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Introducere în versiunea ADVANCE Steel 2014 
 
 

Advance Steel 2014 aduce o serie implementări majore şi îmbunătăţiri: 

 Compatibilitatea cu AutoCAD 2014 

 Posibilitatea de personalizare a paletei de instrumente 

 Optimizarea vitezei la crearea fişierelor PDF 

 Un nou modul de randare 

 Optimizarea interfeţei utilizator 

 O interfaţa nouă pentru Galeria de îmbinări 

 Noi instrumente intuitive şi performante 

 Grinzi cu secţiune variabilă 

 Posibilitatea de utilizare a îmbinărilor şi pe grinzile cu secţiune variabilă 

 Îmbunătăţiri ale îmbinărilor şi ale macrourilor 

 Optimizări în generarea automată a detaliilor 

 Posibilităţi extinse pentru camere 

 Schimbul de date prin intermediul tehnologiei BIM cu alte programe software 

 Crearea fişierelor DStV XML pentru maşinile automate de sudare 
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Optimizarea interfeţei utilizator 
 

Interfaţă utilizator - 1: Personalizarea Paletei de instrumente 
 

Încă din versiunea 2013 a fost implementată o nouă paletă de instrumente ce conţine, pe categorii, comenzile 
cel mai des utilizate în cadrul unui proiect; din această versiune, Paleta de instrumente poate fi personalizată.   

În partea de sus a paletei de instrumente, comanda Setări va deschide o fereastră de dialog ce pune la 
dispoziţie următoarele opţiuni: 

 Pot fi modificate culorile şi transparenţa 

 Pot fi modificate categoria, dar şi dimensiunea butoanelor 

 Numărul icoanelor pe coloane poate varia de la 1 la 4 
 

  

Icoanele pot fi reorganizate printr-un clic-dreapta lung pe paleta de instrumente, ceea ce va permite 
personalizarea acesteia. De asemnea se pot efectua următoarele operaţii: 

 Atingerea butonului roşu pentru a şterge incoana 

 Tragerea & Eliberarea unei icoane în cadrul aceluiaşi sau în alt grup 
 

 

Este posibilă şi personalizarea grupurilor din Paleta de instrumente prin apăsarea simbolului "+", ce apare 
în partea dreapta-sus. 

 



 Noutăţi în Advance Steel 2014 

 7 

Utilizatorul are apoi acces la o serie de funcşii suplimentare: 

 Mutarea unui grup sau crearea unui grup nou 

 Introducerea unei icoane noi cu ajutorul opţiunii Comandă 

 Adăugarea unui separator cu ajutorul opţiunii Separator 

 Inserarea unui separator orizontal prin utilizarea opţiunii specifice 
 

   

Când se adaugă o nouă icoană cu opţiunea "Comandă", utilizatorii pot combina comenzi multiple într-un 
singur buton. 
 
Paleta de instrumente personalizată astfel poate fi partajată între diferiţi utilizatori de ADVANCE Steel; 
fişierul "GrPaletteData_User.xml" ce conţine aceste setări poate fi găsit în directorul 
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars. 

Interfaţă utilizator - 2: Rezultate la verificarea coliziunilor 
 

ADVANCE Steel 2014 afişează rezultate obținute ca urmare a verificării coliziunilor într-o interfaţă nouă, 
similară cu cea a Paletei de instrumente. 

 

Nu este nevoie introducerea numărului coliziunii, una câte una, aşa cum era necesar până în această versiune; 
printr-un simplu dublu-clic pe o linie, ADVANCE Steel va indica automat locul apariţiei coliziunii. 

O nouă opţiune ce ignoră coliziunile detectate este de asemenea disponibilă (inclusiv posibilitatea de a reseta 
temporar coliziunile ignorate). 
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Interfaţă utilizator - 3: Verificarea geometriilor 
 

ADVANCE Steel 2014 afişează rezultatele verificărilor geometrice într-o interfaţă nouă, similară cu cea a Paletei 
de instrumente. 

 

Nu mai este necesară introducerea separată a numărului verificării; identificarea acestora se realizează rapid 
printr-un simplu dublu-clic în lista de erori. 

O nouă opţiune permite posibilitatea de a ignora temporar erorile detectate (sau posibilitatea de a reseta 
opţiunea de ingnorare temporară a acestora). 

Interfaţă utilizator - 4: Rezultate la utilizarea filtrului de căutare 
 

ADVANCE Steel 2014 afişează rezultatele utilizării filtrului de căutare într-un design nou, similar cu cel al 
Paletei de instrumente. 

Pentru a obţine acest nou mod de afişare, trebuie să selectaţi noua opţiune "Arată rezultat în dialog" 
disponibilă în fereastra "Selectare şi marcare obiecte". 

  

Un dublu-clic pe o linie, în filtrul de căutare, va marca direct obiectele în modelul 3D. 
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Interfaţă utilizator - 5: O nouă interfaţă a Galeriei de îmbinări 
 

Galeria de îmbinări din ADVANCE Steel 2014 are acum un aspect asemănător Paletei de instrumente. 

 

Noua galerie de îmbinări poate rămâne deschisă în fundal, astfel încât poate fi sporită eficiența în etapa de 
modelare. 

Îmbinările au fost reorganizate pe categorii. 

Galeria de îmbinări poate fi personalizată prin adăugarea unei îmbinări în grupul de "Îmbinări favorite". 
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Interfaţă utilizator - 6: Paleta de instrumente pentru generare automată de 
structuri 
 

ADVANCE Steel 2014 oferă o paletă de instrumente prin intermediul căreia timpul dedicat modelării structurilor 
civile sau industriale poate fi redus substanţial. 

Prin intermediul aceste palete de instrumente, acum este mult mai facilă crearea modelelor 3D ce conţin grupuri 
având multiple funcţionalităţi în funcţie de tipul structurii: 

 Grupul "Cadre 

 Grupul "Îmbinări pentru cadre 

 Grupul "Pane şi îmbinări pentru profile formate la rece 
 

      

Interfaţă utilizator - 7: Optimizări pentru fereastra "Navigator model" 
 

Cu ADVANCE Steel 2014 fereastra "Navigator model" poate rămâne deschisă în timp ce modelul este creat. 

Opţiunea Actualizare, permite reactualizarea informaţiilor conţinute în această fereastră. 
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Interfaţă utilizator - 8: Acces rapid la comenzile Vederi şi Stiluri de vizualizare  
 

Aceste comenzi sunt accesibile acum mult mai uşor, din zona de sus a spaţiului de lucru. 
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MODEL 
 

În ADVANCE Steel 2014 o serie de noi funcţionalităţi permit accelerarea procesului de modelare prin 
posibilitatea de definire a grinzilor cu secţiune variabilă şi a îmbinărilor aferente pentru aceste tipuri de grinzi. 

Modelare - 1: Grup unic pentru Prelucrări 
 

Toate comenzile "Prelucrări" sunt plasate acum într-un grup separat în Paleta de instrumente. 

De asemenea, numeroase din comenzi utilizate la realizarea prelucrărilor au fost regândite astfel încât, acum, 
aceeaşi comandă poate fi utilizată pentru realizarea unei prelucrări atât pe o grindă cât şi pe o placă; până în 
această versiune, existau comenzi separate utilizate la crearea prelucrărilor pe grinzi sau plăci.  

 

 

Prelucrări pe grinzi şi plăci 

 

Prelucrări pe grinzi 

 

Prelucrări pe plăci 

 

Modelare - 2: Tipuri extinse de prelucrări ce pot fi aplicate pe grinzi şi plăci 
 

În plus, diferite tipuri de prelucrări au fost optimizate pentru a putea fi aplicate pe grinzi şi plăci: 

 Scurtare la SCU (pentru toate obiectele) 

 Prelucrare cu teşire completă (pentru toate obiectele) 

 Prelucrare cu tăietură pe colţ (pentru toate obiectele) 

 Contur conform SCU (pentru toate obiectele) 
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Modelare - 3: Parametrizare extinsă pentru anumite tipuri de prelucrări 
 

Unele prelucrări ce puteau fi aplicate numai grinzilor, pot fi aplicate acum şi plăcilor: 

 Îmbinare după unghi 

 Tăiere la îmbinare 

  

Modelare - 4: Nou tip de reprezentare pentru grinzi 
 

Un nou tip de reprezentare Exact cu prelucrări pe muchii este disponibil pentru grinzi, afişarea: 

 Fascicul colţuri 

 Prelucrări pentru sudură pentru grinzi 
 

 

Modelare - 5: Reprezentare "Standard" îmbunătăţită pentru plăci 
 

Noul tip de reprezentare a fost optimizat pentru a fi posibilă vizualizarea prelucrărilor cu teşire completă pe plăci. 
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Modelare - 6: Prelucrări pentru sudură pentru grinzi 
 

Comanda "Prelucrare sudură" cu teşire completă (disponibilă în grupul "Prelucrări" în Paleta de instrumente) 
poate fi utilizată pentru a crea prelucrări pe muchiile profilului. 

Comanda funcţioneaza pe grinzile drepte, chiar dacă exista prelucrări la capete, inclusiv pentru secţiuni 
dreptunghiulare sau circulare. 

        

Lungimea de sudură este calculată în funcţie de secţiunea exactă, luându-se în considerare şi colţurile profilelor. 

Pot fi definite decalaje variabile în fereastra de dialog. 

 

Prelucrările sunt afişate şi în fişierele NC-DXF şi pot fi urmărite şi în previzualizarea disponibilă în Managerul de 
documente: 
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Modelare - 7: O nouă comandă intuitivă şi performantă pentru crearea 
grinzilor cu secţiune variabilă 
 

ADVANCE Steel 2014 oferă o nouă comandă ce permite crearea automată a grinzilor cu secţiune variabilă, 
utilizatorul având multiple posibilităţi avansate de parametrizare: 

 Pot fi definite până la 5 segmente 

 Posibilitatea de a specifica "Lungimi fixe" pentru anumite segmente ale grinzii variabile 

 Dimensiuni variabile ale vutelor ce pot fi şi paralele 

 Grosimi variabile pentru inima profilului 

 Tălpile pot fi realizate din plăci sau platbande (tălpile pot fi realizate din aceleaşi tipuri de obiecte sau 
din obiecte diferite) 

 

 
 

 

 

 

 Posibilitatea de a defini diferite tipuri de suduri pe elementele grinzilor cu secţiune variabilă 

 Mai multe setări disponibile definiţia sudurilor 

 O nouă reprezentare Exact cu prelucrările muchiilor 

 Opţiunea de a crea grindă cu secţiune tubulară variabilă 

 Filtrul de căutare permite identificarea şi selecţia grinzilor cu secţiune variabilă 
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Modelare - 8: Îmbinări automate pentru grinzile cu secţiune variabilă 
 

ADVANCE Steel 2014 permite utilizarea unor îmbinări automate şi pe grinzile cu secțiune variabilă: 

 Pe o grindă cu secţiune variabilă (de ex. placă de bază, capac, rigidizări) 

 Între două grinzi cu secţiune variabilă 

 Între o grindă cu secţiune constantă şi una cu secţiune variabilă 

 

Modelare - 9: Fişiere pentru maşini cu comandă numerică pentru 
debitarea grinzilor cu secţiune variabilă 
 

ADVANCE Steel 2014 a fost dezvoltat pentru a genera în mod automat documentele pentru execuţia şi livrarea 
în şantier a grinzilor cu secţiune variabilă. Câteva din aceste îmbunătăţiri: 

 Denumire specifică pentru grinzile cu secţiune variabilă în documente 

 Desene automate cu detalii ce includ cote şi etichete 

 Extras optimizat pentru Grinda cu secşiune compusă 

 Fişierele DStV-NC sunt create separat, pentru elementele componente sau pentru grinda întreagă 
(dacă secşiunea este de tip I). 
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Modelare - 10: Optimizări pentru grinzile cu secțiune compusă sau sudată 
 

Câteva noi opţiuni sunt disponibile la crearea profilelor compuse sau sudate 

 Butonul Şterge ce elimina o intrare existentă 

 Secţiuni compuse chesonate asimetrice 

 Opţiunea Idem primul disponibilă pentru secţiuni compuse 
 

  

 Setările - layer, material etc. - sunt păstrate dacă se modifică status-ul grinzii 

 Posibilitate de a seta rolul în model pentru fiecare element individual 

 “Dezansamblare secţiuni compuse" va transfera parametrii 

 Pot fi aplicate comenzile "Afişează obiecte conectate" şi "Afişează modurile de conectare" 

 Câmpul "Nume" şi un nou atribut pentru liste şi desene 

 Informaţii despre tipul sudurii, suprafaţă şi prelucrări 
 

 

Modelare - 11: Posibilitate de a crea găuri/şuruburi/conectori de-a lungul 
unui obiect CAD 
 

Acum este disponibilă o nouă comandă ce permite crearea găurilor, a şuruburilor sau a conectorilor de-a lungul 
unei linii, arc sau de-a lungul unei « curbe spline » 
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Îmbinări 
 

ADVANCE Steel 2014 vine cu o serie de noi tipuri de îmbinări automate, precum şi cu diferite optimizări ale 
îmbinărilor existente. 

Îmbinări -1: Optimizări ale îmbinărilor parametrizabile de tip utilizator 
 

ADVANCE Steel 2014 extinde modul de utilizare al îmbinărilor de tip utilizator: 

 Piese speciale pot fi folosite împreună cu aceste tipuri de îmbinări (de ex. sferă de îmbinare a 
elementelor unei balustrade) 

 Salvarea îmbinărilor de tip utilizator poate fi efectuată prin selecţia unei singure îmbinări individuale 

 Setarea înălţimii ca referinţă pentru elementul predefinit "Placă" 

 Un nou element predefinit disponibil "Gaura în profil raportată la alt profil" 

 Element predefinit "Găuri pentru galvanizare" 
 

Utilizatorul poate controla acum vizibilitatea casetei unei îmbinări de tip utilizator, prin modificarea opţiunii 
"Afişează caseta îmbinării utilizator" din GRAITEC Advance Manager 2014. 

Îmbinări - 2: Noi valori implicite şi layer-e pentru elemente create prin 
intermediul îmbinărilor automate 
 

Advance Steel 2014 oferă noi valori implicite pentru a controla vizibilitatea sau layerele îmbinărilor automate şi a 
macrourilor. 

 Valoare implicită pentru opţiunea "Afişează chenarul îmbinării" 

 Layere implicite pentru chenarul îmbinării 

 Layere implicite pentru elementele structurale 

Îmbinări - 3: Optimizări ale macrourilor pentru scări 
 

ADVANCE Steel 2014 propune o nouă metodă de creare automată a scărilor. Scările pot fi generate prin 
definirea lungimii şi a unghiului, atât în faza de creare, dar şi ulterior. 
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Îmbinări - 4: Optimizări ale îmbinărilor pentru balustradă şi mână curentă 
 

ADVANCE Steel 2014 pune la dispoziție utilizatorului noi opţiuni pentru definirea sudurilor între diferite 
elemente create automat cu funcţia de creare a balustradei. 

  

Îmbinări - 5: Optimizări ale îmbinărilor pentru contravântuiri 
 

A fost sporită flexibilitatea opţiunilor disponibile la crearea automată a contravântuirilor: 

 Decalaje ale secţiunilor pentru contravântuiri 

 Pot fi adăugate şi alte tipuri de secţiuni 
 

  

Îmbinări - 6: Optimizări la crearea grinzilor cu zăbrele 
 

Mai multe opțiuni sunt acum disponibile la crearea automată a grinzilor cu zăbrele odată cu implementarea 
unori noi opţiuni: 

 Setări adiţionale pentru decalajele tălpilor superioare, inferioare sau a diagonalelor 

 Posibilităţi de rotire a tălpilor grinzilor cu zăbrele curbe 

 Opţiune nouă pentru Pantă acoperiş 

 Pot fi adăugate şi alte tipuri de secţiuni 
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Îmbinări - 7: Un nou tip de îmbinare pentru îmbinarea cu şuruburi între 
pane suprapuse 
 

ADVANCE Steel 2014 oferă o un nou tip de îmbinare cu şuruburi dispuse atât pe pane, cât şi pe grindă. 

 

 

Îmbinări - 8: Optimizări ale îmbinării pentru placa sudată 
 

Opţiuni noi în ADVANCE Steel 2014 pentru îmbinarea cu placă sudată: 

 Opţiuni îmbunătăţite pentru marcare 

 Posibilitatea de a defini o placă sudată variabilă pe stâlp (cu opţiuni de decupare) 

 Poziţionarea şuruburilor după panta elementului ataşat 

 Lăţimea rigidizărilor şi mărimea decupărilor pe colţ sunt preluate din valorile implicite 
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Îmbinări - 9: Optimizări pentru îmbinările pentru placa de bază 
 

Mai multe opţiuni sunt acum disponibile în proprietăţile îmbinării pentru placa de bază: 

 Spaţiul dintre placa de bază şi placa de egalizare 

 Opţiune nouă de a anula bulonul de ancoraj central 

 Opţiuni noi pentru găurile galvanizate 
 

   

Îmbinări - 10: Optimizări pentru placa de bază pentru secţiunile tubulare 
 

În ADVANCE Steel 2014 au fost incluse multiple opţiuni pentru acest tip de îmbinare: 

 Posibilitatea de a crea 2 găuri galvanizate dispuse pe diagonală 

 Optimizare la dispunerea a 4 găuri galvanizate 

 Posibilitatea de a impune numărul rigidizărilor şi dispunerea acestora (dacă placa de bază este circulară) 
 

  

Îmbinări - 11: Optimizări ale îmbinării pentru fururi 
 

ADVANCE Steel 2014 oferă mai multe opţiuni pentru fururile create prin intermediul îmbinărilor predefinite specifice: 

 Definirea fururilor în funcţie de extremitatea reală a profilului 

 Funcţionează şi în situaţia unei secţiuni compuse din 4 corniere (în cruce) 
 

 

Îmbinări - 12: Optimizări pentru îmbinarea Grindă platformă - Placă 
 

Posibilitatea definirii tipurilor de sudură între placa de capăt şi grinda ataşată (pe de o parte) şi cealaltă placă de 
capăt şi grinda principală (de cealaltă parte). 
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NUMEROTARE 
 

ADVANCE Steel 2014 extinde posibilităţile legate de procesul de numerotare, existând acum posibilitatea de a 
adăuga zerouri la poziţia piesei (de ex. 0001, 0002...). Această opţiune este disponibilă în fereastra de dialog ce 
apare înaintea procesului de numerotare. 
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DESENE 
 

ADVANCE Steel 2014 pune la dispoziţia utilizatorilor implementări importante utile în etapa de creare automată 
a desenelor. 

Desene - 1: Definiţia unei direcţii proprii de detaliere a structurii metalice 
 

Pentru a putea decide cum să fie reprezentată piesa în desenele de execuţie, utilizatorul are posibilitatea în 
ADVANCE Steel 2014 de a selecta direcţia de detaliere pentru obiectul selectat.  

Opţiunea (Afişează sistemul de coordonate al ansamblului) este disponibilă prin intermediul meniului contextual. 

Definirea direcţiei de detaliere (cu ajutorul comenzilor din Paleta de instrumente) poate fi realizată după ce 
sistemul de coordonate global a fost rotit corespunzător în modelul 3D.  

  

De exemplu, în cazul contravântuirilor sau balustradelor, această opţiune oferă mai multă flexibilitate la crearea 
desenelor de execuţie prin specificarea exactă a direcţiei de desenare în planşă. 

Desene - 2: Ascunderea liniilor de îndoire în desenele cu vederi 
 

ADVANCE Steel 2014 oferă o nouă opţiune (disponibilă în GRAITEC Advance Manager 2014) -  "Ascunde 
liniile de îndoire în vederi" pentru plăcile îndoite sau plăcile răsucite afişate în vederile izometrice sau în 
planurile generale. 
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Desene - 3: Un nou simbol pentru găuri 
 

ADVANCE Steel 2014 oferă posibilitatea de modificare a fişierelor DWG utilizate pentru modul de reprezentare 
a simbolurilor în planşe. 

O nouă opţiune este disponibilă în GRAITEC ADVANCE Manager 2014 - "Păstrează culoarea simbolului 
definită în fişierul DWG"  

 

Astfel, culoarea sau tipurile de linii din fişierul DWG al unui simbol vor fi aplicate în reprezentarea găurilor în planşe. 

Desene - 4: Posibilităţi extinse ale prezentărilor prin intermediul camerelor 
 

O nouă opţiune, disponibilă în GRAITEC ADVANCE Manager 2014, permite reprezentarea camerelor în planşe 
sub forma unui cerc sau a unui dreptunghi. 

 

Există un nou atribut "Descrierea camerei" ce poate fi utilizat în denumirea unei planşe sau în titlul unei vederi. 

Proprietăţile camerei permit acum stabilirea unui parametru ce face referire la scala de reprezentare pentru cameră. 
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Desene - 5: Optimizări ale îmbinărilor inteligente 
 

Încă din versiunea 2013, a existat posibilitatea de utilizare a cotelor inteligente, cote definite de către utilizator. A 
fost introdus un nou tip de punct de snap "Preferat pentru cote manuale", utilizat la selectarea punctelor valide 
în timpul definirii cotelor inteligente. 

 

Această funcţionalitate este extinsă prin utilizarea mai multor puncte de snap recunoscute automat: 

 Intersecţii în sistemul de axe 

 Extremitate pe conturul prelucrărilor 
 

Cotele inteligente pot fi utilizate şi în cazul cotelor înclinate. 
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Diverse 
 

Versiunea ADVANCE Steel 2014 aduce şi alte îmbunătăţiri şi implementări importante. 

Alte implementări 1: Compatibilitatea cu AutoCAD 2014 
 

     

ADVANCE Steel 2014 este compatibil cu versiunile AutoCAD® 2010-2014. 

Utilizând ADVANCE Steel 2014 pe platforma AutoCAD 2014, utilizatorii vor beneficia de performanţele şi 
optimizările acestei ultime versiuni. 

Alte implementări 2: Plăci mapate în Lista de materiale 
 

Plăcile mapate la secţiuni tip platbandă sunt afişate în grupul "Profile" împreună cu celelalte secţiuni. 

Alte implementări 3: Un nou şablon pentru lista de materiale "Listă locaţie 
şuruburi montate în şantier" 
 

ADVANCE Steel 2014 propune un nou tip de extras pentru şuruburile care conectează subansamblurile dintr-un model. 

Numele exact ce apare în extras poate fi modificat prin intermediul GRAITEC ADVANCE Manager 2014. 

Alte implementări 4: Exportul unui fişier DStV XML pentru maşinile 
automate de sudare 
 

ADVANCESteel 2014 oferă opţiunea de a exporta un fişier DStV XML pentru maşinile automate de sudare. 

Această opţiune permite scrierea informaţiilor subansamblului (inclusiv amplasarea pieselor ataşate şi informaţii 
despre suduri) în fişierul XML. 

Alte implementări 5: Optimizări la exportul fişierelor 3D DWF 
 

Cu versiunea 2014, se pot exporta în fişierele 3D DWF şi proprietăţile grinzilor compuse şi ale grătarelor. 
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Alte implementări 6: Optimizări la exportul fişierelor GTCX 
 

Următoarele tipuri de informaţii pot fi exportate în fişierele GTCX: 

 Informaţii adiţionale despre suduri 

 Opţiunea de a include desene 
 

 

Alte implementări 7: Optimizări la exportul fişierelor IFC 
 

Exportul în format IFC al unui model 3D include şi informaţii cu privire la plăcile răsucite create cu ajutorul 
ADVANCE Steel. 
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