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Advance Steel 2011 – część pakietu GRAITEC BIM 
 
Advance Steel 2011 jest częścią pakietu GRAITEC BIM nazwanego GRAITEC Advance zawierającego 
Advance Steel, Advance Concrete oraz Advance Design. 
 
Zintegrowany pakiet 2011 zawiera kilka nowych, wspólnych cech: 

 Wspólny instalator dla wszystkich programów dostarczany na jednej płycie DVD 

 Nowy menadżer produktów Graitec Advance - Graitec Advance Manager 

 Biblioteki profili oraz materiałów współdzielone pomiędzy Advance Steel oraz Advance Design 

 Usprawniona integracja CAD / Design 
 
Graitec Advance jest pierwszym kompletnym oprogramowaniem na rynku, które umożliwia zarówno analizę, 
wymiarowanie oraz detalowanie różnych konstrukcji w jednym pakiecie. 
 

 5 

 
 
Advance Steel 2011 – główne obszary wprowadzonych usprawnień: 

 Usprawniony interfejs (GUI) 

 Nowy eksplorator projektu 

 Nowe połączenia 

 Usprawnienia w makrach dla schodów oraz poręczy 

 Szybsze tworzenie dokumentów 

 Inteligencja wymiarów wprowadzonych przez użytkownika 

 Automatyczne chmurki rewizji 

 Belki wygięte 
 
Advance Steel 2011 jest niezastąpionym narzędziem w narzędziach profesjonalnego projektanta. 
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Nowy, wspólny instalator 
 
GRAITEC Advance 2011 jest dostarczany na jednej płycie DVD zawierającej wspólny instalator, który umożliwia 
jednoczesną instalację całego pakietu projektowego. 
 

                           
 
Instalator został przebudowany tak, aby zawierał więcej informacji o poszczególnych składnikach pakietu: 

 Możliwość łatwego wyboru, które moduły mają być zainstalowane 

 Bezpośredni dostęp do dokumentacji 

 Bezpośrednie odnośniki do stron GRAITEC zawierających dodatkowe informacje 
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GRAITEC Advance Manager 
 
Nowy menadżer dla produktów Graitec Advance - Graitec Advance Manager (GAM) został wyposażony  
w następujące możliwości: 

 Nowy interfejs (GUI) wprowadzania ustawień 

 Łatwe dostosowywanie bibliotek 

 Zarządzanie projektami 

 Zarządzanie licencjami 

 Bezpośredni dostęp do pomocy on-line oraz dokumentacji 

 Interaktywne podpowiedzi 

 Uruchamianie programów GRAITEC Advance 
 
GAM jest dostępny dla 32 i 64-bitowych systemów operacyjnych. 
 
Nowy interfejs (GUI) wprowadzania ustawień 
 

 Nowoczesny interfejs sprawia, że użytkownik może w łatwy sposób uzyskać dostęp do wielu różnych 
ustawień. 

 
Uruchamiając GAM, użytkownik ma dostęp do głównych składników programu bezpośrednio z centralnego 
panelu. W dolnej części okna startowego użytkownik znajdzie interaktywne podpowiedzi dotyczące pracy  
z programami. 

 

 

Panel centralny umożliwiający dostęp do 
poszczególnych składników GAM.

Interaktywne podpowiedzi połączone ze 
stroną internetową Graitec. 

 
W polu podpowiedzi, przy użyciu strzałek użytkownik może wybrać różne źródła informacji: 

 

 Podpowiedzi dotyczące funkcjonalności programów 

 Nowości ze strony internetowej Graitec 

 Graitec FAQ (często zadawane pytania) ze strony internetowej Graitec Advantage: 

 Referencje, przykłady oraz projekty wykonane przez użytkowników programów Graitec: 
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Ustawienia 
 

 Użytkownik Advance Steel może dokonać następujących ustawień: 

 Kotwy (można dodać, usunąć oraz zmienić kotwy) 

 Śruby (można dodać, usunąć oraz zmienić śruby) 

 Sworznie (można dodać, usunąć oraz zmienić sworznie) 

 Jednostki 

 Preferowane rozmiary (dla różnych obiektów, jak również dla skal użytych na rysunkach) 

 Kanały RSS 

 
 

Programy 
 

 W sekcji Programy, użytkownik znajdzie skróty do uruchomienia poszczególnych programów: Advance 
Design, Advance Concrete lub Advance Steel. 
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Projekty 
 

 W sekcji Projekty, użytkownik może: 

 Przeglądać istniejące projekty (rozmiar na dysku, liczbę plików, nazwy plików, podfoldery itp.) 

 Tworzyć nowe foldery 
 
Pomoc 
 

 W sekcji Pomoc, użytkownik ma bezpośredni dostęp do dokumentacji. 

 
Zarządzanie licencją 
 

 W tej sekcji, użytkownik może zarządzać systemem licencyjnym. 
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Usprawniona ergonomia 
 
Ergonomia Advance Steel została usprawniona zapewniając łatwiejszy dostęp do najczęściej używanych 
narzędzi. 
 
Ergonomia 1: Menu ribbon 
 

 Menu ribbon Advance Steel zostało uporządkowane w odpowiednie grupy. Menu ribbon jest ułożone w 
rzędach i zawieraja nowe, większe ikonki dla najczęściej używanych opcji. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Ergonomia 2: Palety narzędzi 
 

 Palety narzędzi Advance Steel zawierają wszystkie niezbędne opcje, które uzupełniają funkcjonalność 
menu ribbon Advance Steel. 
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Ergonomia 3: Uproszczenie okien właściwości elementów 
 

 Okna właściwości niektórych elementów Advance Steel zostały uporządkowane oraz uproszczone. 

 
Zmieniono okna dla profili złożonych, belek spawanych, relacji blach giętych, narzędzia wyszukiwania 
obiektów wg kryteriów, łączników itd. 

 

      
 
Ergonomia 4: Lepsze grupowanie materiałów 
 

 Materiały zostały pogrupowane w trzy główne rodziny, aby zapewnić szybszy wybór elementów. 
Utworzone rodziny materiałów to Stal, Beton oraz Drewno. 

 

 
 

 
 

 
 
Ergonomia 5: Okna właściwości elementów zachowują swoje położenie 
 

 Jeżeli przesuniemy okno właściwości, zamkniemy je, a następnie wywołamy właściwości ponownie, to 
okno otworzy się w miejscu zamknięcia. 

 
Ergonomia 6: Wywołanie funkcji Orbita nie powoduje zamknięcia okien właściwości 
 

 Wywołanie funkcji Orbita nie powoduje zamknięcia okien właściwości. 
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Ergonomia 7: Nowe zachowanie podczas wyboru profili 
 

 Advance Steel 2011 daje możliwość szybszego wyboru profili w oknach dialogowych. 

 

 
 
Ergonomia 8: Zapamiętany ostatnio używany profil 
 

 Aby zapewnić szybszy dostęp do bibliotek profili, ostatnio użyte profile znajdują się w rozwijalnej liście okna 
właściwości. 

 

 
 

Funkcjonalność dostępna jest we wszystkich oknach dialogowych, w których możemy wybrać profile. 
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Modelowanie 
 
Advance Steel 2011 wprowadza nowe funkcjonalności oraz usprawnienia istniejących narzędzi w zakresie 
modelowania konstrukcji. 
 
Modelowanie 1: Eksplorator projektu 
 

 Wprowadzono nowe narzędzie “Eksplorator projektu”, które pomaga użytkownikom zarządzać projektem. 

 
Eksplorator projektu może być uruchomiony z menu ribbon AS Modelowanie.. 

 

 
 

Główne możliwości eksploratora projektu: 

 Tworzenie  oraz wyświetlanie poziomów konstrukcji 

 Tworzenie oraz wyświetlanie widoków modelu 

 Tworzenie oraz wyświetlanie grup wyboru 

 Tworzenie zestawów wybranych elementów (dzięki integracji z filtrem „Szukaj obiektów wg …”) 
 

 
 

Tworzenie widoków modelu zostało usprawnione oraz uproszczone. Zapisane widoki modelu 
automatycznie znajdują się w eksploratorze projektu. 

 
Eksplorator projektu pozwala na tworzenie oraz zarządzanie płaszczyznami roboczymi. 

 
Możliwości płaszczyzn roboczych: 

 Płaszczyzny robocze są tworzone automatycznie przez poziomy 

 Płaszczyzny robocze mogą być tworzone w dowolnym momencie budowy modelu 

 Można dołączyć/odłączyć elementy do/od płaszczyzny roboczej 
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Modelowanie 2: Ulepszone widoki modelu 
 

 Advance Steel 2011 optymalizuje oraz upraszcza sposób tworzenia widoków modelu. 

 
Lista głównych usprawnień: 

 Okno widoku modelu (podczas generacji widoku w modelu) jest tworzone przy bieżącym LUW 

 Osie siatki budowli są prezentowane w widokach modelu 

 Poprawiono wyświetlanie widoków modelu w realistycznym trybie prezentacji 

 Można wybrać strzałkę dla kierunku widoku 

 Wszystkie utworzone widoki modelu automatycznie pojawiają się w eksploratorze projektu 
 

           

 
 
Modelowanie 3: Usprawnienia w przeglądarce modelu 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe opcje w przeglądarce modelu, która stanowi narzędzie kontroli 
wszystkich części modelu 3D. 

 

Lista głównych usprawnień: 

 Opcja „wyizoluj” pozwala wyświetlić tylko elementy wybrane w przeglądarce modelu. Wybór opcji 
„Pokaż wszystko” wyświetla ponownie cały model 

 Można edytować kilka wierszy jednocześnie 

 Opcja “Bieżący widok modelu” pozwala wyświetlić w przeglądarce modelu tylko elementy znajdujące 
się w aktualnym widoku modelu 

 Można wprowadzić kolumnę z numerem rysunku 

 Układ okna przeglądarki zmodyfikowany przez użytkownika, zostaje zachowany podczas ponownego 
otwarcia 
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Modelowanie 4: Usprawnienia w filtrze „Szukaj obiektów wg…” 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe opcje w filtrze „szukaj obiektów wg...”. Nowe kryteria wyboru 
pozwalają szybko znaleźć dowolny element modelu 3D. 

 
Lista głównych usprawnień: 

 Grupy (z lewej strony okna dialogowego), dla których dokonano wyboru są pogrubione automatycznie, 
co pozwala szybko zlokalizować wcześniej wybrane kryteria 

 Wprowadzono nowe pole “Nie”, które pozwala szybko wybrać wszystkie elementy niespełniające 
wybranego kryterium 

 “Predefiniowane oznaczenie” jest dostępne w grupie właściwości “Wspólne” 

 Filtr zawiera nowe kryteria dla elementów betonowych 
 

 
 
Modelowanie 5: Kotwy o rzeczywistych kształtach 
 

 Advance Steel 2011 pozwala wstawić kotwy o rzeczywistych kształtach zarówno w modelu 3D, jak i na 
rysunkach poglądowych. 

 
Lista głównych usprawnień: 

 Kotwy są edytowane w GRAITEC Advance Manager. Nowy interfejs pozwala na łatwą definicję kotew 
o dowolnym kształcie 

 Dostępnych jest kilka rodzajów kształtów np. proste, młoteczkowe, typu J, typu L oraz gwintowane  

 Wszystkie nowe kotwy są dostępne w połączeniach podstawy słupa 

 Użytkownik może zmienić kierunek zakotwienia 

 Wprowadzono nowy szablon zestawień dla kotew 
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Modelowanie 6: Zarządzanie belkami wygiętymi 
 

 Advance Steel 2011 zawiera nową funkcjonalność, która pozwala wprowadzić informację o wstępnym 
wygięciu belek. Elementy mogą być prezentowane, jako wygięte lub proste na rysunkach warsztatowych. 

 
Lista opcji wprowadzonych dla belek wygiętych: 

 W oknach właściwościach profili wprowadzono nową grupę “Wygięcie”, 

 Użytkownik może wybrać kierunek wygięcia, odległość początkową/końcową punktu wygięcia oraz 
wysokość (strzałkę) wygięcia 

 Filtr „szukaj obiektów wg...” zawiera kryteria dla belek wygiętych 

 Przy użyciu specjalnego stylu rysunkowego możemy wyświetlić wygięte belki na rysunkach 
 

                                     1 
 
 
 
 
Modelowanie 7: Usprawnienia dla sworzni 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza usprawnienia w zachowaniu sworzni z łbem. 

 
Lista głównych usprawnień: 

 Okno właściwości “Sworznie z łbami” zostało przegrupowane  

 Można użyć “Atrybutów” dla sworzni 

 Można numerować sworznie z łbami 
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Modelowanie 8: Rozbudowa katalogów profili 
 

 Advance Steel 2011 zawiera usprawnienia w międzynarodowych katalogach profili. 

 
Niektóre z nowych katalogów profili dodanych do biblioteki programu: 

 Nowe profile SCHRAG 

 Nowe profile Pruszyński C oraz Z 

 Profile Taiwan CNS 
 

 
 

Niektóre ze zaktualizowanych bibliotek profili: 

 Zimnogięte profile Albion 

 Profile walcowane wg normy DIN 18800-1 
 
 
Modelowanie 9: Rozbudowa katalogów blach 
 

 Advance Steel 2011 zawiera nowe katalogi blach żeberkowych. 

 
Niektóre z nowych katalogów blach żeberkowych dodanych do biblioteki programu: 

 Nowe europejskie blachy żeberkowe 

 Nowe francuskie blachy żeberkowe 

 Nowe polskie blachy żeberkowe wg PN-73/H-92127 
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Modelowanie 10: Rozbudowa katalogów śrub 
 

 Advance Steel 2011 zawiera nowe typy śrub z łbem stożkowym oraz zaktualizowane francuskie katalogi 
śrub. 

 
Wprowadzone usprawnienia: 

 Nowa norma AISC A325 oraz A490 dla śrub z łbem stożkowym   

 Zaktualizowana grubość zaciskowa dla francuskich śrub 
 

 
 
Modelowanie 11: Usprawnienia dla belek stożkowych 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe opcje dla belek stożkowych. 

 
Dla belek stożkowych możemy użyć następujących parametrów: 

 Pasy mogą być “równoległe” lub trapezowe, jeżeli użyjemy opcji “wartość” 

 Nowe opcje dla definicji offsetu na początku oraz na końcu belki 
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Modelowanie 12: Usprawnienia opcji Skróć/Wydłuż 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza usprawnienia dla opcji skróć/wydłuż. 

 
Poniżej lista głównych usprawnień: 

 Skrócenie/wydłużenie odbywa się prostopadle do odniesienia 

 Możemy wydłużyć profil do lica profilu zakrzywionego 

 Opcja działa dla elementów zaznaczonych poprzez okno wyboru 
 
 
 
Modelowanie 13: Opcja podziału belki, wstawienia łącznika i połączenia na moment 
 

 Advance Steel 2011 zawiera nową opcję, która dzieli belkę i jednocześnie tworzy połączenia pomiędzy 
elementami. 

 
Poniżej krótki opis funkcjonalności nowej opcji: 

 Rozdziela rygiel przy wybranym słupie na dwie części 

 Automatycznie tworzy połączenie „styk z nakładkami” pomiędzy dwoma powstałymi ryglami 

 Tworzy połączenie na momenty pomiędzy słupem a ryglem 
 
 
 
 
Modelowanie 14: Pozostałe usprawnienia modelowania 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza wiele innych opcji oraz usprawnień w celu zwiększenia wydajności 
modelowania 3D. 

 
Poniżej niektóre z pozostałych usprawnień: 

 Podcięcie pochyłej blachy w kierunku po grubości 

 Możliwość skracania blach giętych 

 Opcja ”Obrys elementem” działa dla profili zakrzywionych oraz polibelek 
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Połączenia 
 
Advance Steel 2011 zawiera wiele nowych połączeń oraz w odpowiedzi na żądania projektantów wprowadza 
usprawnienia w istniejących inteligentnych połączeniach. 
 
Połączenia 1: Blacha podstawy rury 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe połączenie dla profili rurowych. Możemy wybrać różne typy blachy 
podstawy (okrągłą, prostokątną, kwadratową itp.) oraz żebra o różnych kształtach. 

 

          
 
Połączenia 2: Nowe połączenia zamocowania do słupa 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe połączenia dla zamocowania rygla do słupa. 

Możemy wybrać zamocowanie przy pomocy kątownika oraz wspornika z blach. 
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Połączenia 3: Nowe połączenia stężeń dla profili typu I 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe automatyczne połączenia dla zamocowania stężeń. 

 
Wprowadzono następujące połączenia: 

 Stężenie I z pełną wstawką -  pojedyncze 

 Stężenie I z pełną wstawką - dodatkowy obiekt 

 Stężenie I z pełną wstawką - podwójne 
 

           
 
 
Połączenia 4: Nowe połączenia stężeń dla profili typu I z blachami 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe automatyczne połączenia dla zamocowania stężeń z dołączonymi 
blachami śrubowanymi do pasów dołączonych belek. 

 
Wprowadzono następujące połączenia: 

 Stężenie I z blachami - pojedyncze 

 Stężenie I z blachami - podwójne 

 Stężenie I z blachami - dodatkowy obiekt 
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Połączenia 5: Nowe połączenia stężeń dla profili typu I z kątownikami 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe automatyczne połączenia dla zamocowania stężeń z dołączonymi 
kątownikami śrubowanymi do pasów dołączonych belek. 

 
Wprowadzono następujące połączenia: 

 Stężenie I z kątownikami - pojedyncze 

 Stężenie I z kątownikami - podwójne 

 Stężenie I z kątownikami - dodatkowy obiekt 
 

 

       
 

 
Połączenia 6: Nowe połączenia stężeń dla rur z kątownikami 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe automatyczne połączenia dla zamocowania stężeń rur  
z dołączonymi kątownikami. 

 
Wprowadzono następujące połączenia: 

 Połączenie rury kątownikami - pojedyncze 

 Połączenie rury kątownikami - podwójne 

 Połączenie rury kątownikami - dodatkowy obiekt 
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Połączenia 7: Nowe makra dla otworów w dachu 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe makra do generacji otworów w dachach oraz fasadach. Makra 
automatycznie tworzą profile główne oraz połączenia z belkami podporowymi. 

 
Nowe makra: 

 Element strukturalny, otwór dachu - bok 

 Element strukturalny, otwór dachu - środek 
 

 
 

  
 
 

Połączenia 8: Nowa opcje żeber w istniejących połączeniach 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza żebra w istniejących połączeniach. 

 
W oknach właściwości możemy zmieniać kształt oraz wymiary żeber. 

Żebra są automatycznie przyspawane do belek na warsztacie. 
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Połączenia 9: Usprawnienia w istniejących połączeniach 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe opcje w istniejących połączeniach. 

 
Lista niektórych usprawnień: 

 Opcja rozkładu mijankowego śrub dla połączenia „Styk z nakładkami” 

 Dodatkowe podkładki w połączeniu „Ścinana blacha węzłowa” 

 Żebra są wstawiane automatycznie dla profili C 

 Połączenie „Platforma, T” działa dla profili C 

 Kilka drobnych usprawnień w innych połączeniach 
 

     
 

 
Połączenia 10: Usprawnienia w połączeniu Blachy podstawy 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza kilka nowych opcji w połączeniu blachy podstawy. 

 
Lista różnych usprawnień: 

 Możliwość wstawienia dodatkowych żeber na środniku 

 Możliwość zastosowania profilu kotwiącego z blach  

 Nowe kotwy o rzeczywistych kształtach 

 Obliczenie nośności połączenia według norm Eurokod 3 oraz AISC 
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Połączenia 11: Usprawnienia w połączeniu Blacha ścinana 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza nowe opcje w połączeniu z blachą ścinaną. 

 
Lista wprowadzonych usprawnień: 

 Nowa opcja utworzenia “Automatycznego” podcięcia profilu dołączonego 

 Opcja wstawienia podcięcia w dowolnym miejscu 

 Nowa opcja definicji odstępu pasa po drugiej stronie 

 Możliwość utworzenia blachy o pochyłym kształcie 

 Opcja wstawienia dodatkowej blachy 
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Połączenia 12: Usprawnienia w stężeniu z kotwami prętowymi 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza wiele nowych opcji w połączeniu stężeń z kotwami prętowymi. 
Wprowadzono również nowe kształty łączników Besista oraz północno-amerykańskich. 

 
Lista wprowadzonych usprawnień: 

 Nowe kotwy prętowe “Besista” 540 oraz 540 

 Nowe łączniki dla Północnej Ameryki 

 Polepszona kalkulacja średnicy (dla tworzenia na istniejących blachach węzłowych) 
 

       
 

    
 

 
Połączenia 13: Wiele nowych opcji w makrze dla schodów 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza wiele nowych opcji w makrze dla schodów. 
 

Lista wprowadzonych usprawnień: 

 Możliwość zastosowania profilu użytkownika, jako podłużnicy 

 Nowa opcja obrotu podłużnicy o kąt 

 Odpowiednia orientacja stopni z krat pomostowych 

 Możliwość wprowadzenia górnego oraz dolnego podestu wykonanego z krat pomostowych 
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Połączenia 14: Wiele nowych opcji w makrze dla balustrad 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza wiele nowych opcji w makrze dla balustrad. 

 
Lista wprowadzonych usprawnień: 

 Poręcze są tworzone automatycznie na zakrzywionych podłużnicach 

 Możliwość generacji poręczy na podłużnicy z polibelki 

 Punkt odniesienia pozwala na powiększenie zakresu wstawienia poręczy 

 Nowe opcje zakończenia węzła na końcu poręczy 

 Możliwość utworzenia połączenia pomiędzy dodatkową oraz główną poręczą 

 Punkt odniesienia pozwala na zmianę wysokości poręczy już po jej wstawieniu 

 Kilka usprawnień w połączeniu słupków do podłużnicy (m. in. opcja blachy deklującej na dole słupków 
wykonanych z rur). 
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Połączenia 15: Możliwość sprawdzenia nośności kolejnych połączeń 
 

 Advance Steel 2011 daje możliwość obliczenia nośności połączeń wg lokalnych standardów. 

 
Poniżej lista nowych połączeń, dla których możemy sprawdzić nośność wg normy Eurokod 3: 

 Węzeł kalenicowy śrubowany ze wstawką 

 Obustronne połączenie kątownikami 

 Blacha podstawy 

 Blacha podstawy z ukośnymi żebrami i podcięciem 

 Blacha podstawy dla rur 
 

    
 

Poniżej lista nowych połączeń, dla których możemy sprawdzić nośność wg normy AISC: 

 Blacha podstawy 

 Narożna blacha podstawy 

 Blacha podstawy dla rur 

 Połączenie blachami warstwowymi rury – 1 przekątna 

 Połączenie blachami warstwowymi rury – dodatkowy obiekt 
 
 
Połączenia 16: Usprawnienia w projektancie połączeń 
 

 Advance Steel 2011 daje możliwość wyboru pomiędzy krótką oraz długą wersją raportu obliczonego 
połączenia. Krótki raport w oknie wyświetli jedynie informacje o spełnieniu warunków nośności, natomiast 
długi raport wyświetli kompletną zawartość (tak jak w wersji Advance Steel 2010). 
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Numeracja 
 
Advance Steel 2011 daje możliwość numeracji śrub, kotew oraz sworzni. 
 
Numeracja 1: Numeracja łączników 
 

 Wszystkie łączniki (śruby, kotwy, sworznie z łbem) mogą być numerowane automatycznie w Advance Steel 
2011. 

 
Numeracja 2: Standardowe  numery dla łączników 
 

 Wszystkie łączniki (śruby, kotwy, sworznie z łbem) mogą otrzymać numery zgodnie z szablonem 
standardowych części. 

 
Numeracja 3: Numeracja obiektów betonowych oraz drewnianych 
 

 Nowe obiekty drewniane i betonowe mogą otrzymać automatycznie numery. 
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Rysunki 
 
Advance Steel 2011 wprowadza kilka głównych usprawnień w zakresie tworzenia dokumentacji rysunkowej. 
Inteligentne wymiary użytkownika, automatyczne chmurki rewizji oraz narzędzie do szybkiego tworzenia 
dokumentów to tylko niektóre z wprowadzonych nowości. 
 
Rysunki 1: Szybkie dokumenty  
 

 Wprowadzono nowe narzędzie szybkiego tworzenia dokumentacji. „Szybkie dokumenty” grupują 
preferowane przez użytkownika style rysunkowe oraz szablony zestawień materiałowych. Użytkownik 
może skorzystać z podglądu przykładowego rysunku lub zestawienia oraz rozpocząć tworzenie 
dokumentacji bezpośrednio z poziomu przyjaznego okna dialogowego. 

 
Lista możliwości, jakie dają “Szybkie dokumenty”: 

 Wszystkie dokumenty tworzone z jednego miejsca 

 Użytkownik ma dostęp do podglądu wybranego dokumentu 

 Łatwy wybór własnego preferowanego stylu rysunkowego 

 Dowolny styl rysunkowy oraz szablon zestawienia można umieścić wśród szybkich dokumentów 

 Narzędzie jest przyjazne użytkownikowi 
 

 
 

                  
 

 

 30 



 Co nowego w Advance Steel 2011 

Rysunki 2: Automatyczne chmurki rewizji 
 

 Advance Steel 2011 automatycznie wstawia chmurki rewizji na zaktualizowanych rysunkach. Nowa opcja 
pozwala użytkownikowi kontrolować elementy zmienione po aktualizacji. 

 
Lista nowych możliwości: 

 Chmurki rewizji tworzone automatycznie lub na żądanie użytkownika 

 Chmurki działają na rysunkach warsztatowych oraz poglądowych 

 Specjalna warstwa dla chmurek rewizji (użytkownik może zarządzać warstwą). 

 Dla chmurek rewizji dostępne są różne opcje (kolor, odstęp itp.) 

 Możliwość umieszczenia chmurek dookoła obiektów lub opisów 

 Możliwość wyświetlenia indeksu rewizji obok chmurek 

 Możliwość zmiany prezentacji chmurek po ich wstawieniu na rysunku 
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Rysunki 3: Więcej opcji dla rewizji elementów  
 

 Advance Steel 2011 pozwala na lepsze zarządzanie rewizjami. Szczegółowe informacje o zmianach są 
generowane automatycznie podczas aktualizacji lub użytkownik może sam opisać wprowadzone zamiany. 

 
Lista nowych możliwości: 

 Nowa opcja „Szczegóły rewizji” pozwala uzyskać więcej informacji odnośnie wprowadzonych zmian 

 Szczegóły rewizji są widoczne w tabeli rewizji 

 Automatyczna informacja o zmianach (np. „zmieniono średnicę otworu”) pojawia się w tabeli rewizji na 
rysunkach 
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Rysunki 4: Inteligentne wymiary użytkownika 
 

 Wymiary dodane przez użytkowników na rysunkach warsztatowych oraz poglądowych zachowują się 
“inteligentnie”. Po zmianach wprowadzonych w modelu 3D, wymiary na rysunkach dopasowują się do 
nowej sytuacji. 

 
Poniżej lista głównych korzyści wynikających z „inteligentnych” wymiarów: 

 Użytkownicy dodają wymiary przy użyciu standardowych narzędzi 

 Tworzony jest automatyczny link pomiędzy geometrią obiektów oraz wstawianymi wymiarami 

 Wymiary zmieniają się stosowanie do zmian geometrii obiektów (w modelu 3D), z którymi są 
powiązane 

 Wymiary dopasowują się do nowej sytuacji nawet po usunięciu obiektów z modelu 

 Nowe “inteligentne” wymiary pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu! 
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Rysunki 5: Odniesienie siatki na rysunkach warsztatowych 
 

 Advance Steel 2011 pozwala na automatyczne uzyskanie informacji o odniesieniu osi na rysunkach 
warsztatowych. Dodatkowa informacja pozwala na łatwiejszą lokalizację elementów podczas montażu na 
placu budowy. 

 
Poniżej krótki opis wprowadzonej funkcjonalności: 

 Nowy odnośnik w stylu rysunkowym pozwalający na uzyskanie prezentacji odniesienia siatki na 
rysunku 

 Dla wersji polskiej automatycznie dodano odniesienie osi siatki do styli rysunkowych 
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Rysunki  6: Usprawnienia w przekrojach 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza kilka usprawnień w zakresie prezentacji przekrojów na rysunkach.  

 
Lista głównych usprawnień: 

 Możliwość umieszczenia tytułu przekroju powyżej widoku 

 Możliwość zmiany czcionki tekstu oraz stylu dla nazwy przekroju 

 Opcja podkreślenia nazwy przekroju 

 Poprawa automatycznego kreskowania przekrojów 

 Oddzielne symbole dla górnego oraz dolnego przekroju (możliwe niesymetryczne symbole 
przekrojów) 

 

    
 
Rysunki 7: Lepsze automatyczne rozmieszczenie opisów 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza usprawnienia w zakresie tworzenia oraz położenia linii odniesienia 
opisów.  

 
Rysunki 8: Usprawnione widoki kamery 
 

 Advance Steel 2011 wprowadza większą elastyczność w zarządzaniu widokami kamer. 

 
Lista głównych usprawnień: 

 Możliwość przypisania stylu rysunkowego do dowolnej kamery 

 Różne typy kamery mogę być użyte w jednym procesie rysunkowym 

 Użytkownik ma możliwość użycia pojedynczego stylu rysunkowego dla widoku kamery; nie ma 
konieczności używania procesów rysunkowych 

 Odniesienie na rysunku w celu lokalizacji miejsca utworzenia kamery 
 
Rysunki 9: Uzgodnij właściwości 
 

 Advance Steel 2011 daje możliwość użycia funkcji “Uzgodnij właściwości” również na rysunkach Advance 
Steel. 

 
Poniżej krótki opis wprowadzonej funkcjonalności: 

 Użytkownik może przenieść kolor/typ linii z jednego obiektu na drugi 

 Można uzgodnić właściwości wymiarów (styl wymiarowania oraz prezentacje wymiarów) 

 35 
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Zestawienia 
 
Advance Steel 2011 wprowadza pewne uproszczenia oraz elastyczność tworzenia zestawień materiałowych. 
 
Zestawienia 1: Szybsze tworzenie zestawień 
 

 Funkcjonalność “szybkich dokumentów” pozwala na szybki wybór oraz użycie preferowanych zestawień 
szablonów materiałowych. 

 
Poniższe aspekty składają się na szybszą generację zestawień materiałowych: 

 Szablony zestawień dostępne są bezpośrednio w „szybkich dokumentach” 

 Aby otrzymać zestawienie można użyć własnych szablonów bezpośrednio z poziomu okna „szybkich 
dokumentów” 

 Można utworzyć ekstrakty materiałowe dla zapisanych zestawów wyboru 
 

 
 
Zestawienia 2: Polecenia Cofnij oraz Odtwórz w edytorze szablonów 
 

 Można używać poleceń Cofnij oraz Odtwórz podczas edycji szablonów zestawień materiałowych. 

 
Zestawienia 3: Nowy szablon podcięć z rysunkami 
 

 Nowy szablon zestawień zawiera zaktualizowane obrazki w celu lepszego zrozumienia dokumentacji na 
warsztacie.  
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Konstrukcje mieszane 
 
Advance Steel 2011 daje możliwość budowy modeli o konstrukcji mieszanej (stal + beton + drewno).  
Nowe narzędzia pozwalają użytkownikowi szybko tworzyć konstrukcje betonowe oraz drewniane. Wszystkie 
istniejące narzędzia Advance Steel (takie jak “Szukaj obiektów wg…”; “Przeglądarka modelu”) zostały 
rozbudowane dla nowych obiektów. Rysunki generowane z modelu 3D, automatycznie zawierają elementy 
stalowe, betonowe oraz drewniane. 
 
Konstrukcje mieszane 1: Modelowanie 3D obiektów betonowych 
 

 Advance Steel 2011 pozwala wstawiać element betonowe, jako obiekty modelu 3D. 

 
Lista nowych możliwości modelowania obiektów betonowych: 

 Nowe narzędzia pozwalają automatycznie wstawić różne typy obiektów betonowych (np. płyty, ściany, 
fundamenty itp.) 

 Dostępne różne typy przekrojów betonowych 

 Kompletna biblioteka materiałów betonowych 

 Możliwość zmiany jednostek dla obiektów betonowych 

 Narzędzie automatycznego dopasowania 3D pozwalające na właściwie położenie różnych ścian 
betonowych względem siebie 

 Wszystkie opcje obróbki działają dla obiektów betonowych 

 Możliwość sprawdzenia kolizji pomiędzy obiektami betonowymi i stalowymi 
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Konstrukcje mieszane 2: Obiekty betonowe i drewniane na rysunkach poglądowych 
 

 Obiekty betonowe oraz drewniane z modelu 3D automatycznie znajdą się na utworzonych widokach 3D 
oraz 2D. 

 
Dla wygenerowanych elementów można użyć wszystkich dostępnych opcji takich jak wymiarowanie,  
czy oznaczenie z poziomu rysunku. 
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Integracja Advance Steel – PDMS 
 
Advance Steel 2011 pozwala na płynną wymianę danych z PDMS (producent AVEVA). 
 

                                      
 
Idea wymiany danych pomiędzy Advance Steel 2011 oraz PDMS: 

 Zarówno Advance Steel oraz PDMS mogą eksportować/ importować dane 

 PDMS może identyfikować zmiany, elementy usunięte oraz dodane 

 Możliwość wymiany otworów oraz profili zakrzywionych 

 Możliwość zmiany wielkości otworów oraz wymiarów elementów o prostych oraz złożonych kształtach 
 

Uwaga: Do wymiany danych wymagany jest OpenSteel 2.1 (dodatkowy moduł do PDMS). 
 
Integracja pozwala na jednoczesną pracę na tym samym modelu w obu systemach. 
 
 

AVEVA 
PDMS GRAITEC Advance Steel 
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