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Vítejte v Advance Steel 2012, částí řešení Graitec BIM 
 
Advance Steel 2012 je plně součástí řešení Graitec BIM nazývané Graitec Advance a skládající se z produktů 
Advance Steel, Advance Concrete a Advance Design. 
 
Graitec Advance je první kompletní řešení na trhu, které statické výpočty a CAD pro více materiálů v jednom 
balení. 
 

                   
 
 
Advance Steel 2012 má také důležitá vylepšení v několika oblastech: 

 vylepšené uživatelské prostředí, 

 rozšíření aplikace GRAITEC Advance Manager, 

 nové přípoje pro opláštění, 

 nové automatické přípoje, 

 pojmenovávání a skupinování přípojů, 

 vylepšení maker pro schodiště a zábradlí, 

 vylepšení reportů posouzení přípojů, 

 předběžné položkování, 

 vylepšení kusovníků na výkresech, 

 a … nezávislou CAD platformu! 
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GRAITEC Advance Manager 
 
GRAITEC Advance Manager (GAM) 2012 má několik nových funkcí: 

 Editor tabulek (kde si uživatel může modifikovat tabulky z různých databází Advance Steelu). 

 Správce vlastností objektů, kde je možné nastavit následující položky: 
o materiály, 
o povrchové úpravy, 
o funkce objektů, 
o povrchové úpravy šroubů, 
o uživatelské poznámky, 
o uživatelské texty. 

 Nástroj pro sloučení (umožňující sloučení databází z předchozích verzí Advance Steelu s nově 
nainstalovaným Advance Steelem 2012). 
 
 

 
 

 
GRAITEC Advance Manager nyní obsahuje všechna výchozí nastavení - defaulty (které byly dříve v 
Management Tools). 
Všechny defaulty jsou nyní lépe uspořádány, což poskytuje uživatelsky přístupnější způsob, jak je najít. 
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Vylepšená ergonomie 
 
Ergonomie Advance Steelu byly vylepšena usnadněním přístupu k často používaným nástrojům. 
 
Ergonomie 1: Příkazy pro USS jsou dostupné v paletě 
 

 Paleta Advance Steel nyní obsahuje různé ikony pro snadné definování USS: USS globální, USS 3 body a 
USS pohled. 

 

 
 

 
Ergonomie 2: Advance nástroje dostupné v paletě 
 

 Paleta nástrojů Advance Steel nyní obsahuje různé příkazy Advance Steelu pro kopírování. 
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Modelování 
 
Advance Steel 2012 nabízí kompletní řadu nových funkcionalit a různých vylepšení stávajících pro urychlení 
fáze modelování. 
Dále byly rozšířeny knihovny profilů a šroubů. 
 
Modelování 1: Nové profily PERFITEC 
 

 Knihovna byla rozšířena o tenkostěnné profily PERFITEC a profily pro opláštění: 

 tenkostěnné profily omega 

 tenkostěnné profily C 

 sendvičové panely 

 

        
 
 
Modelování 2: Nové profily METECNO 
 

 Knihovna byla rozšířena o profily pro opláštění METECNO: 

 izolační střešní systémy 

 izolační stěnové systémy 

 architektonické produkty 
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Modelování 3: Nové profily RUUKKI 
 

 Knihovna byla rozšířena o tenkostěnné profily RUUKKI a profily pro opláštění: 

 izolační střešní systémy 

 izolační stěnové systémy 

 architektonické produkty 

 

      
 
 
 

Modelování 4: Nové profily CORUS 
 

 Knihovna byla rozšířena o profily pro opláštění CORUS: 

 izolační panely 

 stěnové a střešní profily 

 produkty C19 – C32 

 produkt RL 32 
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Modelování 5: Nové profily EUROCLAD 
 

 Knihovna byla rozšířena o profily pro opláštění EUROCLAD: 

 stěnové a střešní profily 

 

     
 
 

Modelování 6: Nové profily KINGSPAN 
 

 Knihovna byla rozšířena o profily pro opláštění KINGSPAN: 

 izolační střešní systémy Kingspan 

 profily Kingspan multideck 

 

 

Modelování 7: Nové profily JORIS IDE 
 

 Knihovna byla rozšířena o tenkostěnné profily JORIS IDE: 

 tenkostěnné profily Z 

 tenkostěnné profily C 
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Modelování 8: Nové typy roštů 
 

 Knihovna byla rozšířena o ruské a britské rošty: 

 ruské rošty Lentil 

 ruské rošty Orsogril 

 rošty UK ARCO 

 rošty UK Elefant 

 rošty UK Rainham 
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Modelování 9: Nové typy šroubů 
 

 Knihovna byla rozšířena o šrouby Lindapter: 

 přidány šrouby typu Lindapter Flush 

 přidány šrouby typu Lindapter Hollo-bolt 

 

 
 
 
 

Modelování 10: Nové typy trnů s hlavou 
 

 Knihovna byla rozšířena o nové typ trnů s hlavou: 

 trny z materiálu S235J2G3+C450 
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Modelování 11: Nové zvláštní díly 
 

 K dispozici jsou různé komponenty zábradlí jako soubory zvláštních dílů pro import: 

 spoje nosníků 

 42.4 Standard – Palm mount 

 Solid standard – RD 3D 

 Stanchion 38 Deg. 

 Stanchion 180 PFC. 

 

                      
 

 

Modelování 12: Vylepšení nosníků z ohýbaného plechu & polynosníků 
 

 Advance Steel 2012 nabízí rozšířené možnosti pro vytvoření profilů z ohýbaného plechu a polynosníků z 
křivky 
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Přípoje 
 
Advance Steel 2012 nabízí obrovskou knihovnu nových automatických přípojů a různých vylepšení stávajících 
přípojů podle místních požadavků. 
 
Přípoj 1: Nové přípoje s napínáky 
 

 Advance Steel 2012 nabízí nové přípoje s napínáky: 

 ztužidlo s napínákem a styčníkovým plechem 

 ztužidlo s napínákem a přímým sešroubováním 

Oba přípoje s napínáky jsou dodávány s integrovanými napínáky podle DIN a AISC. 
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Přípoj 2: Nové přípoje pro vaznice 
 

 Advance Steel 2012 nabízí různé přípoje pro připojení vaznic. 

Tyto nové automatické přípoje nabízejí následující typy spojení mezi vaznicí a podpůrným prvkem: 

 úchytka z plechu 

 úchytka z ohýbaného plechu 

 úchyt z T profilu 

 úchyt z L profilu 

 

 
 

       
 

Tyto nové automatické přípoje fungují s následujícími profily: 

 profily válcované za tepla, 

 profily tenkostěnné, 

 profily ocelové a dřevěné, 

 nosníky přímé, zkružené a polynosníky. 

Přípoje fungují také s profily a plechy (např. s krycím plechem na vrcholu sloupu) 

Dialogový panel s vlastnostmi nabízí velkou flexibilitu (např. možnost vytvořit vzpěry) a poskytuje uživatelům 
příležitost mít své vlastní vstupy v knihovně. 
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Přípoj 3: Vylepšení makra pro vaznice a přípojů pro vaznice 
 

 Advance Steel 2012 nabízí různá vylepšení makra pro vaznice. 

 možnost přesahu 

 hodnota přesahu 

 
 

 

 Přípoje pro vaznice fungují také s plechy. 

 Krycí plech na vrcholu sloupu 

 Nosník svařovaný z plechů 
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Přípoj 4: Systémy táhlových tyčí a tlačených vzpěr 
 

 Advance Steel 2012 nabízí různá vylepšení v makrech pro táhlové tyče. 

 napínák MUERMANN M6-M100 

 napínák WILLEMSANKER M16-M80 

 

     
 

 

Přípoj 5: Přípoje mezi ocelovými prvky a betonem 
 

 Advance Steel 2012 nabízí nové přípoje pro spojení mezi ocelovými prvky a betonovými objekty. 

 Přípoj Zabetonované uložení nosníku 

o Pod ocelovým nosníkem je vytvořen plech (patní deska) s kotvami nebo trny. 

o Volitelně je oříznut připojený betonový objekt (je-li vybrán). 

 Přípoj Zabetonovaný plech - úhelník 

o Je tvořen zabetonovaným plechem s trny, který je připojen k ocelovému nosníku úhelníkem. 

o Volitelně je připojen betonový objekt (je-li vybrán). 
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Přípoj 6: Více možností přípoje „Náběh na přírubu” 
 

 Advance Steel 2012 nabízí nové možnosti pro přípoj „Náběh na přírubu“. 

 Několik různých vylepšení pro plechy a svary: 

o Možnost přidat vertikální přivařený plech na konec náběhu. 

o Tloušťku svaru lze definovat přesněji. 

o Délku na roztečné čáře lze měřit svisle. 

 Několik různých vylepšení pro výztuhy: 

o Hodnotu odsazení lze zadat na šikmé výztuze 

o Lze zadat mezeru mezi Morris výztuhou a pásnicí sloupu 
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Přípoj 7: Vylepšení přípojů pro trubky 
 

 Advance Steel 2012 nabízí nové možnosti přípojů pro „trubky“. 

 Přípoj Patní deska trubky 

o Nová volba pro „4 boční výztuhy” 

o Nová možnost pootočit kotvy 

 

 
 

 Přípoj Trubka konec - konec 

o Nová volba pro „4 boční výztuhy” 

o Nová možnost pootočit šrouby 
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Přípoj 8: Nové možnosti pro šrouby v přípoji „Sloup – Podepření nosníku - úhelník” 
 

 Advance Steel 2012 nabízí nové možnosti pro šrouby vytvořené přípojem „Sloup – Podepření nosníku - úhelník”. 

Uživatel si nyní může vybrat, zda šrouby mají být „montážní” nebo „dílenské“, a to jak na hlavním, tak i na 
připojovaném nosníku. 

        
 
Přípoj 9: Vylepšení přípoje „Šrouby na roztečné čáry” 
 

 Přípoj „Šrouby na roztečné čáry” funguje ve více situacích: se zkruženými nosníky a s polynosníky. 

 

            
 
 
Přípoj 10: Větší flexibilita a kontrola přípojů ztužidel 
 

 Advance Steel 2012 nabízí různá vylepšení přípojů ztužidel. 

 Obdélníkové rozměry styčníkového plechu lze snadněji nastavit šířkou a délkou. 

 Všechny přípoje ztužidel fungují s diagonálami z T-profilů. 
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Přípoj 11: Vylepšení makra pro otvor ve střeše 
 

 Advance Steel 2012 nabízí více možností pro usazení na podpůrné nosníky. 

 Podpora střešního otvoru může být z plechu nebo plocháče. 

 Tloušťka a rozměry mohou být definovány v dialogovém panelu. 
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Přípoj 12: V makrech jsou k dispozici uživatelské průřezy 
 

 Advance Steel 2012 nabízí možnost dát uživatelské průřezy k dispozici pro automatická makra. 

 Speciální tabulka „JointsGUIAllowedSections” pro vyplnění požadovanými průřezy. 

 Nově pro makra: 

o Portálový rám 

o Střešní otvor 

o Žebřík s ochranným košem 
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Přípoj 13: Různá vylepšení maker pro schodiště 
 

 Advance Steel 2012 nabízí různá vylepšení schodišťových maker. 

 Makro Spirálové schodiště: 

o Pro vršek zábradlí může být zadán plocháč. 

 Makro Přímé schodiště:  

o Hlava šroubů vždy na vnější straně schodnic. 

o Jako podpora zakrytí podesty může být použit plocháč. 

 

    
 

 Makro přímé schodiště:  

o Schodnice může být z uživatelských průřezů. 

o Automatické zobrazení rozvinů ve výkresech. 
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Přípoj 14: Různá vylepšení makra pro zábradlí 
 

 Advance Steel 2012 nabízí různá vylepšení makra pro zábradlí. 

 Automatické makro pro schodiště:  

o Stejná zkosení obou stran 

o Jedno zkosení pouze na jedné straně 

o Různé rozměry levého a pravého zkosení. 
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Přípoj 15: Pojmenovávání a skupinování přípojů 
 

 Advance Steel 2012 nabízí možnost přípojům jméno a sdružit je do skupiny, takže při modifikaci hlavního 
přípoje jsou závislé přípoje podle něj aktualizovány. 

 Vazba mezi přípoji v rámci skupiny. 

 Aktualizace závislých přípojů podle hlavního. 

 Uživatel může kdykoliv přidat/odstranit závislý přípoj k/od hlavního přípoji. 

 

    
 

 

    
 

 

 Dát jméno hlavnímu přípoji. 

 Všechny závislé přípoje dostanou toto jméno automaticky. 

 Použijte nástroj „Najít objekty podle…“ pro vyhledání v 3D modelu: 

o přípojů s daným jménem, 

o který přípoj je hlavní a řídí závislé přípoje. 
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 Jméno přípoje je k dispozici pro popis v sestavných výkresech. 

 Může být definován před vytvořením výkresu pomocí výkresového stylu. 

 Může být vložen následně funkcí „Vložit popis“. 
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Přípoj 16: Vylepšení správce přípojů 
 

 Advance Steel 2012 rozšiřuje správce přípojů o popis každého přípoje. 

 Popisný text ke každému přípoji 

 informuje o: 

o pořadí výběru prvků, 

o typech profilů, s kterými přípoj 
funguje, 

o podporovaných situacích. 
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Přípoj 17: Vylepšení reportů posouzení přípojů 
 

 Advance Steel 2012 rozšiřuje možnosti zobrazení výsledků posouzení přípojů. 

 K dispozici jsou nové možnosti zobrazení. 

 

      
 

 

     

Report posouzení přípojů vytvořený s 
volbou „Detailně pouze pro nevyhovující 
posouzení” 

 
 

 

Report posouzení vytvořený s volbou 
„Zjednodušeně” 
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Report posouzení vytvořený s volbou 
„Žádný” 
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 Obsah reportu – zobrazené nové diagramy 

 

           
 

 Vylepšené zobrazení vlastností profilů a svarů 

 

 
 

 Přidán Microsoft Word viewer: 

o Pokud je již MS Word (2003 nebo vyšší) nainstalován => žádný prohlížeč se neinstaluje. 

o Pokud MS Word (2003 nebo vyšší) není nainstalován => prohlížeč se instaluje s Advance 
Steelem 2012. 

 Přípoj Rámový roh s náběhem na přírubě – lepší posouzení svarů podle EC3 
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Položkování 
 
Advance Steel 2012 rozšiřuje nástroj pro položkování o položkování s předběžnými čísly. 
 
Položkování 1: Předběžná čísla 
 

 Nosníky dostanou (je-li požadováno) automaticky předběžná čísla. 

 Označení dílů přiřazeno podle předběžného pořadí ocelových nosníků. 

 Předběžná čísla se nemění během životního cyklu modelu.  

 V dialogovém panelu vlastností položkování jsou k dispozici speciální nastavení. 

 

 

           
 

 Možnost prohledávat model podle předběžných čísel. 

 V „Průzkumníku modelu“ lze zobrazit speciální sloupec a lze v něm podle něj setřídit objekty. 
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 Předběžná čísla lze zobrazit na výkresech v popisech. 

 Předběžná čísla jsou k dispozici jako token pro výpisy. 
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Výkresy 
 
Advance Steel 2012 nabízí několik důležitých vylepšení pro automatické vytváření výkresů. 
 
Výkresy 1: Výpisy na výkres – vypočtená pole  
 

 Do výpisů, které se automaticky vytvářejí v dílenských výkresech, uživatel může zahrnout vypočtená pole. 

 Podpora vypočtených polí. 

 Např.: %Formula:%WeightInAssembly*0.01 

 Podporované operátory jako „+”, „-”, „*”, „/”, a závorky „(“ a „)” 

 

 
 

 
 

 

 31 



Co je nového v Advance Steel 2012 
 

Výkresy 2: Výpisy na výkres – vylepšení 
 

 Advance Steel 2012 nabízí několik vylepšení tokenů, které jsou k dispozici pro výpisy na výkresech. 
 

 Nové tokeny k dispozici 

o hmotnost jednoho dílce 

o přesná hmotnost jednoho dílce 

 
 

 Seskupení více tokenů 

 Pole mohou být viditelná nebo neviditelná 

 
 

 Pole mohou být otočena 
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Výkresy 3: Nové tokeny pro kotvy 
 

 Advance Steel 2012 nabízí nové tokeny pro popis kotev ve výkresech. 
 

 K dispozici jsou nové tokeny pro kotvy:   

o Sada kotvy 

o Norma kotvy 

o Průměr kotvy 

o Průměr díry 
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Výkresy 4: Vylepšení výkresových stylů v lokalizovaných verzích 
 

 Advance Steel 2012 přichází s vylepšenými výkresovými styly dodávanými v lokalizovaných verzích. 
 

 DACH (Německo – Rakousko – Švýcarsko):   

o pohled s objektem kamery 

o pohled bez profilů opláštění 

o hlavní díl - schodišťový stupeň 

o hlavní díl bez reference rastru (nosník, sloup) 

o plocha řezu betonovým objektem je vyšrafovaná šrafem ANSI33 

 

 Česká republika: 

o do sestavných výkresových stylů jsou implementovány betonové objekty 

o do výkresových stylů jsou implementovány nové objekty kotev 

o jsou implementovány nový výpisy na výkresy 

o v rychlých dokumentech jsou dostupné výkresové styly, procesy a šablony pro výpisy 

o nová šablona AStemplate.dwt s novými hladinami (každý typ objektu má svoji hladinu) 

 

 Ostatní země 

Kontaktujte prosím místní zastoupení pro informace o vylepšeních pro místní trh. 



 Co je nového v Advance Steel 2012 

BIM 
 
Advance Steel 2012 je BIM software pro stavební inženýry, konstruktéry a výrobce 
 
BIM 1: Vyhrazený pás karet „BIM centrum” 
 

 Advance Steel nabízí nový pás karet „BIM centrum”, kde jsou na jednom místě k dispozici všechny formáty 
souborů pro výměnu dat. 

 

 
 

Tento pás karet „BIM centrum” nabízí rychlý přístup ke všem následujícím formátům souborů: 

 Formát společnosti GRAITEC: GTC 

 Standardní formáty: IFC, SDNF, CIS/2, PSS 

 Speciální formáty: STAAD Pro, KISS 

 
 
BIM 2: Kompatibilita s REVIT Structure & Architecture 2012 
 

 Advance Steel 2012 je kompatibilní s aplikacemi REVIT Structure 2012 a REVIT Architecture 2012. 

 k dispozici zdarma je GRAITEC plug-in pro REVIT 

 Import / export / synchronizace dat 
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Co je nového v Advance Steel 2012 
 

Vlastní CAD platforma 
 

1Advance Steel 2012 umožňuje uživateli spustit jej jako samostatnou aplikaci  nebo v prostředí AutoCAD®u. 
 
CAD 1: Nezávislá CAD platforma 
 

 Advance Steel 2012 lze spustit jako samostatnou aplikaci (vyžaduje speciální licenci): 

36  

      
 

Heliport  – model poskytla společnost Stahlbau Ziemann GmbH 

 Advance Steel 2012 může také být používán jako nadstavba AutoCAD®u. 
 

 
 

Heliport  – model poskytla společnost Stahlbau Ziemann GmbH                                                       
1 vyžaduje speciální licenci 



 Co je nového v Advance Steel 2012 

CAD 2: Všechny CAD nástroje jsou k dispozici 
 

 Advance Steel 2012 má vlastní CAD nástroje: 

 Funkce pro kreslení základních 2D objektů 

 Modelování a editace 3D těles 

 Nastavení uchopování  

 Správce hladin / Design centrum 
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Co je nového v Advance Steel 2012 
 

CAD 3: Všechny vizualizační nástroje jsou k dispozici 
 

 Advance Steel 2012 má své vlastní nástroje pro vizualizaci: 

 Výřezy 

 3D Orbit 

 Styly zobrazení 

 Materiály 

 Rendrování 

 

 
                                      
 

 
 

Průmyslová budova – model poskytla společnost Ets Fassler 
 

 

 

 38 



 Co je nového v Advance Steel 2012 

CAD 4: Všechny nástroje pro kooperaci jsou k dispozici 
 

 Advance Steel 2012 má své vlastní nástroje pro spolupráci: 

 DWG/DXF 

 ACIS Import / Export 

 3D PDF 

 3D DWF 

 Rendering 

 IFC / CIS / SDNF / PSS / … 

 soubory NC-DXF / NC-DSTV / CAM 
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Co je nového v Advance Steel 2012 
 

CAD 5: Uživatelsky přívětivé prostředí 
 

 Advance Steel 2012 nabízí přívětivé uživatelské rozhraní, kde si uživatel může vybrat mezi pásy karet, 
nástrojovými panely, paletami nebo nabídkami. 

 
 

       
 

 
CAD 6: Snadná instalace 
 

 Advance Steel 2012 je snazší instalovat: 

 1 instalační DVD 

 1 sériové číslo a aktivační kód 

 1 instalace 

 1 podpora 

 1 subscription kontrakt 
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 Co je nového v Advance Steel 2012 

CAD 7: Snadná instalace 
 

 Advance Steel 2012 nabízí pás karet plně přizpůsobený pro projektování ocelových konstrukcí: 

 Plně integrované rozhraní mezi CAD a AS. 

 Redukovaná viditelnost nástrojů, které nejsou často používány. 
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