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 Co je nového v Advance Steel 2010 
 

Kompatibilita s AutoCADem 2010 
 
Advance Steel 2010 je kompatibilní s poslední verzí AutoCAD®u: 
AutoCADem 2010. 
 

Vylepšené uživatelské prostředí 
 
Uživatelské prostředí bylo vylepšeno pro jednodušší používání a snadnější 
naučení. 
 
Uživatelské prostředí 1: Pás karet Advance Steel 
 
Používání pásů karet Advance Steel zvyšuje produktivitu. 

• Snadnější navigace. 
• Uživatelská přívětivost. 
• Lepší organizovanost. 
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Uživatelské prostředí 2: Dialogové panely vlastností 
 
Vlastnosti jsou lépe seskupeny v levé časti dialogového panelu pro 
snadnější přístup k různým vlastnostem. 
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Výkonnost 
 
Výkonnost 1: Rychlejší vytváření výkresů 
 
S Advance Steelem 2010 získáte své dílenské výkresy mnohem rychleji. 

 
 

Výkonnost 2: Rychlejší zobrazování ve stínovaném režimu 
 
Zobrazování ve stínovaném režimu je stejně rychlé jako zobrazování v 
drátovém režimu. 
 
Výkonnost 3: Generování dílenských výkresů 
 
Generování dílenských výkresů je mnohem rychlejší při použití procesů. 
 
Výkonnost 4: Generování přehledových výkresů 
 
Generování přehledových výkresů je mnohem rychlejší díky metodě “slice 
by slice” a změny vlastností pohledu (např. jeho měřítka) ve výkresu je 
také rychlejší. 
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Modelování 
 
Modelování 1: Lepší stínovaný režim zobrazení 
 
Již není potřeba se vracet do drátového režimu zobrazení, všechny úpravy 
a ořezy lze vidět (a modifikovat) i ve stínovaném modelu! 
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Modelování 2: Pohledy na model 
 
Nové pohledy na model umožňují snadnou práci ve 2D pohledech. 

• Zjednodušení různých existujících možností. 
• Lze je vytvářet také z rastru nebo kvádru přípoje. 
• Lze je následně modifikovat (např. přejmenovat). 
• Hloubka oříznutí objektů, zobrazena je pouze část objektu 

viditelná ve výřezu. 
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Modelování 3: Rychlé pohledy 
 
Na objekty můžete vytvořit “rychlé” pohledy. 
K dispozici jsou následující možnosti: 

• Rychlý pohled na objekt. 
• Rychlý pohled na dílec. 
• Rychlý pohled na přípoj. 

 
 
Výběrem některé ze zobrazených šipek se vytvoří 2D pohled ve směru této 
šipky a uživatel může stanovit hloubku a velikost tohoto pohledu. 
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Modelování 4: Pohled na vybraný objekt 
 
Můžete zobrazit pouze co požadujete. 
Tyto ikony nabízí různé možnosti: 

• Zobrazit pouze vybrané objekty. 
• Skrýt vybrané objekty. 
• Zobrazit pouze vybrané dílce. 
• Skrýt vybrané dílce. 
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Modelování 5: Odsazení nosníku 
 
Tento nový příkaz umožňuje zadat požadovanou mezeru a nosníky se 
automaticky odsadí. 

 

 
 

 
 
 
Prostě vyberte nosníky, zadejte hodnotu mezery (např. 20), a nosník se 
posune tak aby byla vytvořená požadovaná mezera … velmi užitečný 
nástroj pro navrhování příhradových nosníků! 

 



 Co je nového v Advance Steel 2010 
 
 

Modelování 6: Vylepšená kontrola děr 
 
V Advance Steelu 2010 je kontrola umístění šroubů a děr přesnější. 
Nástroj stavebně technická kontrola umožňuje: 

• Vyhledat (a zobrazit) výsledek podobně jako kolize. 
• Vyhledat a zobrazit šrouby nebo svary, které nic nespojují. 
• Rozpoznat, že není dodržena vzdálenost mezi různými 

skupinami šroubů. 
• Použít nový default pro maximální vzdálenost mezi dírami (nebo 

šrouby). 
• Pracovat s oválnými dírami. 
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Modelování 7: Rozšířené nástroje pro kopírování 
 
K dispozici jsou nové volby pro příkaz Advance Steel kopie. 

• Všechny varianty kopírování jsou k dispozici ze stejného 
dialogového panelu. 

• To dává možnost kopírovat také přípoje se zrcadlením. 

 
 
Modelování 8: Vícenásobná kopie přípojů 
 
Vyberte přípoj, vyberte několik nosníků a přípoj se vytvoří mezi různými 
vybranými nosníky! 
 
Modelování 9: Ořež/Prodluž k úsečce nebo 2 bodům 
 
Vyberte rovný nebo zkružený nosník a ořežte jej (nebo prodlužte) k 
vybrané úsečce nebo 2 bodům! 
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Modelování 10: Rozšíření knihoven 
 
Knihovny Advance Steelu byly rozšířeny o profily a šrouby. 

• Aktualizované profily SADEF. 
• Aktualizované profily Ayrshire. 
• Aktualizované profily Lindap. 
• Aktualizované polské šrouby. 
• Aktualizované polské šrouby. 
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Modelování 11: Vylepšení nástrojů pro víceuživatelský režim 
 
Lepší zobrazení uživatelů, kteří jsou připojeni ke 3D modelu! 
Uživatelský přívětivý dialogový panel pro zobrazení uživatelů, kteří mají 
aktuálně vypůjčené objekty. 

 

 



 Co je nového v Advance Steel 2010 
 

Přípoje 
 
Přípoje 1: Správce přípojů 
 
K dispozici je nový uživatelsky přívětivý správce přípojů. 
 

Výhody: 
• Všechny přípoje jsou dosažitelné z jednoho místa. 
• Náhledy pro získání představy možností přípoje. 
• Výběr přípoje a jeho použití přímo ze správce přípojů! 
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Přípoje 2: Makro pro žebřík s ochranným košem 
 
Advance Steel 2010 nabízí nové makro pro žebřík s ochranným košem. 
Toto makro poskytuje různé možnosti: 

• Žebřík s ochranným košem nebo bez. 
• Různé typy ochranných košů. 
• Různé typy výstupů. 
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Přípoje 3: Makro pro příhradový nosník 
 
Advance Steel 2010 nabízí nové makro pro příhradový nosník. 
Toto makro poskytuje různé možnosti: 

• Různé typy příhrad: “Warren”, “Pratt”, “Half-Pratt”. 
• Lze je vytvořit z trubek, úhelníků jednoduchých nebo dvojitých. 
• Odsazení nosníků lze nastavit přímo v dialogovém panelu. 
• Pasy mohou být nebo obloukové. 
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Přípoje 4: Schodiště a zábradlí 
 
Advance Steel 2010 nabízí různé nové možnosti pro makra Schodiště a 
Zábradlí. 
Toto jsou nové možnosti: 

• Zábradlí: oválné díry ve sloupcích. 

 
 

• Zábradlí: nova volba zakončení madla “návrat smyčky”. 

 
• Schodiště se stupni ze skutečných roštů. 
• Schodiště: zadní úhel ohnutí. 

 
• Točité schodiště: střední madlo z plecháče. 
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Přípoje 5: Makro Vaznice / Paždíky 
 
Advance Steel 2010 nabízí nové makro Vaznice. 
Toto makro poskytuje různé možnosti: 
 

• Hodnotu odsazení lze nastavit jednotlivě pro každou vaznici. 
• Lze specifikovat mezeru mezi vaznicemi. 
• V dialogovém panelu lze nastavit mezery nosníků. 
• Přesah vaznic lze nastavit zadáním záporné mezery. 
• V rámci dialogového panelu lze nastavit funkci objektů. 
• Průřezy vaznic lze uložit do knihovny pro opakované použití. 
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Přípoje 6: Makro Ztužidlo 
 
Advance Steel 2010 nabízí nové makro pro ztužidlo. 
Toto makro poskytuje různé možnosti: 

• Různé typy ztužidla: “Křížové”, “Jednotlivé”, “Vložené”. 
• Různé typy prvků: “Jednoduchý”, “Dvojitý zrcadlený”, “Dvojitý 

převrácený”. 
• Definovatelný počet polí. 
• Odsazení lze zadat pro prvky ztužidla jednotlivě. 
• Hodnoty lze uložit do knihovny. 
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Přípoje 7: Nový rámový roh s náběhem ke stojině sloupu 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový rámový přípoj ke stojině sloupu z plechů. 
Tento přípoj nabízí různé možnosti: 

• Různé typy pásnic. 
• Několik možností pro výztuhy. 
• Odtokové díry pro zinek. 
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Přípoje 8: Nový rámový roh s náběhem k přírubě sloupu 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový rámový přípoj s náběhem z plechů. 
Tento přípoj nabízí různé možnosti: 

• Různé typy pásnic. 
• Několik možností pro výztuhy. 
• Odtokové díry pro zinek. 
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Přípoje 9: Nový přípoj pro trubkové ztužidlo s jednou 
diagonálou 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj pro trubkové ztužidlo s jednou 
diagonálou. 
K dispozici jsou 4 typy tohoto přípoje: 

• Trubkové ztužidlo – styčníkový plech 
• Trubkové ztužidlo – úhelník 
• Trubkové ztužidlo – styčníkový plech & oválné díry 
• Trubkové ztužidlo – úhelník & oválné díry 
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Přípoje 10: Nový přípoj pro trubkové ztužidlo se dvěmi 
diagonálami 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj pro trubkové ztužidlo se dvěmi 
diagonálami. 
K dispozici jsou 4 typy tohoto přípoje: 

• Trubkové ztužidlo – styčníkový plech 
• Trubkové ztužidlo – úhelník 
• Trubkové ztužidlo – styčníkový plech & oválné díry 
• Trubkové ztužidlo – úhelník & oválné díry 
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Přípoje 11: Nový přípoj pro tři diagonály z trubek 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj pro tři diagonály z trubek. 
K dispozici jsou 4 typy tohoto přípoje: 

• Trubkové ztužidlo – styčníkový plech 
• Trubkové ztužidlo – úhelník 
• Trubkové ztužidlo – styčníkový plech & oválné díry 
• Trubkové ztužidlo – úhelník & oválné díry 
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Přípoje 12: Nový přípoj kotvení 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj patní desky. 
Tento přípoj nabízí různé možnosti: 

• Volby pro šikmé nebo svislé výztuhy. 
• Sloup může být oříznut nebo s výpalem. 
• Funguje také se svařovanými I profily. 
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Přípoje 13: Nový přírubový přípoj trubek 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj pro spojení konců trubek. 
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Přípoje 14: Nový přípoj stabilizační plech 
 

Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj stabilizační plech. 

 
 

Přípoj 15: Nový přípoj dvěmi diagonálami z plocháčů 
 

Advance Steel 2010 nabízí přípoj pro ztužidlo z plocháčů se 2 diagonálami. 

 
 

Přípoje 16: Nový přípoj pro spojení dvou nosníků ke sloupku 
 

Advance Steel 2010 nabízí přípoj dvou nosníků ke sloupku. 
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Přípoje 17: Nový přípoj kotvení schodiště úhelníkem 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj pro kotvení schodiště úhelníkem. 
 
Přípoje 18: Nový přípoj kotvení schodiště patním plechem 
 
Advance Steel nabízí nový přípoj pro kotvení schodiště patním plechem. 
 
 
Přípoje 19: Nový přípoj pro spojovací plechy 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj pro vytvoření spojek. 
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Přípoje 20: Nový přípoj šrouby na roztečné osy 
 
Advance Steel 2010 nabízí nový přípoj šrouby na roztečné čáry. 

 
 
Přípoje 21: Navrhování přípojů podle AISC 
 
Přípoje pro ztužidla obsahují návrh přípoje podle AISC. 

• Návrh přípoje je k dispozici pro přípoj “Styčníkový plech pro 2 
diagonály”. 

• Návrh přípoje je k dispozici pro přípoj “Styčníkový plech pro 3 
diagonály”. 

• Může být “Posouzen” nebo “Navržen”. 
• Report je automaticky vytvořen. 

 
 
Přípoje 22: Report návrhu přípoje ve formátu MS Word 
 
Report posouzení přípoje může být automaticky vytvořen ve formátu 
MS Word. 
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Výkresy 
 
Výkresy 1: Rozvin zkružených nosníků 
 
Zkružený nosník lze v dílenských výkresech zobrazit rozvinutý. 
Výpočet jeho prodloužení lze nastavit defaultem. 

 
 
Výkresy 2: Rozvin poly-nosníků 
 
Poly-nosník lze v dílenských výkresech zobrazit rozvinutý. 
Výpočet jeho prodloužení lze nastavit defaultem. 
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Výkresy 3: Vylepšené pojmenovávání souborů výkresů 
 
Jméno souboru výkresu se automaticky aktualizuje při změně formátu 
výkresu. 

  
 
Výkresy 4: Správce dokumentů 
 
Změnu prototypového souboru lze provést pro více výkresu pomocí tlačítka 
“Change prototype”. 
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Výkresy 5: Symbol řezu pro čelní desky 
 
Pro pohledy na čelní desky ve výkresech hlavních dílů lze zobrazit symbol 
řezné roviny pomocí nového defaultu “Display a cut symbol for end plate 
views”. 

 
 

Výkresy 6: Větší přesnost v použitých výkresových stylech 
 
Kótovací styly ve výkresu vytvořeném Advance Steelem mohou být 
nastaveny s různou přesností pro každý styl: 

• Kótovací styl pro přímé kóty. 
• Kótovací styl pro obloukové kóty. 
• Kótovací styl pro úhlové kóty. 
• Kótovací styl pro kóty poloměry. 
• Kótovací styl pro kóty trojúhelníků sklonu. 

 

Výkresy 7: Lepší výstupy – umístění úhlových kót 
 
Úhlové kóty jsou automaticky umísťovány (aby ndocházelo k překrývání s 
objekty). 
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Výkresy 8: Lepší výstupy – zobrazení trojúhelníků sklonu 
 
Ať má trojúhelník jakýkoliv tvar, texty zůstávají vždy správně orientovány 
pro čtení výkresu. 
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Výpisy 
 
Výpisy 1: Nové výpisy materiálu ve výkresech 
 
S Advance Steelem 2010 získáte výpisy materiálu v dílenských výkresech 
mnohem efektivněji. 
Hlavní vylepšení výpisů na výkresech: 

• Snadnější nastavení, definice je uživatelsky přívětivá. 
• Šablona výpisu je ve formátu DWG. 
• Nastavení je založeno na AutoCAD®u. 
• Mnohem rychlejší vytváření dílenských výkresů. 
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Výpisy 2: Výpis řezných údajů s rozměry ořezu 
 
Výpis řezných údajů může navíc k úhlům ořezu zobrazit rozměry ořezu. 
 
 
Výpisy 3: Výpis řezných údajů nosníků s dvojitým ořezem 
 
Nový default umožňuje zobrazení nosníků s dvojitým ořezem ve výpisech 
řezných údajů s obrázky. 
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NC soubory 
 
NC soubory 1: Automatické generování pro zkružené nosníky 
 
Uživatelé nyní mohou automaticky získat NC-DSTV soubory také pro 
zkružené nosníky. 

• NC-DStV soubory se vytvářejí automaticky. 
• Hlavička souboru obsahuje korektní informace pro výrobu. 
• Lze je aktualizovat pomocí Správce dokumentů. 
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NC soubory 2: Automatické generování pro poly-nosníky 
 
Uživatelé nyní mohou automaticky získat NC-DSTV soubory také pro poly-
nosníky. 

• NC-DStV soubory se vytvářejí automaticky. 
• Hlavička souboru obsahuje korektní informace pro výrobu. 
• Lze je aktualizovat pomocí Správce dokumentů. 

 

 
 

 



 Co je nového v Advance Steel 2010 
 

Konstrukční BIM sady GRAITEC Advance 
 

BIM GTC: Složené průřezy 
 
Složené průřezy lze přenášet mezi programy Advance Steel a Advance 
Design za použití souborového formátu GRAITEC GTC. 
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Nová ochrana FLEXnet 
 

Ochrana: Nová ochrana FLEXnet 
 
Advance Steel 2010 používá nejnovější technologii FLEXnet od firmy 
Acresso. 

• Urychlení zasílání licencí koncovým uživatelům. 
• Lze vypůjčovat licence ze síťového licenčního serveru. 
• Lze jednoduše přesunout licenci z jednoho počítače na jiný. 
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