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Witamy w GRAITEC Advance PowerPack for Revit® 2018 
Ulepszenia programu GRAITEC Advance PowerPack for Revit 2018 odpowiadają na potrzeby różnego rodzaju 
użytkowników, a nowe narzędzia dodane w tej wersji mogą być zastosowane przy pracy nad projektami 
różnego typu.Obok narzędzi dedykowanych dla konstruktorów i architektów znajdziemy również paletę nowych 
opcji dedykowanych dla instalatorów. 

Konsekwencją dodania nowych narzędzi w tej wersji programu jest przeorganizowanie wstążki.Zmiany polegają 
między innymi na takim rozmieszczeniu nowych narzędzi, aby zachować czytelności całego interfejsu.  

Największa zmiana w wyglądzie wstążki w stosunku do poprzednich wersji programu to przeniesienie narzędzi 
„Zbrojenie” z PowerPack’a do aplikacji Reinforced Concrete BIM Designers. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
użytkownicy znajdą wewnątrz jednego pakietu narzędzia dedykowane do obliczeń zbrojenia, generowania 
zbrojenia w modelu oraz tworzenia rysunków dla zbrojenia. 

 
 

 

http://www.graitec.com/en/reinforced-concrete-designer
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Nowości 
 

1: Zgodność z Revit® 2017 oraz Revit® 2018 
Wersja 2018 dodatku GRAITEC PowerPack for Revit® jest kompatybilna zarówno z programem Revit w wersji 
2017 oraz w wersji 2018. Dotyczy to także wtyczki BIM Connect, która może być zainstalowana niezależnie od 
PowerPack Wszystkie komendy i funkcje są w pełni działające na obydwu wersjach Revita, tak jak rodziny 
dodawane podczas instalacji. 

Ta wersja PowerPacka dodaje rówież możliwość zainstalowania tylko niektórych elementów, takich jak 
Menedżer rodzin, Połączenie z Excel czy Menedżer znaku wodnego. 

2: Przygotuj podkład 
Konstruktorzy oraz inżynierowie MEP bardzo często korzystają z modeli przekazanych od architektów. 
Powszechną praktyką związaną z tym działaniem jest ręczne przygotowywanie otrzymanych modeli przed 
podpięciem ich do swoich projektów.Nowa funkcja Przygotuj podkład została zaprojektowana tak, aby proces 
czyszczenia modelu architektonicznego był szybki oraz przyjemny dla użytkowników. 

 
Wybór komendy spowoduje uruchomienie nowego menu w którym ustawiamy: 

 
Plik źródłowy: wskazujemy ścieżkę do wybranego pliku projektu Revit.  Kliknięcie w przycisk przeglądania 
pozwala użytkownikowi na określenie ścieżki do pliku projektu. 

 
Krok 1 - współdzielenie 

Odłącz plik od pliku głównego: Jeżeli  wybierzemy tą opcję, to program wygeneruje nowy plik, zapobiegając 
synchronizacji z plikiem głównym 
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Krok 2 - audyt 

Przeprowadź audyt pliku: wybierając  tą opcje program Revit przeprowadzi Audyt na pliku. Funkcja Audyt 
skanuje, wykrywa i naprawia zepsute komponenty w modelu. Program nie wygeneruje informacji zwrotnej, 
dotyczącej naprawionych elementów. 

 
Krok 3 – zbędne widoki 

Usuń wszystkie zbędne widoki i arkusze w pliku, z wyjątkiem aktywnego widoku: funkcja wykonuje 
opisane działanie. 

Usuń wszystkie widoki i arkusze, z wyjątkiem rzutów i rzutów sufitów oraz aktywnego widoku: funkcja 
wykonuje opisane działanie. 

 
Krok 4 - nieużywane elementy 

Usuń wszystkie nieużywane elementy: zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie wszystkich nieużywanych 
elementów. Dzięki temu poprawiamy wydajność oraz otrzymujemy mniejszy model. 

 
Krok 5 – podłączone pliki 

Usuń wszystkie łącza: Power Pack usunie wszystkie aktywne linki dołączone do pliku. 

Ustaw wszystkie łącza jako nakładane: ta opcja powoduje, że zagnieżdżone połączenia nie będą widoczne w 
modelu nadrzędnym. 
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3: Podłącz podkład 
Podłącz podkładto nowa funkcja, która pozwala na podłączenie modelu architektonicznego do modelu 
instalacji lub konstrukcji. Użytkownik może wybierać pomiędzy kilkoma opcjami, takimi jak: przeniesienie 
standardów projektu z podłączonego pliku, kopiowanie zakresów modelu z podkładu i ograniczeń pomieszczeń. 

 

 
Krok 1 – podłącz podkład 

Plik podkładu: pokazuje ścieżkę dostępu do podłączonego modelu Revit. Kliknięcie w przycisk przeglądania 
pozwala użytkownikowi na określenie ścieżki do pliku projektu. 

 
Krok 2 – standardy projektu 

Przenieś standardy projektu: ta opcja daje możliwość przeniesienia standardów projektu, włączając w to:  
typy rodzin, grubości linii, materiały, szablony, style obiektów, ustawienia MEP, style opisów, czy wzory 
wypełnienia. 

 
Krok 3 – zakresy modelu 

Skopiuj zakresy modelu z podkładu do bieżącego modelu: pozwala użytkownikowi na skopiowanie 
zakresów modelu z podłączonego modelu do jego modelu albo na odrzucenie ich. 
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Krok 4 – ograniczenie pomieszczeń 

Ustaw podkład jako ograniczający pomieszczenie:importowane elementy będą definiować pomieszczenie. 
Należy włączyć tą opcję aby podkład definiował pomieszczenia (opcję potrzebną przy obliczaniach powierzchni 
lub objętości). 

 
Krok 5 - poziomy 

Wyrównanie istniejących poziomów:funkcja wykonuje opisane działanie. 

 

4: Dodaj rzuty 
Nowa funkcja Dodaj rzuty pozwala użytkownikom na szybkie I efektywne tworzenie rzutów opartych na 
predefiniowanych szablonach.  Jest możliwy wybór wielu szablonów oraz wielu poziomów jednocześnie. 
Funkcja pozwala na tworzenie widoków takich jak: rzut kondygnacji, rzut sufitu i rzut konstrukcyjny.  Widoki 
będą nazywane bazując na szablonie oraz poziomie. 

 
Okno dialogowe Dodaj rzuty jest podzielone na dwie sekcje: 

 
Opcje należące do pierwszej sekcji Utwórz odnoszą się do sposobu tworzenia rzutów. Można tworzyć kilka 
typów widoków dla danego poziomu jednocześnie. Każdy typ rzutu posiada rozwijane menu w którym 
użytkownik może wybrać szablon dla danego widoku. 
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Lista rozwijalna zawiera wszystkie szablony widoku utworzone w modelu programu Revit. Pozwala to 
użytkownikowi tworzyć widoki na bazie konkretnych szablonów, co znacząco podniesie efektywność podczas 
tworzenia dokumentacji wg ściśle określonych standardów firmy.  

 
Sekcja Tworzenie widoków dla wybranych poziomów pokazuje wszystkie utworzone widoki w bieżącym 
projekcie. Pozwala to użytkownikom na wygenerowanie rzutów dla wielu poziomów jednocześnie. 

5: Złącz/Rozłącz geometrię 
Złącz/Rozłącz geometrię to nowa funkcja zaprojektowana by ułatwić pracę podczas łączenia lub ustawiania 
kolejności połączeń geometrii modelu. 

 
Jest to zautomatyzowana funkcja, dzięki której możliwe jest bardzo szybkie łączenie elementów z innymi, oraz 
łatwe przełączanie kolejności połączeń między tymi elementami. 

Powiązane okno dialogowe zawiera wiele opcji, które użytkownik może dowolnie skonfigurować, tak aby 
otrzymać pożądany wynik: 
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Konfiguracja 

Przycisk ustawień  umożliwia dostęp do Menedżera konfiguracji, okna za pomocą którego 
użytkownik może dodać własne konfiguracje, bazujące na używanych ustawieniach. 

Domyślnie to okno zawiera tylko konfigurację o nazwie [Deafault].Nowa konfiguracja jest tworzona poprzez 
kliknięcie w przycisk Dodaj, gdzie można zdefiniować nazwę nowej konfiguracji. 

Konfiguracje mogą zostać wyeksportowane i zapisane, dzięki temu możliwe jest użycie ich w innych projektach. 
Natomiast za pomocą przycisku Import z pliku, dodajemy do projektu wcześniej stworzone konfigurację. 

 
Po utworzeniu/imporcie/eksporcie konfiguracji, zostaną one wypisane w oknie Menedżera konfiguracji. Zaletą 
tego narzędzia jest to, że wszystkie trzy dyscypliny w Revicie mogą mieć niezależne konfiguracje. 

Zakres 
Sekcja Zakres pozwala ustawić zakres modelu, a także pewne wykluczenia z procedury łączenia/rozłączenia 
elementów. 
 Zakres działania: wybór jednej z dostępnych opcji:Projekt (będą brane pod uwagę wszystkie 

widoczne elementy w całym projekcie), Aktywny widok (będą brane pod uwagę tylko elementy z 
aktywnego widoku) oraz Wybór (będą brane pod uwagę tylko elementy które zostaną zaznaczone 
przez użytkowników). 

 Wykluczenia:wybór jednej z dostępnych opcji: Tymczasowo ukryte elementy (możliwość 
wykluczenia/uwzględnienia ukrytych elementów w procesie łączenia) oraz Wszystkie elementy 
konstrukcyjne (wyklucz wszystkie elementy które są elementami konstrukcyjnymi). 

Zasady 
Ta sekcja okna dialogowego zawiera trzy podstawowe okna, służące do definiowania zasad łączenia 
elementów: 
 Operacja służy do określenia działania jakie użytkownik chce osiągnąć. 
 Pierwsza kategoria oraz Druga Kategoria pozwala wybrać kategorie, które Revit może ze sobą 

łączyć. 
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 Włączenie/wyłączenie danej zasady odbywa się poprzez zaznaczenie lub odznaczenie właściwego 
okna w kolumnie Włączone. 

 Zamiana elementów pomiędzy pierwszą a drugą kategorią to kliknięcie w przycisk  znajdujący się 
w kolumnie z. 

Ostatnie 4 kolumny w sekcji Zasady wyświetlają informacje statystyczne: Liczba przecięć, Liczba 
niepołączonych, Liczba połączonych, Liczba połączonych odwrotnie. 

Uwaga: Domyślnie informacje statystyczne są obliczane po dokonaniu modyfikacji informacji zawartych w oknie 
Połącz/Rozłącz geometrię. Ta opcja może zostać wyłączona poprzez odznaczanie Automatycznego 
obliczania statystyk po każdej zmianie w interfejsie użytkownika. W momencie kiedy ta funkcja jest 
nieaktywna przeliczenie statystyk nastąpi tylko wtedy kiedy użytkownik wywoła funkcję Przeliczenie 
statystyk. 

6: Izolacja rur 

 
Kolejną bardzo przydatną funkcją dla użytkowników MEP Izolacja rur. Funkcja ta automatycznie przypisuje 
izolację do systemów, wyliczając jej grubość ze średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej, albo po przez podanie 
stałej wartości. Okno dialogowe Izolacja rur zawiera cztery sekcje:  
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Konfiguracja 

Ta sekcja służy do zapisu konfiguracji użytkownika. Przycisk ustawień  umożliwia dostęp do 
Menedżera konfiguracji, okna za pomocą którego użytkownik może dodać własne konfiguracje, bazujące na 
używanych ustawieniach. 

Domyślnie to okno zawiera tylko konfigurację o nazwie [Deafault].Nowa konfiguracja jest tworzona poprzez kliknięcie 
w przycisk Dodaj, gdzie można zdefiniować nazwę nowej konfiguracji.Konfiguracje mogą zostać wyeksportowane i 
zapisane, dzięki temu możliwe jest użycie ich w innych projektach.Natomiast za pomocą przycisku Import z pliku, 
dodajemy do projektu wcześniej stworzone konfigurację. 

 
Po utworzeniu/imporcie/eksporcie konfiguracji, zostaną one wypisane w oknie Menedżera konfiguracji. Zaletą 
tego narzędzia jest to, że wszystkie trzy dyscypliny w Revicie mogą mieć niezależne konfiguracje. 

Izolacja według typu systemu 
 Typ systemu: lista rozwijalna zawierająca wszystkie typy systemów utworzone w programie Revit, 

które mogą być zaizolowane. Ta funkcja pozwala użytkownikowi wybrać system dla którego 
automatycznie zostanie utworzona izolacja, co pozwala to znacznie skrócić czas, potrzebny na ręczne 
dodawanie izolacji do dużej ilości rur. 

 
 Rodzaj izolacji:  lista rozwijalna zawierająca wszystkie typy izolacji dostępne dla wybranego 

wcześniej systemu. 

 
 Grubość izolacji: lista zawierająca zbiór parametrów które można dodawać lub usuwać. Lista ta 

zdefiniowana jest przez zbiór funkcji określających grubość izolacji w różnych sytuacjach. Na przykład: 
rury o średnicy pomiędzy 3.50 cm i 10 cm będą zaizolowane stałą grubością izolacji wynoszącą 3.5 
cm. Parametr Średnica od jest parametrem zablokowanym do edycji. Parametr Średnica do jest 
edytowalny i pozawala na określenie przez użytkowników największej średnicy dla której zdefiniowana 
funkcja izolacji działa. 
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9: Modelowanie konstrukcji 
Nowy zestaw narzędzi w PowerPack for Revit, o nazwie Konstrukcja zawiera kilka narzędzi przydatnych 
podczas weryfikacji i korekcji modelu analitycznego. Dzięki nim eksportując model analityczny do programów 
obliczeniowych (np. Advance Design) otrzymamy poprawne rezultaty analizy MES. 

 
Funkcja Wykryj błędy wskazuje wszystkie elementy które wydają się być połączone, chociaż z punktu widzenia 
obliczeniowego nie są.  Narzędzie to pokazuje również wszystkie węzły, które znajdują się bardzo blisko siebie ( 
np. dystans pomiędzy węzłami jest mniejszy od założonej tolerancji). Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się 
okno dialogowe, w którym wymienione zostaną wszystkie problematyczne węzły. 

 
Przywróć model analityczny resetuje ręczne dostosowywania modelu  analitycznego(dla całego modelu lub 
selekcji). 

 
Przytnij lub rozciągnij automatycznie przycina lub rozciąga koniec bliskiego elementu. Jednakże funkcja ta nie 
wpływa na przebieg osi modelu oraz na modele nie leżące w jednej płaszczyźnie. 
Dopasuj do węzła automatycznie rozciąga najbliższy koniec elementów do punktu referencyjnego. Aby 
zastosować wybierz przycisk Dopasuj do węzła wybierz elementy które mają zastać rozciągnięte, następnie 
wskaż element do którego chcesz dociągnąć (potwierdź klawiszem Enter każdą selekcję).W rezultacie te 
elementy zostaną poprawnie połączone. 

Okno konfiguracji narzędzi konstrukcyjnych dostępne jest po przez kliknięcie w strzałkę znajdującą się w 
prawym dolny rogu panelu Konstrukcja. Panel Konfiguracja zawiera zestaw parametrów definiujących zakres 
działania narzędzi. 
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10: Nowy język interfejsu użytkownika: Rosyjski 
PowerPack for Revit jest teraz również dostępny w rosyjskiej wersji językowej.  Użytkownicy mogą wybrać nowy 
język wchodząc w okno Dostosowywanie PowerPack. 
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Ulepszenia 
Nowa wersja PowerPack for Revit 2018 zawiera wiele ulepszeń funkcji już istniejących, tak aby zoptymalizować 
działanie programu, jak i ułatwić korzystanie z dodatku. 

1: Instalacja niestandardowa 
W wersji 2018, użytkownik ma dodatkową możliwość instalacji tylko wybranych opcji z PowerPack for Revit. Są 
to moduły: Menedżer rodzin, Połączenie Excel oraz Menedżer znaku wodnego. 

 

2: Szybkie linie wymiarowe 
Narzędzie szybkie linie wymiarowe uwzględnia teraz belki oraz siatki, a także może działać na przekrojach i 
elewacjach. 

 
W oknie Konfiguracja opisów > Szybkie linie wymiarowe, użytkownik może zdefiniować własną konfigurację 
dla widoków: 
 Rzuty 

W oknie Wybór kategorii elementów do wymiarowania zostały dołożone ramy konstrukcyjne oraz 
siatki.Jeżeli te dwie kategorie zostaną zaznaczone, wtedy zostaną one wzięte pod uwagę podczas 
tworzenia wymiaru. 

 Widoki pionowe 
Konfiguracja okna Wybór kategorii elementów do wymiarowania jest bardzo podobna do okna 
konfiguracyjnego rzutów, jednak posiada mniej kategorii z pośród których możemy wybierać elementy 
do wymiarowania: stropy, sufity, płaszczyzny odniesienia, siatki. 
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3: BIM Connect 
W wersji 2018 zostało ulepszone działanie wtyczki BIM Connect. 

Identyfikator GTC w oknie synchronizacji 
Jedną z najbardziej użytecznych zmian jest możliwość wyświetlania identyfikatora GTC każdego elementu w 
oknie synchronizacji.Nowy atrybut może być dodawany do spersonalizowanej tabeli, dając szybki dostęp do 
cennych informacji, co zaoszczędza czas potrzebny na wyszukanie danego elementu. 

 
Ulepszenie Exportu do programu Arche Building: Natura obciążenia 
W tej wersji dodatku BIM Connect natura obciążenia definiowanego w Revicie jest przechowywana niezależnie 
od nazwy obciążenia. Dzięki temu obciążenia zmienne będą poprawnie rozpoznawane w programie Arch 
Building niezależnie od używanego języka. 
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Jednolite ustawienia domyślne dla wszystkich języków 
W nowej wersji dodatku BIM Connect ustawiono właściwie domyślne wartości opcji synchronizacji oraz importu 
rezultatów MES.Dwie odpowiadające za to opcje w oknie synchronizacji są domyślnie zaznaczone. Daje to 
użytkownikom automatyczne dostęp do rezultatów podczas synchronizacji czy importu danych z programów 
obliczeniowych.  

 
 

Wartości domyślne zapisane są w rejestrze, a raz ustawione pozostaną w takiej konfiguracji aż do następnej 
zmiany. 
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