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Advance Steel versiunea 2012
Advance Steel, versiunea 2012 face parte din soluţia globală de proiectare BIM GRAITEC Advance, fiind
special conceput pentru inginerii proiectanţi şi desenatori ce au nevoie de un program complex şi uşor de folosit
pentru modelarea 3D a structurilor metalice şi care automatizează procesul de desenare.
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 si dimensionarea stucturilor metalice, din beton
armat si lemn;
 Advance Steel – program pentru modelarea şi detalierea structurilor metalice
 Advance Concrete – program pentru modelarea detaliera structurilor din beton armat şi crearea
automată a planurilor de armare
GRAITEC Advance este prima soluţie software CAD/calcul structural multi – platformă, diponibilă într-un singur pachet.

Advance Steel 2012 aduce o serie de noi îmbunătăţiri şi opţiuni:












Interfaţa utilizator
Noi opţiuni pentru GRAITEC Advance Manager
Noi secţiuni pentru îchiderile perimetrale şi de acoperiş
Noi tipuri de îmbinări predefinite
Posibilitatea de grupare şi denumire a îmbinărilor
Noi opţiuni pentru scări şi balustrade automate
Noi opţiuni pentru verificarea îmbinărilor
Nouă opţiune pentru numerotarea elementelor
Îmbunătaţiri pentru extrasele de materiale
Şi.. PLATFORMA CAD INDIVIDUALĂ, INTEGRATĂ!
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GRAITEC Advance Manager
În versiunea Advance Steel 2012, sunt disponibile noi opţiuni referitoare la GRAITEC Advance Manager:




Editor de tabele în care se pot personaliza tabele provenite din diferite baze de date
Gestionar pentru configurarea proprietăţilor elementelor:
–
–
–
–



Material
Protecţia anticorozivă
Rolul în model
Note utilizator

Instrumente pentru fuzionarea bazelor de date dintr-o versiune anterioară în versiunea actuală

GRAITEC Advance Manager include toate setările implicite (care pâna acum erau accesate din Management Tool).
Toate aceste setări implicite sunt clasificate pentru o accesare mult mai rapidă.
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Interfaţă utilizator optimizată
O serie de îmbunătăţiri au fost create în versiunea Advance Steel 2012 pentru a permite un mod de accesare
mult mai rapid.

Comenzile pentru SCU sunt disponibile în paleta de instrumente
Æ

Începând cu versiunea 2012, paleta de instrumente din Advance Steel include comenzile specifice pentru
Sistemul de Coordonate: SCU Global, SCU 3 puncte, Vedere în funcţie de SCU.

Instrumentele de lucru Advance Steel incluse în paleta de instrumente
Æ

În paleta de instrumente sunt disponibile toate comenzile pentru copiere, specifice Advance Steel.
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Modelare
În versiunea Advance Steel 2012 sunt disponibile noi opţiuni şi diverse îmbunătăţiri pentru modelarea
structurilor metalice.
În plus, au fost adăugate profile şi şuruburi noi.

Noi secţiuni PERFITEC
Æ

Pe lângă secţiunile de tip PERFITEC deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Secţiuni laminate la rece tip Omega
 Secţiuni laminate la rece tip C
 Panouri Sandwich

Noi secţiuni METECNO
Æ

Pe lângă secţiunile de tip METECNO deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Sistemele de închidere pentru acoperiş
 Sistemele de închideri perimetrale
 Elemente arhitecturale
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Noi secţiuni RUUKKI
Æ

Pe lângă secţiunile de tip RUUKKI deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Sistemele de închidere pentru acoperiş
 Sistemele de închideri perimetrale
 Elemente arhitecturale

Noi secţiuni CORUS
Æ

Pe lângă secţiunile de tip CORUS deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Panouri
 Secţiuni pentru închiderile perimetrale şi de acoperiş
 Produse C19 – C32
 Produse RL 32
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Noi secţiuni EUROCLAD
Æ

Pe lângă secţiunile de tip EUROCLAD deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Închiderile perimetrale
 Închiderile pentru acoperiş

Noi secţiuni KINGSPAN
Æ

Pe lângă secţiunile de tip KINGSPAN deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Sistemele de acoperiş KINGSPAN
 Sistemele pentru planşeu KINGSPAN

Noi secţiuni JORIS IDE
Æ

Pe lângă secţiunile de tip JORIS IDE deja existente au mai fost adăugate noi tipuri de secţiuni:
 Profile Z laminate la rece
 Profile C laminate la rece
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Noi tipuri de grătare
Æ

În cataloagele de grătare pentru Rusia şi UK au fost adăugate următoarele tipuri de grătare:
 Grătare Lentil Rusia
 Grătare Orsogril Italia
 Grătare ARCO UK
 Grătare Elefant UK
 Grătare Rainham UK
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Noi tipuri de şuruburi
Æ

Catalogul de şuruburi include în versiunea 2012 noi tipuri de şuruburi:
 Lindapter Flush fix
 Lindapter Hollo-bolt

Noi tipuri de conectori
Æ

În catalogul de conectori sunt disponibile noi tipuri de conectori:
 Conectori din material S235J2G3+C450

Optimizarea profilelor din tablă îndoită şi a profilelor create după polilinie
Æ
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În versiunea Advance Steel 2012 a fost optimizată crearea profilelor din tablă îndoită şi a celor create după
un anumit tip de polilinie.

Noutăţi în Advance Steel 2012

Îmbinări
În Advance Steel 2012 au fost adăugate noi îmbinări predefinite în galeria specifică şi noi opţiuni în unele dintre
îmbinările existente cu scopul de a răspunde cerinţelor utilizatorilor.

Noi tipuri de îmbinări pentru tiranţi
Æ

Noi tipuri de îmbinări pentru tiranţi sunt disponibile în Advance Steel 2012:
 Tirant cu guseu
 Îmbinare cu şuruburi tirant pe contravântuire
Aceste noi tipuri de îmbinări sunt disponibile pentru tiranţi în conformitate cu normativele DIN şi AISC, iar
utilizatorul poate adăuga oricând alte elemente.
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Noi tipuri de îmbinări pentru pane
Æ

Noi tipuri de îmbinări pentru pane sunt disponibile.
Aceste îmbinări conecteaza panele şi elementele de suport prin intermediul:
 Plăcii de siguranţă
 Plăcii îndoită de siguranţă
 Plăcii sub formă de T
 Cornier

Aceste noi tipuri de îmbinări se pot utiliza pentru următoarele profile:
 Profile laminate la rece
 Profile laminate la cald
 Secţiuni din lemn şi metal
 Profile drepte, curbe şi poligonale.
De asemenea, acestea pot fi folosite şi pe plăci (de exemplu, placa de capăt a unui stâlp).
Se pot seta diferite opţuni (de exemplu, opţiunea de a crea o contrafişă), apoi fiind posibilă salvarea
acestora în bibliotecă.
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Noi opţiuni pentru pane
Æ

Noi opţiuni pentru funcţia ce creează automat panele sunt disponibile:
 Opţiune pentru definirea lungimii de suprapunere a panelor

Æ

Îmbinările predefinite pentru prinderea panelor pot fi utilizate şi pe plăcile de suport
 Placă situată la capătul stâlpului
 Profile sudate realizate din plăci

Tiranţi şi sisteme de compresiune a barei
Æ

Au fost implementate noi opţiuni pentru îmbinările predefinite ce creează tiranţi:
 Tiranţi MUERMANN M6-M100
 Tiranţi WILLEMSANKER M16-M80
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Îmbinări între elementele din metal şi elementele din beton
Æ

În Advance Steel 2012 sunt disponibile noi tipuri de îmbinări predefinite între elementele din metal şi cele
din beton:
 Scaun grindă inglobată
– O placă (placă de bază) cu ancore sau conectori este creată sub un profil din metal.
– Opţional poate fi creată o decupare în elementul din beton
 Placă înglobată - cornier
– O placă prinsă cu conectori este creată şi conectată cu un cornier de elementul din metal.
– Opţional poate fi conectat elementul din beton

Noi opţiuni pentru îmbinarea de cadru, cu şuruburi, cu vută
Æ

Au fost implementate noi opţiuni pentru Îmbinarea de cadru, cu şuruburi, cu vută:
 Mai multe optimizări pentru plăci şi suduri
– Adăugarea unei plăci verticale în capătul vutei
– Optimizarea grosimii cordonului de sudură
 Mai multe optimizări pentru plăci şi rigidizări
– Setarea decalajului pentru rigidizările înclinate
– Modificarea distanţei între rigidizările de tip Morris şi talpa stâlpului
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Noi opţiuni pentru îmbinările specifice pentru ţevi
Æ

Noi opţiuni pentru îmbinările specifice pentru ţevi au fost implementate:
 Placă de bază pentru ţevi
– Opţiune nouă pentru “4 laturi – rigidizări”
– Opţiune nouă pentru rotirea ancorelor

 Îmbinare ţevi cap la cap
– Opţiune nouă pentru “4 laturi – rigidizări”
– Opţiune nouă pentru rotirea şuruburilor
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Noi opţiuni pentru şuruburile specifice îmbinării “Stâlp – scaun profil – cornier”
Æ

Noi opţiuni pentru şuruburile specifice din îmbinarea “Stâlp – scaun profil – cornier” sunt disponibile.
Utilizatorul poate alege locaţia montării şuruburilor:
– Şantier sau atelier
– Ambele pe elementul principal sau pe cel secundar.

Optimizarea îmbinării cu şuruburi pentru profilele intersectate
Æ
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Îmbinarea cu şuruburi pentru profile intersectate este acum disponibilă şi pentru profile curbe sau profile
create după polilinii.
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Îmbinări specifice contravântuirilor
Æ

Noi opţiuni pentru îmbinările contravantuirilor sunt disponibile:
 Dimensiunile guseului dreptunghiular sunt mai uşor de definit pe lăţime şi înălţime
 Toate guseele îmbinărilor specifice contravântuirilor funcţionează când secţiunea diagonalelor este T.

Optimizarea sistemului de prindere al ginzilor de planşeu
Æ

Noi posibilităţi pentru realizarea rezemării grinzilor de planşeu sunt disponibile.
 Suportul poate fi realizat din placă sau platbandă
 Grosimile şi dimensiunile pot fi definite în fereastra de dialog

19

Noutăţi în Advance Steel 2012
Secţiuni de tip utilizator disponibile şi pentru funcţii predefinite
Æ

Secţiunile de tip utilizator sunt disponibile pentru funcţiile predefinite în cazul:
– Cadrului predefinit
– Scării de incendiu
– Sistemelor de prindere pentru acoperiş
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Optimizări pentru scări
Æ

Diverse îmbunătăţiri au fost implementate pentru modulele de scări.
 La scara în spirală, mâna curentă poate fi creată din platbandă.
 Pentru scări, capul şuruburilor pentru prinderea treptelor de grinda de vang va fi mereu în exterior.

 Secţiunile de tip utilizator sunt disponibile pentru grinzile de vang
 Reprezentarea desfăşurată a secţiunilor de tip utilizator în planşe
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Noi opţiuni pentru balustrade
Æ

Noi opţiuni pentru balustrade au fost implementate:
 Teşirea montantului în amble părţi
 O singură teşire pe o singură parte a montantului
 Dimensiuni diferite pentru teşirea din stânga şi dreapta montantului
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Denumirea şi gruparea îmbinărilor
Æ

O nouă opţiune pentru gruparea îmbinărilor a fost implementata. Prin denumirea îmbinărilor se creează
îmbinarea de bază şi îmbinările secundare acesteia. Astfel, îmbinările secundare se actualizează automat
atunci când îmbinarea de bază este modificată.
 Se pot adăuga sau elimina îmbinările secundare care aparţin unui grup.

 Numele îmbinării de bază va fi unic, iar toate îmbinările secundare vor avea
aceeaşi denumire.
 Folosind funcţia de căutare în modelul 3D, în mod automat, vor fi evidenţiate îmbinările secundare şi
îmbinarea de bază.
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 Denumirea îmbinărilor poate fi utilizată în etichetele din planurile generale.
 Stilurile de detaliere pot fi configurate astfel încât să fie afişat numele îmbinărilor
 Îmbinările din planşă pot fi etichetate folosind funcţia specifică.
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Optimizarea Galeriei de Îmbinări
Æ

În Galeria de îmbinări, pentru fiecare îmbinare s-au adăugat texte ajutătoare referitoare la:
 Descrierea îmbinării
 Ordinea de selectare a elementelor îmbinării
 Cazurile în care se aplică îmbinarea
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Optimizarea raportului de verificare a îmbinărilor
Æ

Sunt disponibile noi tipuri de afişare a raportului de verificare.

Raport de Verificare a îmbinării realizat
cu opţiunea “Detaliat doar pentru
verificările eşuate“

Raport de Verificare a îmbinării realizat
cu opţiunea “Simplificat“

Raport de Verificare a îmbinării realizat
cu opţiunea “Fără“
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 Noi tipuri de diagrame sunt afişate în raport

 Optimizarea modului de afişare al secţiunilor şi al proprietăţiilor sudurilor

 Raportul de Verificare poate fi vizualizat în format Microsoft Word:
– Dacă MS Word (2003 sau o versiune mai recentă) este deja instalat => nu este necesară
instalarea unui program de vizualizare.
– Dacă MS Word (2003 sau o versiune mai recentă) nu este instalat => programul de vizualizare
este instalat cu Advance Steel 2012
 Optimizarea verificării sudurii în conformitate cu EC3 la îmbinarea cu vută
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Numerotare
În versiunea 2012, a fost adăugat un nou mod de numerotare a elementelor.

Numerotare preliminară
Æ

O numerotare preliminară a elementelor este disponibilă.
 Fiecărui tip de element i se poate atribui un număr preliminar.
 Acest număr va rămâne neschimbat, indiferent de câte modificări apar în cadrul proiectului.
 În fereastra de numerotare se poate opta pentru numerotarea preliminară a elementelor.

 Filtrele de căutare sunt disponibile pentru elementele cu număr preliminar.
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 De asemenea, noul atribut pentru numărul preliminar al elementului a fost adăugat în lista pentru
etichetare şi în extrasele de materiale.
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Planşe
Extrase de materiale – Formule de calcul
Æ

În extrasele de materiale se pot adăuga formule de calcul care se vor crea automat odata cu realizarea
detaliilor de execuţie.
Se pot utiliza următoarele caractere: “+”, “-”, “*”, “/”, şi paranteze “(“ şi “)” (exemplu:
%Formula:%WeightInAssembly*0.01
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Extrase de materiale – Optimizări
Æ

Advance Steel 2012 vine cu o serie de noi optimizări în ceea ce priveşte etichetarea elementelor.
 Noi atribute pentru etichetarea elementelor sunt disponibile:
– Greutatea pentru un subansamblu
– Greutatea exactă pentru un subansamblu

 Gruparea elementelor în funcţie de mai multe atribute
 Câmpurile etichetelor pot fi setate ca fiind ascunse sau vizibile

 Etichetele pot fi rotite
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Noi atribute disponibile pentru ancore
Æ

Pot fi afişate următoarele noi atribute, specifice ancorelor:
–
–
–
–
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Ansamblul ancorei
Grupa ancorei
Diametrul ancorei
Diametrul găurii
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Localizare – Optimizarea stilurilor de detaliere
Æ

Au fost optimizate stilurile de detaliere implicite, în funcţie de setările specifice fiecărei ţări în parte.
ROMÂNIA
 Noi Stiluri şi Procese de detaliere
– Noi stilurile şi procese pentru detalierea structurilor au fost adăugate, iar pentru cele deja existente
s-au efectuat diverse optimizări. Pentru aceste modificări au fost luate în considerare cerinţele
utilizatorilor din România.
 Noi tipuri de stilurile de detaliere au fost create în categoria Procese pentru:
–
–
–
–
–
–
–

Contravântuiri din ţeavă
Balustrada înclinată – detaliată după “Piesă principală”
Balustrada inclinată – detaliată după “SCU”
Balustrada dreaptă
Grindă arcuită
Grindă – în care se regăsesc vederi din lateral şi 3D, vederi de sus şi de jos, limitate pe adâncime
Stâlp – în care se regăsesc vederi din lateral şi 3D, vederi de sus şi de jos, limitate pe adâncime

 Noi tipuri de procese de detaliere în funcţie de SCU au fost adăugate pentru subansamblurile selectate:
– Ansamblurile selectate, Profil după SCU, Pagină plină, A0
– Ansamblurile selectate, Profil după SCU, Pagină plină, A1
– Ansamblurile selectate, Profil după SCU, Pagină plină, A2
 Stilurile de detaliere din categoria “Piese” au fost modificate astfel încât cotarea elementelor să se
realizeze în funcţie de poziţia prelucrărilor.
 Procesele de detaliere din categoria “Piese” au fost optimizate astfel încât să fie utilizate pentru o
paletă mai largă de stiluri de detaliere şi pentru a acoperi mai multe tipuri de elemente.
 Toate stilurile de detaliere din categoria “Stâlp” şi Grindă” au fost personalizate pentru a include
optimizările aduse în categoria Procese Grindă şi Procese Stâlp.
 Au fost redenumite procesele de detaliere pentru subansambluri corespunzătoare cu scara de detaliere
utilizată.
 Extrase de Materiale
– Noi tipuri de extrase de materiale au fost adăugate începând cu versiunea Advance Steel 201.
Extrasele de materiale deja existente au fost optimizate.
– Au fost redenumite extrasele deja existente:
o “Planşă - Extras laminate-subansambluri.dwg”
o “Planşă - Extras materiale-subansamblu.dwg”
o “Planşă - Extras plăci-subansamblu.dwg”
Şi adăugate următoarele
o
o
o

“Planşă - Extras laminate-piesă.dwg”
“Planşă - Extras materiale-piesă.dwg”
“Planşă - Extras placi-piesă.dwg”
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GERMANIA – AUSTRIA – ELVEŢIA
–
–
–
–
–

Vedere cameră pe obiect
Vedere fără închiderile de acoperiş
Piesă principală cu grătar
Piesă principală detaliată fără sistemul de referinţă (grindă, stâlp)
Secţiunile prin elementele de beton sunt reprezentate în stilurile de detaliere cu tipul de haşură
ANSI33

CEHIA
 Elementele din beton sunt vizibile în vederile generale
 Ancorele sunt reprezentate în planşe
 Noi extrase de materiale au fost adăugate în planşe
 Stilurile şi procesele de detaliere, extrasele de materiale pot fi accesate din Documente Rapide
 Şablon nou AStemplate.dwt ce conţine noi layere (fiecărui tip de element i se va atribui un layer)
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BIM
Advance Steel 2012 face parte din soluţia globală de proiectare BIM Graitec Advance şi este un program pentru
modelarea şi detalierea structurilor metalice.

Ribbon specific pentru “BIM Center”
Æ

În versiunea 2012, toate comenzile specifice pentru procesul de interoperabilitate sunt reunite şi pot fi
accesate print-un simplu clic, pe un ribbon unic – BIM Center.
Utilizând comenzile din ribbon-ul “BIM Center” se pot accesa rapid comenzile pentru exportul în diferite formate:
 Formatul specific GRAITEC de tip GTC
 Formate standardizate: IFC, SDNF, CIS/2, PSS
 Formate specifice: STAAD Pro, KISS

Compatibilitate cu REVIT Structure & Architecture 2012
Æ

Advance Steel 2012 este compatibil cu REVIT Structure 2012 şi REVIT Architecture 2012.
 Plug-in-ul pentru REVIT este disponibil gratuit
 Datele pot fi importate/exportate prin sincronizare
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PLATFORMĂ CAD INDEPENDENTĂ ŞI INTEGRATĂ
Versiunea Advance Steel 2012 dispune de o platformă proprie şi integrată CAD. Totodată s-a menţinut şi
platforma de AutoCAD®.

PLATFORMĂ CAD PROPRIE
Æ

Advance Steel 2012 utilizează propriile insrumente CAD:

Heliport pentru spital – Model oferit de Biroul de Proiectare Stahlbau Ziemann GmbH

Æ

Advance Steel 2012 poate fi utilizat şi pe platforma AutoCAD®.

Heliport pentru spital – Model oferit de Biroul de Proiectare Stahlbau
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Toate funcţionalităţile CAD disponibile
Æ

Advance Steel 2012 deţine propriile instrumente CAD:
 Funcţii de desenare 2D şi entităţi specifice
 Crearea şi editarea obiectelor 3D
 Setări ale modurilor de acroşare
 Gestionarea Layer-lor / Design center
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Toate instrumentele de vizualizare disponibile
Æ

Toate instrumentele de vizualizare necesare sunt implementate:
 Planuri de vedere
 Orbit 3D
 Stiluri de vizualizare
 Materiale
 Randare

Clădire industrială – Model oferit de Ets Fassler
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Noutăţi în Advance Steel 2012
Interoperabilitate
Æ

Toate instrumentele necesare pentru procesul de interoperabilitate sunt disponibile:
 DWG/DXF
 ACIS Import / Export
 3D PDF
 3D DWF
 Randare
 IFC / CIS / SDNF / PSS / …
 Fişiere NC-DXF / NC-DSTV / CAM
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Noutăţi în Advance Steel 2012
Interfaţă utilizator intuitivă
Æ

Advance Steel 2012 deţine o interfaţă utilizator intuitivă, existând posibilitatea de a opta pentru utilizarea
ribbon-ului, a barelor de instrumente sau a meniurilor şi paletelor de comenzi.

Instalare rapidă
Æ

Advance Steel este foarte uşor de instalat:
 DVD unic de instalare
 Un singur Număr de serie şi Cod de activare
 O singură instalare

Utilizare ergonomică
Æ

În versiunea 2012, Advance Steel are o interfaţă mult mai uşor de utilizat prin gruparea în ribbon a
comenzilor specifice:

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