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Advance BIM Designers – Concrete Series 
Advance BIM Designers 2019 aduce numeroase noi opțiuni și îmbunătățiri modulelor incluse în Reinforced 
Concrete Series – Seria Beton Armat (Footing Designer, Beam Designer and Column Designer), care rulează 
atât ca platformă individuală, cât și ca parte integrată a Autodesk Revit®. 

Reinforced Concrete Footing Designer  

Criterii geometrice suplimentare pentru dimensionarea formei 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> permite optimizarea formei fundaţiei luând în considerare noi tipuri de 
constrângeri 

 

Când se selectează forma optimă a fundației, în plus față de restricțiile tipice, cum ar fi lățimea maximă admisă 
a fundației, există și alte constrângeri practice, cum ar fi posibilitatea modificării locației blocului de beton într-o 

direcție sau alta (cauzată de prezența rosturilor seismice sau situații în care există în vecinătate elemente de 
construcții). Prin urmare, Advance BIM Designers 2019 a introdus opțiuni suplimentare legate de posibilitatea 
modificării locației blocului de beton funcție de nevoile utilizatorilor: 

 Restricții privind decalajul de-a lungul direcției selectate (disponibil în fereastra de dialog Poziție 
bloc): posibilitatea blocării unei dimensiuni în lungul căreia putem muta acest bloc și recalcularea în 
timp real a dimensiunii adiacente. 

 
 

 Restricții legate de menținerea unui raport de dimensiuni fix atunci când are loc dimensionarea 
fundației (opţiune disponibilă în dialogul Geometrie). 

 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Momentele diferenţiale conform teoriei de ordinul al 2-lea  

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Îndeplinirea așteptărilor -> permite includerea momentelor de ordinul al doilea din Reinforced 
Concrete Column Designer ca încărcări pe fundaţie 

 Cooperare îmbunătăţită -> utilă în importul forțelor din CS-Statik 

 

În modulul Reinforced Concrete Footing Designer al BIM Designers 2019, eforturile provenite din analiza de 
ordinul al 2-lea a stâlpului pot fi acum incluse ca încărcări pe fundaţie. 

 Notă: Această funcționalitate este disponibilă numai dacă în dialogul „Localizare” – „Standarde” sunt selectate 
standardele/ anexele naţionale germane  

Pentru activarea acestei funcţionalităţi, sunt disponibile în dialogul „Definiţie încărcări” patru coloane pentru 
momentele de încovoiere: 

 Mx’ şi My’ – momente de ordinul 1; 

 ΔMx şi ΔMy –  diferența dintre momentul de ordin 1 și cel de ordin 2 
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ΔMx și ΔMy descriu diferența dintre momentul obținut conform teoriei de ordinul 1 - M' și momentul obținut 
conform teoriei de ordinul al 2-lea a unui stâlp - M2. O astfel de relație poate fi scrisă după cum urmează: Mx2 = 
Mx'+ ΔMx și My2 = My' + ΔMy. 

 

Momentele suplimentare pot fi definite de către utilizator sau pot fi completate în timpul transferului încărcării din 
CS Statik. 

Când are loc transferul forțelor din Advance Design sau Autodesk Revit, coloanele Mx' și My' sunt completate 
cu valorile obţinute din calculul liniar provenind de la un stâlp de deasupra fundaţiei, în timp ce coloanele ΔMx și 
ΔMy rămân cu valori egale cu 0. 

  
Momentele de ordinul 1 sunt utilizate pentru calculul capacității portante (inclusiv în metoda germană ce 
utilizează tabelul cu valori), în timp ce alte verificări (de stabilitate sau de armătură) utilizează momentele de 
ordinul al doilea. 

  

    

Posibilitatea de a edita coeficientul parțial pentru capacitatea portantă la SLS 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Control mai bun -> datorită posibilității de a modifica valoarea coeficientului 

 
Una dintre verificările efectuate pentru fundații (conform Eurocodului) este verificarea suplimentară a capacității 
portante a solului în condițiile SLS. Valoarea coeficientului parțial pentru capacitatea portantă în acest caz nu 
este stabilită în mod clar în codul EC7 și poate fi diferită în funcţie de țări (dacă este definită în Anexa Naţională 
pentru EC7). Începând cu versiunea 2019, valoarea coeficientului parțial pentru capacitatea portantă la SLS 
este disponibilă pentru editare în dialogul Ipoteze de calcul EC7. 
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Notă: Acest coeficient este disponibil pentru editare doar pentru localizările Eurocod, cu excepţia Franţei şi 
Germaniei.  

 

Gestionarea facilă a cazurilor de încărcare și a încărcărilor  

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Activitate mai rapidă -> prin simpla adăugare și eliminare a încărcărilor 

 
Pentru a facilita procesul de definire a încărcărilor, puteţi acum adăuga sau șterge rânduri din tabelele 
corespunzătoare, folosind butoanele din coloanele „Adaugă” şi „Şterge”. 
 

 
 

 
În plus, când selectați un caz de încărcare (din listă), puteţi crea imediat un nou caz: 

 

 
 

Reinforced Concrete Column Designer 

Îmbunătățiri în definirea lungimilor de flambaj 

  

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Flexibilitate crescută -> datorită posibilității de a impune manual valoarea lungimii de flambaj  

 Activitate mai uşoară -> datorită unei mai bune prezentări a schemelor tipice 

 
Două îmbunătățiri minore, dar foarte utile, au fost aduse dialogului Lungime de flambaj: 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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 în lista „Metodă de calcul” este disponibilă o nouă opțiune: „Lungime de flambaj impusă”. Permite o 
definire rapidă și directă a valorilor lungimii de flambaj; 

 pictogramele utilizate pentru selectarea schemelor statice standard au fost înlocuite cu altele noi, care 
detaliază scheme mai clare și afișează coeficientul de flambaj asociat. 

 

 
 

 

Gestionarea facilă a încărcărilor 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Activitate mai rapidă -> prin simpla adăugare și eliminare a încărcărilor 

 
Pentru a facilita procesul de definiţie a încărcărilor, puteţi acum adăuga sau șterge rânduri din tabelele 
corespunzătoare, folosind butoanele din coloanele „Adaugă” şi „Şterge”. 
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În plus, când selectați un caz de încărcare (din listă), puteţi crea rapid un nou caz: 
 

 

  

Reinforced Concrete Beam Designer  

Evidențierea fiecărui/ei repartiţii/strat/pachet de bare în timp ce este editat(ă) 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> permite identificarea ușoară a armăturii editate în modelul 3D 

 
Pentru a ajuta utilizatorul să știe exact ce armătură editează folosind oricare dialog de post-procesare a 
armăturii, ori de câte ori se va face trecerea între rânduri, pachete sau deschideri, barele de armatură 
corespunzatoare acestora vor fi evidențiate în fereastra de vizualizare 3D. Acest lucru este util în special atunci 
când există mai multe rânduri de bare longitudinale sau pachete de armătură transversală. 
 

 
 

Posibilitatea de blocare a armăturii existente 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> permite blocarea armăturii pentru editare 
 Capabilități îmbunătățite -> permite efectuarea de verificări pentru armarea definită de utilizator 

https://graitec.com/advance-bim-designers/reinforced-concrete-designer/
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Advance BIM Designers 2019 oferă posibilitatea de blocare a carcasei de armătură generată în Reinforced 
Concrete Beam Designer. 
Noua comandă  Blocare carcasă blochează armăturile generate în urma calculului, sau modificate manual, iar 
considerând carcasa de armături definită se pot efectua noi verificări.  
 
Această nouă funcționalitate este utilă în special pentru verificarea armăturii grinzilor din proiectele existente, 
dar și pentru verificarea impactului modificărilor manuale ale armăturii asupra tuturor verificărilor (de exemplu, la 
fisurare). 
 
Comanda de blocare a armăturii este disponibilă pe ribbon-ul Rezultate în panoul Instrumente: 

 
 
Pentru a bloca armătura, elementul trebuie mai întâi calculat. 
 
Cum se foloseşte noua funcţionalitate: 

 introduceți toate datele necesare (geometrie, încărcări și ipoteze) și lansați calculul 

 efectuați modificări asupra armăturii  

 blocaţi armătura 

 calculați din nou grinda 
 
Chiar şi atunci când armătura este blocată, se pot totuşi modifica încărcările și majoritatea ipotezelor de calcul 
Pe de altă parte, nu se pot efectua modificări asupra geometriei grinzii (inclusiv numărul de deschideri, secțiune 
și goluri), sau a armăturii (inclusiv acoperirea cu beton sau ipotezele de armare). Toate aceste opțiuni blocate 
nu sunt disponibile pentru editare (pictogramele sunt dezactivate). 
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Notă: Comanda „Blocare carcasă” nu este disponibilă în platformele Advance Design sau Revit. 

 

Divizarea cazurilor de încărcare distribuite pe mai multe deschideri 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Capabilități îmbunătățite -> permite definirea ușoară a încărcării în șah pe grinzi cu mai multe 
deschideri 

 
 
Advance BIM Designers 2019 oferă o nouă funcţionalitate care permite transformarea încărcării liniare - definită 
ca fiind continuă pe mai multe deschideri - în încărcări per deschidere. Acest lucru facilitează obținerea unui tip 
de încărcare în șah, care să permită luarea în considerare a celei mai defavorabile distribuții de încărcări. 
 
Comanda „Divizează” se bazează pe subdivizarea cazului de încărcare (având o încărcare definită continuă pe 
mai multe deschideri) în cazuri de încărcare separate care conțin aceeași încărcare, dar care sunt atribuite 
deschiderilor individuale. 
 

 
 
Divizarea poate fi activată în caseta de dialog Definire cazuri de încărcare, pe coloana „Divizează”. 

 
 

 

Aici pot fi localizate două tipuri de obiecte:  

O pictogramă  care informează că respectivul caz de încărcare nu poate fi divizat, 

sau butonul Divizează care poate fi setat pe Activat  (apăsat) sau pe Dezactivat . 

 
Butonul Divizează este vizibil numai pentru cazurile de încărcare utile, din vânt sau din zăpadă. În plus, grinda 
trebuie să conțină mai multe deschideri şi trebuie definită o încărcare continuă pe mai mult de o deschidere 
pentru un anumit caz de încărcare. 
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Starea butonului Divizează poate fi modificată în ambele direcții: 

 de la  Dezactivat la Activat -> această acțiune determină divizarea cazului de încărcare selectat; 

 de la  Activat la Dezactivat -> această acțiune are ca efect dezactivarea divizării cazului de încărcare selectat 
(revenirea la starea inițială). 

 

Modificările la cazurile de încărcare se fac prin utilizarea butoanelor Aplicare sau OK din caseta de dialog 
Definire cazuri de încărcare. 

 

În imaginea de mai jos se poate observa un efect al operațiunii de divizare pe cazul Încărcări de exploatare 1 
(ID = 2) pentru o grindă dispusă pe trei deschideri - sunt create automat trei noi cazuri de încărcare secundare. 
 

 
 

Acțiunea de „Divizare” determină atât divizarea cazului de încărcare selectat, cât și ştergerea combinațiilor 
existente. Combinațiile nou create au în vedere toate cazurile noi şi permit luarea în considerare a tuturor 
combinațiillor defavorabile. 
 

 

 Notă: Funcția de divizare poate fi activată și din dialogul Redistribuție moment pe reazem, prin bifarea 
opțiunii „Calcul automat per combinaţie”. Va urma calcularea în mod automat a procentelor de 
redistribuire pentru reazeme intermediare în conformitate cu punctul 5.5 din EN 1992-1-1 pentru fiecare 
combinație de încărcări. 

 

Posibilitatea de modificare a barelor anti-fisurare în U 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> datorită posibilității de a modifica barele anti-fisurare în U după calculare 

 
Când este activat dialogul Ipoteze armături, dacă se bifează opțiunea „Aplicați anexa J conform EN 1992-1-1” 
iar condițiile corespunzătoare sunt îndeplinite, în model sunt generate o serie de bare anti-fisurare speciale 
numite „Armătură de suprafață” în Eurocod. 
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Acum există posibilitatea de a verifica și modifica o astfel de armătură folosind opțiunile disponibile în fereastra 
Armătură adiţională, la tab-ul Armătură anti-fisurare. 

 
 

 

Mai multe detalii pentru capitolul dedicat verificării bielei comprimate din notele de calcul 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> datorită rezultatelor mai detaliate disponibile în notele de calcul 

 
Unul dintre tipurile de verificări efectuate de modulul Reinforced Concrete Beam Designer este verificarea bielei 
comprimate împreună cu dimensionarea armăturii de lunecare (conform articolelor 6.5 și 9.2.1.4 / 9.2.1.5 din EN 
1992-1-1).  
 
Capitolul existent până acum în nota de calcul detaliată a devenit mai amănunţit, fiind extins cu două 
subcapitole: 

 Verificarea efortului bielei în reazem - care include detalii privind calculele referitoare la reazemele 
de capăt sau intermediare, elaborate în mod separat pentru fiecare deschidere; 

 Verificarea armăturii de alunecare – care include detalii despre verificare: dacă armarea 
longitudinală inferioară ancorată în reazem este suficientă sau ar trebui generate bare de alunecare 
suplimentare. 
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Îmbunătățiri generale 

Posibilitatea de a selecta Standardul pentru combinațiile de încărcări 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> permite selectarea separată a codurilor utilizate pentru proiectare și pentru 
combinațiile de încărcări 

 
Advance BIM Designers 2019 permite selectarea standardului utilizat pentru combinațiile de încărcări în mod 
separat faţă de codul pentru proiectare. Selecția se face în dialogul Setări de localizare: 
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În primul rând, se permite selectarea versiunii standardului de combinații (de exemplu, pentru Canada, se 
permite alegerea între NBC 2010 și NBC 2015). În al doilea rând, se permite stabilirea unei anexe diferite față 
de anexa națională implicită corespunzătoare Eurocodului 0 (EN 1990). Acest lucru poate fi util, în special 
pentru generarea combinațiilor de încărcări în conformitate cu ecuațiile 6.10a și 6.10b, care devin disponibile 
dacă este selectată opţiunea Eurocod General. 
 
 
 
 

Posibilitatea de a defini culori diferite pentru fiecare familie de bare 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> permite identificarea facilă a familiei de bare cu care se lucrează, in modelul 3D 

 Confort crescut -> o mai bună vizualizare a armăturii în vederi și desene 

 
Advance BIM Designers 2019 permite setarea unor culori diferite pentru fiecare tip de armătură. Acest lucru 
asigură o identificare facilă în modelul 3D a unei familii de armături în timpul modificării anumitor parametri ai 
acesteia. 
 

 
 

Notă: Posibilitatea de a colora armătura nu este disponibilă în mediul Revit. 

 

Programul conține setări de culori implicite, însă orice utilizator le poate modifica cu ușurință. 
Există două moduri de a efectua aceste modificări: 

 prin modificarea setărilor globale; 

 direct în dialogurile de Armătură. 

 

Setările globale pot fi setate în dialogul Setări afișare, disponibil în panoul Opţiuni de pe ribbon-ul Model. 
Setările sunt diferite pentru fiecare modul Reinforced Concrete: 
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Fundaţie Grindă 

 

 

 

Stâlp 

 
 
 
 
A doua metodă de setare a culorilor pentru armătură este utilizarea unei pictograme speciale noi, disponibilă în 
fiecare fereastră cu informații despre armătură. 

 

 
 

Această pictogramă afişează culoarea curentă și, prin apăsarea ei, se poate selecta oricare culoare. 
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Gestionarea facilă a cazurilor de încărcare 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Activitate mai rapidă -> prin simpla adăugare și eliminare a cazurilor de încărcare 

 
Pentru a facilita procesul de definire a cazurilor de încărcare, utilizatorul poate adăuga sau șterge rânduri în 
tabelele corespunzătoare, utilizând butoanele din coloanele „Adaugă” și „Şterge”. 

 

 

 
 

Importul/exportul combinațiilor de încărcări din/în Excel 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Control îmbunătățit -> permite definirea facilă a combinațiilor de încărcări personalizate 

 
Advance BIM Designers 2019 permite exportul și importul rapid al combinațiilor de încărcări utilizând foaia de 
calcul Excel. Această caracteristică este utilă în multe situații, mai ales atunci când este necesară modificarea 
rapidă a unui număr mare de combinații sau dacă utilizatorul dorește să utilizeze propriile combinații când 
calculează diferite elemente. 
Opțiunile pentru „Export” și „Import” sunt disponibile ca butoane în partea de jos a dialogului Combinații:  

 



Noutăți în GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

 

 19 

 

După rularea comenzii Exportă în Excel , este afișată mai întâi fereastra „Save as”, unde puteți specifica 
locația și numele fișierului Excel. Odată ce a fost generat un fișier, acesta poate fi deschis, iar lista combinațiilor 
poate fi revizuită sau modificată. Modificările pot include ștergerea combinațiilor existente (rânduri), adăugarea 
unora noi, ștergerea sau adăugarea de noi perechi de coloane „Caz” și „Coeficient”, precum și modificarea 
valorilor. 

 

Notă: Numele coloanelor depind de limba interfeţei. 

Coloana „ID” conține numărul combinației. Coloanele „Caz” și „Coeficient” sunt tratate împreună (în perechi) și 
conțin numărul cazului de încărcare și coeficientul de încărcare. Coloana „Tip” conține tipul fiecărei combinații 
de încărcări (așa cum este disponibil în dialogul Combinații). 
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Notă: Tipurile de combinații sunt asociate cu Standardul selectat. De asemenea, tipurile pot fi diferite pentru 
diversele module BIM Designers. 

Pentru a importa combinaţii dintr-un fișier, utilizați comanda Importă din Excel  - importul se efectuează 
după selectarea fișierului Excel corespunzător. Când importați o combinație, combinația existentă din modulul 
BIM Designers este înlocuită cu cea din fișierul Excel. 
Când modificați/creați o nouă combinație în Excel în vederea importului, trebuie să vă asigurați că sintaxa este 
corectă, precum şi că observaţiile de mai jos sunt îndeplinite: 

- numărul fiecărei combinații de încărcări (coloana „ID”) ar trebui să fie diferit 

- tipul de combinație (coloana „Tip”) trebuie să se încadreze în intervalul acceptat de tipuri pentru modulul 
Standard / BD. 

- Coloanele „ID” și „Caz” trebuie să includă valori numerice (întregi și pozitive) 

- Coloanele „Coeficient” ar trebui să includă valori numerice. 

 

 

Importul/exportul valorilor de încărcări din/în Excel (pentru Stâlp și Fundație) 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Cooperare crescută -> schimb de date de la sursă/software extern(ă) prin utilizarea foii de calcul 
Excel    

 

Advance BIM Designers 2019 permite exportul și importul rapid al valorilor de încărcări utilizând foaia de calcul 
Excel. Această caracteristică este utilă în multe situații, mai ales atunci când este necesară modificarea rapidă a 
valorilor încărcărilor sau când utilizatorul dorește să utilizeze valori provenite din sursă/software extern. 

Notă: Importul/exportul valorilor încărcărilor prin utilizarea programului Excel nu este disponibil în modulul 
Reinforced Concrete Beam Designer. 

Opțiunile pentru Exportul și Importul valorilor încărcărilor sunt disponibile ca butoane în lista încărcărilor definite 
din dialogul de Definiţie încărcări: 
 

 

După rularea comenzii Exportă în Excel , este afișată mai întâi fereastra "Save As ", unde puteți specifica 
locația și numele fișierului Excel. Odată ce un fișier a fost generat, acesta poate fi deschis, iar lista de încărcări 
poate fi revizuită sau modificată. Modificările pot include ștergerea cazurilor de încărcare existente (rânduri) sau 
adăugarea unora noi, precum și modificarea valorilor încărcărilor. 

 



Noutăți în GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

 

 21 

 
 

Coloana „Caz de încărcare” conține numele cazului de încărcare. Coloana următoare conține valori ale 
încărcărilor în fiecare direcție, în funcție de modulul BD. 

Notă: Numele coloanelor şi al cazurilor de încărcare depind de limba interfeţei. 

Pentru a importa încărcări dintr-un fișier, utilizați comanda Importă din Excel  - importul se efectuează 
după selectarea fișierului Excel corespunzător. În timpul importului, încărcarea existentă în modulul BIM 
Designers este înlocuită cu cea din fișierul Excel. 
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Când modificați / creați o nouă listă de încărcări în Excel în vederea importului, sunt importante câteva principii: 

 valorile încărcărilor pot fi definite fie prin text care să conțină valoarea și unitatea (aşa cum sunt afişate 
după exportul în Excel), fie prin valoare numerică fără unitate - în acest caz unitățile sunt adăugate în 
mod automat. Exemplu: 

   valoare numerică 

   valoare de tip text 

În cazul ambelor valori de mai sus este importată aceeași valoare (2,55 KN) în tabelul de definire a 
încărcărilor. 

 fiecare rând nou care include numele cazului de încărcare va adăuga un nou caz de încărcare 

 pentru a vă asigura că noile cazuri de încărcare au fost atribuite tipului corect (cum ar fi „Permanente”, 
„Utile”, ‚din Vânt” etc.), este important ca numele cazurilor de încărcare să înceapă cu aceleași cuvinte 
ca și tipurile disponibile: 

 

 
 

Exemple de nume corecte: „Încărcări utile 1”, „Încărcări utile 2”, „Încărcări din zăpadă 1”, „Încărcări din 
vânt W1”  

Exemple de nume care nu vor fi recunoscute corect și care, prin urmare, vor fi atribuite „Încărcărilor 
permanente”: „Utile 1”, „Caz L1”, „D1”.  

Mai mult decât atât, deoarece numele tipului de caz de încărcare este sensibil la majuscule şi 
minuscule, nici numele „încărcări utile” nu este valid. 

 Notă: Lista tipurilor de cazuri de încărcare este asociată cu Standardul selectat.   

Îmbunătăţiri în notele de calcul 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> prin introducerea un set de opțiuni noi într-un dialog nou dedicat configurării 
notelor de calcul   

 Acces mai rapid la rezultate -> posibilitatea de a genera note de calcul în background 
 O îmbunătățire a confortului în fluxul de lucru -> previzualizarea rapoartelor este generată într-o 

fereastră separată 

 

Advance BIM Designers 2019 aduce un set de îmbunătățiri legate de generarea notelor de calcul - inclusiv 
modificări aduse ribbon-ului, un nou tip de notă de calcul, o nouă casetă de dialog cu setări ale notelor de 
calcul, dar și o optimizare a procesului propriu-zis de generare a notelor.  

 

Schimbări aduse panoulului „Note de calcul” 

Pentru a îmbunătăți generarea notelor de calcul, au fost modificate aspectul și numărul de comenzi disponibile 
în panoul Note de Calcul (din ribbon-ul Rezultate a versiunii standalone). 
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Acum acesta include următoarele comenzi: 

Setări note de calcul – deschide un dialog nou care include opţiuni legate de generarea notelor de calcul; 

Previzualizare – deschide o previzualizare a notelor de calcul (a tipului de notă selectat în prealabil in dialogul  
Setări note de calcul) prin utilizarea ferestrei „Active Report Viewer”; 

Generare – generează o notă de calcul (în funcţie de tipul selectat în Setări note de calcul) în format PDF sau 
DOC; 

Erori – generează un nou tip de notă de calcul care conţine un tabel cu „Avertismente şi erori”; 

Combinaţii – generează o notă de calcul care conţine o listă a încărcărilor şi a combinaţiilor de încărcări; 

Designer – deschide instrumentul  „Report Designer” care permite modificarea formatului notelor. 

 

 

Un tip nou de notă de calcul – Avertismente şi erori 

Un nou tip de notă de calcul este disponibilă pentru toate tipurile de elemente – „Avertismente şi erori”. Conţine 
doar un tabel cu calculul erorilor (E) şi a avertismentelor (A). 
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Un dialog nou „Setări note de calcul” 

Noua comandă Setări note de calcul deschide un nou dialog care include opţiuni referitoare la generarea 
notelor de calcul.  

 

 
 

Noua fereastră conţine parametri grupaţi în 3 categorii : „Tip notă de calcul”, „Capitole incluse în nota de calcul” 
şi  „Opţiuni salvare”. 

Tip: 

Notă  - lista tuturor tipurilor de note disponibile pentru elementul selectat: „Sintetică”, „Standard”, „Detaliată”, 
„Erori” sau „Încărcări şi Combinaţii”. Tipul selectat este considerat ca fiind cel implicit pentru următoarea 
generare, cu ajutorul comenzilor „Previzualizare” sau „Generare”. 

 

Personalizare capitole: 

Capitole incluse în nota de calcul – conţine lista capitolelor disponibile în nota de calcul şi oferă posibilitatea 
modificării conţinutului acesteia. Numărul şi tipul de capitole disponibile depind de tipul de notă selectat în 
prealabil. 

Ascunde tabelul de combinaţii – o opţiune care verifică numărul de combinaţii.  Dacă este activată iar numărul 
este mai mare de 100, atunci tabelul combinațiilor nu este generat, reducând astfel lungimea notei de calclul. 

 Notă: Această opțiune nu se aplică tipului de notă „Încărcări și Combinații”, care afișează numai încărcări și 
combinații. 
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Opţiuni salvare: 

PDF sau DOC – selectarea tipului de format implicit pentru noile note de calcul  

Salvare în locaţia modelului – această opțiune este utilizată pentru a selecta folderul implicit în care sunt salvate 
fișierelele corespunzătoare notelor de calcul. Dacă este activată, notele generate vor fi salvate în același folder 
ca și fișierul cu modelul calculat. Dacă este dezactivată, se va activa butonul de mai jos, permițând selectarea 
locației pentru salvarea notelor de calcul. 

Suprascriere notă de calcul - selectarea acestei opțiuni face ca toate notele de calcul noi pentru același element 
să le înlocuiască pe cele deja existente.  

Creează copii de rezervă –selectarea acestei opțiuni face ca toate notele de calcul noi pentru același element 
să fie create alături de cele deja existente. 

Generare automată notă după calcul – dacă această opțiune este activată, se creează o notă de calcul nouă 
imediat după calculul unui element. Nota de calcul este salvată în mod automat în folderul implicit cu note de 
calcul, în formatul implicit. Generarea se realizează în background. 

Butonul Previzualizare notă de calcul – are același efect ca și comanda Previzualizare de pe ribbon - deschide 
o previzualizare a unei note de calcul utilizând fereastra „Active Report”. 

 

Atunci când BIM Designers rulează ca add-on în platforma Autodesk Revit, dialogul Setări note de calcul 
poate fi deschis utilizând comanda Customize reports (Personalizare note de calcul) disponibilă pe panoul 
Opțiuni al ribbon-ului GRAITEC Concrete. Există câteva diferențe faţă de versiunea standalone - selecția 
tipurilor de note de calcul și personalizarea capitolelor sunt disponibile în mod separat pentru fiecare tip de 
element. 

 

Notă: Dialogul Setări note de calcul nu este disponibil încă în platforma Advance Design. 

 

Îmbunătăţiri aduse procesului de generare 

În plus față de noile opțiuni descrise mai sus, s-au efectuat modificări suplimentare în cazul mecanismului de 
generare a notelor de calcul: 
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Posibilitatea de a anula generarea unei note de calcul 

Fereastra afişată în timpul generării notei de calcul conţine acum un nou buton care permite anularea 
întregului proces. 

 

Posibilitatea de a afişa previzualizarea notei de calcul într-o fereastră separată 

Notele de calcul generate în modul „Previzualizare” sunt acum afişate în ferestre separate 
(independent de aplicația principală). Acest lucru permite continuarea activităţii în cadrul modulului 
care a deschis previzualizarea notei de calcul. 

 

 

 

Îmbunătățiri în definirea combinațiilor pentru Canada 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control -> posibilități mai mari de influențare a combinațiilor care urmează să fie generate 

 

În fereastra Localizare sunt disponibile două standarde canadiene pentru combinații: NBC 2010 sau NBC 
2015. Dacă este selectat unul dintre ele, atunci, în timpul generării combinațiilor (după ce ați utilizat butonul 
„Generează” din fereastra Combinații), va apărea o fereastră suplimentară cu setările corespunzătoare: 
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Această fereastră conţine  doi parametri care pot fi setați: 

Lista Categorie de importanță - este utilizată pentru selectarea factorului de importanță folosit în cazul 
combinațiilor cazurilor de încărcare din zăpadă și vânt. Se poate selecta una dintre cele patru categorii 
disponibile: 

 Joasă 

 Normală  

 Înaltă  

 Post-calamitate 

 

O casetă de selectare „Generare combinații SLS pentru săgeată pe termen scurt ”, bifată implicit, este utilizată 
dacă doriți să generați combinații SLS suplimentare pentru săgeţi pe termen scurt (folosite în cazul fisurării 
betonului). 

 

Îmbunătățiri în colaborarea cu Arche Building 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 O mai bună cooperare ->  datorită schimbului de date al mai multor elemente cu ajutorul fișierelor 
.ETO 

 Mai mult control -> datorită unui nou dialog cu setări pentru elementele de import din Arche 

 

Funcționalitatea de schimb de date deja existentă, care utilizează fișiere de date pentru elementele din beton 
armat (grinzi, stâlpi, fundaţii) în format .ETO (fișiere de schimb de date Arche/Effel) a fost îmbunătățită, având 
acum capacitatea de a importa date pentru mai multe elemente în același timp. În acest scop, este disponibilă o 
nouă fereastră Import Settings pentru setările de import, care conține setări referitoare la schimbul de date cu 
Arche Building. 

Fereastra Setări import poate fi deschisă utilizând pictograma disponibilă în panoul Opțiuni din ribbon-ul 
Model:  
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Dialogul Setări import Arche Building Structure conține parametri grupați în trei categorii: „Opțiuni”, 
„Selectarea elementelor” și „Configurare”. 

Opțiuni: 

Generează armătură 

Generează armătura în timpul importului fișierelor de schimb 

Şterge fişierele 

Elimină fișierul de schimb de date (.eto, .epo, .esi, .esf, .emu, etc.) în timpul importului 

Exportă către Arche Building Structure  

Exportă toate elementele importate către Arche Building Structure în timpul importului fișierelor 
de schimb. Generează un fișier specific în folderul de lucru (.ito, .ipo, .isi, .isf, .imu, etc.) 

Dimensionare preliminară 

Lansează dimensionarea preliminară a unei fundaţii în timpul importului fișierelor de schimb. 
Această opțiune este disponibilă numai în modulul Reinforced Concrete Footing Designer. 

 

Selectarea elementelor: 

Nivelurile de la 

Permite selectarea nivelurilor de la care vor fi importate elementele 

Grinzile/Stâlpii/Fundaţiile de la 

Permite selectarea numărului de elemente (grinzi, coloane sau fundaţii) care urmează să fie 
importate. 

 

Configurare (disponibilă numai în modulul Reinforced Concrete Beam Designer): 

Lăţimea min. a reazemului 

Permite definirea lățimii minime a reazemului 

Lăţimea max. a reazemului 

Permite definirea lățimii maxime a reazemului. 

Importă tălpile 

Importă tălpile grinzii când este luată în considerare o secțiune T în timpul calcululului 
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Calculează grinzi cu consolă 

Lansează calculul grinzilor consolă în timpul importului 

Păstrează lăţimi diferite 

Păstrează valorile inițiale ale lățimii grinzii de-a lungul deschiderilor (din modelul Arche Building 
Structure), chiar dacă acestea sunt diferite pentru fiecare deschidere 

Lăţimea minimă a deschiderilor 

Definește lățimea grinzii constantă de-a lungul tuturor deschiderilor, egală cu lățimea minimă a 
tuturor deschiderilor 

Lăţimea medie a deschiderilor 

Definește lățimea grinzii constantă de-a lungul tuturor deschiderilor, egală cu lățimea medie a 
tuturor deschiderilor  

Lăţimea maximă a deschiderilor 

Definește lățimea grinzii constantă de-a lungul tuturor deschiderilor, egală cu lățimea maximă a 
tuturor deschiderilor. 

Îmbunătățiri pentru BD în Revit 

Conformitate cu Revit® 2018 şi Revit® 2019 

Versiunea GRAITEC Advance BIM Designers 2019 este compatibilă atât cu versiunea Autodesk Revit® 2018, 
cât şi cu versiunea 2019 a platformei. Toate comenzile, precum şi conținutul furnizat la instalare, sunt 
disponibile și deplin funcționale pe ambele versiuni ale Revit®. 

 

Gruparea grinzilor cu o singură deschidere într-o grindă cu mai multe deschideri 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Acoperirea tuturor scenariilor -> permite grinzilor definite ca fiind individuale să fie tratate ca fiind 
continue 

 Flexibilitate crescută -> calcul și desene corecte indiferent de metoda de modelare 

 

Grinzile continue pot fi modelate în Revit în două moduri echivalente: prin definirea unui singur element cu mai 
multe deschideri sau prin definirea mai multor grinzi cu o singură deschidere coliniare şi independente. 

 
O grindă cu trei deschideri                                  Trei grinzi cu o singură deschidere 

 

Cu toate acestea, în cazul calculelor statice și al dimensionării armăturii, a doua schemă poate fi tratată în două 
moduri diferite: ca un set de grinzi analizate și armate în mod individual sau ca o grindă multiplă. Primul mod 
reprezintă soluția implicită utilizată de Advance BIM Designers, dar, începând cu versiunea 2019, se permite 
manipularea grinzilor coliniare individuale ca şi cum ar fi o singură grindă continuă cu mai multe deschideri, prin 
utilizarea unei noi opțiuni de regrupare numită Creare Grindă Continuă. 
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Aceasta este disponibilă în panoul Ipoteze de pe ribbon-ul GRAITEC Concrete: 

 

 
 

După rularea comenzii, va trebui să selectați mai întâi grinzile pe care doriți să le grupați: 

 
Programul verifică apoi dacă grinzile selectate pot fi considerate ca fiind o singură grindă multiplă - trebuie 
îndeplinite următoarele condiții: 

 Grinzile au familii identice 

 Grinzile au materiale identice 

 Grinzile sunt codirecționale 

 Grinzile nu sunt deja grupate într-o altă grindă multiplă. 
 

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, va apărea o fereastră în care se introduce numele și se selectează 
șablonul elementului. Setările uneia dintre grinzile din grup pot fi selectate ca șablon. 

 

 

Gruparea grinzilor utilizează mecanismele existente deja disponibile pentru gruparea stâlpilor sau a fundațiilor 
în grupuri de calcul. Acest lucru vă permite să vizualizați starea grinzilor grupate utilizând fereastra Design 
Status (Status proiectare), precum și să efectuați modificări, cum ar fi adăugarea sau eliminarea unui element, 
modificarea unui șablon sau explodarea unui grup. 
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Notă: Un grup de grinzi trebuie să aibă un nume unic. Adăugarea sau eliminarea elementelor din grup va 
invalida statusul elementului dat fiind faptul că, prin această acţiune, ipotezele grupului nou obținut sunt 
diferite faţă de cele din grupul original. 

 Editarea numelui sau a componentelor unui grup existent poate fi efectuată și prin utilizarea 
parametrului partajat dedicat acestei funcții. 

 
 

Grinzile grupate într-o grindă multiplă sunt tratate în același mod ca şi o grindă multiplă individuală. 
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Extrase de armare native Revit 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control  -> posibilitatea alegerii tipului de extras cu control total asupra conținutului  

 Șabloane utilizator -> utilizatorul poate defini un număr nelimitat de șabloane proprii stocate extern 

 
Advance BIM Designers 2019 oferă o nouă funcție pentru crearea cu ușurință a unui Extras de Armare Revit 
pentru un element structural, bazat pe un șablon, fără a mai fi necesară parcurgerea tuturor pașilor din dialogul 
Revit. 
 
Comanda pentru crearea un nou extras de bare este disponibilă în panoul Rezultate din ribbon-ul GRAITEC 
Concrete: 

 
 
După selectarea elementului (sau a elementelor) și apelarea comenzii, va apărea o fereastră cu setări: 

  

  
Primul pas este selectarea fișierului șablon. Șabloanele sunt modele Revit, cu extrase de armare deja definite. 
Această soluție permite utilizarea aceluiași șablon pentru mai multe proiecte și/sau computere. Utilizatorul poate 
defini un număr nelimitat de fișiere-șablon proprii și fiecare dintre ele poate conține mai multe tipologiii diferite 
de extrase de bare cu configuraţii corespunzătoare (câmpuri, filtre, sortare și formatare). Modulele Advance BIM 
Designers includ fișiere-șablon prestabilite, separate pentru fiecare țară, fiecare conținând diverse configuraţii 
tipice de extrase de bare. 

În dialog există și opțiuni pentru cazul în care sunt selectate mai multe elemente: 
 

 Un extras pentru fiecare element - generează un extras separat de bare pentru fiecare element 
selectat 
În cele mai multe situații, fiecare extras este creat folosind marca elementului ca filtru: 

 
În cazul mai multor elemente din diferite categorii având aceeași marcă (de ex. un stâlp și un perete), 
extrasele pot fi definite utilizând ca filtru atât marca, cât și categoria elementelor.  
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 Creează / extinde partiția - permite definirea unei noi partiții cu un nume dat, cu scopul de a crea un 
extras comun (dacă numele ales pentru partiție nu există deja în cadrul proiectului), sau adăugarea de 
bare la o partiţie deja creată (prin tastarea unui nume de partiție deja existent) 

 
Această opțiune va suprascrie partiţia tuturor barelor din selecție și le va atribui partiția nou aleasă. 

 
 

 Utilizați partiția existentă - dintr-o selecție multiplă de armături, care pot aparține la N partiții, lista va 
fi generată numai pentru partiția selectată. Toate partițiile disponibile din selecție sunt listate pentru ca 
utilizatorul să o poată alege pe cea dorită. 
 

După ce extrasul de bare a fost generat, acesta este vizibil în navigatorul Revit Project Browser și poate fi editat 
și utilizat pentru a crea documentație. 

 

 

 
 

Este util de menționat faptul că extrasele de bare native Revit pot include toate armăturile aparținând 
elementului considerat, atât cele generate automat de BIM Designers, cât și cele adăugate manual de utilizator. 

De asemenea, este important faptul că astfel de extrase pot fi generate automat şi pentru alte obiecte în afară 
de grinzi, coloane și fundații - de exemplu pentru plăci: 

 

Notă: Pentru a crea un extras de bare pentru un anumit element, acesta trebuie să aibă setată o marcă 
structurală. 

 
Extrasele de armare native Revit pot fi generate şi automat pe planşe create de Advance BIM Designers. În 
acest scop, fereastra Setări Desene (deschisă prin comanda „Personalizare Desene” din panoul Opțiuni al 
ribbon-ului GRAITEC Concrete), oferă posibilitatea de a alege tipul de extras care urmează să fie creat pe 
desene: 

 Extras de Armare Revit – Extras de Armare nativ Revit 
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 Extras de Armare BD – Extras de Armare specific Advance BIM Designers 

Pentru fiecare opțiune, puteți selecta șablonul adecvat, precum și un tip de extras. 

 

Tipul de extras de armare selectat este apoi vizibil pe planşa generată: 
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Menținerea modificărilor manuale aplicate desenelor la recalcularea elementului 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Flexibilitate crescută -> prin salvarea modificărilor aplicate desenelor la recalcularea armăturii 

 
Una dintre îmbunătăţirile aduse versiunii Advance BIM Designers 2019 este posibilitatea de a menține 
modificările aduse desenelor pentru elementele calculate. În versiunile anterioare, dacă un element era calculat 
iar desenele de armare fuseseră deja create utilizând BIM Designers, recalcularea elementului necesita, în 
anumite situaţii,  recrearea vederilor desenului. Consecința era pierderea modificărilor manuale efectuate în 
cazul acestor tipuri de vederi. Începând cu versiunea BIM Designers 2019, recalcularea elementului nu 
cauzează pierderea tuturor modificărilor aduse desenului. În acest fel există garanţia că schimbările manuale, 
cum ar fi liniile de cotă suplimentare, armările create de utilizatori sau descrierile, sunt păstrate pe desene. 

 Notă: Modificările legate de armătura existentă care au fost schimbate ca urmare a calculelor pot fi eliminate. 

 

Posibilitatea de a salva și utiliza carcasa de armătură ca șablon 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Modelare rapidă -> armătura definită poate fi utilizată pentru alte elemente similare 
 Armătură tipică -> Permite utilizarea ușoară a armăturilor ca structuri tipice în diferite proiecte 

 
Advance BIM Designers 2019 oferă o nouă funcționalitate care permite salvarea cu ușurință în fișierul 
corespunzător a armăturii create de modulul BIM Designers pentru un element selectat, astfel încât aceasta să 
poată fi folosită ca șablon pentru alte elemente. 
 

 

 

Notă: În versiunea actuală, mecanismul pentru salvarea carcaselor de armătură este disponibil pentru armătura 
creată de modulul BIM Designers pentru grinzi, coloane și fundaţii. 

Comenzile de gestionare a șabloanelor pentru carcasele de armătură sunt disponibile în panoul Rezultate de 
pe ribbon-ul GRAITEC Concrete: 
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Există trei comenzi: 

 Salvare – salvează o carcasă de armătură a elementului selectat în fișierul .gtcx. Această comandă 
necesită selectarea unui singur element din cadrul următoarelor categorii: stâlp structural, grindă 
structurală sau fundație structurală. Comanda vă permite să selectați orice folder pentru salvarea 
fișierului. Șabloanele (fișiere .gtcx) pot fi utilizate în cadrul proiectului curent sau al oricăror alte 
proiecte Revit. 

 

 Încărcare –încarcă o carcasă de armătură pentru elementul selectat din fișierul .gtcx. Veţi putea crea 
cu ușurință o armătură pentru o selecție unică sau multiplă de elemente care aparţin aceleiași 
categorii structurale cu cea a elementului pentru care este salvată carcasa de armătură. Carcasele 
salvate pot fi aplicate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții: aceleași coduri de proiectare, 
aceeași tipologie structurală și o formă similară a secțiunii. 

 Setări – Definiți modul de ajustare a carcasei rezultate pentru elementul/ele nou creat/e. Opțiunile 
disponibile permit păstrarea spaţierii sau a cantității de armătură pentru elementele țintă cu dimensiuni 
diferite faţă de elementul sursă. 

 

Setările sunt definite separat pentru armătura longitudinală și transversală. 

 Keep quantity (Păstrează cantitatea) - menține fixă cantitatea de armătură și distribuţia barelor și 
recalculează spaţierea pentru fiecare pachet de bare; 

 Keep spacing (Păstrează spaţierea) - menține fixă spaţierea pentru distribuția barelor și recalculează 
cantitatea de bare pentru fiecare pachet. 

Posibilitatea aplicării de șabloane pe elemente structurale 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai mult control  -> posibilitatea de a seta șabloane de proiectare la nivel global sau individual 

 
„Șabloanele de Proiectare” reprezintă o metodă foarte convenabilă de a seta parametri dimensionali pentru 
elementele analizate. Setarea șabloanelor poate fi efectuată la nivel global pentru toate elementele dintr-o 
anumită categorie (grinzi, stâlpi, fundaţii) prin accesarea dialogului deschis cu comanda „Șabloane de 
Proiectare” (disponibilă în panoul Opțiuni de pe ribbon-ul GRAITEC Concrete). 
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Începând cu Advance BIM Desigers 2019, utilizatorul are posibilitatea de a alege ce proprietăți și setări vor fi 
importate din șablon pentru elementele curente. Sunt posibile orice combinații între casetele de selectare. 
Debifarea tuturor opțiunilor este echivalentă cu setarea opțiunii "Niciun șablon" pentru elementele respective. 

Advance BIM Designers 2019 oferă, de asemenea, posibilitatea de a crea șabloane de proiectare personalizate 
pentru fiecare element (nu numai pentru întregul proiect) sau pentru o selecție de elemente multiple. Acest lucru 
se poate realiza în fereastra Status Proiectare pentru oricare dintre elementele listate, prin alegerea unui șablon 
potrivit din lista disponibilă în noua coloană „Şablon”.  

 

 

Pentru a facilita atribuirea șabloanelor de proiectare unui grup de elemente, șablonul selectat din listă pentru un 
anumit element va fi aplicat tuturor elementelor selecţionate din aceeași categorie (stâlp, grindă și fundație). 
Dacă utilizatorul dorește să aplice șablonul numai pentru un singur element, acesta trebuie să fie debifat 
(utilizând casetele de selectare disponibile în prima coloană). 

Informațiile despre șablonul de proiectare definit în prezent sunt, de asemenea, vizibile direct în secţiunea de 
proprietăți ale elementului, într-un nou parametru partajat: 
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Îmbunătățiri diverse 

 
Advance BIM Designers 2019 aduce și multiple îmbunătățiri diverse. Mai jos puteţi găsi o listă a celor selectate. 

 

Îmbunătățirea desenelor secțiunilor în versiunea standalone a modulului Reinforced Concrete Beam 
Designer 

Pe secțiunile grinzii sunt afișate toate barele longitudinale intersectate de adâncimea de tăiere, nu 
doar cele intersectate de secțiunea însăşi. (#7376) 

 

Posibilitatea de a seta „Nivelul de detaliere” în vederile Revit folosind comanda „Vizibilitate Armături” 

Comanda Vizibilitate Armături, disponibilă în mediul Revit, include acum posibilitatea de a seta 
nivelul de detaliere împreună cu aspectul armăturii selectate. (#6269, #8931) 

 

 

Notă: În timp ce „Aspectul” și „Vizibilitatea” armăturii se referă numai la componentele armăturii, nivelul de 
detaliere se aplică elementelor din toate categoriile aparţinând proiectului. 

Parametru partajat Revit pentru grupuri 

Un nou parametru partajat, cu informații despre apartenenţa elementului la grup, a fost adăugat la 
proprietățile elementului în Revit (grindă, fundație şi stâlp structurali). Pentru stâlpi și fundaţii, acesta 
indică asocierea cu un grup de proiectare, în timp ce pentru grinzi indică apartenenţa la un grup de 
continuitate (adică grupuri care formează o grindă continuă). 
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Previzualizare în miniatură pentru fișierele Advance BIM Designer  

Pentru a face mai ușoară recunoașterea modelelor și a modulelor create, toate fișierele GTCX pot 
acum afișa previzualizări în miniatură. (#7773) 

 
 

Posibilitatea de a ascunde în notele de calcul un tabel cu definiția combinațiilor de încărcări dacă este 
prea lung 

Această opțiune este localizată în dialogul Setări note de calcul. Când este opțiunea este activă, se 
verifică dacă numărul de combinații este mai mare decât limita = 100. Dacă este mai mic, în notele de 
calcul va fi generat un tabel cu definiția tuturor combinațiilor de încărcări, acesta fiind amplasat după 
tabelul cu definiția cazurilor de încărcare. Dacă numărul combinațiilor depășește această limită, atunci 
nu se mai generează tabelul cu combinații de încărcări. Acest lucru permite evitarea generării de 
rapoarte prea lungi. 

Notă: Această opțiune nu influențează raportul special cu lista cazurilor de încărcare și a combinațiilor de 
încărcări. 

  

Mărci de bare în dialogurile pentru armătură 

Pentru a îmbunătăți controlul asupra armăturii generate, în fiecare dialog pentru armătură disponibil 
din Rezultate este introdus un nou câmp cu rol informativ în care este afişată valoarea mărcii atribuite 
unei anumite bare. (#8406) 
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Limitarea posibilității de încărcare a proiectului dacă a fost elaborat într-o versiune mai nouă a 
programului 

Această restricție este menită să împiedice pierderea informațiilor despre conținut/proiect atunci când 
se încărcă unui proiect mai nou cu ajutorul unei versiuni anterioare a BIM Designers. (#7738) 

 

Posibilitatea de a alege rezistența la întindere a betonului pentru calcularea săgeţii 

Pentru verificarea săgeţilor prin calcul conform EN1992-1-1, există posibilitatea de a alege rezistența 
la întindere pentru calculele Mcr (conform 7.4.3(4)). Acest lucru permite forțarea valorii rezistenței 
betonului fie la fctm (recomandat a fi utilizat în cazuri generale), fie la fctm,fl (recomandat a fi utilizat când 
nu există eforturi axiale de întindere). (#9162) 

  
 

Posibilitatea de a face clic pe reprezentarea în 3D a încărcărilor pentru a deschide Lista de încărcări 

Pentru a facilita verificarea/modificarea încărcărilor definite, atunci când faceți clic pe reprezentarea 
grafică a încărcării, se deschide dialogul specific cu definiția sa. (#7617) 

  

Gamă selectabilă de șabloane încărcate 

Atunci când se creează un proiect nou cu ajutorul unui șablon deja existent, puteţi acum specifica 
datele care trebuie încărcate din șablon. (#7917) 
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Reorganizarea dialogului eforturilor interne pentru grinzi 

Fereastra de dialog a eforturilor interne poate fi regăsită acum ca o filă separată în fereastra Definiţie 
încărcări. Pentru toate cele patru file secundare („Forță axială”, „Moment încovoietor”, „Forță de 
forfecare”, „Moment de torsiune”) sunt acum disponibile, în mod frecvent, setări în partea superioară 
(când se efectuează o modificare în prima filă, ea se va aplica în toate filele). 

  

  

Posibilitatea de a defini pe stâlpi mustăţi de legătură în formă de L ancorate în grinzi 
În fereastra de dialog Ipoteze Armare din fila „Mustăți superioare”, există posibilitatea de a activa 
opțiunea de creare a unor mustăţi de legătură superioare în formă de L ancorate în toate cele patru 
grinzi conectate. Opțiunea necesită grinzi adiacente tuturor celor patru muchii ale stâlpului și este 
disponibilă numai pentru stâlpii cu formă pătrată sau dreptunghiulară. (#7713) 

 

 
 

Parametri medii ai solului pentru solul multistrat în notele de calcul 

În notele de calcul care includ calculul capacităţii portante se pot acum vizualiza valorile utilizate ale  
parametrilor solului. Pentru analiza capacităţii portante pe sol omogen, se consideră parametrii solului 
definit. Pentru analiza analiza capacităţii portante având activată opțiunea „Se consideră calculul 
multi-strat", se consideră parametrii medii ai solului, calculați conform procedurii provenite din codul 
DIN 4017. 

 

   

 



Noutăți în GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

42  

 
 

Notă: Opțiunea de a activa calculul multi-strat poate fi setată în caseta de dialog Ipoteze Generale și este 
disponibilă numai pentru localizările selectate. 

 

 

Localizare nouă a comenzilor pentru salvarea și imprimarea desenului curent 

Pictogramele pentru comenzile care permit salvarea și imprimarea desenului curent sunt acum 
localizate direct în previzualizarea acestuia. Astfel, comenzile necesare vor fi găsite mai ușor și mai 
rapid, indiferent dacă lucraţi pe o versiune standalone sau în mediul Advance Design. 

 

 

 

Modificări în lista șabloanelor pentru extrasele de bare  

Au fost aduse modificări șabloanelor pentru extrasele de bare ISO 4066 (redenumite ISO 3766 și 
modificate în privinţa denumirii coloanelor selectate ale extrasului de bare pentru a fi în concordanță 
cu codul ISO). 

 



Noutăți în GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

 

 43 

Advance BIM Designers – Steel Series 
 

Advance BIM Designers 2019 aduce multe îmbunătățiri şi caracteristici noi modulelor Steel Connection 
Designer şi Stairs and Railings. 

Advance BIM Designers – Steel Connection Designer 

O categorie nouă de îmbinări – „Gable Wall End Plate” (grindâ-stâlp de fronton) 

Cea mai recentă versiune a programului introduce noi categorii de îmbinări, cum ar fi „Gable wall end plate” 
(grindâ-stâlp de fronton) . 
Este o îmbinare fixă cu placă de capăt a stâlpului sub grinda continuă. 
 

 
 
 

Noul tip de îmbinare permite diferite configurații de geometrie pentru plăci și rigidizări definite pe o grindă și un 
stâlp. Pentru a facilita modelarea soluțiilor uzuale, au fost pregătite trei șabloane inițiale pentru schemele tipice: 

 
 

 
 

Setările inițiale pot fi modificate prin adăugarea unor rigidizări sau prin specificarea prelucrărilor, a dispunerii 
şuruburilor și a sudurillor. Pot fi definite îndeosebi următoarele rigidizări și plăci suplimentare: 

 Plăci de calaj între placa de capăt a unui stâlp şi grindă 

 Rigidizări inimă pe grindă şi / sau stâlp 

 Rigidizări stâlp prin plăci externe 

 Vute pe un stâlp (făcute din plăci sau profile) 

 Rigidizări grindă (mediane, peste talpile stâlpului, peste capetele vutelor) 

 Placa de rigidizare a inimii grinzii (pe una sau ambele părți) 
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Pe platforma Advance Design, datele referitoare la elementele conectoare și la forțele interne pot fi transferate 
automat către îmbinare. 

 

 
 

O categorie nouă de îmbinări – Splice (cu eclise) 

Ultima versiune a programului introduce noi categorii de îmbinări – Splice (cu eclise). 
Este o îmbinare fixă, care permite conectarea a două elemente coliniare (grindă-grindă sau stâlp- stâlp), 
utilizând plăci definite pe tălpi și inimi. 
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Noul tip de îmbinare permite diferite configurații conectoare cu șuruburi sau prin sudură pentru plăcile definite 
pe una sau pe ambele părți ale inimii și / sau ale tălpilor. Pentru a facilita modelarea soluțiilor uzuale, au fost 
pregătite trei șabloane inițiale pentru schemele tipice: 
 

 
 

 
Setările inițiale pot fi modificate atât prin adăugarea de plăci sau profile conectoare, cât și prin ajustarea 
dispunerii șuruburilor sau a sudurilor, permițând astfel definirea diferitelor configurații. 
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Pe platforma Advance Design, datele referitoare la elementele conectoare și la forțele interne pot fi transferate 
automat către îmbinare. 

 

 
 

Îmbunătăţiri în calculul privind rezistenţa la rupere în bloc 

Începând cu noua versiune, calculul rezistenţei la rupere în bloc din cadrul proiectului ia în considerare 
excentricitatea încărcărilor. Acest lucru este important mai ales dacă un grup de șuruburi este supus încărcării 
excentrice (iar linia centrală a unui grup de şuruburi nu corespunde liniei centrale a grinzii). Rezistența la rupere 
în bloc este apoi calculată în conformitate cu punctul 3.10.2 (3) din EN 1993-1-8. 
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Îmbunătățiri în verificarea inimii grinzii principale la îmbinările cu corniere pe ambele părţi 

În timpul verificării inimii grinzii principale la îmbinările cu corniere şi grinzi definite pe ambele părţi, forţa 
tăietoare utilizată este considerată ca fiind suma forțelor tăietoare provenite de la fiecare grindă secundară. 
 
În timpul calculului îmbinărilor cu corniere şi grinzi definite pe ambele părţi, forța tăietoare utilizată pentru 
verificarea inimii grinzii principale este acum calculată ca fiind suma forțelor tăietoare provenite de la fiecare 
grindă secundară. 
 

 
 

Îmbunătățiri ale dialogului de  „Încărcări” și ale dialogului de „Combinaţii” 

Dialogul pentru definirea cazurilor de încărcare, a combinaților de încărcări și a încărcărilor este îmbunătățit în 
mod similar cu dialogul corespunzător din modulele Reinforced Concrete, incluzând: 

 

 Posibilitatea de a adăuga / elimina cu ușurinţă cazurile de încărcare şi încărcările din tabel 

 Posibilitatea de a importa / exporta combinații de încărcări utilizând Excel 

 Posibilitatea de a importa / exporta încărcări utilizând Excel 
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Îmbunătăţiri în generarea notelor de calcul 

Advance BIM Designers 2019 aduce o serie de îmbunătățiri legate de generarea notelor de calcul care sunt 
comune tuturor modulelor, inclusiv Steel Connection Designer. Acestea reprezintă modificări privind: 
 

 Accesul direct din ribbon, panoul Note de calcul prezentând modificări în ceea ce privește afișajul și 
numărul de comenzi disponibile 

 Setările și ajustarea conținutului - este disponibil un nou dialog cu setările notelor de calcul 

 Procesul de generare - inclusiv posibilitatea de a anula generarea notei de calcul și de a genera 
previzualizarea notei într-o fereastră separată. 

 
 

 
 

Pentru mai multe detalii despre îmbunătăţirile de mai sus, consultaţi descrierea noutăților din secțiunea dedicată 
modulelor de beton armat. 

Posibilitatea de a calcula șuruburile pretensionate în îmbinările cu elemente solicitate la 
forfecare 

 
Pentru a permite calcularea îmbinării utilizând șuruburi pretensionate, a fost adăugată o nouă listă în fila 
„Definire” din dialogul Şuruburi:  „Conection category” (Categorie de îmbinare). Lista este disponibilă numai 
pentru șuruburi  care au selectate clasele 8.8 sau 10.9. Lista derulantă conține trei categorii de îmbinări cu 
șurub (conform EN 1993-1-8, tabelul 3.2): 

 A (îmbinări care lucrează la forfecare),  

 B (îmbinări rezistente la lunecare în starea limită a exploatării normale) 

 C (îmbinări rezistente la lunecare în starea limită ultimă) 
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Dacă este selectată categoria de îmbinare B sau C, se afişează o listă suplimentară, „Surface friction” 
(Suprafața de frecare). Conține patru clase de suprafețe de frecare (A, B, C și D) pentru selectarea factorului de 
lunecare μ corespunzător în cazul șuruburilor pretensionate (conform EN 1993-1-8, tabelul 3.7). 

Notă: Aceste noi opțiuni sunt disponibile numai pentru următoarele categorii de îmbinări: „Cu eclise”, „Cornier” 
și „Guseu”. 

Posibiliatea de a edita coeficienţii parțiali de siguranță  

 
Coeficienţii parțiali de siguranță suplimentari utilizaţi în cazul rezistenței la lunecare și a șuruburilor 
pretensionate (γ M3, γ M3ser, γ M7) pot fi acum modificaţi prin dialogul Opţiuni de calcul. 

 

 

Notă: Acești noi factori parțiali sunt disponibili numai pentru următoarele îmbinări: „Cu eclise”, „Cornier” și 
„Guseu”. 

Posibilitatea de a genera combinații de încărcare SLS 

 
Pentru a permite verificările necesare în cazul categoriei de îmbinări de clasă B, noua versiune a Advance BIM 
Designers permite generarea combinațiilor de încărcare SLS (stare limită de serviciu). 
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Notă: Combinaţiile SLS pot fi definite numai pentru următoarele îmbinări: „Cu eclise”, „Cornier” și „Guseu”. 

 

O listă nouă de ancore drepte cu placă 

În plus faţă de lista standardelor de ancorare disponibile,  a fost adăugată o nouă listă cu tije de ancorare drepte 
cu placă. Aceasta este disponibilă după selectarea opţiunii „Standard ancore”/„Franţa”/„Straight flat with anchor” 
(Ancoră dreaptă plată) în fila „Definiţie” din fereastra Ancore. 

 

 
 
  

Divizarea capitolului despre rigiditatea la rotire într-o notă de calcul detaliată 

 
Capitolul despre rigiditatea la rotire inclus într-o notă de calcul detaliată a fost împărțit în două capitole separate:
  

 Calcul rigidității la rotire - include detalii despre rigiditatea calculată 
 Clasificarea rigidității la rotire - include detalii despre clasificarea rigidității îmbinării. 
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Advance BIM Designers – Stairs and Railings Designer 

Compatibilitate cu Autodesk Advance Steel® 2019 

Versiunea 2019 a programului GRAITEC Advance BIM Designers Stairs and Railings este compatibilă cu 
Autodesk Advance Steel® 2019. 

Tipuri noi de scări 

Deși scările cu trepte drepte și podeste sunt simple din punct de vedere al proiectării, noua versiune a modulului 
oferă multe opțiuni, ceea ce face ca scările drepte să nu fie doar funcționale ci şiestetice , în funcție de cerinţele 
utilizatorilor. 

 

Scări cu o singură rampă sau scari  cu rampe multiple 

O scară dreaptă poate fi definită ca având o singură rampă cu trepte drepte care conectează două niveluri într-o 
clădire sau poate fi definită cu podeste intermediare care o divizează în segmente/rampe egale. 
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Exemple: 

 
Scară dreaptă cu o singură rampă 

 
 
 

 
Scară în formă de L - (scară cu întoarcere la 90⁰) Scară în formă de U (scară cu întoarcere la 180⁰) 
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Scară în formă de U cu podest la jumătate                        Scară în formă de S cu podest la jumătate 

 
 
 

Geometrie flexibilă a scărilor 

Cele mai comune tipuri de scări întâlnite în clădiri au aceeași lățime pe întreaga lungime a desfăşurării lor. 
În unele cazuri, pentru a oferi utilizatorilor o flexibilitate completă, geometria poate fi ajustată, ceea ce face 
posibilă definirea unor lățimi diferite pentru fiecare rampă. 
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Notă: Această opţiune este disponibilă şi pentru scările balansate. 

Tipuri noi de grinzi de vang 

Fie că vorbim despre scări cu laturi deschise, adiacente unui perete sau între doi pereți, fiecare situație poate fi 
creată utilizând versiunea 2019 a modulului Stairs & Railings. 
 
 



Noutăți în GRAITEC Advance BIM Designers 2019 

 

 55 

Alternativele la grinzile de suport care pot fi alese sunt următoarele: 
 Grindă de vang cutată realizată din ţevi – treptele sunt dispuse peste vanguri 

 
 Grindă de vang cu cantul superior cutat, realizată din plăci -  treptele sunt dispuse peste vanguri 

 
 
 
 

 Grindă de vang cutată realizată din ţevi – treptele sunt dispuse intre vanguri 
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Grindă de vang cu canturi continue realizată din profile sau plăci – treptele sunt dispuse intre vanguri 

 

Notă: Aceste opţiuni sunt valabile şi pentru scările balansate. 

Poziţionarea scărilor între două nivele 

 
Poziția primei sau ultimei trepte poate fi ajustată în funcție de planşeul creat în prealabil. 
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Notă: Planşeele nu sunt incluse în macro-ul Stairs, fiind modelate separat folosind opțiunea Advance Steel – 
„Create Rectangular slab” (Creează Placă dreptunghiulară). 

Utilizatorii vor putea seta poziția primei trepte în dreptul sau deasupra nivelului planşeului introducând o valoare 
dorită (la fel şi pentru ultima treaptă). 
Aceste opțiuni sunt disponibile după selectarea tab-ului „First/ Last Tread” (Prima/Ultima Treaptă) din categoria 
„Tread Details” (Detalii Trepte). 
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Forma capetelor grinzilor de sprijin va fi ajustată în funcție de opțiunile alese. 
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Notă: Aceste opţiuni sunt valabile şi pentru scările balansate. 

Lățimi diferite pentru trepte 

Pentru scările cu o singură rampă, orice treaptă poate fi transformată într-un podest intermediar, făcându-o mai 
sigură cu aceasta zonă de odihnă. Acest lucru se poate realiza în fereastra Edit steps (Editare trepte) din 
categoria Tread Details (Detalii Trepte). 
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Pentru fiecare tip de scară (dreaptă, cu întoarcere la 90⁰, la 180⁰, balansată) utilizatorii pot defini o lățime diferită 
pentru ultima treaptă, iar prin introducerea unei valori corespunzătoare, pot obține un podest sau o treaptă 
superioară mai scurtă. 
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O îmbinare de colţ nouă 

Au fost adăugate noi opțiuni pentru îmbinări de colț într-o categorie nouă numita „Corner editing” (Editare colț) 

 
 
Pentru grinzile de vang realizate din plăci, îmbinarea este de tip parametric, cu lambă şi uluc. 
 

 
 
Pentru grinzile de vang realizate din secțiuni tubulare, îmbinarea se poate realiza printr-o tăietură oblică sau 
perpendiculară pe suprafața celuilalt element. De asemenea, unul dintre elemente poate fi extins pentru a fixa 
scara intr-un perete. 
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Notă: Aceste opţiuni sunt valabile şi pentru scările balansate. 

O îmbinare nouă pentru trepte (elemente de suport pentru trepte) 

A fost introdusă posibilitatea utilizării unor conectori suplimentari (suporturi) între treaptă și grinda de susţinere a 

scărilor. Suporturile pot fi realizate din plăci sau profile plate, au dimensiuni parametrice și pot fi sudate sau 

prinse cu şuruburi de trepte. 

Aceste opțiuni sunt disponibile în tab-ul „Connections” (Îmbinări) din categoria Tread (Treaptă). 
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Notă: Aceste opţiuni sunt valabile şi pentru scările balansate. 

Salvarea dimensiunilor treptelor 

Tot în categoria Tread (Treaptă), au fost introduse noi opțiuni care permit salvarea dimensiunilor treptelor în 
catalogul utilizator.  
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Definirea poziţiei montanţilor în puncte specifice 

O nouă opţiune pentru definirea montanţilor, care aduce o îmbunătățire majoră dar și o creștere a flexibilității, a 
fost introdusă pentru toate tipurile de balustrade: posibilitatea de a alege o poziție specifică pentru fiecare 
montant prin selectarea punctelor de definire de-a lungul unei linii. 

 

O îmbinare nouă pentru baza montantului  

O îmbinare nouă pentru baza montantului de balustradă este disponibilă în versiunea 2019 a modulului. 
Îmbinarea „Stiffener T-plates” (Plăci de rigidizare în formă de T) este definită prin intermediul plăcilor şi 
șuruburilor şi este acum disponibilă în macro-ul Standard Railing. 
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Opțiunea de definire a găurilor pentru scurgerea surplusului de galvanizare 

A fost introdusă posibilitatea de a defini patru noi tipuri de găuri pentru galvanizare: 

 Gaură ovalizată în îmbinarea „montant - mana curenta” 

 Gaură ovalizată în îmbinarea „montant - bara orizontala” 

 Gaură ovalizată în îmbinarea „montant – grind” (la baza montantului) 

 Gaură în placa de capăt – forma găurii corespunde conturului montantului. 
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1. 2. 
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Îmbinarea dintre două segmente de balustradă 

O îmbinare nouă, cu ţeavă și șurub, care uneşte două segmente separate de balustradă, este disponbilă 
începând cu versiunea 2019 a modulului. 
 

 

3. 
4. 
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