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Zgodność z AutoCAD 2010  
 
Advance Steel 2010 jest zgodny z najnowszą wersją AutoCAD®: 
AutoCAD 2010 
 

Usprawniony interfejs użytkownika 
 
Interfejs użytkownika został usprawniony, aby ułatwić pracę w programie. 
 
Interfejs użytkownika 1: Pasek Advance Steel 
 
Pasek Advance Steel został zmodyfikowany tak, aby zwiększyć 
efektywność pracy. 

• Łatwy w nawigacji 
• Przyjazny użytkownikowi 
• Intuicyjny 
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Interfejs użytkownika 2: Okna właściwości 
 
Właściwości zostały pogrupowane w lewej części okna dialogowego,  
co umożliwia łatwy i szybki dostęp do poszczególnych parametrów. 
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Wydajność 
 
Wydajność 1: Szybsze tworzenie rysunków 
 
Advance Steel 2010 pozwala na znacznie szybsze uzyskanie rysunków 
warsztatowych. 

 
 

Wydajność 2: Szybsze wyświetlanie w trybie cieniowania 
 
Wyświetlanie w trybie cieniowania zabiera tyle samo czasu,  
co wyświetlanie w trybie krawędziowym. 
 
Wydajność 3: Tworzenie rysunków warsztatowych 
 
Tworzenie rysunków warsztatowych jest znacznie szybsze przy użyciu 
Procesów. 
 
Wydajność 4: Tworzenie rysunków poglądowych  
 
Tworzenie rysunków poglądowych jest znacznie szybsze (rysunki tworzone 
są kawałek po kawałku). Zmiana właściwości widoku (np. skali rysunku) 
również została przyspieszona. 
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Modelowanie 
 
Modelowanie 1: Ulepszony tryb cieniowania 
 
Nie ma potrzeby powrotu do trybu krawędziowego, aby zobaczyć 
(i zmodyfikować) załamania/punkty charakterystyczne danego elementu. 
Teraz wszystko widoczne jest również w trybie cieniowania! 
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Modelowanie 2: Widoki modelu 
 
Nowe widoki modelu pozwalają na łatwą pracę z modelem w widokach 2D. 

• Uproszczenie istniejącej funkcjonalności 
• Mogą być utworzone na siatce lub na połączeniu 
• Mogą być modyfikowane (np. zmiana nazwy) 
• Rzeczywista głębokość cięcia obiektów – wyświetlana jest tylko 

część obiektu definiowana oknie widoku  
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Modelowanie 3: Szybkie widoki 
 
Można utworzyć „Szybkie widoki” na obiekcie. 
Dostępne są następujące opcje: 

• Szybki widok na obiekt 
• Szybki widok na element warsztatowy 
• Szybki widok na połączeniu 

 
 
Wybierając jedną z wyświetlonych strzałek, zostanie utworzony widok 2D 
na kierunku strzałki. Użytkownik może zdefiniować głębokość i rozmiar 
widoku. 

 



 Co nowego w Advance Steel 2010 
 
 

Modelowanie 4: Wyświetl zaznaczony obiekt 
 
Użytkownik może wyświetlić tylko to, co potrzebuje. 
Dostępnych jest klika opcji do wyboru: 

• Wyświetl tylko wybrany obiekt 
• Ukryj wybrany obiekt 
• Wyświetl tylko wybrany element wysyłkowy 
• Ukryj wybrany element wysyłkowy 
Opcje działają dla jednego lub grupy wybranych elementów 
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Modelowanie 5: Odsunięcie belki 
 
Nowe polecenie pozwala na szybkie zdefiniowanie żądanej przestrzeni 
pomiędzy belkami. 

 

 
 

 
 
 
Wystarczy zaznaczyć belki, podać wielkość odstępu (np. 20), a belka 
zostanie przesunięta automatycznie tak, aby uzyskać żądaną przestrzeń. 
Narzędzie bardzo przydatne przy projektowaniu kratownic! 
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Modelowanie 6: Usprawnione sprawdzanie otworów 
 
Sprawdzanie rozłożenia otworów/śrub jest dokładniejsze w Advance Steel 
2010. 
Narzędzia sprawdzające umożliwiają: 

• Wyszukiwanie (i wyświetlanie) kolizji 
• Znalezienie i wyświetlenie śruby lub spoiny, które nic nie łączą 
• Wykrycie nieodpowiedniej odległości pomiędzy różnymi grupami 

śrub 
• Użycie nowej wartości domyślnej dla maksymalnego rozstawu 

pomiędzy otworami (lub śrubami) 
• Otwory podłużne są brane pod uwagę przy sprawdzaniu 
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Modelowanie 7: Rozszerzone narzędzia kopiowania 
 
Przy poleceniu kopiowania Advance Steel dostępnych jest więcej opcji. 

• Wszystkie opcje kopiowania są dostępne w jednym oknie 
dialogowym 

• Opcja lustrzanego kopiowania jest również dostępna 

 
 
Modelowanie 8: Wielokrotne kopiowanie połączeń 
 
Wybierz połączenie a następnie kilka belek – połączenie dla elementów 
zostanie wygenerowane automatycznie. 
 
Modelowanie 9: Skróć/Przedłuż do linii lub dwóch punktów 
 
Wybierz belkę prostą lub zakrzywioną i przytnij ją względem wybranej linii 
lub punktów! 
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Modelowanie 10: Rozbudowane biblioteki 
 
Biblioteki Advance Steel zostały rozbudowane o nowe profile i śruby. 

• Zaktualizowane profile SADEF 
• Zaktualizowane profile Ayrshire 
• Zaktualizowane profile Lindap  
• Zaktualizowane polskie śruby 
• Zaktualizowane polskie kotwy 
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Modelowanie 11: Usprawnienia w zakresie Multi-user 
 
Poprawiony podgląd użytkowników połączonych z modelem 3D! 
Przyjazne okno dialogowe pozwala na podgląd, który użytkownik pracuje 
na danej części modelu. 
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Połączenia 
 
Połączenie 1: Przeglądarka połączeń 
 
Dostępna jest przeglądarka dla połączeń. 
 

Główne korzyści: 
• Wszystkie połączenia w jednym miejscu 
• Podgląd połączenia pozwala na zapoznanie się z przykładowym 

rozwiązaniem 
• Wybór połączenia i zastosowanie bezpośrednio z przeglądarki 

połączeń! 
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Połączenie 2: Makro dla koszy i drabin 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe makro do koszy i drabin. 
Główne opcje makra: 

• Drabina z koszem lub bez kosza 
• Różne typy koszy 
• Różne typy wyjścia z koszy 
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Połączenie 3: Makro dla kratownic 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe makro do kratownic. 
Główne opcje makra: 

• Różne kształty oraz rodzaje skratowań 
• Mogą być utworzone z rur, kątowników z pojedynczymi lub 

podwójnymi przekrojami 
• Odsunięcie belki może być określone w oknie dialogowym 
• Słupki i krzyżulce 
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Połączenie 4: Schody i poręcze 
 
W Advance Steel 2010 dostępne są nowe opcje w makrach do schodów 
i poręczy. 
Nowe opcje: 

• Balustrada: wycięcia w słupkach  

 
 

• Poręcz: nowa opcja zakończenia: “powrót węzła” 

 
• Schody o stopniach z krat pomostowych 
• Schody: tylny kąt zagięcia 

 
• Schody spiralne: środkowa poręcz z płaskownika 
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Połączenie 5: Makro dla płatwi / ryglówki 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe makro dla płatwi. 
Główne opcje: 
 

• Wielkość odsunięcia może być określona indywidualnie dla 
każdej płatwi 

• Można definiować przestrzeń pomiędzy płatwiami 
• Odsunięcie belki można określić w oknie dialogowym  
• Zakład płatwi można określić poprzez ujemną wartość 

przestrzeni pomiędzy nimi 
• Można określić funkcje w modelu dla poszczególnych elementów 
• Przekroje płatwi można zapisać w bibliotece do ponownego 

użycia 
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Połączenie 6: Makro dla stężeń 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe makro do stężeń. 
Główne opcje: 

• Różne typy stężeń: „Krzyżowe”, „Pojedyncze”, “Wstawione”  
• Różne typy elementów: “Pojedynczy”, “Podwójny odbity”, 

“Podwójny odwrócony” 
• Definiowanie geometrii 
• Odsunięcie może być określone indywidualnie dla każdego 

elementu stężenia 
• Parametry można zapisać w bibliotece 
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Połączenie 7: Nowe połączenie belki i słupa na środniku 
z wstawką trójkątną z blachy 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie belki i słupa na 
środniku z wstawką trójkątną z blachy. 
Główne opcje: 

• Różne typy pasów 
• Kilka opcji dla żeber 
• Dostępne otwory ocynkowane 
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Połączenie 8: Nowe połączenie belki i słupa z wstawką trójkątną z 
blachy 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie belki i słupa  
z wstawką trójkątną z blachy. 
Główne opcje: 

• Różne typy pasów 
• Kilka opcji dla żeber 
• Dostępne otwory ocynkowane 
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Połączenie 9: Nowe stężenie rurowe - jedna przekątna 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe stężenie rurowe dla jednej 
przekątnej. 
Dostępne są 4 różne typy stężeń: 

• Stężenie rurowe – blacha 
• Stężenie rurowe – kątownik 
• Stężenie rurowe – blacha i otwór ‘kidney’ 
• Stężenie rurowe – kątownik i otwór ‘kidney’ 
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Połączenie 10: Nowe stężenie rurowe - dwie przekątne 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe stężenie rurowe dla dwóch 
przekątnych. 
Dostępne są 4 różne typy stężeń: 

• Stężenie rurowe – blacha 
• Stężenie rurowe – kątownik 
• Stężenie rurowe – blacha i otwór ‘kidney’ 
• Stężenie rurowe – kątownik i otwór ‘kidney’ 
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Połączenie 11: Nowe stężenie rurowe - trzy przekątne 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe stężenie rurowe dla trzech 
przekątnych. 
Dostępne są 4 różne typy stężeń: 

• Stężenie rurowe – blacha 
• Stężenie rurowe – kątownik 
• Stężenie rurowe – blacha i otwór ‘kidney’ 
• Stężenie rurowe – kątownik i otwór ‘kidney’ 
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Połączenie 12: Nowe połączenie blachy podstawy 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie blachy podstawy. 
Dostępne opcje: 

• Opcje dla pionowych i/lub pochyłych żeber 
• Słup może być przycięty lub podcięty 
• Można stosować do spawanych belek I 
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Połączenie 13: Nowe połączenie dla końca rur 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenia dla rur końca. 
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Połączenie 14: Nowe połączenie z blachą stabilizującą 
 

W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie z blachą 
stabilizującą. 

 
 

Połączenie 15: Nowe płaskie stężenie - dwie przekątne 
 

W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe płaskie stężenie dla dwóch 
przekątnych. 

 
 

Połączenie 16: Nowe połączenie – belki na słupie 
 

W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie dwóch belek na 
słupie. 
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Połączenie 17: Nowe połączenie kotwiące z kątownikiem dla 
schodów 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest połączenie kotwiące z kątownikiem 
dla schodów. 
 
Połączenie 18: Nowe połączenie kotwiące z blachą podstawy 
dla schodów 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie kotwiące z blachą 
podstawy dla schodów. 
 
Połączenie 19: Nowe połączenie blachami wiążącymi 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie przewiązkami. 
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Połączenie 20: Nowe połączenie - śruby na linii przecięcia 
 
W Advance Steel 2010 dostępne jest nowe połączenie - śruby na linii 
przecięcia belek. 

 
 
Połączenie 21: Sprawdzanie połączeń zgodnie z AISC 
 
Sprawdzanie połączeń, w tym stężeń, zgodnie z AISC. 

• Sprawdzanie połączeń dostępne dla połączenia „Blacha 
węzłowa, 2 przekątne” 

• Sprawdzanie połączeń dostępne dla połączenia „Blacha 
węzłowa, 3 przekątne” 

• Możliwość „sprawdzenia” i/lub uprzedniej zmiany dokładności 
wymiaru 

• Automatyczne generowanie raportów 

 
 
Połączenie 22: Raport sprawdzania połączeń w formacie MS Word 
 
Raport ze sprawdzania połączeń może być generowany automatycznie  
w formacie MS Word. 

 



 Co nowego w Advance Steel 2010 
 

Rysunki 
 
Rysunek 1: Rozwinięcie belek zakrzywionych 
 
Rozwinięcie belki zakrzywionej może być wyświetlone na rysunkach 
warsztatowych. 
Można zmieniać domyślną wielkość wydłużenia. 

 
 
Rysunek 2: Rozwinięcie belek z polilinii 
 
Rozwinięcie belki z polilinii może być wyświetlone na rysunkach 
warsztatowych. 
Można zmieniać domyślną wielkość wydłużenia. 
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Rysunek 3: Poprawione nazwy plików 
 
Nazwa pliku jest aktualizowana automatycznie wraz ze zmianą wielkości 
formatu rysunku. 

  
 
Rysunek 4: Zarządca dokumentów 
 
Zmiana pliku prototypu może być przeprowadzona dla więcej niż jednego 
rysunku za pomocą przycisku “Zmiana prototypu”. 
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Rysunek 5: Symbol przekroju dla blachy końcowej 
 
Symbol przekroju może być wyświetlony na widokach blachy końcowej na 
rysunkach montażowych dzięki nowej opcji “Wyświetl symbol przekroju na 
widokach blachy końcowej”. 

 
 

Rysunek 6: Większa dokładność przy stylach wymiarowych 
 
Rysunki tworzone w Advance Steel są dokładniejsze dzięki wykorzystaniu 
ustawień dla stylów wymiarowania dla wszystkich wymiarów: 

• Styl wymiarowania dla wymiarów liniowych 
• Styl wymiarowania dla kątów 
• Styl wymiarowania dla wymiarów kątowych 
• Styl wymiarowania dla wymiarów radialnych 
• Styl wymiarowania dla wymiarów ukośnych i dla trójkątów 

 

Rysunek 7: Rozmieszczenie wymiarów kątów 
 
Wymiar dla kątów jest lepiej rozmieszczony, przez co rysunki są 
czytelniejsze. 
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Rysunek 8: Wymiarowanie trójkątów pochylenia 
 
Trójkąty są wymiarowane w sposób czytelny i przejrzysty. 
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Zestawienia 
 
Zestawienia 1: Nowe zestawienia na rysunkach 
 
W Advance Steel 2010 umieszczenie zestawień na rysunkach 
warsztatowych jest szybkie i łatwe. 
Najważniejsze usprawnienia w zakresie zestawień na rysunkach: 

• Łatwe do zdefiniowania i przyjazne w obsłudze 
• Szablon zestawień w formacie DWG  
• Konfiguracja oparta o AutoCAD® 
• Znaczne przyspieszenie tworzenia rysunków warsztatowych 
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Zestawienia 2: Wykaz przecięć z wymiarami przekrojów 
 
Wykaz przecięć może pokazać wymiary przekroju oraz wartości skróceń 
dla kątów. 
 
 
Zestawienia 3: Wykaz przecięć dla profili złożonych 
 
Domyślnie belka o podwójnym przekroju może być wyświetlana na 
wykazie przecięć z rysunkami. 
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Pliki NC 
 
Pliki NC 1: Automatyczne tworzenie dla belek zakrzywionych 
 
Pliki NC-DSTV są generowane automatycznie dla belek zakrzywionych. 

• Plik NC-DStV jest tworzony automatycznie 
• Nagłówek zawiera poprawne informacje warsztatowe 
• Może być aktualizowany z poziomu Zarządcy Dokumentów 
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Pliki NC 2: Automatyczne tworzenie dla belek z polilinii 
 
Pliki NC-DSTV są generowane automatycznie dla belek z polilinii. 

• Plik NC-DStV jest tworzony automatycznie 
• Nagłówek zawiera poprawne informacje warsztatowe 
• Może być aktualizowany z poziomu Zarządcy Dokumentów 

 

 
 

 



 Co nowego w Advance Steel 2010 
 

BIM Structural GRAITEC Advance suite 
 

BIM GTC: Profile złożone 
 
Profile złożone mogą być transferowane pomiędzy Advance Steel 
a Advance Design przy użyciu formatu GTC (format GRAITEC). 
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Nowy system zabezpieczeń FLEXnet 
 

Zabezpieczenia: Nowy system zabezpieczeń FLEXnet 
 
Advance Steel 2010 wykorzystuje najnowszą technologię FLEXnet 
(Acresso). 

• Przyspiesza dostarczanie licencji do użytkownika  
• Możliwość „pożyczania” licencji z serwera sieciowego 
• Łatwe przenoszenie licencji pomiędzy komputerami 
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GRAITEC Inc. 
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GRAITEC UK Ltd. 
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Suth Road 
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Tel. +44 (0)1932 858516 
Fax +44 (0)1932 859099 
Email     sales@graitec.co.uk

Rosja 
GRAITEC CJSC 
Locomotivny Proezd 21, Build. 5, 
Office 503 
Moscow 127238 - Russia 
Tel. +7(495) 225-13-65 
Fax. +7(495) 488-67-81 
Email     info.russia@graitec.com 

  

Rumunia 
GRAITEC Roumanie SRL 
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5 
Bucureşti, Romania 
Tel. +40 (21) 410 0119 
Fax +40 (21) 410 0124 
Mobile   0729 002 107 
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Email sales@graitec.ro

Polska 
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