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Multi-User 
 
Dzięki nowej technologii “Podziału modelu”, użytkownicy mogą pracować w 
trybie Multi user aby przyspieszyć prace projektowe. 

 
 

Technologia “Podziału modelu” zwiększa szybkość tworzenia projektów 
dzięki równoczesnej pracy wielu użytkowników nad tym samym modelem.  
Użytkownicy mogą wyświetlać tylko te elementy nad którymi pracują. 
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Można tworzyć połączenia na elementach używanych przez różnych 
użytkowników. 
Tryb “Multi user” posiada odpowiednie zabezpieczenia – jeden użytkownik 
nie może zmieniać elementu zablokowanego przez innego użytkownika. 
Specjalne narzędzia pozwalają użytkownikowi sprawdzić kto pobrał 
element do modyfikacji. Elementy pobrane przez innych użytkowników są 
podświetlane wyróżniającym się kolorem. 
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Multi user 1: Pasek narzędzi Multi user 
 
Pasek narzędzi “Multi user” może być wywołany z głównego paska 
“Advance Steel”. 

 
Multi user 2: Multi user - polecenie “Pobierz” 
 
Każdy z użytkowników, który ma dostęp do Głównego modelu może 
pobrać elementy do modyfikacji. 
“Pobranie” może się odbyć na kilka sposobów: 

• Wybór elementów (poprzez kliknięcie elementów) 
• Użycie narzędzia filtrów (poprzez kryteria) 

Użytkownicy mogą również pobierać elementy częściowo, co pozwala tylko 
na częściowe załadowanie ich właściwości. 

 
 

Multi user 3: Multi user - polecenie “Podłącz” 
 
Użytkownik może dodawać elementy, tak aby inni użytkownicy podłączeni 
do Głównego modelu mogli obserwować postępy modelowania. 
Użytkownicy są na bieżąco informowani o postępie pracy. 
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Multi user 4: Multi user - polecenie “Wyłącz” 
 
Użytkownicy mogą wyświetlić tylko pobrane elementy tak aby widzieć 
niezbędny fragment modelu. 

 
 

 
Wyświetlenie tylko wybranych elementów poprawia płynność pracy. 
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Multi user 5: Multi user - polecenie “Zaznacz pobrane” 
 
Każdy użytkownik może zobaczyć kto pracuje na danych elementach. 

 
 
Zablokowane elementy modelu są wyróżnione odrębnym kolorem. 
 
Multi user 6: Multi user - Ostrzeżenia 
 
Użytkownik jest informowany o elementach całościowo pobranych przez 
innych użytkowników gdy chce uzyskać dostęp do tych elementów.   
Jeżeli z poziomu Głównego modelu chcemy wykonać dowolną akcję  
(np. numeracja, rysunki...), będziemy poinformowani o elementach 
zablokowanych jako pobrane. 
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Modelowanie 
 
Model 1: Kraty pomostowe 
 

Modelowanie: 
Poprzez wskazanie punktu środka lub dwóch punktów na przekątnej 
użytkownicy mogą wstawić Kratę prostokątną. 

 
Użytkownicy mogą tworzyć dowolne kraty wieloboczne. 
Kratę o dowolnym kształcie można utworzyć poprzez wskazanie 
wierzchołków lub polilinii AutoCAD®. 

 

     
Wszystkie polecenia stosowane dla blach (takie jak rozdzielić, scalić czy 
ukosowanie...) możemy również zastosować dla krat pomostowych. 



 NOWOŚCI w Advance Steel 2009 
 

 11/53 

 

Katalogi: 
Standardowo załączono katalogi producentów krat pomostowych  
z Polski, Niemiec, UK, Francji, USA, Kanady. 
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Prezentacja: 
Użytkownik może zdecydować o rodzaju kreskowania górnej powierzchni 
kraty. 
Możemy użyć własnego lub standardowego kreskowania AutoCAD®. 

 
Rysunek: 
Elementy krat są wyświetlane na rysunkach poglądowych. 
Dla określenia orientacji krat użyto specjalnego symbolu kierunku. 
Niektóre kreskowania mogą być wyświetlane na rysunkach a ich skala 
dostosowana w celu zapewnienia przejrzystości rysunków. 
 

Zestawienia materiałowe: 
Dla krat pomostowych utworzono nowy szablon zestawienia materiału. 
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Model 2: Otwory zależne od śrub 
 
Utworzono inteligentne powiązanie śrub z otworami. Wzorzec śruby tworzy 
odpowiednie otwory, np. śruby z łbem stożkowym automatycznie wstawiają 
otwór z pogłębieniem stożkowym. 

               

     
Podgląd parametrów otworów jest dostępny w oknie właściwości ale jeżeli 
te parametry są kontrolowane przez śrubę, nie mogą być zmieniane. 
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Model 3: Sprawdzenie odległości śrub i otworów 
 
Narzędzie “Sprawdzenia technicznego” jest niezwykle pomocne  
w wykryciu zbyt małej odległości pomiędzy śrubami/otworami lub gdy 
śruby/otwory znajdują się poza łączonymi obiektami. 
 
Wynik może być wyświetlony graficznie w modelu 3D lub w linii poleceń  
w formie raportu. 
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Model 4: Nowe rodzaje profili złożonych 
 
Advance Steel 2009 dostarcza nowych typów profili złożonych: 

- Belki spawane – połowa słupa 
- Belki spawane – połowa słupa I +T 
- Belki spawane – słup I +2T 

 

 
 

 
 

Użytkownik może wybrać czy profil złożony ma być uwzględniony na 
rysunkach, zestawieniach czy plikach NC jako jeden profil czy jako 
oddzielne profile. 
Dla nowych profili złożonych można zastosować połączenia Advance Steel 
(np. Blacha podstawy, Naroże ramy śrubowane, Połączenia żebrami...). 
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Model 5: Więcej opcji w poleceniu Kopiuj Advance 
 
Polecenie Kopiuj Advance Steel może być użyte w sposób ciągły, tak jak 
polecenie kopiuj AutoCAD®. 
 
Model 6: Więcej możliwości w poleceniu “Utwórz wg wzoru” 
 
Przy pomocy polecenia “Utwórz wg wzoru” użytkownik może wydajnie  
i szybko kopiować Połączenia. 
 
Jeżeli użytkownik chce użyć takiego samego Połączenia (np. Blacha 
podstawy) dla kilku elementów (np. kilku słupów) może zastosować 
rozbudowane połączenie “Utwórz wg wzoru”. Nowa funkcjonalność 
pozawala kopiować w sposób ciągły, tak jak przy użyciu funkcji Kopiuj 
AutoCAD®. 
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Model 7: Nowe profile 
 
Do biblioteki profili dodano kilka nowych rodzajów kształtowników: 
JANSEN, FORSTER, RP TECHNIK, etc. 
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Nowe profile znajdują zastosowanie w konstrukcjach stalowych drzwi oraz 
okien. 
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Model 8: Nowe profile pokrycia ARCELOR-MITTAL 
 
Dodano i uaktualniono kilka profili dla pokryć. Advance Steel zawiera teraz 
kompletny katalog ARVAL (Dostawca profil pokryć oraz konstrukcji dachu 
wchodzący w skład grupy ARCELOR-MITTAL). 
 

 
 
Nowe profile pokryć są dostępne również bezpośrednio w makro dla 
pokryć, gdzie mogą być wybrane z rozwijalnej listy. 
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Model 9: Polecenie Skróć/Przedłuż 
 
Za pomocą kilku kliknięć użytkownik może skrócić lub przedłużyć dowolną 
belkę do belki granicznej (włącznie z belkami zakrzywionymi). 
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Połączenia i elementy strukturalne 
 
Połączenia 1: Nowe połączenie Blacha podstawy 
 
Nowe połączenie Blacha podstawy daje użytkownikowi mnóstwo nowych 
opcji pozwalających na szczegółową definicje elementów połączenia. 
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Połączenia 2: Nowe połączenie Ścinana blacha węzłowa 
 
Dostępne jest nowe połączenie belek drugorzędnych z belką główną za 
pomocą blachy przechodzącej. 
Blachy warstwowe możemy zastosować z lewej, prawej strony lub po obu 
stronach. 
Blachy mogą być śrubowane lub spawane do każdej z belek. 
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Połączenia 3: Nowe połączenie Platforma T 
 
Dostępne jest nowe połączenie belek drugorzędnych z belką główną za 
pomocą blachy lub profili T. 
Blachy końcowe mogą być położone na zewnątrz lub wewnątrz pasów 
(głównej belki). 
Użytkownik może użyć profili T (zamiast blach). 
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Połączenia 4: Nowe połączenia HSS z nakładkami z blach dla 
2-ch i 3-ch przekątnych 
 
Dostępne są dwa nowe połączenia drugorzędnych profili rurowych  
z główną belką za pomocą blach spawanych lub śrubowanych. 
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Połączenia 5: Nowe połączenie Śruby na linii podziału 
 
Dostępne jest nowe połączenie “Śruby na linii podziału” Jest to połączenie 
dołączanej belki na górze innej belki, które tworzy śruby na linii przecięcia 
się części. 
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Połączenia 6: Nowe Połączenia zakładkowe 
 
Dostępne są nowe połączenia zakładkowe dla płaskowników oraz 
kątowników. 
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Połączenia 7: Nowe Połączenia zimnogięte 
 
Advance Steel dostarcza nowych połączeń dla profili zimnogiętych (np. 
użytych dla płatwi). 
Dostępne są następujące połączenia: 

- “Płatew pojedyncza” dla połączenia płatwi oraz belki 
- “Płatew podwójna” dla połączenia dwóch płatwi oraz belki 
- “Płatew jednostronnie” dla połączenia rygla lub płatwi z ciągłą 

belką 
- “Pojedynczych naroży” dla połączenia płatwi z belką skrajną 
- “Naroża dachu Płatew podwójna” dla połączenia dwóch płatwi  

z belką skrajną 
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W oknie dialogowym użytkownik może wybrać rodzaj połączenia pomiędzy 
skrajną blachą oraz ryglem (blacha śrubowana, spawanie, spawana 
blacha...). 
Można zdefiniować wszystkie charakterystyki śrub oraz wybrać podłużne 
otwory. 
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Połączenia 7: Nowe opcje w połączeniu Naroże ramy 
śrubowane ze wstawką trójkątną 
 
Nowa wersja dostarcza nowych opcji dla żeber zarówno na słupie jak i na 
ryglu. 

 
 
Połączenie działa również dla zakrzywionego rygla. 
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Projektowanie Połączeń 
 
Projektowanie Połączeń 1: Projektant Połączeń dla EC3 
 
Advance Steel daje możliwość sprawdzenia najczęściej używanych 
połączeń wg EC3. 
 

Połączenia, dla których można wykonać sprawdzenie to: 
• “Naroże ramy śrubowane ze wstawką trójkątną“ 
• “Blacha wypustu“ 
• “Połączenie za pomocą kątowników“ 
• “Kątownik ukośnie“ 
• “Jednostronna blacha czołowa“ 
• “Podwójna blacha czołowa“ 
• “Blacha czołowa przenosząca moment“ 
• ”Blacha węzłowa, 1 przekątna” 
• ”Blacha węzłowa, 2 przekątne” 
• “Blacha węzłowa, 3 przekątne” 
 

Aby sprawdzić nośność połączenia wg EC3, użytkownik musi w oknie 
dialogowym wprowadzić wartości sił, następnie kliknąć przycisk “Sprawdź”. 
Jako rezultat użytkownik otrzyma raport, który można wydrukować lub 
wysłać jako email. 
Raport zawiera sprawdzenie wszystkich składowych połączenia (średnicy 
śrub, odległości śrub, grubości blachy końcowej, grubości spoiny...). 
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Projektowanie Połączeń 2: Projektant Połączeń dla AISC 
 
Advance Steel 2009 zawiera nowe połączenia, które można sprawdzić 
zgodnie z regułami AISC. 
Nowe połączenia dla których można wykonać sprawdzenie to “Blacha 
węzłowa do słupa i blachy czołowej stopy” oraz “Blacha węzłowa,  
1 przekątna”. 
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Numeracja 
 
Numeracja 1: Ustawienia użytkownika 
 
Advance Steel 2009 dostarcza nowych opcji w celu zapewnienia większej 
elastyczności podczas numeracji. 
Użytkownik ma możliwość wyboru właściwości, które zapewnią różny 
numer podobnym elementom. 
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Zarządca dokumentów 
 
ZD 1: Poprawa szybkości 
 
W Advance Steel 2009 poprawiono szybkość pracy, w szczególności przy 
otwieraniu Zarządcy Dokumentów. 
Otwieranie Zarządcy Dokumentów trwa zaledwie kilka sekund, nawet jeżeli 
projekty zawierają setki rysunków czy plików NC-DSTV. 
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ZD 2: Niezbędne rysunki zaznaczone do aktualizacji 
 
Zarządca Dokumentów automatycznie wykrywa tylko te rysunki, które 
rzeczywiście wymagają aktualizacji. 
Proces aktualizacji jest dobrze zabezpieczony i użytkownicy wiedzą, które 
rysunki wymagają aktualizacji i ponownego rozważenia. 
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ZD 3: Automatyczna aktualizacja Zestawień Materiałowych 
 
Zarządca Dokumentów sprawdza czy zestawienia są aktualne, czy też 
wymagają automatycznej aktualizacji. 
Jeżeli zestawienia są aktualne znajdą się w Zarządcy Dokumentów  
w gałęzi “Aktualny” (zobacz poniższy przykład, lewa strona). 
Jeżeli zestawienia wymagają aktualizacji znajdą się w Zarządcy 
Dokumentów w gałęzi “Potrzebna aktualizacja”. 
Przy pomocy przycisku “Wymuś aktualizację” użytkownik może 
automatycznie uaktualnić niezbędne Listy. 
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ZD 4: Automatyczna aktualizacja plików NC-DSTV 
 
Zarządca Dokumentów sprawdza czy pliki NC-DSTV są aktualne, czy 
wymagają automatycznej aktualizacji. 
 
Jeżeli pliki NC-DSTV są aktualne znajdą się w Zarządcy Dokumentów  
w gałęzi “Aktualny” (zobacz poniższy przykład, lewa strona). 
 
Jeżeli zestawienia wymagają aktualizacji znajdą się w Zarządcy 
Dokumentów w gałęzi “Potrzebna aktualizacja”. 
Następnie przy pomocy przycisku “Wymuś aktualizację” użytkownik może 
automatycznie uaktualnić niezbędne pliki NC-DSTV. 
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Rysunki 
 
Rysunki 1: Poprawa szybkości 
 
W Advance Steel 2009 znacznie przyspieszono proces generowania 
rysunków warsztatowych zarówno dla rysunków części pojedynczych jak  
i elementów wysyłkowych. 
 

 
 
Zwiększono również szybkość modyfikacji ustawień widoków na rysunku. 
Tworzenie przekrojów z detalu oraz modyfikacja skali są  znacznie szybsze 
niż w poprzedniej wersji. 



NOWOŚCI w Advance Steel 2009  
 

42/53     

 

Rysunki 2: Automatyczne wymiary dla podcięć 
 
Podcięcia końców belek mogą być automatycznie wymiarowane na 
rysunkach. 
 

         
 

             
 

Użytkownik może zmieniać kolor linii pomocniczej oraz dodawać tekst  
w oknie dialogowym.  
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Rysunki 3: Lepsze położenie wymiarów Advance Steel 
 
Względne oraz całkowite wymiary (na żądanie) są automatycznie układane 
bez nachodzenia na siebie, co daje „czysty” rysunek warsztatowy  
na którym użytkownik nie musi „ręcznie” przesuwać błędnie położonych 
wymiarów.  
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Rysunki 4: Automatyczne wymiary dla elementów otoczenia 
 
Elementy otoczenia mogą być automatycznie wymiarowane na rysunkach. 
Użytkownicy mogą wymiarować punkty obrysu, linie środkową oraz 
systemową. 

 
 
Rysunki 5: Lepsze położenie oraz rozmiar symbolu spoiny 
 
Szerokość symbolu spoiny jest automatycznie dopasowywana do 
zawartości opisu. Symbol spoiny jest położony znacznie bliżej 
opisywanych obiektów co powoduje bardziej przejrzyste rysunki (np. 
rysunki elementów wysyłkowych). 
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Rysunki 6: Poziom obiektów na rysunkach zakotwienia 
 
Mamy możliwość dodania poziomu elementu (dolnego oraz górnego)  
np. dla blach podstawy. Symbol można wstawić po wygenerowaniu 
rysunków lub zdefiniować wcześniej w stylu rysunkowym. 

 
 

Rysunki 7: Położenie opisów po aktualizacji 
 
Jeżeli rysunki wymagają aktualizacji, opisy przesunięte przez użytkownika 
zachowują swoje położenie na rysunku. 
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Rysunki 8: Automatyczne nazewnictwo przekrojów 
 
Użytkownik może przenumerować oznaczenia przekrojów z poziomu 
rysunku po usunięciu i utworzeniu nowego przekroju. W ten sposób 
unikamy przerw w numeracji przekrojów. 
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Rysunki 9:  Zmiana zakresu przekroju na rysunku  
 
Na rysunku,  w oknie właściwości użytkownik może zmieniać rozmiar oraz 
głębokość przekroju. 
 

 



NOWOŚCI w Advance Steel 2009  
 

48/53     

 

Rysunki 10:  Drukowanie ramek widoków  
 
Advance Steel 2009 daje możliwość wydruku zielonych ramek 
znajdujących się wokół widoków. 

 
 

Użytkownik musi aktywować standard “Pokaż/Ukryj zielone ramki  
w szczegółach” oraz odblokować drukowanie tej warstwy. 
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Zestawienia 
 
Zestawienia 1: Lista podcięć 
 
Można utworzyć listę podcięć łącznie z przejrzystymi rysunkami. 

 
 

Lista zawiera rysunki pokazujące w jaki sposób środnik oraz pasy belek 
powinny być podcięte na warsztacie 
Zestawienie uwzględnia tylko te belki które są podcięte w modelu. 
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Zestawienia 2: Lista kotew 
 
Obok zestawienia śrub możemy utworzyć zestawienie samych kotew. 

 
Zestawienia 3: Więcej opcji sortowania 
 
Użytkownik ma więcej możliwości sortowania kolumn w szablonie 
zestawień materiałowych. 
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Zestawienia 4: Zewnętrzna Lista DSTV 
 
Możemy utworzyć zewnętrzną listę dla każdego rysunku warsztatowego. 
Użytkownik może zmodyfikować prototypy w ten sposób, aby zewnętrzne 
listy były tworzone automatycznie przy generacji rysunków.. 

 
 

Zestawienie daje rezultat zgodny ze standardem DSTV. 
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Pliki NC 
 
Pliki NC 1: Nowe odnośniki dla plików DXF-DSTV 
 
Użytkownicy mogą otrzymać pliki DXF-DSTV z większą ilością informacji  
w nazwie pliku.  

 
 
Konfiguracja nazwy plików jest pomocna przy klasyfikacji plików  
w Eksploratorze, przed wydaniem ich na warsztat. 
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INNE 
 

• Advance Steel 2009 może być zainstalowany w języku 
Rumuńskim i Japońskim. 
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