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Advance Steel 2012 – część pakietu GRAITEC BIM 
 
Advance Steel 2012 jest częścią pakietu Graitec BIM o nazwie Graitec Advance zawierającego Advance Steel, 
Advance Design oraz Advance Concrete. 
 
Graitec Advance jest pierwszym kompletnym rozwiązaniem na rynku zawierającym oprogramowanie do 
obliczeń oraz multi-materiałowe programy CAD w jednym pakiecie. 
 

                   
 
 
Advance Steel 2012 – główne obszary wprowadzonych zmian: 

 Usprawniony interfejs (GUI) 

 Nowe możliwości GRAITEC Advance Manager 

 Nowe profile dla pokryć  

 Nowe automatyczne połączenia 

 Nazewnictwo oraz grupowanie połączeń 

 Usprawnienia w makrach dla schodów oraz poręczy 

 Elastyczność raportów dla sprawdzania połączeń 

 Możliwości wstępnej numeracji 

 Usprawnienia w zestawieniach na rysunkach 

 Oraz … własna platforma CAD! 
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GRAITEC Advance Manager 
 
Graitec Advance Manager (GAM) 2012 został wzbogacony o następujące możliwości: 

 Edytor tablic (użytkownicy mogą edytować tabele z różnych baz danych Advance Steel). 

 Edytor właściwości, w którym można edytować następujące parametry: 
o Materiały 
o Powłoki 
o Funkcje w modelu 
o Powłoki dla śrub 
o Notatki użytkownika 
o Teksty użytkownika 

 Narzędzie do scalania baz (użytkownicy mogą konwertować bazy danych z wcześniejszych wersji do 
Advance Steel 2012). 
 
 

 
 
GRAITEC Advance Manager pozwala na edycję wszystkich standardowych ustawień (wcześniej dostępnych  
z poziomu Narzędzi zarządcy). Wszystkie standardy są lepiej pogrupowane, co pozwala na szybsze ich 
wyszukiwanie oraz wprowadzanie zmian.  
 

 

 6 



 Co nowego w Advance Steel 2012 

Ulepszona ergonomia 
 
Ergonomia interfejsu Advance Steel została ulepszona, zapewniając łatwiejszy dostęp do najczęściej 
używanych narzędzi. 
 
Ergonomia 1: Polecenia UUW dostępne na paletach narzędzi 
 

 Paleta narzędzi Advance Steel zawiera nowe ikony pozwalające na zmianę lokalizacji LUW:   
LUW globalny, LUW 3 punkty oraz Widok LUW. 

 

 
 

 
Ergonomia 2: Narzędzia Advance Steel dostępne na palecie narzędzi 
 

 Paleta narzędzi Advance Steel zawiera wszystkie opcje kopiowania. 
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Modelowanie 
 
Advance Steel 2012 wprowadza nowe funkcjonalności oraz usprawnienia istniejących narzędzi w zakresie 
modelowania konstrukcji. 
Dodatkowo Advance Steel 2012 wprowadza aktualizację w międzynarodowych katalogach profili, krat 
pomostowych oraz śrub. 
 
Modelowanie 1: Nowe profile PERFITEC 
 

 Rozbudowa katalogów pokrycia oraz profili zminogiętych PERFITEC: 

 Profile zimnogięte Omega 

 Profile zimnogięte C 

 Płyty warstwowe 

 

        
 
 
Modelowanie 2: Nowe profile METECNO 
 

 Rozbudowa katalogów pokrycia METECNO: 

 Izolacyjne systemy dachowe 

 Izolacyjne systemy ścienne 

 Elementy architektury 

 

      
 

 8 



 Co nowego w Advance Steel 2012 

Modelowanie 3: Nowe profile RUUKKI 
 

 Rozbudowa katalogów pokrycia oraz profili zimnogiętych RUUKKI: 

 Izolacyjne systemy dachowe 

 Izolacyjne systemy ścienne 

 Elementy architektury 

 

      
 
 
 

Modelowanie 4: Nowe profile CORUS 
 

 Rozbudowa katalogów pokrycia CORUS: 

 Panele izolowane 

 Profile ścienne oraz dachowe 

 Produkty C19 – C32 

 Produkty RL 32 
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Modelowanie 5: Nowe profile EUROCLAD 
 

 Rozbudowa katalogów pokrycia EUROCLAD: 

 Profile ścienne oraz dachowe 

 

     
 
 

Modelowanie 6: Nowe profile KINGSPAN 
 

 Rozbudowa katalogów pokrycia KINGSPAN: 

 Izolacyjne systemy dachowe Kingspan 

 Kingspan multideck 

 

 

Modelowanie 7: Nowe profile JORIS IDE 
 

 Rozbudowa katalogów profili zimnogiętych JORIS IDE: 

 Profile zimnogięte Z 

 Profile zimnogięte C 
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Modelowanie 8: Nowe katalogi krat pomostowych 
 

 Niektóre z nowych katalogów krat pomostowych dodanych do biblioteki programu: 

 Rosyjskie kraty Lentil 

 Rosyjskie kraty Orsogril  

 Kraty UK ARCO 

 Kraty UK Elefant 

 Kraty UK Rainham 
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Modelowanie 9: Rozbudowa katalogów śrub 
 

 Nowe biblioteki śrub Lindapter: 

 Lindapter Flush fix 

 Lindapter Hollo-bolt 

 

 
 
 
 

Modelowanie 10: Nowe katalogi sworzni 
 

 Biblioteka została rozbudowana nowymi typami sworzni: 

 Sworznie o materiale S235J2G3+C450 
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Modelowanie 11: Nowe części specjalne 
 

 Nowe, zakończone kulowymi łącznikami części balustrady można zaimportować, jako części specjalne: 

 Połączenia belek 

 42.4 Standard – Palm mount 

 Solid standard – RD 3D 

 Stanchion 38 Deg. 

 Stanchion 180 PFC. 

 

                      
 

 

Modelowanie 12: Usprawnienia w modelowaniu blach giętych oraz polibelek 
 

 Advance Steel 2012 daje rozbudowane możliwość utworzenia blachy giętej lub polibelki na podstawie 
polilinii. 
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Połączenia 
 
Advance Steel 2012 zawiera wiele nowych połączeń oraz w odpowiedzi na żądania projektantów wprowadza 
usprawnienia w istniejących inteligentnych połączeniach. 
 
Połączenia 1: Nowe połączenia śrubami rzymskimi 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza nowe połączenia śrubami rzymskimi: 

 Stężenie śrubami rzymskimi z blachami 

 Stężenie śrubami rzymskimi bezpośrednie 

Oba nowe połączenia zawierają śruby rzymskie wg norm DIN oraz AISC. Użytkownik może zastosować własne 
elementy dla stężeń. 
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Połączenia 2: Nowe połączenia dla płatwi 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza nowe automatyczne połączenia dla płatwi. 

Można zastosować następujące łączniki pomiędzy płatwiami oraz ryglami: 

 z blachy 

 z blachy giętej 

 teowe 

 kątownikami 

 

 
 

       
 

Nowe połączenia można zastosować dla następujących elementów: 

 Profile walcowane 

 Profile zimnogięte 

 Profile stalowe oraz drewniane 

 Belki proste / zakrzywione / polibelki 

Połączenia działają zarówno dla profili jak i dla blach. 

Okna połączeń dają możliwości rozbudowanej parametryzacji (np. możliwość utworzenia zastrzałów) oraz 
pozwalają wprowadzić własne elementy do geometrii połączeń.   
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Połączenia 3: Usprawnienia w makrze oraz połączeniach dla płatwi 
 

 Advance Steel 2012 zawiera wiele różnych usprawnień w makrze rozkładu płatwi. 

 Możliwość użycia zakładu 

 Definicja długości zakładu 

 
 

 

 Połączenia płatwi Advance Steel działają również dla blach. 

 Blachy przykrywające na górze słupa 

 Spawane blachownice 
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Połączenia 4: Systemy prętów rozciąganych oraz ściskanych 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza różne usprawnienia w makrach dla prętów rozciąganych. 

 Dostępny system MUERMANN M6-M100 

 Dostępny system WILLEMSANKER M16-M80 

 

     
 

 

Połączenia 5: Połączenia pomiędzy elementami stalowymi oraz betonowymi 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza nowe automatyczne połączenia pomiędzy elementami stalowymi oraz 
betonowymi. 

 Osadzenie profilu w betonie 

o Pod stalową belką tworzona jest blacha zamocowana przy pomocy sworzni lub kotew. 

o Opcjonalnie można zastosować podcięcia dla elementu betonowego 

 Osadzenie blachy w betonie - kątownik 

o Tworzona jest blacha mocująca wraz ze sworzniami, która jest połączona do profilu poprzez 
kątowniki 

o  Opcjonalnie można połączyć element betonowy 
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Połączenia 6: Więcej opcji w połączeniu “Naroże ramy ze wstawką trójkątną” 
 

 Advance Steel 2012 zawiera wiele różnych usprawnień w połączeniu “Naroże ramy ze wstawką trójkątną”. 

 Kilka różnych usprawnień dla blach oraz spoin 

o Opcja zastosowania dodatkowej blachy na końcu wstawki 

o Możliwość precyzyjnej definicji grubości wszystkich spoin 

o Możliwość pomiaru pionowej odległości na linii podziału 

 Kilka różnych usprawnień dla żeber 

o Możliwość zmiany odstępu od słupa dla pochyłych żeber 

o Możliwość definicji odległości pomiędzy żebrami Morris oraz pasem słupa 
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Połączenia 7: Usprawnienia w połączeniach dla rur 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza wiele różnych usprawnień w połączeniach dla rur. 

 Blacha podstawy rury 

o Nowa opcja “4 boczne żebra” 

o Nowa opcja pozwalająca na obrót kotew 

 

 
 

 Połączenie czołowe rur 

o Nowa opcja “4 boczne żebra” 

o Nowa opcja pozwalająca na obrót kotew 
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Połączenia 8: Nowe opcje w połączeniu “Zamocowanie do słupa” 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza wiele nowych opcji w połączeniu “Zamocowanie do słupa”. 

Możemy zdecydować o wstawieniu śrub (warsztat/budowa) zarówno dla głównego jak i dołączonego profilu. 

 

     
 

Połączenia 9: Usprawnienia w połączeniu “Śruby na linii przecięcia” 
 

 Połączenie “Śruby na linii przecięcia” działa dla różnych sytuacji: dla belek zakrzywionych oraz belek  
z polilinii. 

 

           
 

Połączenia 10: Większa elastyczność oraz kontrola połączeń dla stężeń 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza wiele różnych usprawnień w połączeniach dla stężeń.   

 Blachy węzłowe prostokątne można wymiarować również podając szerokość oraz wysokość 

 Wszystkie połączenia stężeń działają dla profili teowych 

20  
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Połączenia 11: Usprawnienia w makrze „Element strukturalny, otwór dachu” 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza więcej możliwości zamocowań profili połączenia do rygli. 

 Łączniki rygli mogą być wykonane z blach lub płaskowników 

 W oknie właściwości można zdefiniować grubość oraz wymiary 
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Połączenia 12: Profile użytkownika dostępne w makrach automatycznych 
 

 Advance Steel 2012 pozwala na zastosowanie własnych profili użytkownika w większej ilości 
automatycznych makr. 

 Nowa tablica “JointsGUIAllowedSections” pozwala na przypisanie profili użytkownika do makr programu 

 Profile użytkownika są dostępne również w następujących makrach: 

o Rama portalowa 

o Element strukturalny, otwór dachu 

o Drabina z koszem 
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Połączenia 13: Różne usprawnienia w automatycznych makrach dla schodów 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza wiele usprawnień w makrach dla schodów. 

 Makro dla schodów spiralnych: 

o Można użyć płaskowników, jako górnej poręczy 

 Makro dla schodów prostych:  

o Cała geometria śrub (łącznie z łbem) zawsze poza podłużnicą 

o Można użyć płaskowników, jako podpór dla przykrycia podestu 

 

    
 

 Makro dla schodów prostych:  

o Można użyć profili użytkownika, jako podłużnicy 

o Automatyczna prezentacja rozwinięcia na rysunkach 
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Połączenia 14: Różne usprawnienia dla makra poręczy 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza wiele nowych usprawnień w makrze dla poręczy. 

 Automatyczne makro dla poręczy:  

o Automatyczne ukosowanie po obu stronach 

o Możliwość jednego ukosowania tylko z jednej strony 

o Różne wymiary ukosowania z obu stron 
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Połączenia 15: Nazewnictwo oraz grupowanie połączeń 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza możliwość nazywania oraz grupowania połączeń. Zmiana głównego 
połączenia powoduję automatyczną aktualizację wszystkich podrzędnych połączeń z tej samej grupy. 

 Powiązanie pomiędzy połączeniami wewnątrz grupy 

 Aktualizacja podrzędnego połączenia po zmianie w głównym połączeniu 

 W każdym momencie użytkownik może dodać/usunąć podrzędne połączenie do/od głównego 

 

    
 

 
    

 

 

 Nadaj nazwę dla głównego połączenia 

 Wszystkie podrzędne połączenia automatycznie otrzymają taką samą nazwę 

 Użyj filtru “szukaj obiektów”, aby znaleźć w modelu 3D: 

o Połączenia o takiej samej nazwie 

o Główne połączenie, które kontroluje wszystkie podrzędne połączenia 
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 Nazwa połączenia może być użyta, jako opis na rysunkach poglądowych 

 Można skonfigurować swój własny styl rysunkowy generujący rysunki z opisanymi nazwami połączeń 

 Można wstawić opisy połączeń na wygenerowanym już rysunku przy użyciu opcji „wstaw oznaczenie” 
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Połączenia 16: Usprawnienia w menedżerze połączeń 
 

 Advance Steel 2012 uzupełnia funkcjonalność menedżera połączeń wprowadzając opis dla każdego 
połączenia. 

 Opis dla każdego połączenia 

 Pozwala na lepsze zrozumienie: 

o Kolejności wyboru elementów 

o Akceptowanych profili 

o Akceptowanego położenia obiektów 
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Połączenia 17: Usprawnienia w raporcie z obliczeń połączeń 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza nowe możliwości wyświetlania wyników w raportach dla połączeń.  

 Nowe opcje wyświetlania raportu 

 

      
 

     

Raport obliczenia połączeń: 
“Szczegółowy tylko dla sprawdzeń 
nieudanych” 

 
 

Raport obliczenia połączeń: 
“Uproszczony” 
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Raport obliczenia połączeń: 
“Tylko wynik” 
 

 
 

 



Co nowego w Advance Steel 2012 

 Zawartość raportu – nowe prezentacje wykresu wyników 

 

           
 

 Właściwości profili oraz spoin prezentowane w nowy sposób 

 

 
 

 Dodano przeglądarkę Microsoft Word Viewer: 

o Jeżeli zainstalowany jest MS Word (w wersji 2003 lub nowszy)  przeglądarka nie będzie 
instalowana 

o Jeżeli brak zainstalowanego MS Word (w wersji 2003 lub nowszy)  przeglądarka zainstaluje 
się razem z Advance Steel 2012 

 Naroże ramy śrubowane ze wstawką trójkątną – poprawiona weryfikacja spoin wg normy EC3 
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Numeracja 
 
Advance Steel 2012 wprowadza nowe opcje pozwalające na wstępną numerację elementów 
 
Numeracja 1: Wstępne numery 
 

 Podczas procesu numeracji profile Advance Steel 2012 otrzymują (na żądanie) automatycznie tzw. 
wstępne numery 

 Numery części są przypisywane do profili stalowych w procesie wstępnej numeracji 

 Wstępne numery nie zmieniają się podczas całego cyklu życia modelu 

 Okno numeracji zawiera wszystkie niezbędne opcje 

 

           
 

 Istnieje możliwość wyszukania elementu wg jego wstępnego i niezmiennego numeru 

 Przeglądarka modelu zawiera nową opcję “sortuj wg wstępnych części” 
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 Wstępne numery mogą być użyte, jako etykiety na rysunkach 

 Atrybut wstępnych numerów może być użyty w zestawieniach materiałowych 
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Rysunki 
 
Advance Steel 2012 wprowadza kilka głównych usprawnień dla automatycznego tworzenia rysunków. 
 
Rysunki 1: Zestawienia na rysunkach – możliwość stosowania obliczeń 
 

 W zestawieniach na rysunkach użytkownik może zastosować pola z formułami. 

 Możliwość użycia pól z formułami 

 Np. %Formula:%WeightInAssembly*0.01 

 Obsługiwane są operatory “+”, “-”, “*”, “/”, oraz nawiasy “(“ i “)” 
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Rysunki 2: Zestawienia na rysunkach – pozostałe usprawnienia 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza kilka usprawnień w odsyłaczach dla zestawień na rysunkach. 
 

 Nowe atrybuty 

o ciężar jednego element wysyłkowego 

o dokładny ciężar jednego elementu wysyłkowego 

 

 
 

 Grupowanie według większej ilości atrybutów 

 Pola mogą być widoczne lub ukryte na rysunkach 

 

 
 

 Pola z atrybutami można obracać 
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Rysunki 3: Nowe odsyłacze dostępne dla kotew 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza nowe atrybuty dla opisu kotew na rysunkach. 
 

 Nowe atrybuty dostępne dla kotew:   

o Zestaw kotwy 

o Norma kotwy 

o Średnica kotwy 

o Średnica otworu dla kotwy 
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Rysunki 4: Lokalizacja styli rysunkowych dla poszczególnych krajów 
 

 Advance Steel 2012 wprowadza nowe ulepszenia w stylach rysunkowych dla poszczególnych krajów.  
 

 DACH (Niemcy – Austria – Szwajcaria):   

o widoki z obiektami kamery 

o widok bez profili pokrycia 

o style rysunkowe dla stopni z krat pomostowych 

o detalowanie elementów wysyłkowych bez odniesienia siatki (belki, słupy) 

o przecięte element betonowe są automatycznie kreskowane (ANSI33) 

 

 Czechy: 

o obiekty betonowe na rysunkach poglądowych 

o nowe kotwy automatycznie w stylach rysunkowych 

o implementacja nowych zestawień na rysunkach 

o czeskie style oraz procesy rysunkowe w “Szybkim dokumencie” 

o nowy szablon AStemplate.dwt 

 

 Polska: 

o aktualizacja automatycznego wymiarowania słupów oraz rygli 

o poprawa etykiet dla głównych części elementu wysyłkowego na rysunkach 

o wszystkie widoki oraz węzły uwzględniają elementy betonowe 

o nowy szablon zestawień materiałowych na rysunkach uwzględniający dodatek ciężaru  
na spoiny 

o nowe procesy oraz style rysunkowe generujące automatycznie widoki 3D elementów 
wysyłkowych dostępne w „Szybkim dokumencie” 

o nowy szablon AStemplate.dwt zawierający zaktualizowane warstwy Advance Steel 

 

Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji 



 Co nowego w Advance Steel 2012 

BIM 
 
Advance Steel 2012 jest częścią pakietu GRAITEC BIM stosowanego do projektowania różnego rodzaju 
konstrukcji. 
 
BIM 1: Wstążka “Technologia BIM” 
 

 Advance Steel zawiera nową wstążkę “Technologia BIM”, na której użytkownik może znaleźć wszystkie 
dostępne format wymiany danych. 

 

 
 

Wstążka “Technologia BIM” pozwala na szybki dostęp do następujących formatów wymiany danych: 

 Format dedykowany rozwiązaniom GRAITEC: GTC 

 Standardowe formaty wymiany danych: IFC, SDNF, CIS/2, PSS 

 Dodatkowe formaty wymiany danych: STAAD Pro, KISS 

 
 
BIM 2: Kompatybilność z REVIT Structure oraz Architecture 2012 
 

 Advance Steel 2012 jest kompatybilny z  REVIT Structure 2012 oraz REVIT Architecture 2012. 

 Darmowy plug-in GRAITEC dla REVIT 

 Możliwość importu / eksportu / synchronizacji danych 
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Co nowego w Advance Steel 2012 

Samodzielna platforma CAD 
 

1Advance Steel 2012 można uruchomić jako samodzielną aplikację  lub jako nakładkę dla AutoCAD. 
 
CAD 1: Niezależna platforma CAD 
 

 Advance Steel 2012 posiada własne środowisko pracy: 

36  

      
 

Lądowisko dla helikopterów – Model udostępniony dzięki uprzejmości biura Stahlbau Ziemann GmbH 

 Advance Steel 2012 może być użyty jako nakładka na AutoCAD®. 
 

 
 

 

                                                      
Lądowisko dla helikopterów – Model udostępniony dzięki uprzejmości biura Stahlbau Ziemann GmbH 

1 Wymagana specjalna licencja 



 Co nowego w Advance Steel 2012 

CAD 2: Dostępność wszystkich niezbędnych narzędzi CAD 
 

 Advance Steel 2012 został wyposażony we własne narzędzia CAD: 

 Funkcje do rysowania podstawowych kształtów 2D 

 Modelowanie oraz edycja dowolnych brył 3D 

 Ustawienia lokalizacji względem obiektu 

 Menedżer warstw / Centrum danych projektowych 
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Co nowego w Advance Steel 2012 

CAD 3: Dostępność wszystkich narzędzi do wizualizacji 
 

 Advance Steel 2012 posiada własne narzędzia do wizualizacji: 

 Rzutnie 

 Orbita 3D 

 Style wizualne 

 Materiały 

 Rendering 

 

                                      
 

 
 

 
Obiekt przemysłowy – Model dzięki uprzejmości biura Ets Fassler
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 Co nowego w Advance Steel 2012 

CAD 4: Wszystkie niezbędne narzędzia wymiany danych 
 

 Advance Steel 2012 posiada własne narzędzia wymiany danych: 

 DWG/DXF 

 Import / Eksport ACIS  

 3D PDF 

 3D DWF 

 Rendering 

 IFC / CIS / SDNF / PSS / … 

 Pliki NC-DXF / NC-DSTV / CAM  
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Co nowego w Advance Steel 2012 

CAD 5: Interfejs przyjazny dla projektantów 
 

 Advance Steel 2012 zawiera przyjazny interfejs, który pozwala użytkownikom pracować przy użyciu 
wstążek, pasków narzędzi oraz rozwijalnych menu. 
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 Co nowego w Advance Steel 2012 

CAD 6: Advance Steel 2012 dostosowany do potrzeb projektantów 
 

 Instalacja oraz praca w Advance Steel 2012 jest łatwiejsza ze względu na: 

 1 unikalna płyta DVD 

 1 unikalny numer seryjny oraz kod aktywacji 

 1 unikalna instalacja 

 1 unikalna pomoc 

 1 unikalna opieka techniczna 

 

 
 

 

 

CAD 7: Advance Steel 2012 dostosowany do potrzeb projektantów 
 

 Advance Steel 2012 zawiera wstążki w pełni dostosowane do potrzeb projektowania konstrukcji stalowych:  

 Zintegrowany interfejs dla CAD oraz Advance Steel 

 Tylko niezbędne opcje do pracy w Advance 
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