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WITAMY W PAKIECIE BIM - GRAITEC ADVANCE 

Dziękujemy za wybranie programów BIM pakietu GRAITEC Advance. Od ponad 20 lat GRAITEC 
rozwija oprogramowanie CAD oraz systemy obliczeń inżynierskich dla konstrukcji 
budowlanych, stale angażując nowe środki i zasoby w celu dostarczania produktów 
spełniających najwyższe wymogi rynku i oczekiwania projektantów. Efektem prac inżynierów 
jest powstanie kompletnego pakietu BIM GRAITEC Advance, który jako pierwszy na rynku 
umożliwia analizę, wymiarowanie oraz detalowanie różnych konstrukcji w jednym pakiecie. 

Advance Steel 
Oprogramowanie BIM do projektowania, detalowania i przygotowania produkcji
konstrukcji stalowych.  

 

Advance Concrete 
Oprogramowanie BIM do projektowania, detalowania i przygotowania produkcji
konstrukcji żelbetowych.  

 

Advance Design 
Oprogramowanie BIM do analizy MES i wymiarowania konstrukcji w oparciu
o międzynarodowe normy.  
Advance CAD 
Oprogramowanie 2D /3D CAD dedykowane branży AEC do tworzenia i edycji 
natywnych plików DWG™  

 

Wykorzystaj potencjał, optymalizuj konstrukcje, zwiększ produktywność! 
Zawartość pakietu: 
- Płyta DVD zawierająca najnowsze wersje programów GRAITEC Advance 
- Płyta CD zawierająca dokumentację 
- Drukowany Przewodnik BIM 
 

Życzymy udanej pracy z programami GRAITEC Advance. Pamiętaj, że czekamy na Twoje 
pytania, komentarze oraz sugestie dotyczące tworzonego przez nas oprogramowania. 

O PRZEWODNIKU 
Przewodnik stanowi krótką prezentację pakietu GRAITEC Advance. Jeżeli jesteś nowym 
użytkownikiem, poznasz podstawowe możliwości pakietu GRAITEC Advance i dowiesz się jak 
zastosowanie programów pozwoli usprawnić Twoją pracę. 
W przewodniku znajdziesz: 
• Krótki opis kluczowych funkcji pakietu GRAITEC Advance 
• Opis dokumentacji dostarczanej z oprogramowaniem 
• Informacje o pomocy technicznej 
• Krótki opis procedury instalacji 
• Kluczowe funkcjonalności nowych wersji. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie funkcji programów, użyj systemu 
Pomocy zawartego w każdym z programów lub skorzystaj z dokumentacji 
znajdującej się na płycie Documentation CD. 
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OPROGRAMOWANIE BIM DLA PROJEKTANTÓW KONSTRUKCJI 

GRAITEC Advance to system Modelowania Informacji o Budynku (BIM), który automatyzuje 
proces projektowy na etapach projektowania koncepcyjnego, analizy, optymalizacji, 
tworzenia dokumentacji oraz przygotowania produkcji. Advance Design współpracuje  
z Advance Concrete oraz Advance Steel bazując na jednym – wspólnym modelu, co zapewnia 
spójność obustronnej synchronizacji danych pomiędzy programami. 
Pakiet GRAITEC Advance współpracuje  
z następującymi programami oraz 
formatami wymiany danych: 
• Autodesk Revit Structure 
• IFC 2.x3 
• CIS/2 
• SDNF 
• PSS 

 
 

KLUCZOWE FUNKCJE PAKIETU GRAITEC ADVANCE 

Advance Steel 
 

 
Advance Steel to oprogramowanie BIM do projektowania konstrukcji stalowych, które 
umożliwia automatyczne tworzenie dokumentacji rysunkowej oraz plików NC dla maszyn 
sterowanych numerycznie. 
• Advance Steel znacząco zwiększa wydajność projektowania i jakość 

dokumentacji oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów projektowych. 
• Advance Steel zawiera rozbudowane biblioteki inteligentnych obiektów, automatyczne 

połączenia, makra dla schodów i poręczy oraz specjalne narzędzia dla nietypowych 
konstrukcji, które przyspieszają proces projektowania pojedynczego lub w trybie multi-
user. 

• Advance Steel automatycznie generuje kompletne – zwymiarowane i opisane, 
rysunki warsztatowe, poglądowe oraz zestawcze. 
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Advance Concrete 
 

 
Advance Concrete to oprogramowanie BIM do projektowania konstrukcji 
żelbetowych, które umożliwia automatyczne tworzenie dokumentacji rysunkowej 
oraz plików NC dla maszyn sterowanych numerycznie. 
• Advance Concrete znacząco zwiększa wydajność projektowania i jakość 

dokumentacji oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów projektowych. 
• Advance Concrete zawiera rozbudowane biblioteki elementów konstrukcyjnych (belki, 

słupy, ściany, płyty, fundamenty, itp.) oraz zbrojenia  (pręty, strzemiona, siatki, itp.), które 
przyspieszają proces projektowania pojedynczego lub w trybie multi-user. 

• Advance Concrete dzięki inteligentnym narzędziom pozwala automatycznie 
generować rysunki szalunkowe oraz detale zbrojenia. 

 

Advance Design 
 

 
Advance Design to oprogramowanie przeznaczone do analizy MES, symulacji, 
optymalizacji i wymiarowania konstrukcji budowlanych. 
• Advance Design posiada przyjazny interfejs modelowania konstrukcji, automatyczny 

generator obciążeń oraz kombinacji, zaawansowany silnik obliczeniowy MES (statyka, 
dynamika, analiza nieliniowa, wyboczenia, duże przemieszczenia itp.), moduły 
wymiarowania elementów stalowych, żelbetowych i drewnianych według Eurokodu 
oraz wydajne narzędzia do analizy wyników i sporządzania raportów. 

• Advance Design automatycznie aktualizuje wszystkie raporty obliczeń  
z uwzględnieniem graficznych widoków modelu. 

 

Advance CAD 
 

 
Advance CAD jest programem 2D/3D CAD dedykowanym branży AEC do tworzenia i edycji 
natywnych plików DWG™. 
• Advance CAD jest w pełni kompatybilnym programem DWG® CAD. 
• Advance CAD posiada nowoczesny i prosty w użyciu interfejs do tworzenia elementów 

2D i 3D. Koncepcja pracy oparta na "warstwach", "punkach lokalizacji", "oknach", 
"operacjach boolowskich", itp. jest dostępna równocześnie ze wszystkimi funkcjami 
nawigacji oraz  renderingu. 

• Advance CAD zawiera wiele innowacyjnych cech takich jak ekran startowy, 
wielodokumentowy interfejs (MDI), możliwość jednoczesnej edycji wielu obiektów, 
nieograniczone możliwości cofania i ponawiania wykonywanych operacji, których 
stosowanie ułatwia i przyspiesza pracę. 
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GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE 

GRAITEC dostarcza narzędzia do nauki obsługi programów, które pomagają projektantom 
rozpocząć pracę. Każdy z programów dostarczany jest wraz z dokumentacją. 
 

Płyta Documentation CD 
 

Na płycie Documentation CD znajduje się dokumentacja, w której zarówno 
początkujący jak i zaawansowani użytkownicy znajdą wiele przydatnych informacji. 

Przewodnik 
instalacji 

Zawiera szczegółowy opis procedury instalacji oraz systemu
licencyjnego. Zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną, zapoznaj
się z rozdziałem Aktywacja licencji w Przewodniku instalacji. 

Przewodnik 
startowy 

Dokument dostępny dla każdego programu (Advance Steel, Advance 
Concrete, Advance Design oraz Advance CAD). Zawiera zwięzłe 
wprowadzenie do pracy w programach GRAITEC Advance. 

Podręcznik 
użytkownika 

Dokument dostępny dla każdego programu (Advance Steel, Advance
Concrete oraz Advance Design). Zawiera szczegółowy opis głównych 
funkcji programów. 

Podręcznik 
szkoleniowy 

Każdy podręcznik zawiera zestaw lekcji, w których użytkownik znajdzie
szczegółowe instrukcje tworzenia kompletnego modelu, analizy wyników
(dla Advance Design) lub tworzenia dokumentacji rysunkowej (dla Advance 
Steel oraz Advance Concrete). 

Co nowego Dokument dostępny dla każdego programu (Advance Steel, Advance
Concrete oraz Advance Design). Zawiera opis nowych funkcji  
i usprawnień wprowadzonych w programach GRAITEC Advance 2013.

Przewodnik 
weryfikacyjny 

Dokument dostępny dla Advance Design. Zawiera zbiór testów wraz
odniesieniem teoretycznym i wynikami, które posłużyły do sprawdzenia
poprawności obliczeń wersji 2013. (Validation guide) 

 

Uwaga: Dokumentacja została opracowana dla interfejsu systemu Windows 7. 
Windows 8 wprowadza kilka zmian w interfejsie, wśród których najbardziej 
zauważalną jest zastąpienie dotychczasowego menu Start Ekranem 
Startowym. 
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Wbudowany system pomocy 
 

Każda aplikacja GRAITEC Advance posiada wbudowany system pomocy zawierający instrukcje 
pracy w programie. 
Dostęp do systemu pomocy: 
Advance Steel: 

• Wstążka: zakładka Zarządzaj, panel Pomoc:  
• Klawiatura: klawisz F1 
Advance Concrete: 

• Wstążka: zakładka Zarządzaj, panel Pomoc:  
• Klawiatura: klawisz F1 w oknach dialogowych 
Advance Design: 
• Menu: Pomoc > Pomoc online 
• Klawiatura: klawisz F1 w oknach dialogowych lub SHIFT+F1 klikając na przyciski 

paska narzędzi. 
Advance CAD: 

• Wstążka: zakładka Pomoc, panel Pomoc:  
• Klawiatura: klawisz F1 
 
INFORMACJE O POMOCY TECHNICZNEJ 

W celu zagwarantowania komfortowego użytkowania programów, GRAITEC wraz z siecią 
partnerów zapewnia dostęp do usług GRAITEC Advantage w skład, których wchodzą: 
• Aktualizacje dla programów GRAITEC Advance 
• Pomoc techniczna 
• Dostęp do internetowego serwisu GRAITEC Advantage 
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GRAITEC Advantage 
 

Internetowy serwis GRAITEC Advantage umożliwia: 
• Dostęp do aktualizacji 
• Dostęp do listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ) 
• Dostęp do forum dyskusyjnego GRAITEC 
• Dostęp do platformy pomocy (e-support) 
Aby zalogować się w serwisie GRAITEC Advantage: 

 
• Wejdź na stronę www.graitec.com 
• Kliknij na GRAITEC Advantage 
• Wpisz Nazwę użytkownika* i Hasło. 
  
*Dane logowania do konta (nazwa użytkownika i hasło) są przesyłane do użytkowników, 
którzy posiadają aktywną usługę opieki technicznej (GRAITEC Advantage). 
• Aby uzyskać dodatkowe informacje o usłudze GRAITEC Advantage skontaktuj się 

ze swoim dystrybutorem. 
 
Kontakt z pomocą techniczną 
 

Dla wszystkich subskrybentów GRAITEC Advantage, GRAITEC oferuje pomoc 
techniczną związaną z codziennym użytkowaniem programów. 
Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej, odwiedź stronę GRAITEC Advantage  
i sprawdź czy pytanie, które chcesz zadać znajduje się w sekcji często zadawanych 
pytań (FAQ) lub czy było omawiane na forum dyskusyjnym. Jeżeli nie znajdziesz 
odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się bezpośrednio z pomocą techniczną. 
Zanim zadzwonisz, upewnij się, że masz przy sobie Numer seryjny programu (znajdziesz go  
w Certyfikacie praw do produktu lub w oknie dialogowym “O programie”). 
Pomoc techniczną można uzyskać u dystrybutora lub w najbliższym biurze GRAITEC. 
Pomoc techniczna w Polsce: 
Tel: +48 (0) 12 412 99 77 
E-mail:  serwis@graitecadvance.pl
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PRZEWODNIK INSTALACJI 

Programy GRAITEC Advance 2013 są dostarczane na jednej płycie DVD 
zawierającej wspólny instalator, który umożliwia jednoczesną instalację całego 
pakietu projektowego. 
 

 
Konfiguracja komputera 
 

Aby prawidłowo zainstalować program Advance, muszą być spełnione określone wymagania. 
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji znajdziesz w Przewodniku instalacji 
znajdującym się na płycie Documentation CD lub na stronie internetowej  
www.graitec.com/en/advance_installation.asp. 
 
Proces instalacji 
 

• Zamknij wszystkie aktywne aplikacje WINDOWS 
• Na czas instalacji wyłącz oprogramowanie ANTYWIRUSOWE, którego używasz 
• Aby poprawnie zainstalować program, musisz posiadać prawa ADMINISTRATORA 

Uwaga: Jeżeli wykonujesz aktualizację z poprzedniej wersji GRAITEC Advance, zalecamy 
zapoznać się z rozdziałem Migracja z innej wersji w Przewodniku instalacji. 

Przebieg instalacji: 
1. Włóż płytę instalacyjną do napędu DVD. 
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie po włożeniu płyty DVD do napędu. 
Jeżeli funkcja Autostartu została wyłączona i instalator nie został uruchomiony 
automatycznie, użyj polecenia Uruchom, aby rozpocząć instalację: 

− Na pasku zadań Windows kliknij na . 
− W polu “Wyszukaj programy i pliki”, wpisz SetupAdvance.exe.  

Po odnalezieniu pliku, kliknij na niego dwukrotnie, aby go uruchomić. 
Program instalacyjny zostanie uruchomiony. 
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2. Wybierz język instalacji i kliknij Instaluj produkty. 

3. W następnym oknie wybierz programy, które chcesz zainstalować i kliknij Dalej. 

 

 

 
 
 
 
4. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Kliknij Akceptuję, aby zatwierdzić 

warunki licencji, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować instalację. 

5. W następnym oknie wybierz język interfejsu oraz ścieżkę instalacji. 

6. Aby rozpocząć instalację kliknij Instaluj. 

Proces instalacji zostanie rozpoczęty. 
7. Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ. 

Aby korzystać z programów GRAITEC Advance należy aktywować licencję. 
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Aktywacja programu 
 

Aby korzystać z oprogramowania należy aktywować licencję. Jeżeli licencja zostanie 
aktywowana, oprogramowanie może być używane zgodnie z warunkami licencji. 
Wraz z pierwszym uruchomieniem programu GRAITEC Advance uruchomiony zostaje 
proces aktywacji licencji. Aktywacja programu oparta jest na Numerze seryjnym oraz 
Kodzie aktywacji, które dostarczane są przez GRAITEC lub dystrybutorów. 
Jeżeli nie otrzymałeś licencji, skontaktuj się z dystrybutorem lub z najbliższym biurem 
GRAITEC. 
 
Jeżeli posiadasz:  
• Licencję stanowiskową 
• Numer seryjny oraz Kod aktywacji, 
• Połączenie z internetem 
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą aby aktywować licencję. 

Aktywacja licencji stanowiskowej: 

1. Uruchom program Advance – proces aktywacji zostanie uruchomiony. 
2. Wybierz opcję Chcę aktywować moją licencję. 

 

3. Wpisz Numer seryjny oraz Kod aktywacji. 
4. Jeżeli komputer jest połączony z internetem, aktywacja programu zostanie 

wykonana automatycznie. 
5. Kliknij Zakończ. 

Nowości w pakiecie GRAITEC Advance 
 

Kompatybilność z Microsoft Windows 8 
 

Graitec Advance 2013 zapewnia kompatybilność z systemem Microsoft Windows 8 ®: 
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Nowości w Advance Steel  
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CO NOWEGO W ADVANCE STEEL 

Advance Steel 2013 – główne obszary wprowadzonych zmian: 
• Kompatybilność z AutoCAD 2013. 
• Platforma 64-bit dla Advance Steel w wersji samodzielnej. 
• Własne połączenia. 
• Zestaw nowych połączeń zimnogiętych. 
• Usprawnienia w istniejących połączeniach. 
• Nowa opcja tworzenia wielobocznych wycięć w blachach. 
• Osie profili oraz spoiny widoczne w realistycznym trybie prezentacji. 
• Nowa opcja wyboru specjalnych otworów dla kotew. 
• Numeracja zachowuje prefiksy dla starych pojedynczych pozycji. 
• Nowe kraty pomostowe z prętów. 
• Usprawnienia w ręcznych wymiarach. 
• Nowe odsyłacze dla tabelek rysunkowych. 
• Różne rodzaje linii dostępne dla obszarów rysunków węzłów. 
• Nowa opcja pozwalająca wstawić linię spawania na rysunku. 
• Możliwość otworzenia rysunku warsztatowego elementu poprzez rozwijalne menu. 
 

Advance CAD jako platforma 64-bit 
 

Advance Steel 2013 jako samodzielna aplikacja jest dostępny w wersji 64-bit, co zwiększa 
wydajność oraz komfort pracy z dużymi modelami konstrukcji: 
• Szybsza praca: rysunki warsztatowe w wersji 2013 są 

tworzone 25% szybciej w porównaniu do 
wcześniejszej wersji Advance Steel. 

• Lepsze zarządzanie widokami modelu: znacznie 
szybsza praca z widokami modelu przy użyciu 
Eksploratora projektu w Advance Steel 2013.  

 



 

Nowe palety narzędzi 
 

Advance Steel 2013 wprowadza nowe, przejrzyste palety narzędzi zawierające animacje. 
• Animowane przyciski ilustrujące funkcjonalność poleceń. 
• Przełączniki: zmiany ikonek w zależności od statusu polecenia. 
• Nowy ergonomiczny wygląd. 

  
 

Modelowanie 
 

Advance Steel 2013 wprowadza wiele nowych opcji oraz różnych usprawnień etapu 
modelowania. 
Własne połączenia 
 

Advance Steel 2013 wprowadza możliwość utworzenia, zapisania oraz wywołania 
własnych połączeń. 
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Własne połączenia można utworzyć używając: 
• podstawowych elementów Advance takich jak profile, 

blachy, spoiny, podcięcia, obróbki, przygotowania spoin 
• standardowych inteligentnych połączeń 
• nowych inteligentnych prostych połączeń 
Wszystkie nowe opcje dostępne są na nowych paletach narzędzi. 
Standardowe, inteligentne połączenia są dostępne  
w Menadżerze połączeń. 
Nowe proste połączenia są dostępne na nowych paletach narzędzi. 

 
 
 



Nowości w Advance Steel  
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Własne połączenie można zapisać przy pomocy opcji “Utwórz własne połączenie” 
znajdującej się na palecie narzędzi. W oknie własnego połączenia można wprowadzić 
nazwę oraz opis, który pojawi się podczas wyboru elementów do połączenia. 
 

 

   
 
 

Własne połączenia powinny być zapisywane w plikach DWG w folderze “Connection 
Templates” w lokalizacji 
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\ConnectionTemplates\ 
 

 
 
 

Aby wywołać własne połączenie należy użyć opcji “Wstaw własne połączenie” 
znajdującej się na palecie narzędzi i wybrać obiekty do połączenia zgodnie z opisem 
w wierszu poleceń. 
 

  

 
Własne połączenie wstawione w modelu 3D jest prezentowane przy pomocy 
niebieskiej ramki. Ramka własnego połączenia pomaga wybrać, kopiować oraz 
usuwać elementy połączenia. 



 
 

Po wstawieniu własnego połączenia użytkownik ma możliwość edycji elementów 
wewnątrz połączenia po zaznaczeniu opcji “Pozwól na zmianę obiektów”. Dzięki 
temu nie zachodzi konieczność rozbicia połączenia. 
 

 
 

Dla własnych połączeń podobnie jak dla standardowych inteligentnych połączeń 
można również użyć funkcjonalności “grupowania połączeń”. Wszystkie identyczne 
własne połączenia zmienią się podczas zmiany połączenia głównego. 
 
Wieloboczna obróbka na podstawie polilinii 
 

Advance Steel 2013 wprowadza możliwość szybkiego tworzenia obrysów dla profili 
oraz blach na podstawie polilinii. 
Polecenie  “Obrys dowolny” pozwala na wybór zamkniętej polilinii jako kształtu dla 
wielobocznego wycięcia: 
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Osie systemowe oraz spoiny widoczne w trybach cieniowania 
 

Advance Steel 2013 pozwala na wyświetlenie osi systemowych oraz spoin w trybach 
cieniowania. 
Nowe ustawienie domyślne dostępne w GRAITEC Advance Manager 2013 pozwala 
włączyć lub wyłączyć wyświetlanie osi oraz spoin. 
 

 
 
Teraz, aby edytować właściwości spoin oraz osi systemowych nie trzeba zmieniać 
stylu wizualnego na szkieletowy 2D. 

Nowe opcje w kotwach 
 

Advance Steel 2013 wprowadza możliwość wstawiania oraz tworzenia kotew  
z dodatkową podkładką mocująca od spodu kotwy. 

 

 

 



 
 

Nowe kraty pomostowe z prętów 
 

Advance Steel 2013 wprowadza opcję tworzenia nowych kratek pomostowych z prętów. 
Dla nowych krat pomostowych dostępnych jest klika szerokości a długość jest 
definiowana poprzez podanie ilości prętów wewnątrz kratki pomostowej. 
Wyświetlone kreskowanie odzwierciedla rozmieszczenie prętów kratki. 
Kratka z prętów posiada dodatkową informację odnośnie punktu WK (wymiaru 
końcowego), który określa odległość od krawędzi kraty do pierwszego pręta. 

   
 
Dla nowych krat z prętów dostępne są nowe etykiety (np. dla opisów na rysunkach 
oraz w zestawieniach) takie jak grubość pręta, rozstaw prętów oraz ilość prętów. 
 

Połączenia 
 

Advance Steel 2013 wprowadza wiele nowych połączeń oraz w odpowiedzi na 
żądania projektantów usprawnia istniejące inteligentne połączenia. 
 

Nowe połączenia dla pojedynczych oraz podwójnych belek okapu 
 

Advance Steel 2012 wprowadza nowe połączenia dla jednej oraz dwóch belek okapu: 
• Wspornik blaszany z kątownikiem 
• Wspornik blaszany z blachą 
• Wspornik blaszany z łącznikiem giętym 
• Profil z kątownikiem 
• Profil z blachą 
• Profil z łącznikiem giętym 

 
 

 19 



Nowości w Advance Steel  

20 

 

Nowe systemy przeciw zwichrzeniom wraz ze ściągami 
 
Advance Steel 2012 wprowadza nowe systemy przeciw zwichrzeniom oraz systemy ściągów: 
• Systemy ścienne przeciwzwichrzeniowe oraz 

systemy ściągów 
• Systemy dachowe przeciwzwichrzeniowe oraz 

systemy ściągów 
• Systemy szczytowe przeciwzwichrzeniowe 

oraz systemy ściągów 
 

 
 

 
 

 



 
 

Rysunki 
 

Advance Steel 2013 wprowadza kilka głównych usprawnień dla automatycznie tworzonych 
rysunków. 
 

Usprawnienia w inteligentnych ręcznych wymiarach 
 

Advance Steel 2013 wprowadza możliwość szybkiego wyboru punktów lokalizacji, 
które jako inteligentne będą zachowywane podczas aktualizacji rysunków. 
Zakładka „punkty lokalizacji  Advance Steel” znajdująca się w ustawieniach 
rysunkowych zawiera nową opcję: “Zalecane dla wymiarów ręcznych”. 
 

 

 

 
 

Zaznaczona opcja “Zalecane dla wymiarów ręcznych” daje pewność, że ręcznie 
dodane łańcuchy wymiarowe zachowają się “inteligentnie” podczas aktualizacji 
rysunku. Użytkownik nie musi wprowadzać ponownie ręcznych inteligentnych 
łańcuchów wymiarowych po zmianach geometrii modelu 3D i aktualizacji detali. 
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Nowe etykiety dostępne dla tabelek rysunkowych 
 

Advance Steel 2013 wprowadza wiele nowych odsyłaczy pozwalających 
automatycznie wczytywać informacje w tabelce rysunkowej. 
Nowe odsyłacze do tabelki rysunkowej: 
• Atrybuty użytkownika (USERATTR1 -> USERATTR10) 
• Nazwa pliku (FILENAME) 
• Funkcja w modelu (ROLE) 
• Nazwa (NAME) 
• Typ obiektu (OBJECTTYPE) 
• Ilość (QUANTITY) 
Poniżej przykład uzupełnionej tabelki rysunkowej z nowymi odsyłaczami: 

 
Nowe odsyłacze pozwalają wyświetlać więcej informacji na rysunkach oraz jeszcze 
bardziej automatyzują proces tworzenia rysunków. 
 
Linie spawu na rysunkach 
 

Advance Steel 2013 wprowadza nową opcję wstawiania linii spawów na rysunkach 
detali. Nowa opcja pozwala na wybór różnych sposobów prezentacji spoiny. 
 

 
 
Po wstawieniu linii spawania pojawia się 
okno właściwości, gdzie można zmienić 
rodzaj oraz parametry spoiny: 

 
 

 



 
 

Różne 
 

Advance Steel 2013 wprowadza również wiele innych usprawnień. 
 

Kompatybilność z AutoCAD 2013 
 

Advance Steel 2013 może być używany, jako samodzielny program lub jako 
rozszerzenie AutoCAD®. 
Advance Steel 2013 zapewnia kompatybilność z AutoCAD® 2010-2013. 
Pracując w Advance Steel na AutoCAD® 2013 użytkownicy mogą wykorzystać nowe 
możliwości oraz usprawnienia jakie wprowadza AutoCAD® 2013. 
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CO NOWEGO W ADVANCE CONCRETE 

Advance Concrete 2013 zawiera wiele usprawnień i nowości w tym własne środowisko CAD. 
• Zaktualizowany interfejs użytkownika 
• Technologia zewnętrznych rysunków 
• Usprawnienia w zarządzaniu numeracją zbrojenia 
• Własne środowisko CAD! 
• Nowe pakiety licencyjne 
• Inne usprawnienia 
 

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. 
 

Nowy układ wstążek 
 

Podział 3 istniejących zakładek na 4 logiczne części zgodnie z kolejnymi etapami 
projektu: 
• Modelowanie 
• Rysunki 
• Zbrojenie 
• Narzędzia BIM oraz ustawienia projektu 
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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 statusu 

polecenia 
• Nowy ergonomiczny wygląd 

 
 

Technologia zewnętrznych rysunków 
 

Długo oczekiwana technologia zewnętrznych rysunków (znana z Advance Steel) 
została wprowadzona do Advance Concrete. 
 
Korzyści 
 

Każdy rysunek jest pojedynczym plikiem DWG, co niesie za sobą następujące korzyści: 
• Mniejszy rozmiar pliku 
• Mniejsze użycie pamięci 
• Lepsza obsługa oraz skalowalność dużych projektów 
• Łatwiejsza wymiana danych 
• Funkcjonalność pracy zespołowej na poziome dokumentacji 
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Zarządzanie numeracją zbrojenia 
 

Jak to działa? 
 

Na pasku właściwości elementów zbrojenia dodano przycisk, który pozwala zamrozić 
lub odmrozić numery pozycji przy renumeracji: 
• Zamrożenie 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 zamrożony. Ten ręcznie zmieniony numer pozycji 
nie będzie uwzględniany przy renumeracji i zostanie zachowany bez zmian do 
chwili gdy użytkownik zmieni jego status na odmrożony. 

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

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

• 

 ikona statusu na pasku właściwości: numer pozycji jest odmrożony, 
uruchomienie renumeracji będzie wpływało na numer pozycji zgodnie  
z ustawieniami wybranymi w ustawieniach projektu. 

• 
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Nowe okno renumeracji 
 

Zgodnie z założeniami technologii zewnętrznych rysunków, do narzędzia renumeracji 
pozycji zbrojenia dodano możliwość wyboru rysunków, dla których użytkownik chce 
wykonać renumerację. Dodano również możliwość kontroli sposobu aktualizacji 
numeracji przez wybór jednej z dwóch opcji: 
• Zachowaj ręczne zmiany w numerach pozycji 

Zamrożone numery pozycji będą nadane również dla odmrożonych prętów przez  
co dwa identyczne pręty na rysunku będą mogły posiadać dwa różne numery pozycji. 

• Resetuj wszystkie numery pozycji 
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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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 
 

 

     
 
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 
jego numer może zostać 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. 

 



  

Własna platforma CAD 
 

Advance Concrete 2013 działa jako samodzielna aplikacja lub jako nakładka AutoCAD®. 
 

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 dynamicznego, 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. 
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CO NOWEGO W ADVANCE DESIGN 

Advance Design 2013 zawiera usprawnienia w następujących obszarach: 
• Nowe narzędzia dla siatkowania złożonych geometrii w modelu opisowym. 
• Nowe normy: Advance Design 2013 zawiera nowe, międzynarodowe normy do 

projektowania konstrukcji stalowych i betonowych dla USA (usprawnienia) oraz 
Kanady. 

• Nowe normy sejsmiczne dla Algierii (RPA2003) oraz Maroko (RPS2011). 
• Metoda „Capacity design”. 
• Kilka nowości w generatorze obciążeń klimatycznych 3D wg normy EN1991. 
• Usprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji betonowych: sprawdzenie 

przebicia, szkic zbrojenia rzeczywistego, lepsza definicja zbrojenia w płytach. 
• Usprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji stalowych wg EC3: 

zaktualizowany załącznik brytyjski, nowe możliwości weryfikacji rur okrągłych 
klasy 4 oraz kilka innych usprawnień. 

 

Projektowanie konstrukcji stalowych - Eurokod 3 
 

Wyboczenie dla rur okrągłych klasy 4 
 

W Advance Design 2012 rury okrągłe klasy 4 nie podlegały wymiarowaniu. 
W Advance Design 2013 można wymiarować rury okrągłe klasy 4 przy czystym ściskaniu. 

 
 
Procedura, która została zaimplementowana wyznacza nośność obliczeniową Nb,Rd 
w oparciu o EN1993-1-6: 
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Projektowanie konstrukcji betonowych - wszystkie normy 
 

Wyświetlanie wyników dla belek i słupów 
 

W wersji 2012 wyniki wymiarowania belek oraz słupów były dostępne wyłącznie w panelu 
właściwości poszczególnych elementów. W celu ułatwienia dostępu do wyników, do paska 
narzędzi “Analiza-wyniki dla żelbetu” dodano dwie nowe opcje za pomocą, których można 
bezpośrednio wywołać okna wyników dla belek i słupów. 
W chwili, gdy wymiarowanie zostanie zakończone wystarczy, że użytkownik 
wybierze element (belkę lub słup) i kliknie na ikonę odpowiednią dla wybranego 
rodzaju elementu: 

 
 

Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego 
 

Do rozwijalnej listy wyników na pasku „Analiza-wyniki dla żelbetu” dodano nowe 
rodzaje wyników: 
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Szkic zbrojenia belek w raportach 
 

Od wersji 2012 Advance Design jest w stanie automatycznie definiować podłużne  
i poprzeczne zbrojenie dla belek. Zbrojenie to jest wykorzystywane we wszystkich 
sprawdzeniach odnoszących się do SGU: obliczenia bezwładności zarysowanego 
przekroju, sprawdzenia naprężeń w betonie i zbrojeniu oraz weryfikacji szerokości 
rozwarcia rys. 
Dotychczas opcja wywołania okna definicji zbrojenia dla belek była dostępna 
wyłącznie w panelu właściwości elementu liniowego, a ponadto nie było możliwości, 
aby automatycznie uwzględnić znajdujące się tam informacje w końcowym raporcie: 
 

 
 
 
 
Pliki EMF obrazów zbrojenia są zapisywane w folderze “documents” bieżącego 
projektu. 

 



  
 

Sprawdzenie przebicia - Eurokod 2 
 

Advance Design 2013 jest w stanie wykonać sprawdzenie przebicia dla następujących 
przypadków: 
• Płyta bezpośrednio podparta na słupach. 
• Sprawdzenie przebicia pod obciążeniem skupionym. 
• Sprawdzenie przebicia nad podporą punktową. 
 

Ustawienia związane ze sprawdzeniem przebicia są dostępne w menu “Hipotezy \ 
Wymiarowanie żelbetu \ Hipotezy obliczeniowe” - zakładka “Sprawdzenie przebicia”: 
 

 
Do grupy raportów wymiarowania elementów żelbetowych dodano dwie nowe tabele 
raportów: 
• Tabelę zawierającą informacje na temat sprawdzenia przebicia dla każdego 

słupa. 
• Tabelę zawierającą informacje na temat obliczeń zbrojenia na przebicie. 
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Nowa ogólna metoda wymiarowania słupów - Eurokod 2 
 

Zaimplementowano nową metodę wymiarowania słupów według normy EC2. 
Nowa metoda jest alternatywą dla trzech istniejących metod: 
• Metoda uproszczona 
• Metoda nominalnej sztywności 
• Metoda nominalnej krzywizny 

   
 
Wyniki obliczeń muszą uwzględniać efekty 2-go rzędu, zależne od momentów 
zginających oraz sił osiowych przyłożonych do słupa, a także imperfekcje 
geometryczne “ea” o wielkości L/400, lecz nie mniejsze niż 2 cm  (na podstawie pkt 
5.2(7) oraz 5.2(9) normy EN1992-1-1). 
Zamiast porównywać siły wewnętrzne (Mint; Nint) oraz zewnętrzne (Mext + e2*Next; 
Next), porównywane są bezpośrednio mimośrody zewnętrzny i wewnętrzny (eint 
oraz eext). 
Jeżeli znalezione zostanie zbrojenie spełniające warunek eint > eext obliczenia zostaną 
zatrzymane => w takiej sytuacji nie występuje ryzyko wystąpienia wyboczenia 
słupów. 
 

Mimośród zewnętrzny 
Mimośród zewnętrzny (uwzględniający efekty 2-go rzędu) jest bezpośrednio 
związany z krzywizną słupa (1/r): 

 
r

lefeeext
1

2

2
0

11 π
+=+=

Mimośród wewnętrzny 
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Normy amerykańskie 
 

Normy amerykańskie do projektowania konstrukcji stalowych oraz betonowych 
zostały zaimplementowane w SP3 dla Advance Design 2012. Advance Design 2013 
wprowadza wiele kolejnych usprawnień związanych z projektowaniem wg tych 
norm, a w szczególności związanych z zarządzaniem jednostkami angielskimi. 
Zaimplementowane normy: 
• ACI318-08 oraz ACI318M-08 do projektowania konstrukcji betonowych. 
• ANSI/AISC 360-05 do projektowania konstrukcji stalowych. 
 
Projektowanie konstrukcji betonowych wg ACI318-08 
 

Zaimplementowany moduł wymiarowania wg normy ACI318-08 uwzględnia 
następujące obszary: 
• Kombinacje obciążeń 
• Właściwości materiałów 
• Rozciąganie 
• Zginanie proste i złożone 
• Efekty ścinania i skręcania 
• Wymiarowanie belek 

 • Wymiarowanie słupów 
• Wymiarowanie płyt 
• Sprawdzenie zarysowania płyt 
 
Projektowanie konstrukcji stalowych wg ANSI / AISC 360-05 
 

Projektowanie konstrukcji stalowych wg ANSI/AISC 360-05: 
• Nowe biblioteki przekrojów poprzecznych oraz materiałów 
• Zaktualizowany silnik kombinacji obciążeń 
• Klasyfikacja przekrojów 
• Wymiarowanie elementów stalowych 
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Analiza sejsmiczna 
 

Obwiednia właściwości podłoża 
 

Wykonanie analizy sejsmicznej bez posiadania wszystkich charakterystyk podłoża 
może być przydatne szczególnie na etapie wczesnego studium projektu. 
Aby przeprowadzić taką analizę, Advance Design 2013 umożliwia wygenerowanie 
spektrum sejsmicznego uwzględniającego wpływ pełnej obwiedni parametrów 
podłoża. 
Zależnie od normy sejsmicznej (EC8, RPA2003, RPS2011, P100/2006, itp.), użytkownik 
może zdefiniować parametry podłoża lub wybrać opcję “Obwiednia”. 
 

 
 

Sejsmika dla Algierii wg RPA2003 
 

W Advance Design 2013 zaimplementowano najnowsze normy sejsmiczne RPA2003 dla 
Algierii. 

 



  
 

Metoda „Capacity Design” 
 

W przypadku analizy sejsmicznej użyta może zostać metoda „Capacity design”, której 
celem jest zapewnienie zdolności do rozpraszania energii przy zachowaniu ciągliwej 
pracy konstrukcji, co w rezultacie ma uchronić konstrukcję przed zjawiskami 
kruchego pękania lub przedwczesnego powstawania niestabilnych mechanizmów. 
Metodę tą stosuje się w węzłach konstrukcji, a opiera się ona na wyznaczeniu 
dopuszczalnych momentów oraz sił ścinających (uwzględniając rzeczywiste zbrojenie 
przekroju) na końcach poszczególnych elementów liniowych. 
Weryfikacja tą metodą („capacity design”) jest bardzo istotna dla obszarów  
o wysokiej aktywności sejsmicznej, a w szczególności dla budynków stężonych 
ramowo: 
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Pozostałe usprawnienia i poprawki 
 

Wersja 2013 wprowadza szereg nowych narzędzi oraz poprawek mających na celu 
dostarczenie najlepszych, dedykowanych narzędzi dla użytkownika końcowego. 
 

Nowe ustawienia krajowe 
 

Aby ułatwić definicję domyślnych parametrów aplikacji zależnych od kraju, do okna 
konfiguracji dodano nowe pole wyboru lokalizacji: 
Dla każdego kraju użytkownik może 
zdefiniować wartości domyślne dla: baz 
danych materiałów i przekrojów, jednostek, 
ustawień ogólnych, języka oraz norm. 

 
 

Możliwość siatkowania obiektów w modelu opisowym 
 

Czasami, w przypadku złożonych geometrii, wymagane jest „siatkowanie” obiektów już  
w modelu opisowym. Taka funkcjonalność została wprowadzona w Advance Design 2013. 
• W pierwszej kolejności należy wybrać obiekty do siatkowania. 
• Następnie z menu “Zmiana \ CAD” należy wybrać opcję “Siatkuj element”. 

 
 

Przykład: rozwiązanie przecięcia dwóch przekrojów rurowych (o różnych wymiarach) 
zamodelowane elementami powierzchniowymi. 
Kształty obu rur zostały utworzone poleceniem „wyciągnięcia” płaskiego przekroju: 
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