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Advance Concrete 2012 – część pakietu GRAITEC BIM 
 
Advance Concrete 2012 jest częścią pakietu Graitec BIM o nazwie Graitec Advance zawierającego Advance 
Concrete, Advance Design oraz Advance Steel. 

 

Graitec Advance jest pierwszym kompletnym rozwiązaniem na rynku zawierającym oprogramowanie do 
obliczeń oraz multi-materiałowe programy CAD w jednym pakiecie. 
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Advance Concrete 2012 zawiera istotne usprawnienia w kilku obszarach: 

 Wydajność oraz stabilność 
 Model 
 Rysunki oraz arkusze 
 Zbrojenie 
 Eksport 
 Lokalizacja 
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Ogólne 
 

Wydajność i stabilność 
 

 Praca nad wydajnością oraz stabilnością zapoczątkowana w Advance Concrete 2011 SP1 została 
kontynuowana w Advance Concrete 2012. 

 Przykłady niektórych usprawnień wykonanych w kwestii wydajności: 
 

– Szybkość uruchamiania programu, 

 
– Czas wczytywania pliku DWG, 

 
– Tworzenie nowego pliku DWG Advance Concrete, 

 
– Tworzenie nowego rysunku zbrojenia, 

 
– Renumeracja zbrojenia 

 
– ... oraz wiele innych usprawnień we wszystkich modułach Advance Concrete. 
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Nowe ustawienia / opcje 
 

 W celu szybszego tworzenia i aktualizacji rysunków wprowadzono opcję przetwarzania w tle. 
Przetwarzanie w tle można włączyć w ustawieniach projektu. Włączenie tej opcji skutkuje wzrostem 
wydajności w zamian za nieco zwiększone użycie procesora oraz pamięci w trakcie pracy. 

 Usprawnienia funkcji koloru według średnicy: 
– Prezentację w kolorze wg średnicy można włączyć w zakładce Prezentacja „Ustawień 

użytkownika”, 

– Kolor dla każdej średnicy można ustawić w bibliotece prętów, 

 
– Funkcja "Kolor wg średnicy” działa również dla rozkładów, 

 
– Funkcji „Kolor wg średnicy” można używać jednocześnie z funkcją “Podświetl pręty bez rozkładu”. 
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Model 
 

Zakończenia elementów widoczne przy zaznaczeniu 
 

 Zaznaczając element konstrukcyjny (belkę, ścianę lub ławę fundamentową) Advance wyświetla 
numery oznaczające zakończenia elementu. 
Oznaczenia te mogą posłużyć do zmiany połączeń na końcach elementów. 

 
 

Zestawienia materiałów (BOM) – opcje obliczania objętości otworów  
 

 Możliwość określenia rozmiaru otworów, które mają być odjęte od objętości elementów 
konstrukcyjnych w zestawieniu materiałów (BOM). 

 Możliwość definicji reguł obliczania otworów według rodzaju elementu. 
 Możliwość definicji reguł obliczania otworów według materiału elementu. 
 Możliwość odejmowania zarówno powierzchni otworów od powierzchni deskowania oraz objętości 

otworów od objętości całego elementu. 
 Dostępne opcje obliczania otworów: 

– Uwzględnienie wszystkich otworów, 

– Ignorowanie wszystkich otworów, 

– Uwzględnienie otworów większych od podanej wartości (w m3 lub/oraz m2). 
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Rysunki i arkusze 
 

Znajdowanie definicji rysunku w modelu 
 

 Do menu kontekstowego znajdującego się w pilocie dodano nową opcję pozwalającą odnaleźć 
definicję rysunku (rzutu, przekroju, elewacji) w modelu. 

 Klikając prawym klawiszem na rysunek w pilocie można wybrać opcję znalezienia definicji rysunku  
w modelu. Po wybraniu opcji Advance Concrete automatycznie przełączy program do trybu "Model"  
i wyśrodkuje widok na definicji rysunku lub na elemencie.  

 Polecenie może być użyte dla następujących rysunków: 
– Przekroje - "Znajdź przekrój w modelu", 

– Elewacje - "Znajdź elewację w modelu", 

– Rzuty - "Znajdź definicję w modelu" (szczególnie przydatne przy lokalnych widokach góra/dół). 
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Arkusze: rzutnie wieloboczne 
 

 Po umieszczeniu rysunku na arkuszu można użyć polecenia AutoCAD "_vpclip" aby utworzyć rzutnię 
wieloboczną. 

 Dla tak utworzonej rzutni dostępne są wszystkie właściwości Advance Concrete. 
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Zbrojenie 
 

Kilka mnożników dla rozkładów 
 

 Wprowadzono możliwość zdefiniowania kilku mnożników dla rozkładów. Okno właściwości rozkładu 
zostało wzbogacone o: 
– Definicję mnożników, 

– Definicję nazw mnożników, 

– Przyciski dodawania lub usuwania mnożników, 

– Pole wyświetlające całkowitą liczbę elementów. 
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 Nowe mnożniki współdziałają z dotychczasowym poleceniem "Definiuj mnożnik rozkładu" 
(grtcrepartnumber). Po wybraniu tego polecenia użytkownik proszony jest o podanie nazwy mnożnika 
a następnie wprowadzenie wartości mnożnika. 

 Wprowadzono nowe ustawienia domyślne dla symboli prętów dla których zastosowany został 
mnożnik. Ustawienia domyślnych symboli są dostępne w "Ustawieniach projektu", zakładka "Opis 
rysunku", przycisk „Domyślne symbole zbrojenia”. 

 
 

Prezentacja rozkładów: 3 pręty pośrodku / 3 pręty na końcach 
 

 Ulepszono prezentację rozkładów oraz rozdzielono dotychczasowy styl „Pręty 3x3 ” na dwa oddzielne style: 
– 3 Pręty pośrodku, 

– 3 Pręty na końcach. 

 Ulepszono prezentację "Linii wymiarowej" na rozkładzie. Nowa prezentacja pozwala na wyświetlenie 
separatorów oznaczających początek i koniec każdego zakresu w rozstawie.  
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Wykaz z przekroju 
 

 Dodaj/usuń pręt do/z wykazu z przekroju: 
– Możliwość dodawania nowych prętów do istniejącego wykazu, 

– Możliwość usuwania prętów z wykazu bez usuwania prętów z rysunku, 

– Dwa nowe przyciski na pasku właściwości, za pomocą których można dodać lub usunąć pręty 
wykazu z przekroju. 

 
 

 Dodaj/usuń fikcyjny pręt/siatkę: 
– Do wykazu z przekroju można dodać „fikcyjną” pozycję. Pozycja ta (pręt lub siatka) nie posiada 

definicji na rysunku i jest tylko dodatkowym elementem w widocznym wykazie z przekroju i 
zliczanym w zestawieniu. 
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– Dodawanie elementu według ilości lub według długości liniowej. 

 
– Nowe elementy są dodawane według katalogu kształtów. 

 
 

– Można również dodać lub zmienić ilość istniejących pozycji przez wybranie danej pozycji w tabeli  
i wprowadzenie dla niej dodatkowej ilości. 
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Zestawienia zbrojenia: dodawanie / usuwanie fikcyjnych pozycji 
 

 Dodano nową opcję umożliwiającą dodanie / usunięcie fikcyjnej pozycji do zestawienia. Metoda 
działania jest taka sama jak w przypadku opisanego powyżej wykazu z przekroju. 

 Aby dodać pozycję do zestawienia wystarczy we właściwościach zestawienia kliknąć na przycisk 
“Dodaj nową pozycję” a następnie określić parametry nowego pręta lub siatki. 

 

Podświetlanie prętów / siatek należących do zestawienia 
 

 Na pasku właściwości dla zestawień dodano nową opcję, której zaznaczenie powoduje podświetlenie 
wszystkich prętów lub siatek należących do wybranego zestawienia. 

 
 Odznaczenie zestawienia nie powoduje odznaczenia prętów – są one nadal prezentowane 

specyficznym kolorem. Jeżeli chcesz ponownie wyświetlić pręty w ich domyślnych kolorach zaznacz 
zestawienie i odznacz opcję „Zaznacz elementy”. 

 Specyficzny kolor dla zaznaczonych elementów zestawienia można wybrać w ustawieniach 
użytkownika. 
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Usprawnienia w zestawieniach zbrojenia 
 

 Do właściwości zestawień wprowadzono dwie nowe opcje, dzięki którym można kontrolować 
wyświetlanie pustych wierszy pomiędzy prefiksami ("Użyj pustych wierszy") oraz sposób wyświetlania 
prefiksów ("Użyj prefiksu tylko w pierwszym wierszu").  

 
 

 Dodano możliwość wykorzystania w zestawieniach atrybutu <Increment>, który jest odpowiedzialny za 
wyświetlanie różnicy długości pomiędzy poszczególnymi prętami w rozkładzie liniowo zmiennym. 

 Dodano możliwość sortowania zestawień według numeru, który zawiera dodatkowe „znaki specjalne” 
takie jak: znaki interpunkcyjne, dodatkowe cyfry lub litery. 
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 Usprawnienia w eksporcie do Excel. 
 Naprawione błędy (niektóre przykłady): 

 
– Puste wiersze znikały z zestawienia po aktualizacji, 

– Naprawiono prezentację z podziałem na strony, 

– Liczba warstw siatek jest poprawnie wyznaczana w wykazie docięcia siatek. Przed aktualizacją 
zestawienia należy użyć polecenia "Optymalizuj rozkład siatek". 
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Eksport 
 

Zbiorowy eksport arkuszy do DWG 
 

 Wprowadzono możliwość jednoczesnego eksportu kilku arkuszy. Dla kilku arkuszy można zdefiniować 
wspólne ustawienia eksportu oraz docelowy folder (dla eksportowanych plików DWG). Za pomocą 
klawiszy "SHIFT+kliknięcie" lub "CTRL+kliknięcie" można wybrać kilka arkuszy do eksportu do DWG. 

 
 

Ulepszony eksport do Excel 
 

 Nowy sposób eksportu przy użyciu specjalnych szablonów Excel. 
 Opcje podziału na strony oraz metody wypełniania ostatniej strony podczas eksportu do Excel. 

 

18  



Co nowego w Advance Concrete 2012 

 W szablonie Excel można określić komórkę początkową dla wstawiania zawartości eksportowanego 
zestawienia według jednej z następujących metod: 
– Przez okno właściwości wyświetlane podczas eksportu, 

– Przez wprowadzenie atrybutu <Start> w szablonie Excel. 
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Eksport do DWF wraz z właściwościami 
 

 Elementy modelu są eksportowane do 3D DWF wraz z właściwościami (np. przekrój, materiał). 
 Zbrojenie 3D jest eksportowane do 3D DWF wraz z właściwościami (np. średnica, gatunek stali). 
 Możliwość łączenia kilku plików 3D DWF w programie Autodesk Design Review. 

 
 

Eksport do DWG z opcją zachowania lub rozbicia wymiarów 
 

 W ustawieniach użytkownika wprowadzono opcję pozwalającą kontrolować w jaki sposób program ma 
zapisywać wymiary przy eksporcie rysunków do plików DWG. Wprowadzenie tej opcji ma na celu 
zwiększenie wydajności przy bardzo dużych plikach, dla których zachowanie wymiarów przy eksporcie 
nie jest konieczne: 
– Jeżeli opcja jest odznaczona linie wymiarowe nie są rozbijane podczas eksportu do DWG, 

– Jeżeli opcja jest zaznaczona linie wymiarowe są rozbijane podczas eksportu do DWG. 
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Lokalizacja 
 

Lokalizacja dla Rosji 
 

 Tłumaczenie interfejsu GUI 
 Normy oraz lokalne reguły 
 Biblioteki, symbole oraz szablony 

 

Lokalizacja dla RPA 
 

 Normy oraz lokalne reguły 
 Biblioteki, symbole oraz szablony 

 

Zaktualizowana lokalizacja dla Polski 
 

 Style tekstu oraz style wymiarowe 
 Symbole oraz szablony zestawień 
 Ustawienia prezentacji rysunków oraz zbrojenia 

 

Inne 
 Poprawki oraz usprawnienia w interfejsie GUI we wszystkich dostępnych wersjach językowych oraz 

lokalizacjach. 
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