Intuitiv. Performant. BIM.
Accelerați procesul de modelare și detaliere a structurilor metalice beneficiind de avantajele tehnologiei
BIM – Building Information Modeling.

Optimizați timpul de la modelare până la
obținerea detaliilor de execuție
Reduceți timpul alocat proiectelor, utilizând o soluție software inteligentă dedicată
modelării 3D a structurilor metalice ce permite crearea automată a detaliilor de execuție.

Modelare 3D și tehnologia BIM
Autodesk® Advance Steel, dedicat inginerilor
proiectanți sau desenatorilor, este special
conceput pentru automatizarea și accelerarea
procesului de modelare și detaliere a
structurilor metalice.
Autodesk® Advance Steel aduce un plus de
performanță atât proiectanților, cât și
constructorilor implicați în derularea unui
proiect, beneficiind de toate avantajele
tehnologiei BIM încă din etapa de proiectare
până în faza de fabricare și execuție.

tipurile de conexiuni, simple sau complexe,
ce pot fi realizate în mod automat. Îmbinările
se actualizează imediat ce dimensiunile
elementelor îmbinate se modifică.
Advance Steel integrează un motor de calcul
conform EUROCODE 3 și AISC pentru o serie de
îmbinări predefinite ce pot fi imediat verificate
pe baza eforturilor de proiectare. Se obține un
raport complet de verificare a tuturor
elementelor componene ale îmbinării.
Instrumente de modelare avansată
Advance Steel dispune de instrumente avansate
ce permit modelarea rapidă a unor structuri
complexe, precum scările drepte, scările în
spirală, scările de incendiu sau balustradele. La fel
de repede se poate selecta un fișier "template" și
programul va crea automat toate documentele
necesare pentru asamblarea scărilor.
În Advance Steel se pot realiza cu ușurință și
elemente din plăci îndoite. De exemplu, prin doar
două clic‐uri se poate crea un element de formă
conică din două obiecte CAD (cerc, pătrat etc.)
sau din două profile cu diametre diferite.

Verificarea automată a îmbinărilor metalice.

Modelarea structurilor metalice
Advance Steel simplifică întregul proces de
modelare prin intermediul unor funcționalități
avansate. Elementele structurale pot fi create
intuitiv, utilizatorii având la dispoziție o librărie
extinsă de tipuri de elemente structurale
caracteristice – cadre, grinzi cu zăbrele, pane,
sisteme de contravântuire.
Galeria de îmbinări din Autodesk® Advance
Steel centralizează într‐un mod intuitiv toate
Librărie completă de îmbinări predefinite

Instrumente dedicate pentru crearea automată a scărilor și
balustradelor

Planurile acestor elemente se pot obține
automat, împreună cu reprezentarea
acestora desfășurată sau cu fișierele pentru
mașinile cu comandă numerică.
În plus, pot fi importate în modelul 3D piese
speciale, rezervoare sau piese mecanice, iar
cu ajutorul Advance Steel pot fi definite
elementele de prindere, șuruburile sau pot fi
detectate coliziunile între elementele
structurale și piesele importate.

Planuri detaliate pentru accelerarea
procesului de execuție

Interoperabilitate și eficientizarea
procesului de proiectare

Autodesk Advance Steel pune la dispoziția
utilizatorilor o serie de funcții automate pentru
crearea tuturor desenelor de uzinare, a
planurilor de montaj sau a fișierelor pentru
mașinile cu comandă numerică.

Advance Steel înglobează tehnologii ce permit
transferul datelor în aplicații conexe, dedicate
analizei structurale sau managementului
proiectelor.

Utilizatorul poate opta pentru diferite tipuri de
formate de planșe, iar conținutul acestora
poate fi personalizat. Fiecare planșă detaliată
este creată ca un fișier individual DWG.
Planșele de detalii sunt automat etichetate și
dimensionate. Utilizatorul poate interveni și
personaliza planşele în funcţie de propiile
necesități, cu ajutorul Managerului de stiluri de
desenare.
Listele de materiale pot fi obțiunte cu
ușurință. Acestea includ toate informațiile
necesare ce fac referire la greutatea
elementelor, suprafața de vopsire sau
greutatea ansablurilor.

Modelele create cu ajutorul Advance Steel pot fi
exportate și în Autodesk® Navisworks® pentru
efectuarea unor simulări complexe sau analiză
globală a proiectului, evitându‐se diferite situații
neprevăzute din timpul execuției sau în faza de
exploatare a construcției.

Advance Steel Revit® Plug‐in permite importul
modelelor din Revit în Advance Steel, pentru ca
cei implicați în procesul de detaliere să poată
obțină în mod automat toate detaliile de
execuție. Odată încheiat acest complex proces,
modelul poate fi re‐importat în Revit. Tehnologia
BIM permite astfel o comunicare eficientă între
partenerii implicați în cadrul aceluiași proiect.
În plus, prin intermediul aceluiași plug‐in,
modelele 3D pot fi importate în GRAITEC®
Advance Design™ sau Autodesk® Robot™
Structural Analysis. Ca urmare a analizei cu
element finit, elementele structurale pot fi
verificate și optimizate, în conformitate cu
prevederile celor mai noi normative de
proiectare.

Extras de laminate și detalii de prelucrare

De asemenea, Advance Steel generează
automat cod numeric computerizat (CNC)
pentru utilizare de către majoritatea
fabricanților de mașini (inclusiv pentru roboți
de sudură), ceea ce vă permite să începeți
procesul de fabricație direct de la modelul 3D.

Interoperabilitate între Advance Steel și Revit

Detalii de execuție obținute automat

Decizia de a utiliza Autodesk Advance Steel în munca zilnică de proiectare
mi‐a adus numeroase beneficii, putând să‐mi asum responsabilitatea
contractării unor proiecte complexe. Funcțiile avansate de modelare 3D,
procesele de detaliere automată, dar și listele de materiale intuitive și
precise reprezintă doar câteva dintre avantajele utilizării acestei soluții.
Sunt mulțumit pentru că am ales să utilizez Advance Steel.
– Ilko Dimitrov IDC‐1
Manager și Proiectant – ACBS, SUA
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Aflați mai multe informații și achiziționați Advance Steel
Intrați în legătură cu specialiști care vă pot oferi informații suplimentare în funcție de
domeniul dvs. de activitate și aflați mai multe detalii referitoare la modalitățile prin care
să beneficiați de toate avantajele oferite de Advance Steel. Pentru a achiziționa Advance
Steel, adresati‐vă celui mai apropiat reseller.

Autodesk Education
Autodesk oferă gratuit stundeților și cadrelor didactice toate resursele necesare
(software gratuit*, documentație tehnică, manuale de utilizare etc.) pentru ca studenții
să fie pregătiți pentru o carieră de succes în domeniul proiectării. Oricine poate beneficia
de îndrumare din partea unui expert în cadrul unui Centrul de Instruire Autorizat
Autodesk (ATC®) și își poate valida competențele printr‐o Certificare Autodesk.
Aflați mai multe la www.autodesk.com/education.

Autodesk Subscription
Autodesk® Subscription oferă multiple avantaje prin utilizarea seviciilor integrate cloud,
acces la cele mai recente versiuni, training personalizat, suport tehnic dedicat și
gestionare flexibilă a licențelor**
Aflați mai multe la www.autodesk.com/subscription.

Autodesk 360
Platforma cloud Autodesk® 360 oferă instrumente și servicii suplimentare pentru pentru
dezvoltarea și controlul procesului de proiectare în mediul on‐line. Optimizați modul de
lucru, colaborați eficient, accesați și partajați rapid proiectele la care lucrați, în orice
moment și de oriunde. Aflați mai multe la www.autodesk.com/autodesk360.
* Produsele gratuite se află sub rezerva termenilor și condițiilor acordului de licență cu utilizatorul final ce însoțește
descărcarea acestui software.
**Anumite beneficii ale abonamentului Subscription nu sunt disponibile pentru toate produsele și toate zonele geografice.
Consultați distribuitorul sau reprezentantul de vânzări Autodesk pentru mai multe informații.
Autodesk, AutoCAD, ATC, Navisworks, Revit și Robot sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Autodesk, Inc. și/sau ale
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precum și specificațiile și prețul acestora în orice moment, fără înștiințare și nu răspunde pentru erorile tipografice sau grafice
din prezentul document.
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