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Noutăţi în Advance Concrete 2012 

Advance Concrete versiunea 2012 
 
Advance Concrete, versiunea 2012 face parte din soluţia globală de proiectare BIM GRAITEC Advance, fiind un 
program intuitiv şi uşor de învăţat, ideal pentru inginerii şi desenatorii ce îsi doresc un program de modelare şi 
generare automată a planurilor de execuţie. 

BIM GRAITEC Advance cuprinde 3 aplicaţii software, ce automatizează întreg procesul de proiectare de la 
calculul structural până la obţinerea detaliilor de execuţie: 

 Advance Design – program de calcul cu element finit şi dimensionarea stucturilor metalice, din beton armat şi 
lemn; 

 Advance Steel – program pentru modelarea şi detalierea structurilor metalice  
 Advance Concrete – program pentru modelarea detalierea structurilor din beton armat şi crearea 

automată a planurilor de armare 
 

GRAITEC Advance este prima soluţie software CAD/calcul structural multi – platformă, disponibilă într-un singur pachet. 
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Versiunea Advance Concrete 2012 vine cu o serie de îmbunătăţiri în cea ce priveşte: 

 Performanţa 
 Modelarea 
 Calitatea planurilor de execuţie 
 Armarea 3D automată 
 Conlucrarea 
 Localizarea 

 



Noutăţi în Advance Concrete 2012 

 

Performanţă şi stabilitate 
 

 În versiunea Advance Concrete 2012 s-a continuat procesul de optimizare a vitezei de lucru a 
programului, început încă din versiunea precedentă. 

 Iată doar câteva exemple de noi implementări şi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte performanţa programului: 
 

– Timpul de aşteptare pentru lansarea programului a fost semnificativ redus (de ~3.5 ori mai rapid) 

 
– Încărcarea fişierelor (inclusiv fişierele de mari dimensiuni) este de 2-3 ori mai rapidă decât în 

versiunea precedentă 

 
– Pentru crearea unui nou fişier, Advance Concrete este de până la 10 ori mai rapid faţă de Advance 

Concrete 2010 

 
– Crearea planurilor de armare este de ~3.5 ori mai rapidă. 

 
– Numeroase îmbunătăţiri în ceea ce priveşte procesul de actualizare a simbolurilor (de ~60 de ori 

mai rapid decât în Advance Concrete 2010!) 

– Testul de performanţă a fost realizat pe o bară dreaptă, cu peste 250 de repartiţii, prin schimbarea 
diametrului barei. 
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Noi opţiuni şi setări 
 

 O nouă opţiune pentru crearea şi actualizarea mult mai rapidă a planurilor deja create. Setarea 
“Procesare în fundal” poate fi activată din Preferinţe Proiect. În momentul activării se va observa o 
îmbunătăţire a performanţei la schimbul CPU cu Memoria Utilizată. 

 

 
 

 Culoarea barelor în funcţie de diametru 
– Culoarea poate fi modificată din fereastra "Preferinţe Utilizator / Afişează". 

– Posibilitatea de a asocia un cod de culoare, în funcţie de diametrul barei. 

 
– În funcţie de codul de culoare asociat barei şi repartiţia corespunzătoare va avea acelaşi cod de culoare. 

 
– De asemenea, opţiunea poate fi utilizată în acelaşi timp cu opţiunea de evidenţiere a barelor nedistribuite. 
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Modelare 
 

Extremităţile elementelor vizibile la selectare 
 

 Posibilitatea de afişare a extremităţilor unui element structural (grindă, perete sau fundaţie continuă) 
prin simpla selctare a acestuia. 
Utilizând această nouă funcţionalitate se pot modifica joncţiunile. 

 
 

Extrase de materiale – Noi opţiuni pentru calculul volumului elementelor cu goluri 
 

 Posibilitatea de a specifica dimensiunile golurilor ce nu vor fi considerate în calculul volumului 
elementelor structurale 

 Această nouă funcţionalitate se poate aplica pentru: 

– Fiecare tip de element 

– Fiecare tip de material 

– Ia în calcul  m2 si m3  

– Reguli de calcul ce pot fi aplicate: 

– Ignoră toate golurile  

– Ia în considerare toate golurile  

– Ia în considerare toate golurile mai mari decât o anumită valoare  
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Desene şi planşe 
 

Identificarea elementelor din planuri în Model 
 

 O nouă opţiune din meniul contextual din Pilot permite identificarea definiţiei unui desen (vedere de 
sus/ jos, secţiune, elevaţie, plan de armare) în model. 

 În modulul “Desene”, printr-un clic pe un plan se poate alege opţiunea din meniul contextual. Advance 
Concrete trece automat în modul “Model” şi centrează elementele pe ecran. 

 Comanda poate fi utilizată pentru următoarele desene: 
 

– Secţiuni - " Căutare  linie secţiune în model" 

– Elevaţii - "Căutare linie elevaţie în model" 

– Vederi de sus/de jos - "Căutare definiţie în model " (utilizat pentru localizarea vederilor de sus / de jos) 
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Planşe: Planuri de vedere poligonale 
 

 Această nouă opţiune oferă posibilitatea de a crea o planşă, utilizând comanda de AutoCAD "_vpclip" 
pentru a crea un plan de vedere poligonal. 

 Proprietăţiile Advance Concrete sunt disponibile pentru planurile de vedere poligonale. 
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Armare 
 

Mai mulţi factori de multiplicare pentru repartiţii 
 

 Posibilitatea de multiplicare şi afişare a numărului de bare, atât pe element cât şi pe întreaga structură. 
– Definirea factorilor de multiplicare 

– Modificarea numelui factorului de multiplicare 

– Adăugarea şi ştergerea factorilor de multiplicare 

– Câmp pentru afişarea factorului de multiplicare total 

 
 

 
 Această opţiune poate fi utilizată şi pentru comanda "Aplică un factor de multiplicare pentru repartiţii". 

Trebuie introdus mai întâi numele (sau se utilizează numele implicit), apoi valoarea factorului de 
multiplicare. 
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 Au fost introduse noi tipuri de setări pentru simboluri de armare. Dacă se utilizează comanda de 
multiplicare a numărului de repartiţii, atunci Advance Concrete poate modifica simbolurile.  

 Prin simpla deschidere a ferestrei “Preferinţe proiect” – “Adnotare desen” şi setarea din categoria 
„Etichete implicite ale armăturii” se selectează simbolurile specifice.  

 
 

Reprezentarea repartiţiilor: 3 Bare la mijloc / 3 Bare la extremităţi 
 

 Îmbunătăţirea modului de reprezentare a repartiţiilor 3x3. Modul anterior de reprezentare a fost 
înlocuit cu două tipuri de reprezentări. 

– 3 Bare la mijloc 

– Bare la extremităţile repartiţiei 

 Au fost aduse cosmetizări în ceea ce priveşte linia de repartiţie. Pe linia de repartiţie pot fi marcate 
intervale de repartizare diferite cu ajutorul unor linii oblice. 
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Repartiţii în secţiune 
 

 Adăugarea/eliminarea barelor în / dintr-o repartiţie în secţiune 
– Se poate adăuga o bară dintr-o repartiţie în secţiunea existentă 

– Se poate elimina o bară dintr-o repartiţie în secţiune 

– În bara de proprietăţi sunt două butoane noi pentru a adăuga sau şterge o bară dintr-o repartiţie în 
secţiune. 

 
 

 Adăugarea/eliminarea unei bare sau plase sudate fictive 
– Se poate adăuga o bară “fictivă” într-o repartiţie în secţiune. Această bară (sau plasă sudată) nu 

are o definiţie în desen, este doar adăugată ca bară suplimentară la repartiţia în secţiune. 
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– Posibilitatea de adăugare a unui element cu o anumită cantitate sau lungime. 

 

 
– Posibilitatea de a adăuga noi elemente conform codului de bare din bibliotecă. 

 
 

– Posibilitatea de a adăuga un număr de bare suplimentar pentru o anumită bară, prin simpla 
selectare a liniei corespunzătoare mărcii barei. 
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Extras de armare: Adăugarea/ştergerea barelor fictive 
 

 O nouă opţiune permite adăugarea, respectiv ştergerea barelor fictive în/din extrasul de armare. 
Modul de lucru este similar adăugării / ştergerii barelor fictive în, respectiv dintr-o repartiţie în secţiune. 
De exemplu, pentru a adăuga o plasă sudată într-un extras de armare este suficient să apăsaţi pe 
“Adăugare element nou în listă” şi să definiţi proprietăţile plasei sudate în fereastra de dialog afişată: 

 

Evidenţierea barelor şi plaselor sudate din extrasul de armare 
 

 O nouă opţiune din bara de proprietăţi (Smartbar) a extraselor de armare permite afişarea tuturor 
barelor şi plaselor sudate din listă, în culoarea specificată. 

 

 
 După deselectarea extrasului, barele rămân evidenţiate în culoarea selectată. Pentru a reveni la modul de 

afişare implicit (culoarea implicită) este suficient să selectaţi extrasul şi să debifaţi opţiunea respectivă. 
 Culoarea utilizată pentru evidenţierea barelor se poate selecta din “Preferinţe utilizator”. 
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Noi opţiuni pentru extrasele de armare 
 

 Noi opţiuni sunt disponibile în proprietăţiile extraselor de armare pentru un mai bun control pentru 
utlizarea liniilor goale între două prefixe diferite şi afişarea prefixului. 

 
 

 Un nou atribut - <Increment> - este disponibil în extrasele de armare. Acesta poate fi utilizat pentru a 
calcula şi afişa diferenţa de lungime dintre două bare variabile. 

 Sortarea în extras poate fi realizată după marcă cu caractere "speciale". La numerotarea barelor pot fi 
utilizate caractere speciale (punct, linie cu literă sau număr), iar în extras coloana de sortare după 
marca barei poziţionează barele cu caractere special, în ordinea corespunzătoare. 

 
 Îmbunătăţiri la exportul în Excel 
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Export 
 

Exportul mai multor planşe în format DWG 
 

 Acum este posibil exportul mai multor planşe într-un singur pas. Se pot seta diverse proprietăţi, cât şi 
folderul în care se vor exporta planşele. Pentru exportul planşelor se folosesc comenzile 
"SHIFT+click" şi "CTRL+click". 

 
 

Export îmbunătăţit în format Excel 
 

 Opţiune nouă ce permite utilizarea unui şablon existent pentru export 
 Opţiune nouă pentru împărţirea pe pagini a extrasului prin completarea liniilor goale la exportul în 

format Excel. 
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 Specificarea punctului de inserare a extrasului în fişierul Excel prin 
 

– Specificarea numărului de coloane şi linii 

– Utilizarea cuvântului rezervat <Start> în fişierul Excel pentru a defini punctul de inserare. 

 

 

 

 Extrasul de armare “Decupaje plase sudate“ se poate exporta în format PDF direct din Advance Concrete. 
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Export în format DWF cu proprietăţi incluse 
 

 Se exportă elementele modelului inclusiv cu proprietăţile acestora (de exemplu, secţiune, material) 
 Carcasa de armare cu proprietăţi (de exemplu, diametru, tipul de oţel) 
 Folosind Autodesk Design Review, într-un singur fişier pot fi deschise mai multe desene 3D DWF 

 
 

Export în format DWG cu sau fără explodarea liniilor de cotă 
 

 Începând cu versiunea Advance Concrete 2012, se poate seta modul în care vor fi exportate cotele la 
Exportul în format DWG (Preferinţe Utilizator- opţiune pentru performanţa exportului planşelor de 
dimensiune foarte mare care nu se pot exporta). 

– Dacă opţiunea este dezactivată: Liniile de cotă nu sunt explodate la exportul planşei în format DWG 

– Dacă opţiunea este activată: Liniile de cotă sunt explodate la exportul planşei în format DWG. 
Acestă opţiune este utilă atunci când există disfuncţionalităţi la exportul desenelor în format DWG. 
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Localizare 
 

Localizare Rusia 
 

 Advance Concrete 2012 este disponibil şi în limba rusă 
 Localizarea conform normativelor specifice 
 Biblioteci, simboluri şi şabloane 

 

Localizare Africa de Sud 
 

 Localizarea conform standardelor din Africa de Sud 
 Biblioteci, simboluri şi şabloane 

 

Actualizare localizare Polonia 
 

 Stiluri de cotare 
 Simboluri şi şabloane 

 

Localizare România 
 

 Noi tipuri de extrase de armare 
 

– Extras de Armare fără detalii de bare 

– Extras de Armare Detalii Bare doar pentru barele din OB 37 

– Extras de Armare Detalii Bare doar pentru barele din PC 52 
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 Ajustarea parametrilor iniţiali pentru secţiuni locale (poziţia secţiunii)  
 Setarea automată a secţiunilor locale atunci când avem un plan de sus/jos deja creat. 

 
 
 

 Ajustarea reprezentării cotei de nivel 

 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe detalii referitoare la versiunea Advance Concrete 2012, vizitaţi pagina www.graitec.com/ro  
sau contactaţi un reprezentat GRAITEC. 
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