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Noutăţi în Advance Steel 2013 
 

ADVANCE Steel 2013 
 
ADVANCE Steel 2013 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. 

 
             

   
 
 
ADVANCE Steel 2013 aduce o serie de noi îmbunătăţiri şi opţiuni: 

 Compatibilitatea cu platforma AutoCAD 2013 �i AutoCAD Architecture 2013. 

 ADVANCE Steel pe propria platformă CAD pe 64-biti. 

 Îmbinări de tip utilizator. 

 Noi tipuri de îmbinări pentru profilele laminate la rece. 

 O serie de îmbunătăţiri ale îmbinărilor existente. 

 O nouă opţiune ce permite decuparea unui contur poligonal pornind de la o polilinie desenată anterior. 

 Liniile sistem ale profilelor şi sudurile sunt afişate şi în modul “shaded” 

 Posibilitatea de definire a găurilor specifice buloanelor de ancorare 

 O serie de îmbunătăţiri ale cotelor manuale inteligente 

 Noi atribute disponibile în cartuşul din planşe 

 Posibilitatea de a defini diferite tipuri de linii de întrerupere pentru detaiile de nod 

 Posibilitatea de  desenare a cordoanelor de sudură în detalii 

 Deschiderea plaşelor de uzinare ale unei piese, direct din meniul contextual 
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Platformă Advance CAD pe 64-biţi 
 
Începând cu versiunea 2013, ADVANCE Steel pe propria platformă CAD poate fi utilizat fie pe 32 biţi, fie pe 64 biţi. 

Pe platforma de 64 de biţi ADVANCE Steel vine cu o serie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte performanţele de lucru: 

 Crearea mai rapidă a desenelor de execuţie: planşele de 
uzinare sunt create cu până la 25% mai rapid decât în 
versiunea anterioară, versiune ce rula doar pe 32 biţi. 

 

 

 

 
Model oferit de XTEC AG 
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Îmbunătăţiri ale platformei CAD Advance Steel 2013 
 
Versiunea ADVANCE Steel 2013 dispune de o platformă proprie şi integrată CAD ce dispune de opţiuni 
suplimentare: 

 Un nou punct de acroşare pentru cotarea manuală 

 Îmbunătăţirea performanţelor punctelor de acroşare 

 “Culoarea reală” şi “Mapa de culori” pot fi utilizate atât pentru fond cât şi în proprietăţile obiectelor 
 

  
 

 Randare: Componenta a fost actualizată pentru a permite o mai bună afişare. 
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O nouă paletă de instrumente 
 
ADVANCE Steel 2013 dispune de o nouă paletă de instrumente ce ilustrează în mod sugestiv funcţionalităţile 
cu ajutorul pictogramelor animate, fără a necesita apelarea help-ului. 

 

 Pictograma se modifică în funcţie de starea comenzii 

 Aspect nou, mai bine integrat în interfaţa utilizator 
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Modelare 
 
ADVANCE Steel 2013 vine cu o serie de noi funcţionalităţi ce accelerează procesul de modelare. 
 

Îmbinări de tip utilizator 
 

 ADVANCE Steel 2013 oferă toate instrumentele necesare pentru a crea, salva şi reutiliza îmbinările de tip 
utilizator. 

 
 

Îmbinările de tip utilizator pot fi create pornind de la: 

 Elemente simple: profile, plăci, şuruburi, tăieturi, decupări, prelucrări pentru sudură etc. 

 Îmbinări standard 

 Componente predefinite “primare” 
 

Toate funcţiile de bază sunt grupate într-o nouă paletă de instrumente:  
Îmbinările predefinite sunt accesibile din Galeria de îmbinări. 
Diferite tipuri de componente predefinite ”primare” pot fi regăsite în paleta de instrumente  
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Odată ce noua îmbinare a fost definită, aceasta poate salvată utilizând funcţia “Creează o îmbinare template” 
din paleta de instrumente. Apare o fereastră de dialog în care utilizatorul poate introduce textul ce va fi afişat în 
linia de comandă pentru a solicita selecţia elementelor ce urmează a fi îmbinate. 

      
 

Fişierul DWG ce conţine îmbinarea personalizată trebuie să fie salvat în C:\ProgramData\Graitec\Advance 
Steel\2013\Shared\ConnectionTemplates. 

 

 
 

Funcţia “Inserează o îmbinare personalizată” din paleta de instrumente permite utilizarea îmbinării create. 
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Îmbinarea de tip utilizator este inserată în modelul 3D; paralelipipedul albastru permite selectarea îmbinării 
pentru a o şterge, copia etc. 

 
 

Pentru îmbinările de tip utilizator create în model, se poate activa o opţiune ce permite modificarea elementelor 
create de îmbinare fără a le separa. 

 
 

De asemenea, se poate utiliza funcţia “Gruparea îmbinărilor” pentru a insera îmbinarea de tip utilizator ca 
îmbinare de bază. Toate îmbinările secundare vor fi actualizate automat atunci când îmbinarea de bază este 
modificată. 
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Modelare 2: Crearea decupărilor poligonale după o polilinie 
 
Decupările cu formă complexă pot fi create mult mai uşor atât pentru profile, cât şi pentru plăci pornind de la o 
polilinie existentă. 

O nouă opţiune din comanda “Contur poligonal” permite selecţia unei polilinii pentru a defini conturul ce trebuie 
decupat. 

 

 
 

 
 

Posibilitatea de afişare a axelor profilelor şi simbolurilor sudurilor şi în modul de vizualizare 
“realist” 
 
În ADVANCE Steel 2013 axele profilelor, precum şi simbolurile sudurilor pot fi afişate şi în modul de vizualizare 
“realist” utilizând parametrul corespunzător din GRAITEC Advance Manager. 

Astfel, şi în modul de afişare realist se pot vedea toate axele profilelor şi simbolurile şuruburilor, nemaifiind 
necesar să se revină la modul de afişare “Linii 2D” ori de câte ori se doreşte o vizualizare a acestora.  
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Posibilitatea de a defini diverse tipuri de găuri specifice buloanelor de ancorare 
 
Utilizând GRAITEC Advance Manager 2013, se pot defini tipul de gaură (de exemplu, gaură conică), precum şi 
toleranţa găurii (de exemplu, 3 mm pentru diametre mai mari de 24 mm) ce vor fi utilizate la crearea buloanelor 
de ancorare sau la modificarea celor existente. 

 

 
 
 
Noi opţiuni pentru buloanele de ancorare 
 
Advance Steel 2013 oferă posibilitatea de a defini şaiba din placă în al treilea set al ancorei (piuliţa+şaibă din 
placă+piuliţă), rezultând un nou tip de ancoraj. 
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Noi tipuri de şuruburi şi buloane de ancorare 
 
Catalogul de şuruburi include următoarele tipuri: 

 DIN 912 (şuruburi cu cap imbus) 

 DIN 14399-3 (şuruburi cu cap hexagonal) 

 DIN 7992 (şuruburi cu cap ciocan) 

 Şuruburi UNI 5712 

 Şuruburi UNI 5737 

 UNI 5739 (şuruburi) 

 Ancore drepte produse în Franţa  

 Ancore GOST de tipul 2-1, 2-2, 2-3, produse în Rusia 
 
Noi tipuri de secţiuni pentru închiderile perimetrale şi de acoperiş 
 
Pe lângă secţiunile existente au fost adăugate noi tipuri de secţiuni: 

 Joris IDE 

 MONTANA (sandwich, trapez, wand, wellbandaed, montanaform, montanaline, …) 

 HOECH (isodach, isowand, thermodach) 

 BACACIER 
 
Noi tipuri de profile specifice pentru Australia 
 
Catalogul de profile include în versiunea 2013 şi profile laminate la rece, specifice pentru Australia: 

 Profile Z - Australia 

 Profile C - Australia 

 Profile Stramit C 

 Prfile Stramit Zeds 
 
Noi tipuri de grătare 
 
Au fost adăugate următoarele tipuri de grătare: 

 LYSAGHT 

 BALDASSAR 

 GRIDIRON 

 INTERLOCK II 

 Webforge 
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Grătar din bare 
 
Posibilitatea de a crea grătare din bare definind lungimea grătarului. Haşura grătarului indică poziţia şi numărul 
barelor portante şi a barelor secundare. 

 

Grătarul din bare dispune de informaţii suplimentare precum: punctul final – distanţa de la muchia grătarului 
până la prima bară. 
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Noi tipuri de îmbinări 
 
În ADVANCE Steel 2013 au fost adăugate noi tipuri de îmbinări predefinite, precum şi opţiuni suplimentare 
pentru cele existente. 
 
Îmbinări pentru una/două grinzi de streaşină   
 
Advance Steel 2013 dispune de îmbinări pentru una, respectiv pentru două grinzi de streaşină:  

 

 Suport din profil cu placă de capăt 

 Suport din placă cu placă de capăt 

 Suport din placă cu aripă cornier 

 Suport din profil cu aripă cornier 

 Suport din placă cu aripă placă îndoită 

 Suport din profil cu aripă cornier 
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Noi sisteme anti-îndoire şi bare din oţel rotund 
 
ADVANCE Steel 2013 propune noi sisteme anti-îndoire şi bare din oţel rotund: 

 Sisteme de rigle laterale anti-îndoire şi bare din oţel rotund  

 Sistem de acoperiş anti-îndoire şi bare din oţel rotund  

 Sistem la coamă anti-îndoire şi bare din oţel rotund 
 

 
 
Advance Steel 2013 dispune de două noi tipuri de îmbinări pentru riglele laterale: 

 Îmbinare rigle laterale anti-îndoire: o serie de bare şi cabluri cu cleme pentru conexiunea dintre riglele 
laterale şi grinzile de streaşină  

 Îmbinare rigle laterale – bare şi ţevi rotunde: o riglă laterală cu sistem anti-îndoire este inserată între 
riglele laterale deja existente 
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ADVANCE Steel 2013 dispune de două noi tipuri de îmbinări pentru acoperiş: 

 Îmbinare acoperiş anti-îndoire: o pană/riglă cu sistem anti-îndoire (inclusiv contravântuirile de 
streaşină, bare rotunde) este inserată între panele/riglele deja existente.  

 Îmbinare acoperiş - bară/ţeavă rotundă: pană/ riglă cu sistem anti-îndoire (inclusiv contravântuirile de 
streaşină, bare rotunde) este inserată între panele/riglele deja existente.  

 
 

  
 

  
 
ADVANCE Steel 2013 oferă noi tipuri de îmbinări pentru coama structurii: 

 Îmbinare bară la coamă cu sistem anti-îndoire: o serie de corniere drepte/curbate sunt create cu 
diferite conexiuni cu şuruburi  

 Îmbinare bară la coamă cu oţel rotund: o serie de bare de oţel rotund drepte /curbate. O bară de 
legătură la coamă ce conectează pane/rigle de acoperiş din sistemul anti-îndoire este creată automat.  
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Noi tipuri de conexiuni de egalizare laminate la rece  
 
ADVANCE Steel 2013 propune noi tipuri de conexiuni de egalizare laminate la rece 

 
O conexiune de egalizare a profilelor laminate la rece creează corniere, în timp ce altele creează plăci îndoite.   

 

 
 
Îmbinări specifice pane 
 
Noi tipuri de îmbinări specifice panelor sunt disponibile în ADVANCE Steel 2013: 

 Îmbinare pană individuală cu clemă de tip utilizator  

 Îmbinare două pane cu clemă de tip utilizator  
 

 
 

Posibilitatea de amplasare a eclisei:  
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Diverse îmbunătăţiri pentru îmbinarea placă- suprapunere pană  
 

 Îmbinării placă- suprapunere pană i-au fost adăugate noi opţiuni ce creează contrafişe 

 Îmbinarea placă- suprapunere pană oferă posibilitatea de a conecta cu şuruburi talpa grinzii  

   

 
 

Diverse îmbunătăţiri pentru îmbinările specifice pentru contravântuirile de ţeavă 
 

 Au fost implementate noi opţiuni ce permit crearea unui guseu dreptunghiular prin definirea dimensiunilor 
acestuia în fereastra de proprietăţi. 
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Noi opţiuni pentru plăcile de bază 
 

 Posibilitatea de creare a unor noi tipuri de elemente în cazul îmbinărilor cu placă de bază: 

 Rigidizări pe mijlocul tălpii 

 Găuri galvanizare 

 Mai multe opţiuni pentru buloanele de ancorare 
 

 

 
  

Denumirea şi gruparea îmbinărilor 
 

 Au fost implementate noi funcţii pentru o mai bună gestionare a îmbinărilor dintr-un grup: 

 Crearea mai multor îmbinări într-un grup de îmbinări 

 Adăugarea unei îmbinări într-un grup de îmbinări 

 Posibilitatea de a redefini îmbinarea de bază într-un grup de îmbinări 
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De asemenea, o nouă opţiune – “Actualizează conform îmbinării de bază” – permite utilizatorului să decidă 
dacă o îmbinare dintr-un grup se va actualiza automat la modificarea îmbinării de bază. 

 
Avantajele utilizării noilor funcţionalităţi sunt evidente în cazul modificările survenite ce afectează mai multe 
îmbinări similare, acestea efectuându-se automat. 

 

Îmbinări 8: Afişarea rezultatelor calculului îmbinării 
 

 Rezultatul calculului îmbinării este afişat acum pe prima pagină a ferestrei de proprietăţi. Astfel, puteţi afla 
imediat dacă îmbinarea a fost verificată sau nu. 

     
 

 22 



 Noutăţi în Advance Steel 2013 

Numerotare 
 
ADVANCE Steel 2013 dispune de noi opţiuni de numerotare a pieselor şi şuruburilor. 

 
Numerotare 1: Acelaşi prefix pentru piesele individuale într-un nou ansamblu 
 
 

 Dacă utilizatorul a asignat prefixe pieselor (izolate), acestea sunt păstrate chiar dacă ulterior piesele sunt 
sudate (sunt create suduri) 

 
 
 
 

Numerotare: Editarea poziţiilor preliminare 
 

 Începând cu versiunea 2013, un nou parametru din GRAITEC Advance Manager permite dacă poziţiile 
preliminare pot să fie editate sau nu. 
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Planşe 
 
ADVANCE Steel 2013 aduce o serie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte procesul de creare automată a 
planşelor. 

 
Cote manuale inteligente 
 
Utilizatorul poate crea cote manuale atât în planşele de ansamblu cât şi în detaliile de uzinare. Advance Steel 
2013 permite acroşarea unor puncte “inteligente” ce vor fi luate în considerare la actualizarea planşei. 

Modul de acroşare – “Preferat pentru cote manuale” poate fi activat din fereastra de dialog “Setări desenare”. 

 
 

 
 

 
 

Utilizând modul de acroşare “Preferat pentru cote manuale”, cotele manuale din planşele ADVANCE Steel vor fi 
actualizate intelligent şi automat, asta însemnând că: 

 Cotele manuale nu sunt şterse 

 Cotele manuale se actualizează automat atunci când unele elemente ale şirului de cote se 
deplasează sau sunt şterse 

 

Avantaj: Se evită munca repetitivă atunci când planşele trebuie actualizate şi cotate din nou conform 
modificărilor survenite în modelulul 3D  
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Noi atribute pentru cartuş 
 

ADVANCE Steel 2013 pune la dispoziţia utilizatorului o serie de noi atribute ce pot fi utilizate în cartuşul 
plaşelor. 

 Atribute utilizator (USERATTR1 --> USERATTR10) 

 Numele fişierului (FILENAME) 

 Rolul în model (ROLE) 

 Nume (NAME) 

 Tipul obiectului (OBJECTTYPE) 

 Cantitate (QUANTITY) 
 

Exemplu Cartuş (pentru formatul A4) cu noile atribute: 

 “QUANTITY” (pentru a afişa numărul total de piese), 

 “ROLE” (pentru a afişa rolul în model pentru fiecare piesă) 

 “USERATTR1” (pentru a afişa atributul utilizator 1): 
 

 
Rezultatul după crearea planşei de uzinare utilizând prototipul modificat: 

 
Noile atribute permit afişarea mai multor informaţii direct în cartuşul planşei, evitând astfel unele titluri prea lungi 
din detaliile de uzinare create pe o singura planşă. 
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Crearea cordoanelor de sudură în detalii 
 

O nouă comandă permite crearea cordoanelor de sudură direct în detalii. Mai mult, utilizatorul are la dispoziţie 
mai multe moduri de reprezentare. 

 

 

 
Proprietăţile cordonului de sudură se pot defini în fereastra de dialog  

 
Modul de afişare a cordoanelor de sudură este configurat cu ajutorul noilor parametri din GRAITEC ADVANCE 
Manager 2013: 
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Linie personalizată pentru detaliile de noduri  
 

O nouă opţiune permite alegerea unor tipuri de linii personalizate pentru detaliile de noduri. 

 
Tot din GRAITEC ADVANCE Manager, utilizatorul poate selecta culoarea si tipul liniilor de întrerupere: 
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Deschiderea planşelor direct din meniul contextual 
 
Posibilitatea de deschidere direct din meniul contextual a planşelor de ansamblu, precum şi a planşelor 
specifice pieselor individuale.  

 

 
 
Dacă planşa nu este actualizată (elementul selectat a fost modificat după crearea detaliului de uzinare), acest 
aspect este semnalat în meniul contextual. 
 

 
 
 

Localizarea stilurilor de detaliere  
 
Au fost aduse o serie de optimizări ale stilurile de detaliere implicite, în funcţie de setările specifice fiecărei ţări în parte. 
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Diverse 
 
 
Compatibilitatea cu AutoCAD 2013 
 
ADVANCE Steel 2013 poate fi utilizat atât pe platformă AutoCAD/AutoCAD Architecture 2013, cât şi pe propria 
platformă CAD integrată. 

Versiunea ADVANCE Steel 2013 este compatibil cu AutoCAD®/ AutoCAD Architecture versiuniile 2010-2013. 

   
 
Compatibilitatea cu Microsoft Windows 8 
 
Programele din suita GRAITEC Advance 2013 sunt compatibile cu noul sistem de operare Microsoft Windows 8 ®: 
 

 
 
API 
 
ADVANCE Steel 2013 permite utilizatorilor ce au cunoştinţe de programare să implementeze noi tipuri de 
îmbinări, module de calcul personalizate sau add-in personalizate. 

Această opţiune este disponibilă în pachetele Advance Steel 2013 “Professional” şi “Premium”. 

Obiectele Advance Steel (profile, plăci, şuruburi etc.) şi prelucrările acestora (tăieturi, goluri, teşiri etc.), precum 
şi un set de funcţionalităţi sunt expuse prin intermediul API (Application Programming Interface) pe baza 
tehnologiei Microsoft COM (Component Object Model) şi pot fi accesate cu ajutorul limbajelor de programare  “C++” şi 
“.NET”. 

 
 
Această funcţionalitate necesită cunoştinţe avansate de programare şi cunoştinţe de bază de Advance Steel: 
modul de lucru, principiul proiectării 3D şi obiectele ADVANCE Steel disponibile. 

Notă: Serviciul GRAITEC Advantage şi modulele standard de training Advance Steel nu acoperă această 
funcţionalitate. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau filiala GRAITEC. 

 29 



Noutăţi în ADVANCE Steel 2013 

Instalare&download  mult mai rapid utilizând setup-ul online 
 

  “light” setup available on the GRAITEC website and which speeds up the installation process! 

Procesul de instalare a programelor GRAITEC ADVANCE 2013 este mai eficient �i rapid! ADVANCE Steel 
2013 poate fi instalat fie de pe DVD-ul de instalare, fie utilizând serviciul Web Avantaje - cu ajutorul kitului 
de instalare « simplificat »  

 Lansarea procesului de instalare: 
o Detectează setările (32 / 64-bit) 
o Solicită limba în care doriţi să instalaţi programul 
o Se descarcă numai fişierele necesare  

 Procesul de download: 
o utilizarea unui accelerator de descărcare 
o în cazul în care se întrerupe conexiunea, procesul de instalare continuă 

 Procesul de instalare şi descărcarea componentelor necesare se desfăşoară în acelaşi timp 
 

 
 
Instalare în Engleză - Australia 
 

 ADVANCE Steel 2013 poate fi instalat pe o configuraţie specifică cerinţelor pieţei din Australia. 
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Instalare în portugheză (Brazilia) 
 

 ADVANCE Steel 2013 poate fi instalat şi în portugheză (Brazilia) 

 

 
Conversie rapidă  
 

 ADVANCE Steel 2013 dispune de un o nouă funcţie ce permite conversia rapidă a fişierelor unui proiect 
creat într-o versiune anterioară. 

 
 
Posibilitatea de excludere a unor caractere din eticheta sistemului de axe 
 

 O nouă opţiune permite excluderea anumitor caractere din etichetele axelor (această setare este 
disponibilă într-un tabel din baza de date “AstorBase.mdb” – vă rugăm să contactaţi GRAITEC pentru mai 
multe detalii). 
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Posibilitatea de a schimba planul de referinţă al găurilor pentru corniere, opţiune utilă 
în cazul fişierelor NC  
 

 ADVANCE Steel 2013 pune la dispoziţie o nouă opţiune ce permite schimbarea planului găurii pentru 
corniere, cu ajutorul funcţiei implicite « Comută planul de referinţă de la H la V pentru corniere », 
disponibilă în GRAITEC Advance Manager 2013. 

 

 
 
 
Comandă pentru crearea fişierelor 3D DWF  
 
 

În categoria “Tehnologia BIM” din ribbon-ul ADVANCE Steel a fost adăugată o nouă comandă ce permite 
crearea unui fişier DWF 3D din modelul 3D. 
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