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Vítejte v Advance BIM Designers – Steel Series 2020 

GRAITEC je velmi potěšen, že prezentuje nejnovější verzi Advance BIM Designers – Steel Series 2020, která je 

součástí sady GRAITEC Advance. 

Sada GRAITEC Advance BIM Designers je kolekcí pokročilých aplikací pro automatizaci projektování od 

navrhování konstrukcí až po detailní postupy BIM a vytváření technické dokumentace.  

Verze 2020 přináší nové funkce a větší flexibilitu, nabízí nové inovační moduly a skutečně zlepšuje pracovní 

postupy BIM pro železobetonové a ocelové konstrukce. 

 

 

Advance BIM Designers 2020 přináší mnoho nových funkcí a vylepšení modulů Steel Connection Designer a 

Stairs and Railings.  

Verze 2020 zavádí zcela nové GUI jak pro modul Steel Connection tak i pro modul Schodiště a Zábradlí.  

Kromě nového vzhledu přijíždí na 2020 verze ocelové série s novým připojením, HSS bracing a nové návrhové 

metody pro schody. 
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Steel Connections Designer 

Steel Connections Designer 2020 přichází s novým GUI, novým spojem a mnoha vylepšeními stávajících spojů.  

Novinky 

Nové grafické rozhraní 

Uživatelské rozhraní je důležitou součástí jakéhokoli softwarového produktu. Pro zvýšení šancí na úspěch při 

vytváření uživatelských rozhraní se většina designérů řídí zásadami návrhu rozhraní.  

Nové GUI modulu Steel Connections Designer 2020 nabízí: 

 Vložit uživatele do ovládání rozhraní vytvořením snadno navigovatelného rozhraní; 

 Zpříjemnit uživateli interakci s modulem odstraněním všech prvků, které nepomáhají; 

 Snížit kognitivní zatížení dodržováním konvenčních vzorců a snížit počet úkonů potřebných k dokončení 

úkolu. 

 

 

GUI bylo znovu vytvořeno jako klasický navigační ovládací prvek Tree-View, který slouží k seskupení a zobrazení 

hierarchického seznamu položek, ale byl vylepšen o několik dalších „magických schopností“: 

 Šíření stavů parametru mezi všemi podřízenými položkami nadřazené položky a všemi nadřazenými 

položkami stromové rodiny; 

 Samorozbalovací/sbalovací mechanizmus každé rodičovské úrovně, funkce stavu parametru jeho 

podřízené položky. 
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Nové přípoje - HSS zavětrování 

Spoj HSS Bracing spojuje výztužné prvky s dutými profily, kruhovými nebo čtvercovými. Počet diagonál ztužidla 

se může pohybovat od jedné do tří. 

   

Spoj je navržen podle Eurokódu 3 a provádí se vícenásobná posouzení, jako například: 

 Posouzení svarů mezi hlavním členem a klínem; 

 Posouzení styčníkového plechu vystavené kombinaci axiálního a ohybového zatížení; 

 Posouzení svařovaných dílců (styčník. plech + sendvičové plechy / praporek); 

 Posouzení distačního plechu (v závislosti na konfiguraci spoje – uživatel musí nastavit distanční 

plech); 

 Lokální posouzení na smyk stěny z HSS; 
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 Posouzení svarů mezi praporkem/sendvič. plechem a víčkem; 

 Posouzení svarů mezi víčkem a diagonálou. 

Nový spoj HSS Bracing je také propojen s Advance Design, stejně jako všechny spoje BIM Designers Steel 

Connections. 
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Nová možnost – Redukované připojení patním plechem 

Přípoj Patní plech může mít nyní jinou konfiguraci:Patní plech se šikmými nebo svislými výztuhami. 

 

Počínaje verzí 2020 může být velikost patního plechu menší než velikost sloupu, což umožňuje uživatelům 

zachovat kloubové spojení sloupů z velkých profilů. 

Používá se například pro profily sloupů větší než 300 mm – je to přijatelný limit pro kloubové připojení. 

Šikmé výztuhy přenášejí vertikální zatížení z přírub sloupu na zmenšenou patní desku. 

 

Vylepšení 

Nová posouzení pro svařované spoje Kloubový spoj úhelníkem, Spojení příložkami, Připojení 3 

diagonál ke styčníkovému plechu 

Byla doplněna následující posouzení svařovaných dílů: 

 Posouzení svarů mezi prvky a plechy; 

 Posouzení styčníkového plechu na kombinaci axiálního a ohybového zatížení 
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 Posouzení svařovaných dílců (např.:styčníkový plech + diagonála, příložky + nosník) 

 

 Mez kluzu v tahu a mez kluzu v talku jsou k dispozici také pro přivařované úchyty z úhelníků, 

přivařované diagonály ke styčníkovému plechu nebo pro nový spoj HSS Bracing. 
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Patní plech - možnost zadání délky kotvy 

Počínaje verzí 2020 lze délku kotev pro spoj Patní plech zadávat ručně a může se lišit od standardních hodnot. 
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Krycí plech pro připojení MEP  

Připojení MEP může být konfigurováno s Krycím plechem a všechna posouzení jsou provedena odpovídajícím 

způsobem.  

 

 

 

Kloubový spoj úhelníkem - U profil pro hlavní prvek 

Hlavní prvek z přípoje úhelníkem lze definovat z profilu U. 

 

 

Nová posouzení pro přípoje MEP, Hřebenový styčník a Sloup štítové stěny 

1. Posouzení výztuh externích šroubů 
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Toto posouzení se týká únosnosti výztuh a svarů a zahrnuje: 

 výpočet vnější výztuhy 

 výpočet svarů mezi výztuhou a EP / pásnicí 

 

2. Posouzení výztuh mezi šrouby vnějších řad 

Toto posouzení je posouzením únosnosti (ve srovnání se zatížením v tahu od šroubů), které je omezeno pouze 

na řadu šroubů s největším napětím a zahrnuje: 

 výpočet vnější výztuhy 

 výpočet svarů mezi výztuhou a EP / pásnicí 

Vylepšení výkresů 

S každou novou verzí jsou výkresy automaticky generované aplikací BIM Designers Steel Connection vylepšeny. 

V této verzi jsou zobrazení lépe zarovnána a prostor na papíře je optimalizován. 
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Stairs and Railings Designer 
 

Novinky 

Nové grafické rozhraní 

Pro lepší uživatelský zážitek má Stair Designer pro rok 2020 aktualizované GUI s celou novou organizací a 
podrobnými obrázky. 
Konzistentní design je intuitivní design, proto bylo rozhraní pro Schodiště kompletně přepracováno, poskytuje 

informace konzistentnějším způsobem s reprezentací, která je pro uživatele snadněji srozumitelná.  

 

S důrazem na vizuální a funkční konzistenci se klíčové body stávají použitelností a naučitelností, což vytváří 

uživatelsky přívětivé rozhraní, které podporuje prozkoumávání. 
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 Pokročilý výpočetní algoritmus, obsažený v záložce Ergonomics, umožňující automatické i ruční úpravy, 

to vše v rámci rozsahů obsažených v podzáložce Omezení. 
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Podzáložka Omezení 

Schodiště jsou základní složkou oběhu a únikových systémů většiny budov, průmyslových nebo obytných. Jsou 

také místem nehod; z tohoto důvodu je design řízen souborem předpisů, shromážděných v záložce Omezení. 

Tyto rozsahy jsou uživatelem definované schodišťové meze, které určují rozměrové meze výšky stupně, šířky 

stupně nebo délky kroku, které jsou dodrženy buď u možnosti „Automaticky přizpůsobit“, nebo u ručně 

nastavených hodnot. 

„Automaticky přizpůsobit“ je metoda výpočtu, která vyhledává optimální sadu parametrů (vzestup, průběh, 

počet stupňů) v souladu s přednastavenou prioritou (šířka stupně, výška stupně, délka kroku). Pokud je 

vypočítaná hodnota mimo rozsah přijatelných výsledků definovaných na kartě Omezení, zobrazí se upozornění: 

hodnota je zbarvena červeně a tooltip vás bude informovat o přijatelném rozsahu. 

 
Poznámka:Automatický výpočet poskytne optimální výsledek podle nastavené priority a omezení 
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Jakmile není automatický výpočet zaškrtnutý, je povoleno žonglovat s hodnotami parametrů a přitom stále 

zajišťovat celkovou geometrii schodů (celkovou výšku, celkové délky). Upravený parametr se také přizpůsobí na 

nejbližší správnou hodnotu, například výšku, která je násobkem výšky stupně, nebo délku, která je násobkem 

šířky stupně. 

 
Poznámka: Jakmile možnost "Automaticky přizpůsobit" není zaškrtnuta, parametry schodiště jsou k dispozici pro úpravy 

 

 

 

 

 

 

Výsledky posouzení 

Mechanismus pro posuzování výsledků označuje hodnoty, které nejsou ve stanovených rozsazích; značky jsou 

v červené barvě a podrobné vysvětlivce. 

Minimální/maximální povolený krok, výška stupně nebo šířka stupně mají výchozí sadu hodnot, ale mohou být 

také definovány uživatelem, pokud jsou současnému projektu uložena jiná omezení. Nové rozsahy budou 

zohledněny při informování uživatele, zda parametry schodiště odpovídají těmto limitům. 
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Grafická reprezentace získaných výsledků 

Nové karty Protractor a Graph nabízejí grafické znázornění získaných výsledků, aby bylo možné rychle ověřit, 

zda je schodiště pohodlné nebo ne. 

Pohyb lidského těla určuje rozměry a vztahy schodišťových stupňů, které byly regulovány tak, aby byl vertikální 

pohyb bezpečný a snadný. Díky strmým schodům je výstup únavnější a nebezpečnější, zatímco mělké schody s 

malými úhly jsou pro lidský krok neefektivní.Při zohlednění minimálních a maximálních rozměrů stupňů dávají 

obecně pokyny a normy pro schodiště přednost úhlu v rozmezí 30-35°. 
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Schéma ukáže, zda je modelované schodiště pohodlné či nikoli, a to porovnáním s obecnými pokyny týkajícími 

se minimálních nebo maximálních hodnot výšky stupně, šířky stupně nebo kroku.U optimálního schodiště by se 

měla výška a šířka stupně sbíhat do prostoru označeného zeleně. 
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Vylepšení 

Vylepšený algoritmus pro schodiště se smíšenými tupni se 3 rameny 

Byl vylepšen algoritmus pro tříramenné schodiště se smíšenými stupni (pro schodiště ve tvaru U a Z), který 

umožňuje souvislou vyrovnávací plochu od prvního do posledního ramene (bez rovných stupňů podél výstupní 

čáry).  

Stupně jsou tedy rovnoměrně rozloženy podél výstupní čáry, aby se vytvořila posloupnost výpočtů mezi dvěma 

po sobě jdoucími rameny nebo souvislým vyvažováním. 

   

 

Výška podesty - nový parametr 

Výška podesty nabízí možnost odečítat a upravovat polohu mezipodesty v sestavě schodiště 

Parametr výšky podesty je k dispozici v kartě Ergonomics a nejen jako informace pouze pro čtení, ale i jako 

upravitelný.Konečná hodnota bude samozřejmě aproximována v závislosti na výšku a šířku stupňů.  

 
Poznámka: Výška podesty před úpravou 
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Poznámka: Výška podesty po úpravě 

 

 

 

 
Poznámka: Poloha podesty před a po úpravě hodnoty výšky 
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Nový typ stupňů (stupně z variabilních roštů) 

Rošty jsou nyní k dispozici jako typ schodišťového stupně.Z knihovny lze vybrat různé rozsahy typů. 

 

K dispozici jsou i speciální spoje pro stupně z roštů: s podpěrnými destičkou, buď přivařenou, nebo 

přišroubovanou k schodnici. 

   
Svařované připojení                 Šroubované připojení 

 

 
Detail – svařované připojení              Detail – šroubované spojení 
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Profily pro schodnice: U profily, plocháče 

Pro schodnice lze nyní zvolit nové typy profilů. Knihovny byly rozšířeny o U profily a plocháče. 

 
 

 

Nové možnosti pro připojení stupňů: podpěry z úhelníků 

Podpěru stupně lze nyní modelovat z úhelníku, nejen z plechu. 
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Nová připojení stupňů (připojení pro podpěrné úhelníky) 

L profil je k dispozici jako typ podpory, pro stupeň standardní nebo z ohýbaného plechu, který má specifické 

spojení s stupněm nebo schodnicí: 

- spojení podpory se stupněm může být provedeno svarem nebo šroubované; 

- Spojení podpory se schodnicí může být provedeno svarem nebo šroubované. 

 

 
                                Svařeno-svařeno                              Šroubované-svařované 

 

 

 
                                       Svařované-šroubované                                            Šroubované-šroubované 
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Zábradlí 

 

Novinky 

Správce zvláštních dílů 

Správce shromáždí všechna potřebná nastavení, aby uživatelé mohli přidat a upravit výrobce nebo nestandardní 

zvláštní díl v databázi, která je specifická pro připojení Zábradlí.Typ zvláštního dílu (komponenty) se odkazuje na 

přípoj – po přidání do Správce zvláštních dílů budou zvšláštní díly dostupné uvnitř spoje, v rámci specifické 

komponenty.  

Následující komponenty lze upravit: 

 Skleněné svorky 

 Klíčové svorky 

 Sloupek s kulovou spojkou 
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Skleněné svorky 

 

 

 

Typy a velikosti kulových spojek 
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Nový výrobce může být doplněn 

 

 

 

 

 


