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Introducere în versiunea GRAITEC Advance PowerPack pentru 
Revit® 2018 
Noutățile implementate în versiunea GRAITEC Advance PowerPack pentru Revit® 2018 răspund cerințelor mai 
multor categorii de utilizatori, și prin urmare, noile instrumente care au fost incluse în această versiune sunt 
aplicabile unei mari varietăți de proiecte. Acestea includ, pe lângă funcţionalităţile structurale şi arhitecturale, un 
nou set de instrumente dedicate în mod special modelelor MEP. 

Prin urmare, a fost necesară reorganizarea ribbon-ului pentru a integra noile funcţionalităţi și pentru a obține o 
interfaţă uşor de utilizat. Deoarece noile instrumente sunt incluse printre cele vechi, utilizatorii sunt deja 
familiarizați cu panourile și cu aranjarea iconițelor și încă dispun de posibilitatea de a personaliza ribbon-ul în 
funcție de propriile nevoi. 

De asemenea, această versiune include câteva schimbări majore în ribbon: migrarea panoului de  
“Armare” din PowerPack pentru Revit către aplicația Reinforced Concrete BIM Designers, ca rezultat al nevoii 
utilizatorilor de a avea un pachet mult mai compact de armare ce include calcul, carcase de armare, desene, 
rapoarte și detalii, toate la un loc. 

 
 

 

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

1: Compatibilitate cu Revit® 2017 şi Revit® 2018 
Versiunea 2018 de GRAITEC PowerPack pentru Revit® este compatibilă cu versiunile 2017 și 2018 de 
Autodesk Revit®. Această compatibilitate se aplică, de asemenea și pentru plugin-ul BIM Connect care poate fi 
instalat separat de PowerPack. Toate comenzile sunt disponibile și funcționale pe ambele versiuni de Revit®, la 
fel ca și conținutul oferit la instalare. 

Această versiune de PowerPack adaugă posibilitatea de a instala numai anumite elemente, precum Manager-ul 
de Familii, Link-ul către Excel şi Manager-ul de Filigrane. 

2: Pregătește modelul din fundal 
Aceasta este o practică comună pentru inginerii MEP şi structuri, oferindu-le posibilitatea de a-și curăţa fişierele 
pe care le primesc de la arhitecți înainte de a le insera în modelele lor. Noua comandă Pregătește modelul din 
fundal din PowerPack for Revit® a fost concepută pentru pregătirea modelului arhitectural din fundal înainte de 
a-l atașa la modele structurale sau MEP. 

 
Un meniu pop-up cu mai multe opţiuni apare după ce comanda este selectată: 

 
Fişierul sursă: arată calea către proiectul Revit selectat. Făcând clic pe butonul de navigare, se deschide o 
fereastră de dialog ce permite utilizatorului să acceseze calea către proiectul selectat. 

 
Pasul 1 - repartizare 

Detașați fişierul de Fişierul central: dacă opțiunea este bifată, un fişier separat este creat, împiedicând astfel 
sincronizarea cu fişierul principal. 
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Pasul 2 - audit 

Auditeaza fişierul: dacă este bifată, PowerPack va instrui Revit să efectueze un audit pe fişier. Funcţia de 
Audit scanează, detectează şi remediază elementele corupte din model. Însă, funcția nu oferă feedback despre 
elemente corectate. 

 
Pasul 3 - vederi nefolosite 

Ştergeţi toate vederile şi planșele din fişier cu excepţia vederii active: efectuează acțiunea descrisă. 

Ştergeţi toate vederile şi planșele cu excepţia planurilor de etaj și tavan şi a vederii active: efectuează 
acțiunea descrisă. 

 
Pasul 4 - elementele nefolosite 

Elimină toate elementele nefolosite: dacă este bifată, vederile nefolosite, familiile şi alte obiecte din proiect 
sunt eliminate pentru a îmbunătăţi performanţa şi a reduce dimensiunea fişierului. 

 
Pasul 5 – Fișiere inserate 

Elimină toate inserarile: dacă este bifată, PowerPack va elimina toate legăturile active ale fişierului. 

Setați toate inserările ca Overlay: dacă este bifată, link-urile inserate vor fi afişate în funcţie de tipul de 
referinţă overlay, care nu va încărca modele integrate în modelul gazdă, astfel încât acestea nu vor fi afişate în 
proiect. 
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3: Ataşaţi modelul din fundal 
Modelul inserat din fundal este un instrument nou, care leagă fişierul arhitectural din fundal în modelul MEP 
sau cel structural. Utilizatorii pot alege dintre diferite opţiuni, cum ar fi transferul standardelor de proiect din 
fișierul inserat, copierea domeniului de vizibilitate din fișierul din fundal şi opțiunea a transforma link-ul în 
element definitoriu pentru camere. 

 

 
Pasul 1 - atașați modelul din fundal 

Fişier din fundal: arată calea către proiectul din fundalul Revit. Făcând clic pe butonul de navigare, se 
deschide o fereastră de dialog ce permite utilizatorului să acceseze calea către proiectul selectat. 

 
Pasul 2 - standarde de proiect 

Transferul standardelor de proiect: oferă posibilitatea de a transfera standardele de proiect, inclusiv: tipuri de 
familie, grosimi de linie, materiale, template-uri vizuale şi stiluri de obiect, setări mecanice, ţevi şi setări 
electrice, stiluri de adnotare, scheme de culori şi modele. 

 
Pasul 3 - contur 

Copiază domeniul de vizibilitate din modelul inserat în modelul actual: permite utilizatorului să copieze 
domeniul de vizibilitate din modelul inserat în modelul principal sau să le ignore. 
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Pasul 4 - delimitare cameră 

Defînește modelul inserat ca element demarcant de camere: permite definirea elementelor importate ca 
elemente definitorii de camere. Pentru a indica dacă un element poate fi utilizat pentru a defini limitele de 
cameră pentru calcularea suprafeței încăperii şi a volumului, trebuie să specificaţi că elementul este definitoriu 
de încadrare. 

 
Pasul 5 - niveluri 

Aliniaţi nivelurile existente: efectuează acțiunea descrisă. 

 

4: Creaţi vederi 
Nouă funcţionalitate Creaţi vederi permite utilizatorilor să cereeze rapid şi eficient vederi bazate pe template-uri 
de vederi. Selecţia mai multor niveluri şi mai multor template-uri de vedere, inclusiv planuri de etaj, planuri de 
tavan şi planuri structurale este acum posibilă. Toate vederile vor fi denumite după numele de nivel şi template-
ul de vedere. 

 
Dialogul comenzii Creați vederi în plan pentru niveluri este împărţit în două secţiuni: 

 
Opţiunile din secţiunea Creați sunt legate de metoda de creare şi oferă posibilitatea de a alege dintre a crea un 
singur tip de plan sau mai multe. Fiecare tip de plan are alăturat un meniu drop-down din care utilizatorul poate 
alege ce tip de şablon dorește să utilizeze pentru o anumită vedere. 
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Meniul drop-down listează toate template-urile încărcate în proiectul de Revit, permițând utilizatorului să creeze 
cu ușurință vederi cu un anumit template asociat, ceea ce mărește eficiența când se are de a face cu anumite 
standarde din companii. 

 
Opțiunile din secțiunea Creați vederi pentru nivelurile selectate ilustrează toate vederile existente în proiect, 
oferind utilizatorului de Revit oportunitatea de a alege ce vedere să creeze, din toate vederile create în fișier.  

5: Unire & Separare Geometrie 
Unire & Separare Geometrie este o nouă funcționalitate gândită să îmbunătățească metoda de lucru 
laborioasă a Revit-ului când vine vorba despre unirea geometriei și schimbarea ordinii în care elementele au 
fost alăturate. 

 
Aceasta este o funcţie automată, care permite utilizatorilor să alegă între tipurile de elemente ce pot fi unite, şi 
să schimbe cu uşurinţă ordinea intersecţiei lor. 

Dialogul asociat prezintă un număr de opţiuni din care utilizatorul poate alege pentru a obține rezultatul dorit: 

 



Noutăți în GRAITEC Advance PowerPack 2018 

10  

Configurare 

Butonul Setări  accesează fereastra Manager-ului de Configuraţii, unde utilizatorul poate adăuga 
presetări bazându-se pe regulile folosite în prezent. 

Implicit, caseta de dialog va arăta doar un "default" de configurare. Configuraţiile noi pot fi create făcând clic pe 
butonul Adăugare nou, care deschide o fereastră de dialog nouă folosită pentru a introduce un nume de 
configurare. 

Configuraţiile pot fi exportate şi salvate pentru a fi utilizate pe viitor în alte proiecte. De asemenea, presetările 
pot fi importate utilizând butonul Import din fișier. 

 
După crearea/importul/exportul de configurații prestabilite, acestea vor fi listate în meniul de configurații curente 
pentru a putea fi folosite cu ușurință. Avantajul major al acestei funcționalități este că toate cele trei discipline 
din Revit pot avea presetări separate. 

Gama 
Secțiunea Gamă a dialogului se referă la domeniul în care funcționalitatea poate opera și la elementele ce pot fi 
incluse sau excluse din acest proces. 
 Sfera de acțiune: selectaţi una dintre opţiunile disponibile: Proiect (afectează toate elementele 

vizibile în tot proiectul), Vedere activă (afectează elementele din vederea în care utilizatorul se află) şi 
Selecţie (oferă utilizatorului opţiunea de a uni doar o selecţie de elemente).  

 Exclude: selectaţi una dintre opţiunile disponibile: Elemente ascunse temporar (exclude/include 
elementele ascunse în procesul de unire) și Toate elementele structurale (exclude toate elementele 
care au rol structural). 

Reguli 
Această secţiune include trei mari categorii, fiecare având asociat un meniu drop-down cu mai multe opţiuni: 
 Operațiune se referă la tipul de funcţionalitate pe care utilizatorul doreşte să o execute. 
 Prima categorie și a doua categorie enumeră toate elementele pe care Revit le poate uni sau 

separa. 

 



Noutăți în GRAITEC Advance PowerPack 2018 
 

 11 

 Pentru a permite sau dezactiva o anumită regulă, bifaţi sau debifaţi caseta aferentă regulii sub 
categoria Este activată. 

 Pentru a schimba prima categorie cu a doua categorie, faceţi clic pe butonul  de la coloana de 
lățime. 

Ultimele 4 coloane în secţiunea Reguli afişează informaţii statistice: Numărul de intersecţii, Numărul de 
elemente ce nu s-au alăturat, Numărul de elemente ce s-au alăturat şi Numărul de elemente alăturate invers. 

Notă:  În mod implicit, această informație statistică este calculată automat după fiecare modificare a 
informațiilor în interfaţă. Funcțiunea poate fi oprită prin deselectarea Calculului automat de statistici 
după fiecare schimbare în interfață. Dacă această funcționalitate este dezactivată, utilizatorul va 
putea rula comanda ori de câte ori este necesar, făcând clic pe butonul Recalculare statistici. 

6: Izolație conductă 

 
O altă funcţionalitate utilă pentru comunitatea MEP este nouă comandă Izolație conductă care asociază 
automat izolaţia sistemelor de instalaţie bazându-se pe parametrii precum diametrul exterior sau interior, sau 
după o anumită valoare. Caseta de dialog este structurată în patru secţiuni: 
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Configurare 

Această secţiune este utilizată pentru salvarea configuraţiilor. Butonul Setări  accesează fereastra 
Manager-ului de configuraţii, unde utilizatorul poate adăuga presetări bazându-se pe regulile folosite în 
prezent. 

Implicit, caseta de dialog va arăta doar un "default" de configurare. Configuraţiile noi pot fi create făcând clic pe 
butonul Adăugare nou, care deschide o fereastră de dialog nouă folosită pentru a introduce un nume de configurare. 
Configuraţiile pot fi exportate şi salvate pentru a fi utilizate pe viitor în alte proiecte. De asemenea, presetările pot fi 
importate utilizând butonul de Importare din fișier.  

 
După crearea/importul/exportul de configuratii prestabilite, acestea vor fi listate în meniul de configurații curente 
pentru a putea fi folosite cu usurință. Avantajul major al acestei funcţionalităţi este că toate cele trei discipline 
din Revit pot avea presetări separate. 

Izolație pe tip de sistem 
 Tip sistem: meniul drop-down conţine toate tipurile de sisteme din Revit ce pot fi izolate, permiţând 

utilizatorului să selecteze un tip de sistem pe care să se aplice izolaţia. Această funcţie accelerează 
procesul lung de aplicare a izolației pe un număr mare de conducte. 

 
 Tip izolație: meniul drop-down listează toate materiale de tip izolație pentru conducte prezente în 

proiect. 

 
 Grosime izolație: listează o colecţie de parametri ce pot fi adăugaţi sau şterşi. Lista de parametrii 

defineşte un set de funcţii ce ghidează atribuţia. De exemplu, conducte cu diametre între 3,50 cm şi 
10 cm vor fi izolate pe baza unei valori fixe de 3,50 cm. Diametrul dupa parametru este blocat şi 
utilizatorul nu poate defini o valoare pentru el. Diametrul determinat de parametru poate fi editat şi 
permite utilizatorilor definirea unui diametru maxim pentru a defini un interval specific pentru 
dimensiunile conductei în care ar trebui să se efectueze comanda. 
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7: Modelarea structurală 
O nouă categorie în PowerPack pentru Revit, numita Structural, include mai multe instrumente folosite pentru 
verificarea şi corectarea modelul analitic al proiectului în Revit şi obţinerea unor rezultate corecte în FEM după 
exportul acestora în Advance Design. 

 
Detectaţi Erori este o comandă ce subliniază elementele care par a fi conectate, deşi, din punct de vedere al 
calculului, nu sunt. De asemenea, acesta subliniază noduri care sunt anormal de aproape unul de altul (distanţa 
dintre noduri este mai mică decât toleranța). După aplicarea comenzii, un dialog se va deschide enumerând 
toate nodurile problematice în intervalul toleranţei stabilite. 

 
Resteaza modelul analitic resetează ajustările manuale din model analitic (pentru toate modelele sau pentru 
selecţie). 

 
Tăiaţi sau Extindeţi extinde sau taie extremităţile obiectelor apropiate. Cu toate acestea, nu modifică axele lor, 
şi nu afectează elemente care nu sunt în același plan. 

Întindere la Nod întinde automat extremităţile cele mai apropiate ale elementelor selectate la un punct de 
referinţă. Pentru a aplica funcţia, faceţi clic pe butonul Întindere la Nod, selectaţi elementul ce trebuie să fie 
întins, apoi selectaţi nodul de referinţă (apăsând Enter după fiecare selecţie). Ca rezultat, elementele vor fi 
conectate în mod corespunzător. 

Puteţi accesa o opţiune de meniu făcând clic pe săgeata din colţul drept al Panoului structural. Dialogul 
Configurare Structurală  conţine un set de parametrii ce definesc gama  de funcţionare a instrumentelor. 

  



Noutăți în GRAITEC Advance PowerPack 2018 

14  

8: Noua interfaţă de limbă: Rusă 
Interfaţa PowerPack pentru Revit este acum disponibilă şi în limba rusă. Utilizatorii pot selecta noua limbă în 
dialogul de personalizare PowerPack – Dialog general. 
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Îmbunătăţiri 
Versiunea de 2018 de PowerPack pentru Revit vine cu o serie de îmbunătăţiri aduse comenzilor deja existente, 
cu scopul de a optimiza comportamentul instrumentelor şi de a veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor. 

1: Pachetul de instalare personalizat 
În versiunea 2018, utilizatorii pot instala separat anumite funcționalități de la PowerPack pentru Revit, cum ar fi 
Manager-ul de familii, Link-ul către Excel şi Managerul de Filigrane. 

 

2: Dimensionare rapidă  
Instrumentul pentru dimensionare rapidă ia în considerare şi grinzile şi axele; şi poate fi utilizat pentru elevații și 
secțiuni. 

 
În Configuraţie Adnotări > Dimensionare rapidă, utilizatorul poate seta configurația pentru: 
 Vedere în plan 

Grinzile și axele au fost adăugate. În cazul în care cele două opţiuni sunt selectate, dimensionarea va 
lua în considerare grinzile şi axele. 

 Vedere laterală 
Configurarea pentru vederea laterală este similară cu cea pentru configurarea vederii în plan, dar cu 
mai puţine opțiuni din care utilizatorul poate alege: podele, tavane, planuri de referinţă şi axe. 
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3: BIM Connect 
Versiunea de 2018 de plug-in vine cu îmbunătățiri la funcţionalităţile existente pentru BIM Connect. 

ID-ul GTC în caseta de dialog de sincronizare 
Una dintre schimbările cele mai utile este posibilitatea de a afişa ID-ul GTC a fiecărui element în fereastra de 
sincronizare. Ca o nouă atribuție disponibilă în dialogul specific pentru customizare, ID-ul GTC poate fi adăugat 
în tabelul de sincronizare, oferind astfel informații prețioase despre elementele ce au suferit orice fel de 
modificare, pentru o mai ușoară și rapidă modalitate de identificare. 

 
Îmbunătăţiri la exportul către Arche Building: Încarcă Natura 
Începând cu această versiune de BIM Connect, natura sarcinilor provenite din Revit este păstrată indiferent de 
numele încărcărilor. Ca rezultat, o Sarcină Activă va fi recunoscută şi importată corect în Arche Building, 
indiferent de limbă: 
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Setări Implicite și Uniforme pentru toate limbile 
Versiunea 2018 de BIM Connect este instalată cu opţiunile implicite pentru sincronizarea şi importarea 
rezultatelor FEM. Ambele opțiuni corespunzătoare în dialogul de setări sunt acum bifate implicit, oferind 
utilizatorului posibilitatea de a obține automat rezultate când importă sau sincronizează proiecte din Advance 
Design: 

 
 

Aceste valori implicite sunt păstrate în registrii computerului, de aceea, odată stabilite, ele vor rămâne 
disponibile utilizatorul până când o schimbare este efectuată.  
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