69
3.18. Tworzenie �cian zewn�trznych na rzucie Poziom 2 ......................................................73
3.19. Tworzenie stropu na rzucie Poziom 2 ...............................................................................76

3.19.1. 
�czenie geometrii po wprowadzeniu stropu .................................................... 77
3.19.2. Dopasowanie �cian do stropu — edycja profilu �cian .......................................... 78



4 Revit Architecture. Podr�cznik u�ytkownika

3.20. Tworzenie schodów na rzucie Poziom 1 .......................................................................78
3.21. Tworzenie �cian kurtynowych ......................................................................................79

3.21.1. Wprowadzenie �ciany kurtynowej osadzonej ................................................... 79
3.21.2. Dodawanie podzia�ów w �cianie kurtynowej .................................................... 80
3.21.3. Wprowadzanie szprosów na liniach podzia�u ................................................... 83
3.21.4. Kopiowanie �ciany kurtynowej ......................................................................... 84
3.21.5. Dodawanie kolejnych �cian kurtynowych ......................................................... 84
3.21.6. Zamiana panelu �ciany kurtynowej na panel drzwiowy .................................... 92

3.22. Tworzenie dachu ...........................................................................................................93
3.23. Do��czanie �cian do dachu ............................................................................................99
3.24. Tworzenie otworu szybu .............................................................................................100
3.25. Edycja stropu ..............................................................................................................100
3.26. Tworzenie modelu terenu ...........................................................................................101
3.27. Tworzenie widoków perspektywicznych ....................................................................104

Rozdzia� 4. Dokumentacja .....................................................................................109
4.1. Przekroje .....................................................................................................................109
4.2. Definiowanie pomieszcze� .........................................................................................110
4.3. Tworzenie widoku legendy — reprezentacja graficzna stolarki .................................116
4.4. Tworzenie zestawie� ..................................................................................................117

4.4.1. Tworzenie zestawienia pomieszcze� ................................................................ 122
4.5. Rendering ...................................................................................................................124
4.6. Tworzenie arkuszy do wydruku ..................................................................................126

 Bibliografia ..........................................................................................................129



Rozdzia� 3.

Budowanie modelu

3.1. Zak�adanie projektu
Z przegl�darki menu wybieramy pozycj� Nowy/Projekt (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1.
Okno przegl�darki menu

Pojawi si� okno Nowy projekt (rysunek 3.2), w którym okre�lamy �cie�k� szablonu projektu.
Wybieramy przycisk Przegl�daj…i w oknie wskazujemy 01_Projekt_szablon.rte (folder
Pliki �wiczeniowe).
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Rysunek 3.2.
Okno Nowy projekt

Zaznaczamy opcj� Utwórz nowy/Projekt (rysunek 3.2) i klikamy OK.

3.2. Definiowanie poziomów
(plik pomocniczy: 01_Projekt_szablon.rvt)

Z przegl�darki projektu przechodzimy na widok elewacji Po�udnie (dwukrotnie klikaj�c
mysz� Elewacje/Po�udnie (rysunek 3.3)). Nazwa widoku elewacji zostanie „pogrubiona”
— oznacza to, �e widok jest aktywny.

Rysunek 3.3.
Przegl�darka projektu
w programie
Revit Architecture

Ze wst��ki, z karty G�ówna, z palety Odniesienia wybieramy narz�dzie Poziom. Rysujemy
poszczególne poziomy, okre�laj�c punkty pocz�tkowy i ko�cowy oraz odpowiednie wyso-
ko�ci. Po wprowadzeniu poziomu mo�na zmieni	 jego wysoko�	, klikaj�c warto�	 koty in-
formacyjnej poziomu. Aby edytowa	 nazw� poziomu, klikamy nazw� na kocie informacyjnej
i wprowadzamy now� nazw�.

Okre�lamy nast�puj�ce poziomy: Fundamenty (–110), Poziom 0 (0), Poziom 1 (300), Poziom 2
(580), Poziom 3 (860) — rysunek 3.4.
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Rysunek 3.4.
Siatka poziomów
projektu

Po narysowaniu poziomów wybieramy w karcie Umie�� Poziom narz�dzie Zmie� (lub klikamy
klawisz ESC) — oznacza to wyj�cie z narz�dzia i powrót do karty G�ówna na wst��ce.

Na zako�czenie zapisujemy projekt, wybieraj�c z przegl�darki menu Zapisz jako/Projekt
(rysunek 3.5). W oknie Zapisz jako wprowadzamy nazw� 01_Projekt_szablon.rvt i klikamy
przycisk Zapisz (rysunek 3.6).

Rysunek 3.5.
Okno przegl�darki
menu po wyborze
narz�dzia Zapisz jako

Nale�y pami�ta	, �e narz�dzie Poziom uaktywnia si� tylko w widokach elewacyjnych.
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Rysunek 3.6. Okno zapisu projektu

3.3. Tworzenie osi konstrukcyjnych
(plik pomocniczy: 01_Poziomy.rvt)

Przechodzimy na rzut Poziom 0. Ze wst��ki, z karty G�ówna, z palety Odniesienie wy-
bieramy narz�dzie Siatka.

Po wyborze jakiegokolwiek narz�dzia (np. Siatka) na wst��ce automatycznie uaktywni si�
karta umieszczania obiektu (dla osi b�dzie to Umie�� O�) oraz pasek opcji. Aby powróci�
do domy�lnego paska wst��ki, klikamy na klawiaturze ESC lub przycisk Zmie� na wst��ce.

Rysujemy poszczególne osie, wskazuj�c punkty pocz�tkowy i ko�cowy osi. Aby zmie-
ni	 nazw� osi, klikamy jej nazw� w kocie informacyjnej. Tworzymy poszczególne osie
(rysunek 3.7):

� pionowe (1, 2, 3 — co 300 cm),

� poziome:
� A’ – A = 135,5 cm,
� A – B = 450 cm,
� B – C = 330 cm,
� C – D = 450 cm,
� D – D’= 135,5 cm.
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Rysunek 3.7.
Siatka osi projektu

Po zaznaczeniu jakiegokolwiek obiektu (np. osi) na wst��ce automatycznie zostanie uak-
tywniona karta modyfikacji tego obiektu (dla osi b�dzie to Zmodyfikuj Osie) (rysunek 3.8).
Aby powróci� do domy�lnego paska wst��ki, klikamy ESC na klawiaturze lub przycisk
Zmie� na wst��ce (MD).

Rysunek 3.8.
Wygl�d wst��ki
po zaznaczeniu
obiektu O	
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Ze wst��ki, z karty Zarz�dzaj, z palety Ustawienia projektu wybieramy narz�dzie Jednostki
projektu (skrót UN). Pojawi si� okno Jednostki projektu (rysunek 3.9), w którym wciskamy
przycisk D�ugo	� [1234.57(cm)]. Zaznaczamy opcj� Pomi
 zera ko
cz�ce (rysunek 3.10),
aby usun�	 zera ko�cz�ce wymiary, i zatwierdzamy OK.

Rysunek 3.9.
Okno Jednostki projektu

Rysunek 3.10.
Okno Formatuj
s�u��ce do ustawie

formatu jednostek

Ze wst��ki, z karty Opisz, z palety Wymiar wybieramy narz�dzie Wyrównany — wymiar
zrównany (skrót DI) — i wskazujemy poszczególne osie jako odniesienie dla �a�cucha
wymiarowego. Po wskazaniu wszystkich osi klikamy lewym przyciskiem myszy dowolne
miejsce w obszarze modelu w celu zako�czenia �a�cucha wymiarowego (rysunek 3.11).

W programie Revit Architecture wymiary zachowuj� si� dynamicznie — oznacza to, �e zo-
staj� zwi�zane z obiektem. Gdy chcemy edytowa	 warto�	 wymiaru, nale�y najpierw wskaza	
obiekt, którego on dotyczy, a pó�niej zmieni	, klikaj�c warto�	. Po ustaleniu odpowiednich
warto�ci mo�na zamkn�	 k�ódk� przy warto�ciach — w ten sposób narzucamy na wymiar
wi�zanie.



Rozdzia� 3. � Budowanie modelu 27

Rysunek 3.11.
Zwymiarowana
siatka osi

3.4. Tworzenie �cian fundamentowych
(plik pomocniczy: 02_Poziomy i Osie.rvt)

 1. Tworzenie ocieplonej �ciany fundamentowej z �aw� fundamentow�.

Ze wst��ki, z karty G�ówna, z palety Zbuduj wybieramy narz�dzie �ciana.
Na wst��ce automatycznie uaktywni si� karta Umie	� �ciana, w której z palety
Element z listy typów wybieramy: �ciana podstawowa/Ceg�a 25 (rysunek 3.12).

Na podstawie tego typu utworzymy now� �cian�. Wchodzimy do W�a	ciwo	ci
elementu (skrót PR) (rysunek 3.13).

Zobaczymy okno W�a	ciwo	ci elementu (rysunek 3.14), w którym wybieramy
przycisk Edytuj typ. Pojawi si� kolejne okno W�a	ciwo	ci typu (rysunek 3.15);
w nim klikamy przycisk Powiel..., wprowadzaj�c now� nazw� �ciany:
Fundament+�awa. Ustawiamy parametr Funkcja 	ciany na warto�	 Fundament.

Wybieramy parametr Konstrukcja i zaznaczamy przycisk Edytuj…, pojawi si�
okno Edytuj zespó� (rysunek 3.16), w którym tworzymy warstwy �ciany. Klikamy
przycisk Podgl�d>>.
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Rysunek 3.12.
Okno listy typów
dla narz�dzia �ciana

Rysunek 3.13.
Ikona wywo�uj�ca okno
W�a	ciwo	ci elementu

Rysunek 3.14.
Okno
W�a	ciwo	ci elementu
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Rysunek 3.15.
Okno W�a	ciwo	ci typu

Rysunek 3.16. Okno definicji warstw 	ciany

Za pomoc� przycisków Wstaw, Usu
, W gór�, W dó� mo�emy odpowiednio
dodawa	, usuwa	 i przemieszcza	 warstwy w �cianie. Warstwom w �cianie
nale�y przypisa	:

� odpowiedni� funkcj� (Funkcja), jak� dana warstwa pe�ni w �cianie; z funkcji
wynika priorytet warstwy, który ma wp�yw na poprawne czyszczenie po��cze� �cian,
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� materia� warstwy (Materia�) — w ustawieniach zawarte s� informacje na temat
sposobu wy�wietlania obiektu, któremu dany materia� zosta� przypisany
(kolor i wzór kreskowania na przekroju, kolor i wzór kreskowania powierzchni
oraz materia� do renderingu),

� grubo�	,

� opcj� zawini�cia (Domy	lne zawijanie).

Tworzymy warstwy — przypisuj�c im odpowiednie funkcje, materia�y i grubo�ci
(rysunek 3.17).

Rysunek 3.17. Okno Edytuj zespó� z wype�nionymi parametrami 	ciany

Aby zdefiniowa	 te parametry, klikamy warto�ci poszczególnych pól w obszarze tabeli
Warstwy. Po klikni�ciu w polu Materia� warto�ci Mur — ceg�a konstrukcyjna pojawi si�
przycisk umo�liwiaj�cy definicj� materia�u (rysunek 3.18). W oknie Materia�y (rysu-
nek 3.19) z listy typów wybieramy materia� Mur — ceg�a konstrukcyjna.

Rysunek 3.18.
Przycisk wywo�uj�cy
okno Materia�y
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Rysunek 3.19. Okno Materia�y

W oknie Edytuj zespó� prze��czamy si� na widok Przekrój: Zmie
 atrybuty typu
(rysunek 3.20).

Rysunek 3.20.
Okno definicji
widoku 	ciany

W takim widoku uaktywniaj� si� kolejne narz�dzia s�u��ce do tworzenia �cian
w oknie Zmie
 konstrukcj� pionow� (rysunek 3.21).

Rysunek 3.21.
Narz�dzia definicji
	ciany aktywne tylko
dla widoku przekroju

Do zdefiniowanej �ciany dodajemy fundament, wykorzystuj�c w tym celu
narz�dzie Gzymsy.

Wybieramy narz�dzie Gzymsy, w oknie Gzymsy (rysunek 3.22) klikamy
przycisk Dodaj.
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Rysunek 3.22.
Okno definicji gzymsu

Pojawia si� 1. wiersz, w którym okre�lamy kolejne parametry (rysunek 3.23):

� Profil: �awy fund 60×30,

� Materia�: �elbet — wylewany,

� Odleg�o	�: 0.00,

� Od: Podstawa,

� Strona: Wewn�trzna,

� Odsuni�cie: –12,5,

� Odwró�: brak,

� Odsuni�cie elementu: 0.00,

� Tnie 	ciany: brak,

� Ci�ty: brak.

Rysunek 3.23.
Zdefiniowane
parametry gzymsu

Zatwierdzamy, klikaj�c dwukrotnie przycisk OK. Zamykamy okna w�a�ciwo�ci.

Zmiana parametru Funkcja 	ciany na warto�	 Fundamentowa powoduje to,
�e rysuj�c tak zdefiniowan� �cian�, rysujemy j� na g��boko�	 (czyli rysujemy
�cian� z Poziom 0 do g��boko�ci poziomu fundamentów). W zwi�zku z tym,
nale�y zmieni	 zakres widoku, aby rysowana �ciana by�a widoczna na rzucie
Poziom 0. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy w obszarze modelu,
wybieramy W�a	ciwo	ci widoku (rysunek 3.24) i okre�lamy parametr Zakres widoku,
wciskaj�c przycisk Edytuj... (rysunek 3.25).
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Rysunek 3.24.
Menu kontekstowe
pojawiaj�ce si� po
klikni�ciu prawym
przyciskiem myszy
w obszarze modelu

Rysunek 3.25.
Przycisk Edytuj...
wywo�uj�cy okno
Zakres widoku

Okre�lamy parametry zakresu widoku, tak jak pokazano na rysunku 3.26.

Rysunek 3.26.
Okno Zakres widoku
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Pozostajemy w opcji rysowania narz�dziem �ciana (rysunek 3.27), a na pasku
opcji wybieramy poni�sze mo�liwo�ci (rysunek 3.28):

� G��boko	�: Fundament,

� Linia po�o�enia: O	 konstrukcyjna,

� �a
cuch — opcja w��czona.

Rysunek 3.27.
Wst��ka po wyborze
narz�dzia �ciana

Rysunek 3.28.
Pasek opcji dla
narz�dzia �ciana

Rysujemy �cian� za pomoc� narz�dzia �a
cuch, wskazuj�c poszczególne
przeci�cia siatki: 1A, 3A, 3D, 1D, 1A (rysunek 3.29).

Rysunek 3.29.
�ciany fundamentowe
wy	wietlane
na rzucie Poziom0

 2. Tworzymy kolejn� �cian� o nazwie Fundamentowa 25; Warstwy: Funkcja:
No	na [1], Materia�: �elbet — wylewany, Grubo	�: 25.00 (rysunek 3.30),
analogicznie jak na pocz�tku podrozdzia�u 3.4, w punkcie 1., pt. „Tworzenie
ocieplonej �ciany fundamentowej z �aw� fundamentow�”.

Rysujemy �cian� Fundamentowa 25 na osiach B i C (rysunek 3.31).

Aby szybko narysowa	 �cian� na osi C, nale�y narysowa	 trzy �ciany, tak jak
pokazano na rysunku 3.31. Nast�pnie z karty Zmie
 na palecie Edycja wybieramy
narz�dzie Wyrównaj. Narz�dzie dzia�a w ten sposób, �e wskazujemy lini�
odniesienia (rysunek 3.32), a nast�pnie lini� lub kraw�d�, która ma si� do niej
zrówna	 (rysunek 3.33). Podczas operacji wyrównywania mo�na na pasku opcji
zmieni	 preferencje wyboru.

Przechodzimy na rzut Fundamenty, dwukrotnie klikaj�c w przegl�darce projektu.

Nast�pnie — wykorzystuj�c narz�dzie wymiarowania — okre�lamy poszczególne
wymiary na karcie Opisz w palecie Wymiar (rysunek 3.34).



Rozdzia� 3. � Budowanie modelu 35

Rysunek 3.30. Okno definicji warstw 	ciany Fundamentowa 25

Rysunek 3.31.
Rzut Poziom 0
z narysowanymi
	cianami
fundamentowymi

Rysunek 3.32.
Wybór
linii odniesienia

 3. Dodajemy �aw� fundamentow� do �cian wewn�trznych.

Ze wst��ki, z karty G�ówna, z palety Konstrukcja wybieramy narz�dzie
Fundament/�awa fundamentowa. Z listy typów wybieramy No	na 900×300
i wchodzimy do W�a	ciwo	ci typu. W oknie W�a	ciwo	ci typu powielamy �aw�,
klikaj�c przycisk Powiel... i nadaj�c jej now� nazw�, No	na 600×300, oraz
parametry pokazane na rysunku 3.35. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.
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Rysunek 3.33.
Linia 	ciany, która
zostanie zrównana
z lini� odniesienia

Rysunek 3.34.
Zwymiarowane 	ciany
fundamentowe na
rzucie Fundamenty

Rysunek 3.35.
Okno definicji
parametrów
dla obiektu �awa
fundamentowa

Aby �awa fundamentowa by�a widoczna na rzucie Fundamenty, nale�y zmieni	
zakres widoku. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy obszar modelu
i z menu kontekstowego wybieramy W�a	ciwo	ci widoku (rysunek 3.36).
Aby edytowa	 zakres widoku, klikamy przycisk Edytuj... w oknie W�a	ciwo	ci
elementu (sekcja Zakres) — rysunek 3.37.
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Rysunek 3.36.
Menu kontekstowe
wywo�uj�ce
W�a	ciwo	ci widoku

Rysunek 3.37.
Przycisk Edytuj...
wywo�uj�cy okno
Zakres widoku

W oknie Zakres widoku dla parametrów Podstawa i Poziom ustawiamy warto�ci
odsuni�cia –10 (rysunek 3.38). Zmiany zatwierdzamy, klikaj�c OK.

Raz jeszcze wybieramy narz�dzie �awa fundamentowa (G�ówna/Konstrukcja/�awa
fundamentowa) i wskazujemy (klikaj�c mysz�) odpowiednie wewn�trzne �ciany
fundamentowe na osiach B i C.

 4. Dodajemy fundament pod komin.

Ze wst��ki, z karty G�ówna, z palety Konstrukcje wybieramy narz�dzie Fundament/
P�yta fundamentowa. Na wst��ce automatycznie uaktywni si� karta Utwórz obwiedni�
pod�ogi — program przejdzie w tryb szkicowania obwiedni. Z palety Rysuj
wybieramy narz�dzie Linia i rysujemy obwiedni� pod�ogi (rysunek 3.39).
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Rysunek 3.38.
Okno definicji
zakresu widoku

Rysunek 3.39.
Linie obwiedni
p�yty fundamentowej

Narz�dziami z palety Opisz wymiarujemy obwiedni� pod�ogi (rysunek 3.39). Nast�pnie
okre�lamy w�a�ciwo�ci p�yty, klikaj�c w palecie Element przycisk W�a	ciwo	ci stropu.

Utworzymy nowy typ — w oknie W�a	ciwo	ci elementu wybieramy przycisk
Edytuj typ…, w oknie W�a	ciwo	ci typu klikamy przycisk Powiel... i wprowadzamy
now� nazw� — P�yta fundamentowa (rysunek 3.40).

Rysunek 3.40.
Okno definicji nazwy
p�yty fundamentowej
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Zmiany zatwierdzimy przyciskiem OK.

Aby program wygenerowa� p�yt� i wróci� do standardowego trybu pracy, wybieramy
z palety Utwórz obwiedni� pod�ogi przycisk Zako
cz pod�og�.

3.5. Tworzenie konstrukcji
(plik pomocniczy: 03_Fundamenty.rvt)

 1. Z przegl�darki projektu dwukrotnym klikni�ciem myszy wybieramy rzut Poziom 0.
Ze wst��ki, z karty G�ówna, z palety Zbuduj wybieramy narz�dzie S�up/S�up
konstrukcyjny. Na li�cie typów wskazujemy s�up prostok�tny 250×250 mm, w oknie
W�a	ciwo	ci elementu okre�lamy materia� s�upa, zaznaczaj�c przycisk, który pojawia
si� po prawej stronie warto�ci materia�u (rysunek 3.41).

Rysunek 3.41.
Okno umo�liwiaj�ce
definicj� materia�u dla
obiektu S�up prostok�tny

Tworzenie nowego rodzaju materia�u.

Pojawia si� okno Materia�y, w którym zaznaczamy przycisk Powiel  (rysunek 3.42);
nadajemy now� nazw� — Beton prefabrykowany — i okre�lamy odpowiedni wzór
ci�cia oraz wygl�d renderingu. Wychodzimy z okna, zatwierdzaj�c dane przyciskiem OK.
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Rysunek 3.42. Przycisk definicji nowego typu materia�u

Na pasku opcji okre�lamy wysoko�	 s�upa do kondygnacji Poziom 1 (rysunek 3.43).

Rysunek 3.43.
Pasek opcji po
wyborze obiektu S�up

Wprowadzamy s�upy za pomoc� opcji Przeci�cia siatki (na panelu Wiele, narz�dzie
Na siatkach (rysunek 3.43)), wybieraj�c wszystkie osie bez osi A’ i D’.
Po zaznaczeniu osi z panelu Wybierz wiele wybieramy narz�dzie Zako
cz wybieranie
(rysunek 3.44). Zmieniamy zakres widoku (w obszarze modelu klikamy prawym
przyciskiem myszy, wybieramy W�a	ciwo	ci widoku) na odpowiednie warto�ci
(rysunek 3.45): Góra, Podstawa, G��boko	� widoku, Poziom — zaznaczamy
w nich Poziom 0, aby by�y widoczne s�upy konstrukcyjne.
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Rysunek 3.44.
Wygl�d paska wst��ki
podczas tworzenia
s�upów konstrukcyjnych
na przeci�ciu siatki

Rysunek 3.45.
Okno definicji
Zakres widoku

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

Usuwamy s�up z przeci�cia osi 2 i C.

 2. Przechodzimy na widok 3D (rysunek 3.46), zaznaczamy jeden s�up, klikamy
prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcj� Wybierz
wszystkie wyst�pienia elementu (rysunek 3.47).

Rysunek 3.46.
Przycisk otwieraj�cy
domy	lny widok
ortogonalny 3D
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Rysunek 3.47.
Narz�dzie Wybierz
wszystkie wyst�pienia
elementu znajduj�ce si�
w menu kontekstowym

Z karty Zmodyfikuj S�upy konstrukcyjne, z panelu Schowek wybieramy narz�dzie
Kopiuj (Ctrl+C) (rysunek 3.48), a nast�pnie narz�dzie Wklej wyrównany/Wybierz
poziomy (rysunek 3.49). Wskazujemy poziom, na który skopiujemy zaznaczone
slupy — Poziom 2 — i klikamy OK (rysunek 3.50).

Rysunek 3.48.
Przycisk kopiowania
obiektów na wst��ce

Rysunek 3.49.
Przycisk wyboru
sposobu wklejania
skopiowanych
obiektów

Po skopiowaniu elementów we W�a	ciwo	ciach elementu program doda� parametr
— Odsuni�cie podstawy. Nale�y zaznaczy	 wszystkie s�upy konstrukcyjne
na Poziom 1 i zmieni	 ich parametr Odsuni�cie podstawy na warto�	 0 — wchodz�c
do okna W�a	ciwo	ci elementu i sekcji Wi�zy (rysunek 3.51). (Wymiar ten powsta�,
poniewa� jest ró�nica pomi�dzy wysoko�ciami kondygnacji).
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Rysunek 3.50.
Okno wyboru poziomów,
na które zostan�
wstawione skopiowane
wcze	niej obiekty

Rysunek 3.51.
Okno definicji wi�zów
dla obiektu typu S�up

 3. Z przegl�darki projektu wybieramy rzut Poziom 2. Wstawiamy kolejne s�upy
do poziomu Poziom 3, na przeci�ciach nast�puj�cych osi 3A, 3B, 2B.

 4. W przegl�darce projektu wskazujemy rzut Poziom 1. Ze wst��ki, z karty
G�ówna, z panelu Konstrukcje wybieramy narz�dzie Belka (rysunek 3.52).
Pojawi si� komunikat, �e nie wczytano �adnej rodziny ramy konstrukcyjnej.
Wybieramy przycisk Tak, aby z biblioteki metrycznej PL wczyta	 belk�:
Prostok�tna—belka—betonowa_M.rfa (rysunek 3.53). Na pasku opcji z listy
typów wybieramy belk� 50×50, przechodzimy do w�a�ciwo�ci elementu i tworzymy
nowy typ belki 25×20 cm: Edycja/Nowy.

� Powielamy i wprowadzamy nazw� 20×25 cm (rysunek 3.54).

� Zmieniamy parametry b i h na warto�ci 25 i 20.
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Rysunek 3.52.
Narz�dzie Belka
na wst��ce

Rysunek 3.53.
Okno wyboru
elementu typu Belka
z biblioteki programu
Revit Architecture

Rysunek 3.54.
Przycisk Powiel...,
umo�liwiaj�cy
utworzenie nowego
typu obiektu
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Aby w widoku Poziom 1 by�y widoczne belki konstrukcyjne, ustawiamy opcj�
Odsuni�cie na –10. Opcj� t� znajdziemy, klikaj�c kolejno W�a	ciwo	ci widoku/Zakres
widoku, w opcji Zakres widoku trzeba odszuka	 G��boko	� widoku (rysunek 3.55).

Rysunek 3.55.
Okno definicji
zakresu widoku

Belki rysujemy na osiach B i D (rysunek 3.56).

Rysunek 3.56.
Rysunek pokazuj�cy
elementy konstrukcji,
czyli s�upy oraz belki

3.6. Tworzenie �cian
(plik pomocniczy: 04_Dodawanie_	cian.rvt)

Z przegl�darki projektu wybieramy rzut Poziom 0.

Aby widoczne by�y �ciany na kondygnacji poni�ej — Fundamenty — nale�y w��czy	
podrys we w�a�ciwo�ciach widoku Poziom 0 (rysunek 3.57).

Zdefiniujemy trzy �ciany: �cian� zewn�trzn� i dwie �ciany wewn�trzne.

Ze wst��ki, z karty G�ówna, z panelu Zbuduj wybieramy narz�dzie �ciana. Z palety Element
w oknie rozwijalnym Zmie
 typ elementu wskazujemy �cian� Porotherm 25+ociepl12
(rysunek 3.58), przechodzimy do W�a	ciwo	ci elementu i tworzymy now� �cian� o nazwie
�ciana zew. (Sposób tworzenia nowej �ciany jest identyczny jak w podrozdziale 3.4,
„Tworzenie �ciany fundamentowej”.)

Andrzejek
Rectangle




