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Advance Concrete 2013 - część pakietu GRAITEC BIM 
 

Advance Concrete 2013 jest częścią pakietu Graitec BIM o nazwie Graitec Advance, w którego skład wchodzą 
Advance Concrete, Advance Design oraz Advance Steel. 

GRAITEC Advance jest systemem modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces 
projektowania konstrukcji w zakresie obliczeń i wymiarowania oraz opracowania dokumentacji wykonawczej. 

 

 
 

Advance Concrete 2013 zawiera wiele usprawnień i nowości w tym własne środowisko CAD1. Wersja 2013 
zawiera także ważne usprawnienia związane z łatwością obsługi, pracą z dużymi projektami oraz wiele 
innych. 

 Zaktualizowany interfejs użytkownika 
 Technologia zewnętrznych rysunków 
 Usprawnienia w zarządzaniu numeracją zbrojenia 
 Własne środowisko CAD! 
 Nowe pakiety licencyjne 
 Inne usprawnienia 

 

                                                      
1 Wymaga specjalnej licencji. 
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Zaktualizowany interfejs GUI 
 

 
Układ wstążek Advance Concrete został zmieniony tak, aby bardziej odzwierciedlał naturalny proces pracy 
przez co interfejs jest bardziej intuicyjny, szybszy w obsłudze oraz łatwiejszy w nauce. 
 

GUI 1: Nowy układ wstążek 
 

 Podział 3 istniejących zakładek na 4 logiczne części zgodnie z kolejnymi etapami projektu: 

 Modelowanie 
 Rysunki 
 Zbrojenie 
 Narzędzia BIM oraz ustawienia projektu 

 

 Dotychczasowy interfejs wstążek: 

 

 
 Nowy interfejs wstążek: dzięki logicznemu ułożeniu poszczególnych poleceń, cały interfejs jest łatwiejszy  

i wydajniejszy w użyciu. 

 Modelowanie 

 

 Zbrojenie 

 

 Rysunki 
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GUI 2: Nowe palety Graitec 
 

 Nowe palety Graitec zawierające animacje oraz pokazujące podpowiedzi odnośnie zastosowania 
poszczególnych poleceń bez potrzeby odnoszenia się do dodatkowej pomocy.  

 Animowane przyciski prezentujące zastosowanie poleceń 
 Przełączniki: różne ikony zależne od bieżącego status polecenia 
 Nowy ergonomiczny wygląd 
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Technologia zewnętrznych rysunków 
 

 
Długo oczekiwana technologia zewnętrznych rysunków (znana z Advance Steel) została wprowadzona do 
Advance Concrete. Do zarządzania zewnętrznymi rysunkami w dalszym ciągu stosowany jest Pilot. 
Technologia zewnętrznych rysunków działa całkowicie w tle przez co użytkownicy nie dostrzegają różnicy  
w sposobie pracy. 
 

RYS 1: Jak to działa? 
 

 Każdy rysunek (lub arkusz) utworzony w Advance Concrete jest zapisywany jako pojedynczy plik DWG. 

 1) Zapisz plik modelu pod własną nazwą 
 2) Advance Concrete automatycznie tworzy nowy folder o nazwie takiej jak nazwa pliku DWG modelu 
 3) Folder ten zawiera kilka pod-folderów dla rysunków, arkuszy oraz ustawień 

 

 
 Możliwość zmiany z dotychczasowego, pojedynczego pliku DWG na nowe “Zewnętrzne pliki DWG”  

znajduje się w Ustawieniach projektu. Opcja ta może zostać zmieniona do chwili utworzenia pierwszego 
rysunku. Domyślnie wybrana jest opcja odpowiadająca tworzeniu zewnętrznych plików DWG. Otwierając 
pliki projektów z wcześniejszych wersji opcja ta jest automatycznie ustawiana na „pojedynczy plik DWG”. 

 
 Do pliku modelu można podłączyć/odłączyć rysunki o takim samym ID projektu. ID projektu jest 

generowane i ustawiane automatycznie jeżeli wybrana jest opcja “Utwórz zewnętrzne pliki DWG”. 
Wszystkie rysunki utworzone z jednego modelu otrzymują takie same ID. Polecenia „Powiąż plik DWG”, 
„Odłącz plik DWG” są dostępne na wstążce „”. 
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 Przycisk „Odśwież” w Pilocie aktualizuje strukturę zewnętrznych rysunków ze zmianami wykonanymi  
w pliku DWG modelu. Przycisk „Odśwież” pojawia się automatycznie gdy: 

 Zmienione zostaną style prezentacji 
 Utworzony zostanie nowy rysunek w pliku DWG głównego modelu 

 

 

RYS 2: Korzyści 
 

 Każdy rysunek jest pojedynczym plikiem DWG, co niesie za sobą następujące korzyści: 

 Mniejszy rozmiar pliku: 
Dotychczas Advance Concrete przechowywał wszystkie informacje o projekcie (model 3D, rysunki, 
arkusze) w jednym pliku DWG. Wraz z nową wersją model oraz poszczególne rysunki są oddzielnymi 
plikami DWG. Advance Concrete tworzy wiele małych plików, których rozmiar jest znacznie mniejszy 
od pojedynczego pliku DWG zawierającego wszystkie te dane razem. 

 Mniejsze użycie pamięci: 
Zastosowanie technologii zewnętrznych rysunków wpływa na mniejsze zużycie pamięci RAM. Advance 
Concrete wczytując tylko kilka małych plików DWG, nad którymi w danej chwili pracuje użytkownik, zamiast 
jednego, dużego pliku ze wszystkimi rysunkami, zajmuje znacznie mniej pamięci RAM. 

Przykład: Użytkownik chce dokończyć pracę nad kilkoma rysunkami przekrojów, które zawierają 
wymiary, etykiety oraz inne informacje graficzne. Aby wykonać swoją pracę użytkownik nie potrzebuje 
otwierać całego modelu 3D oraz wszystkich rysunków zbrojenia. Użytkownik wybierając do otwarcia 
rysunki przekrojów powoduje, że Advance Concrete wczyta tylko te informacje, które są niezbędne dla 
wybranych rysunków. Po zakończeniu swojej pracy, użytkownik powinien zapisać i zamknąć rysunki z 
wprowadzonymi zmianami. 

 Lepsza obsługa oraz skalowalność dużych projektów: 
Dwie pierwsze korzyści niosą ze sobą kolejną, dużą korzyść: Advance Concrete jest w stanie 
pracować z większymi projektami niż dotychczas. Użytkownicy mogą tworzyć większe modele 
ponieważ Advance Concrete całą swoją wydajność oraz zdolność do przetwarzania informacji może 
wykorzystać wyłącznie dla modelu bez potrzeby współdzielenia swoich zasobów z rysunkami oraz 
danymi związanymi ze zbrojeniem. Wszystkie rysunki są przechowywane w oddzielnych plikach 
DWG, które otworzyć można w każdej chwili. 

 Łatwiejsza wymiana danych: 
Rysunki są pojedynczymi plikami DWG, więc można je w bardzo prosty sposób współdzielić z innymi 
osobami. Wystarczy skopiować pliki DWG na inny komputer lub wysłać je np. przez email. 

 Funkcjonalność pracy zespołowej na poziome dokumentacji: 
Kolejną użyteczną korzyścią płynącą z zastosowania technologii zewnętrznych rysunków jest 
funkcjonalność pracy zespołowej na poziomie dokumentacji. Poszczególne pliki DWG utworzone  
z jednego, głównego modelu DWG mogą być otwierane przez różnych użytkowników. Pracując w ten 
sposób jeden z projektantów może ciągle pracować nad modelem podczas gdy kilku pozostałych 
inżynierów w tym samym czasie pracuje na poszczególnymi częściami dokumentacji. 
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Zarządzanie numeracją zbrojenia 
 

 
Z chwilą wprowadzenia zewnętrznych rysunków program musi być w stanie wyszukiwać i porównywać 
zbrojenie w wielu oddzielnych plikach DWG. Z tego powodu wprowadzono kilka zmian związanych  
z zarządzaniem oraz narzędziami odpowiedzialnymi za proces numeracji zbrojenia.  
 
W połączeniu z ustawieniami projektu dotyczącymi procesu numeracji, nowe narzędzia renumeracji pozwalają 
jeszcze prościej i wydajniej zarządzać pozycjonowaniem zbrojenia. 
 

NUM 1: Jak to działa? 
 

 Na pasku właściwości elementów zbrojenia dodano przycisk, który pozwala zablokować lub odblokować 
numery pozycji przy renumeracji: 

 Zablokowanie numeru pozycji – numer pozycji pręta jest zachowywany bez zmian podczas 
automatycznej renumeracji. 

 Jeżeli użytkownik ręcznie zmieni numer pozycji wtedy jego status zostanie automatycznie zmieniony 
na zablokowany. Ten ręcznie zmieniony numer pozycji nie będzie uwzględniany przy renumeracji i 
zostanie zachowany bez zmian do chwili gdy użytkownik zmieni jego status na odblokowany. 

 Dodatkowo dla automatycznie zablokowanych prętów użytkownik może w prosty sposób, ręcznie 
zmienić ich status. Kliknięcie na pasku właściwości na ikonkę prezentującą bieżący status powoduje 
natychmiastową zmianę statusu. 

 CZERWONA ikona statusu na pasku właściwości: numer pozycji jest zablokowany, uruchomienie 
renumeracji będzie bez wpływu dla tej pozycji. W tym przypadku numer pozycji jest stały i nie ulega 
zmianie.  

 ZIELONA ikona statusu na pasku właściwości: numer pozycji jest odblokowany, uruchomienie 
renumeracji będzie wpływało na numer pozycji zgodnie z ustawieniami wybranymi w ustawieniach 
projektu. 
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NUM 2: Nowe okno renumeracji 
 

 Zgodnie z założeniami technologii zewnętrznych rysunków, do narzędzia renumeracji pozycji zbrojenia 
dodano możliwość wyboru rysunków, dla których użytkownik chce wykonać renumerację. 

 Do okna renumeracji dodano okno wyboru rysunków. Tylko zbrojenie z wybranych rysunków zostanie 
uwzględnione przy renumeracji. 

 Nowa opcja: "Aktualizuj numery pozycji, ale zachowaj ręczne zmiany” (opcja domyślnie wybrana). 
Zablokowane numery pozycji będą nadane również dla odblokowanych prętów przez co dwa 
identyczne pręty na rysunku będą mogły posiadać dwa różne numery pozycji. 

 Nowa opcja: "Resetuj wszystkie numery" 
Zastosowanie tej opcji powoduje ignorowanie statusu numerów pozycji i numeruje wszystkie pozycje 
(wybrane pręty, pręty z wybranych rysunków lub wszystkie pręty). 
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NUM 3: Nowa wstążka narzędzi renumeracji 
 

 Na wstążce „Zbrojenie” dodano nowy panel zawierający nowe opcje związane z numeracją: 

 Zamroź wybrane 
 Odmroź wybrane 
 Wybierz zamrożone pozycje 
 Wybierz odmrożone pozycje 
 Podświetl zamrożone pozycje 
 Podświetl odmrożone pozycje 

 

   
 

NUM 4: Automatyzacja numeracji 
 

 Istnieje kilka automatycznych procesów związanych z zamrażaniem i odmrażaniem numerów pozycji: 

 Po uruchomieniu renumeracji wszystkie statusy prętów zostają ustawiane jako zamrożone (dla prętów, 
które są uwzględnione przy numeracji), a więc ich numery pozycji są również zamrożone. Gdy 
użytkownik po raz kolejny uruchomi numerację, nie będzie ona miała wpływu na zamrożone numery 
pozycji. 

 Ręczna zmiana numeru pozycji powoduje automatyczne ustawienie statusu jako zamrożony. 
Wykonanie renumeracji nie będzie miało wpływu na te numery pozycji. 

 Kopiowanie pręta powoduje odmrożenie jego numeru pozycji co powoduje, że może on być zmieniony 
podczas renumeracji. 

 Zmiana pręta definiującego (np. zmiana kształtu) powoduje odmrożenie jego statusu i nadanie mu 
nowego numeru pozycji zgodnie z ustawieniami projektu. 

 Narzędzie renumeracji porównując kształty i cechy prętów nadaje numery zamrożonych pozycji, 
prętom o odmrożonych numerach i zmienia ich status na zamrożony. 
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Własna platforma CAD 
 

 
Advance Concrete 2013 umożliwia pracę jako samodzielna aplikacja2 lub jako nakładka AutoCAD®. 
 

CAD 1: Wolność wyboru platformy CAD 
 

 Advance Concrete 2013 może być uruchomiony jako samodzielna aplikacja (wymaga specjalnej licencji). 

      
 

 Advance Concrete 2013 może być uruchomiony jako nakładka AutoCAD®. 

 

                                                      
2 Wymaga specjalnej licencji. 
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CAD 2: Niezbędne narzędzia CAD 
 

 Advance Concrete 2013 posiada zestaw niezbędnych narzędzi CAD: 

 Funkcje rysowania podstawowych kształtów 2D 
 Modelowanie oraz edycja dowolnych brył 3D 
 Ustawienia lokalizacji względem obiektów 
 Menedżer warstw 
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CAD 3: Narzędzia wizualizacji 
 

 Advance Concrete 2013 posiada własne narzędzia do wizualizacji: 

 Rzutnie 
 Orbita 3D 
 Style wizualne 
 Materiały 
 Rendering 
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CAD 4: Narzędzia wymiany danych 
 

 Advance Concrete 2013 posiada własne narzędzia wymiany danych: 

 DWG/DXF 
 Import / Eksport ACIS 
 3D PDF 
 3D DWF 
 Rendering 
 IFC / GTC 
 Pliki NC (aSa, Soule, SteelPAC, BVBS, CSF) 
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CAD 5: Przyjazny interfejs 
 

 Advance Concrete 2013 posiada przyjazny interfejs, który pozwala użytkownikom pracować przy użyciu 
wstążek, palet oraz rozwijalnych menu. 

 Advance Concrete 2013 posiada wstążki w pełni dostosowane do potrzeb modelowania oraz detalowania 
konstrukcji żelbetowych: 

 W pełni zintegrowany interfejs narzędzi CAD oraz Advance Concrete 
 Tylko niezbędne opcje i narzędzia do pracy w Advance Concrete 
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CAD 6: Prosta instalacja oraz obsługa licencji 
 

 Prosta instalacja Advance Concrete 2013: 

 1 płyta DVD 
 1 numer seryjny oraz kod aktywacji 
 1 instalacja 
 1 wsparcie techniczne 
 1 subskrypcja 
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Nowe pakiety licencyjne 
 

 W Advance Concrete 2013 zostały zmienione pakiety licencyjne.  
Wersja 2013 jest dostępna w 3 następujących pakietach: 

 AC Professional Engineering: jest to pakiet, który odpowiada poprzedniemu pakietowi “Standard” 
rozszerzonemu o kilka dodatkowych opcji (możliwość przypisywania stylów zbrojenia automatycznego 
oraz dynamicznego3, funkcje pracy z bryłami ACIS). Ogólnie ten pakiet umożliwia korzystanie ze 
wszystkich funkcji programu poza tworzeniem rysunków zbrojenia. 

 AC Professional Detailing: jest to nowy pakiet, który umożliwia posługiwanie się wszystkimi 
narzędziami zbrojenia oraz umożliwia generowanie rysunków zbrojenia i tworzenie własnych makr 
zbrojenia dynamicznego. 

 AC Premium: jest to pakiet będący połączeniem funkcjonalności obu poprzednich pakietów  oraz tryb 
multi-user. Pakiet umożliwia korzystanie ze wszystkich narzędzi Advance Concrete. 

 

Więcej szczegółów na temat dostępnych pakietów: http://www.graitec.com/en/ac_packages.asp. 

 

Inne 
 

 
Poza nowościami wprowadzono także wiele usprawnień w różnych obszarach działania programu. 
 

INNE 1: Plik szablonu Advance Concrete 
 

 Dla każdej wersji językowej wprowadzono specjalny plik szablonu rysunku (DWT). 

 Szablon DWT zawiera wszystkie ustawienia CAD (np. style tekstu / wymiarów). 
 Korzystając z szablony DWT łatwiej można dostosować ustawienia CAD do potrzeb użytkowników. 
 Ustawienia Advance Concrete nie są przechowywane w pliku DWT, ale można je zapisać  

w oddzielnym pliku (ACPRJ), który może być wczytany w oknie startowym nowego pliku (jak 
dotychczas). 

 

INNE 2: Lokalizacja 
 

 Wprowadzono kilka aktualizacji lokalizacji. 

 Szablony zestawień 
 Symbole oraz etykiety 
 Ustawienia jednostek 
 Przykłady 

 

                                                      
3 Można przypisać i zdefiniować styl zbrojenia ale nie można utworzyć rysunku zbrojenia. 

http://www.graitec.com/en/ac_packages.asp
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