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Advance Steel 2014 
 
 

Advance Steel 2014 – główne obszary wprowadzonych zmian: 

 Kompatybilność z AutoCAD 2014 

 Opcje dostosowania palety narzędzi 

 Zwiększona szybkość tworzenia plików PDF 

 Nowy moduł renderingu 

 Usprawnienia w interfejsie użytkownika 

 Nowy interfejs Menedżera połączeń 

 Rozbudowa narzędzi obróbki 

 Belki spawane, stożkowe i rynek PEB 

 Rozbudowa istniejących połączeń pod kątem blachownic 

 Usprawnienia w makrach i połączeniach 

 Usprawnienia w automatycznym detalowaniu 

 Rozbudowa możliwości prezentacji kamer 

 Wymiana BIM z innym oprogramowaniem 

 Tworzenie plików DStV XML dla robotów spawalniczych 
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Usprawnienia w interfejsie użytkownika 
 

Interfejs 1: Edytowalna paleta narzędzi 
 

Paleta narzędzi wprowadzona w wersji Advance Steel 2013, która grupuje przydatne opcje oraz narzędzia  
w wersji Advance Steel 2014 została wyposażona w możliwość dostosowania do własnych potrzeb. 

W prawym górnym rogu okna palety został wprowadzony przycisk Ustawienia, który otwiera okno pozwalające 
na zmianę następujących parametrów: 

 Przezroczystości oraz kolorów 

 Wysokości oraz szerokości kategorii i elementów 

 Liczby kolumn elementów od 1 do 4 
 

  

Naciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku myszy na palecie narzędzi pozwala wejść w tryb edycji  
w celu zmiany ułożenia opcji. Możliwe są następujące zmiany: 

 Aby usunąć polecenie naciśnij czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu  

 Aby zmienić położenie polecenia przeciągnij i upuść jego ikonę w inne miejsce 
 

 

Zielony symbol plusa w prawym górnym rogu okna pozwala zmienić organizację grup na palecie.  
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Użytkownik posiada dostęp do dodatkowych funkcji: 

 Przeniesienie grupy lub utworzenie nowej 

 Dodanie nowej ikony przy pomocy opcji Polecenie 

 Dodanie Separatora grupy 

 Wstawienie Końca wiersza 
 

   

Podczas dodawania nowej ikony przy użyciu opcji "Polecenie", użytkownik może łączyć wiele poleceń pod 
jedną ikoną. 
 
Dostosowane palety mogą być współdzielone między różnych użytkowników Advance Steel. Plik 
"GrPaletteData_User.xml", zawierający zmodyfikowaną paletę użytkownika Advance Steel 2014 znajduje 
się w lokalizacji C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars. 

Interfejs 2: Wyniki sprawdzenia kolizji 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe narzędzie do wyświetlania i zarządzania wynikami sprawdzenia kolizji. 

 

Aby zlokalizować wybrana kolizję w modelu wystarczy dwukrotnie kliknąć na wiersz z numerem kolizji a bryła 
kolizji zostanie przybliżona automatycznie. 

Teraz można ignorować wybraną kolizję bezpośrednio w oknie sprawdzenia. Dostępna jest również opcja 
resetowania ignorowanych obiektów. 
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Interfejs 3: Wyniki sprawdzenia technicznego 
 

Advance Steel 2014 wyświetla wyniki sprawdzenia technicznego w nowym oknie podobnie jak wyniki 
sprawdzenia kolizji. 

 

Aby znaleźć problematyczne elementy wystarczy, tak jak w przypadku kolizji kliknąć dwukrotnie na wiersz  
z numerem przypadku. 

Teraz można ignorować wybraną kolizję bezpośrednio w oknie sprawdzenia. Dostępna jest również opcja 
resetowania ignorowanych obiektów. 

Interfejs 4: Wyniki filtru szukania obiektów 
 

Advance Steel 2014 wyświetla wyniki filtru szukania obiektów w nowym oknie podobnie jak wyniki sprawdzenia 
kolizji. 

Aby efekty wyszukiwania wyświetlić przy pomocy nowego narzędzia należy w oknie filtru "Szukaj obiektów" 
zaznaczyć opcję Pokaż wynik w oknie. 

    

 

Dwukrotne kliknięcie na wiersz automatycznie przybliży znalezione elementy w modelu 3D. 
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Interfejs 5: Nowy interfejs Menedżera połączeń 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowy interfejs dla Menedżera połączeń. 

 

Nowy Menedżer połączeń raz otworzony pozostaje otwarty a użycie polecenia nie zamyka okna Menedżera 
połączeń. W razie potrzeby można zminimalizować okno Menedżera. 

Połączenia zostały przegrupowane a ich rozmieszczenie zostało zaktualizowane. 

Nowy Menedżer połączeń posiada nową kategorię Ulubione, gdzie można umieścić często używane 
połączenia. 
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Interfejs 6: Paleta narzędzi generator budynku 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nową paletę narzędzi, które ma na celu przyspieszyć etap modelowania 
konstrukcji hali. 

Nowe paleta zawiera trzy grupy odpowiednio zorganizowanych i często używanych poleceń, pozwalających na 
szybkie utworzenie konstrukcji modelu: 

 Grupa "Ramy" 

 Grupa "Połączenia ram" 

 Grupa "Połączenia płatwi" 
 

      

Interfejs 7: Ulepszenia w przeglądarce modelu 
 

Przeglądarka modelu pozostaje otwarta podczas tworzenia modelu 3D. 

Okno przeglądarki modelu zawiera nową opcję Odśwież pozwalającą na aktualizację wyświetlanej zawartości. 
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Interfejs 8: Narzędzie do szybkiego wyświetlania widoków i styli wizualnych 
 

W lewym górnym rogu obszaru pracy znajdują się nowe narzędzia do szybkiego wyświetlania widoków oraz 
zmiany stylu wizualnego. 
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Modelowanie 
 

Advance Steel 2014 wprowadza wiele nowych funkcjonalności oraz różne usprawnienia mające na celu 
przyspieszenie etapu modelowania konstrukcji. Niektóre z usprawnień to możliwość łatwego generowania belek 
stożkowych/blachownic oraz połączenia dla tego rodzaju elementów. 

Modelowanie 1: Jedna grupa obiektów dla obróbek 
 

Wszystkie polecenia obróbki elementów są dostępne na jednej palecie narzędzi o nazwie "Obróbka". 

Wiele poleceń wstawiania obróbek zostało ujednoliconych dla belek i blach, dzięki temu zamiast dwóch 
oddzielnych poleceń dostępne są polecenia wspólne. 

 

 

Obróbki dla belek i blach 

 

Obróbki dla belek 

 

Obróbki dla blach 

 

Modelowanie 2: Wspólne opcje obróbki dla blach oraz belek 
 

Różne funkcje obróbki zostały rozszerzone o możliwość użycia ich dla belek oraz blach: 

 Skrócenie przy LUW 

 Ukosowanie 

 Przycięcie naroża 

 Obrysy zgodnie z LUW 
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Modelowanie 3: Więcej możliwości w niektórych narzędziach obróbki 
 

Niektóre z obróbek, które wcześniej działały tylko dla belek, teraz działają również dla blach: 

 Docięcie 

 Utnij przy obiekcie 

  

Modelowanie 4: Nowy typ prezentacji dla profili 
 

Dla belek dostępny jest nowy typ prezentacji Dokładnie z obróbką krawędzi, który wyświetla: 

 Naroża belek 

 Przygotowanie pod spawanie dla belek 
 

 

Modelowanie 5: Usprawniona prezentacja "Standard" dla blach 
 

Istniejący typ prezentacji Standard został usprawniony tak, aby wyświetlać ukosowania krawędzi blach. 

 



Co nowego w Advance Steel 2014 

14  

Modelowanie 6: Przygotowanie spawania dla profili 
 

Polecenie Ukosowanie (znajdujące się na palecie Obróbka) może być użyte do utworzenia przygotowania 
krawędzi belek pod spawanie. 

Polecenie działa dla profili prostych oraz rur nawet, gdy te profile posiadają wcześniej zdefiniowane skrócenia. 

        

Długość przygotowania pod spawanie bazuje na dokładnej prezentacji profilu i uwzględnia naroża profili. 

Okno dialogowe pozwala na wybór różnych długości (offsetów). 

 

Przygotowanie pod spawanie jest uwzględniane w plikach NC-DXF i może być widoczne w oknie podglądu  
(w Zarządcy Dokumentów) blachy z przygotowaniem pod spawanie. 
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Modelowanie 7: Elastyczne oraz rozbudowane narzędzie dla belek stożkowych 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe narzędzie do tworzenia spawanych belek stożkowych, które posiada 
możliwość zaawansowanej parametryzacji: 

 Można utworzyć do pięciu różnych segmentów 

 Można wybrać "stałe długości" dla wybranych segmentów 

 Pasy mogą mieć dowolny wymiar oraz być wstawione, jako równoległe 

 Dowolne wymiary środnika 

 Można użyć pasów z blach lub płaskowników (górne i dolne pasy mogą być takie same lub różne) 
 

 
 

 

 

 

 Narzędzie pozwala wstawić przygotowanie pod spawanie na różnych elementach belki spawanej 

 Dostępnych jest wiele różnych opcji dla definicji spoin 

 Belki zawierają nowy typ prezentacji Dokładnie z obróbką krawędzi 

 Można użyć przekroju skrzynkowego 

 Filtr "Szukaj obiektów" pozwala znaleźć belki stożkowe 
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Modelowanie 8: Automatyczne połączenia dla belek stożkowych\blachownic 
 

Funkcjonalność wielu połączeń w Advance Steel 2014 została rozszerzona o możliwość użycia ich dla belek 
spawanych, stożkowych (blachownic): 

 Dla jednej spawanej belki stożkowej (np. blacha podstawy, blacha czołowa, żebra) 

 Pomiędzy dwoma spawanymi belkami stożkowymi 

 Pomiędzy zwykłym profilem a spawaną belką stożkową 

 

Modelowanie 9: Pliki na warsztat dla belek stożkowych 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe możliwości tworzenia pików na warsztat dla spawanych belek 
stożkowych. Poniżej lista nowych możliwości: 

 Nazwa spawanej belki stożkowej może być wyświetlona w dokumentacji 

 Automatyczne rysunki warsztatowe z wymiarami oraz opisami 

 Usprawniony szablon dla "profili złożonych" 

 Pliki DStV-NC tworzone dla każdego elementu oddzielnie lub dla całego profilu (gdy profil jest 
dwuteowy) 
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Modelowanie 10: Usprawnienia w profilach złożonych i spawanych 
 

Dla wstawionych profili złożonych lub belek spawanych dostępne są nowe opcje: 

 Nowy przycisk Usuń pozwalający na usunięcie zapisanego profilu 

 Nowy "asymetryczny” kształt przekroju skrzynkowego 

 Opcja Tak samo jak pierwsza dostępna dla składowych profilu złożonego 
 

  

 Ustawienia (warstwy, materiał, itp.) są zapamiętane nawet przy zmianie statusu profilu 

 Opcja pozwalająca na przypisanie funkcji indywidualnie dla pojedynczego elementu 

 Rozłączenie profilu złożonego przenosi parametry na elementy składowe 

 Można użyć opcji "Pokaż obiekty połączone" oraz "Pokaż łączniki" 

 Nowe pole "Nazwa" i nowy odsyłacz dla zestawienia/rysunków 

 Typ, kształt powierzchni oraz informacja o przygotowaniu dla spoin 
 

 

Modelowanie 11: Polecenie do wstawiania otworów/śrub/sworzni wzdłuż obiektu CAD 
 

Advance Steel wprowadza nową opcję pozwalającą na wstawienie otworów (śrub lub sworzni) wzdłuż wybranej 
linii, łuku lub splajnu. 
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Połączenia 
 

Advance Steel 2014 wprowadza wiele nowych połączeń oraz w odpowiedzi na życzenia projektantów 
usprawnia istniejące inteligentne połączenia. 

Połączenia 1: Usprawnienia we własnych połączeniach 
 

Advance Steel 2014 rozszerza możliwości własnych połączeń o następujące usprawnienia: 

 Można użyć części specjalnych, jako elementów własnych połączeń (np. zakończenie w balustradach) 

 Można zapisać własne połączenie zawierające tylko jeden element 

 Proste połączenia z blachą zawierają ustawienia odniesienia wysokości 

 Dostępne jest nowe proste połączenie: "Otwór na belce w odniesieniu do belki" 

 Nowe proste połączenie "Otwory ocynkowane" 
 

Użytkownik może kontrolować widoczność ramek własnych połączeń przy pomocy ustawienia domyślnego 
"Pokaż ramkę połączenia użytkownika" znajdującego się w GRAITEC Advance Manager 2014.  

Połączenia 2: Nowe ustawienia domyślne oraz warstwy dla elementów utworzonych przez 
połączenia i makra 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe ustawienia domyślne pozwalające kontrolować widoczność oraz warstwy 
elementów wstawianych przez połączenia oraz makra. 

 Nowe ustawienie domyślne "Pokaż ramkę połączenia" do sterowania widocznością ramek połączeń 

 Nowa warstwa domyślna dla ramek połączeń 

 Nowa warstwa domyślna dla ramki elementu konstrukcyjnego 

Połączenia 3: Usprawnienia w makro dla schodów 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nową metodę tworzenia schodów. Schody można utworzyć również poprzez 
określenie długości oraz kąta nachylenia biegu. Parametry można zmienić również po wstawieniu schodów. 
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Połączenia 4: Usprawnienia w połączeniu poręczy 
 

Advance Steel 2014 wprowadza możliwość indywidualnej parametryzacji każdej ze spoin w połączeniu poręczy. 

  

Połączenia 5: Usprawnienia w makro dla stężeń 
 

Advance Steel 2014 wprowadza większą elastyczność makra stężeń poprzez dodanie nowych opcji: 

 Offsety dla profili stężeń 

 Możliwość wyboru profili użytkownika 
 

  

Połączenia 6: Usprawnienia w makro kratownicy 
 

Advance Steel 2014 wprowadza większą elastyczność makra kratownicy poprzez dodanie nowych opcji: 

 Dodatkowe offsety (górny pas, dolny pas, krzyżulce) 

 W przypadku zakrzywionych pasów można użyć obrotu 

 Nowa opcja nachylenia połaci 

 Możliwość wyboru profili użytkownika 
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Połączenia 7: Nowe połączenie śrubowanych płatwi z zakładem 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe automatyczne połączenie dla dwóch płatwi oraz rygla przy pomocy śrub 
umieszczonych zarówno na płatwiach jak ryglu. 

 

 

Połączenia 8: Usprawnienia w połączeniu blacha ścinana 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe opcje w połączeniu blachą ścinaną: 

 Nowe opcje znaczników 

 Dowolne położenie żebra na słupie (nowa opcja poza ukosowaniem) 

 Nowe wyrównanie pochyłych śrub 

 Wartości żeber (długość oraz szerokość) są odczytywane z ustawień domyślnych dla żeber 
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Połączenia 9: Usprawnienia w połączeniu blacha podstawy 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe opcje w połączeniu blachą podstawy: 

 Odstęp pomiędzy blachą podstawy oraz blachą wyrównującą 

 Nowa opcja usunięcia środkowej kotwy 

 Nowe opcje dla otworów ocynkowanych 
 

   

Połączenia 10: Usprawnienia w połączeniu blacha podstawy rury 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe opcje w połączeniu blachy podstawy rury: 

 Nowa opcja 2 otwory diagonalnie dla otworów pod ocynkowanie 

 Usprawnienia rozmieszczenia dla opcji 4 otwory pod ocynkowanie 

 Opcje dla zmiany ilości oraz obrotów żeber (jeżeli blacha podstawy jest okrągła) 
 

   

Połączenia 11: Usprawnienia w połączeniu blachy wiążące 
 

Advance Steel 2014 wprowadza więcej opcji w połączeniu blachy wiążące: 

 Rozmieszczenie blachy względem fizycznego końca belki 

 Działa również dla profili złożonych typu gwiazda (4 kątowniki) 
 

 

Połączenia 12: Usprawnienia w połączeniu platforma - blacha 
 

Advance Steel 2014 zapewnia dostęp do wszystkich typów spoiny pomiędzy blachą końcową oraz dołączoną 
belką z jednej strony oraz pomiędzy drugą blachą końcową oraz główną belką z drugiej strony. 
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Numeracja 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe opcje pozwalające dodać dodatkowe zera przed numerami elementów 
(np. 0001, 0002...). Nowe opcje są dostępne w oknie konfiguracji numeracji przed uruchomieniem numeracji. 
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Rysunki 
 

Advance Steel 2014 wprowadza kilka głównych usprawnień dla automatycznie tworzonych rysunków. 

Rysunki 1: Definicja własnego kierunku detalowania w modelu 
 

Można zmienić domyślny kierunek detalowania wybranych elementów wysyłkowych bezpośrednio w modelu.  

Menu kontekstowe prawego przycisku myszy zawiera nową opcję Pokaż UW elementu wysyłkowego. 

Można obrócić LUW w modelu 3D, a następnie zdefiniować kierunek detalowania obiektu zgodny z bieżącym 
LUW wybierając opcję Definiuj kierunek detalowania obiektu na palecie Narzędzia. 

  

Nowa opcja pozwala na większą elastyczność podczas detalowania elementów takich jak poręcze czy stężenia, 
które wymagają szczególnej orientacji na rysunkach. 

Rysunki 2: Możliwość wyłączenia linii gięcia na widokach 
 

Advance Steel 2014 zawiera nową opcję "Ukryj linię zagięć na widokach" (dostępną w GRAITEC Advance 
Manager 2014), która pozwala na automatyczne wyłączenie prezentacji linii gięcia dla blach giętych na 
widokach oraz rysunkach zestawczych. 
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Rysunki 3: Nowy symbol dla prezentacji otworu 
 

Advance Steel 2014 wprowadza możliwość użycia symbolu z pliku dla prezentacji otworów na rysunkach. 

GRAITEC Advance Manager 2014 zawiera nowe ustawienie "Zastosuj kolor symbolu z pliku DWG", które 
pozwala włączyć nową funkcjonalność. 

 

Nowa opcja ma zastosowanie, gdy potrzebujemy użyć specyficznego rodzaju linii oraz koloru symbolu dla 
otworu. 

Rysunki 4: Rozbudowa możliwości prezentacji kamery  
 

GRAITEC Advance Manager 2014 zawiera nowe ustawienie pozwalające wybrać "Typ prezentacji detalowanej 
kamery". Dostępne kształty to prostokąt oraz okrąg. 

 

Dla widoków kamer dostępny jest również nowy odsyłacz "opis kamery", który może być użyty w tytule detalu 
na rysunku. 

Okno właściwości kamery zawiera nową opcję pozwalającą na definicję skali dla widoku kamery. 
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Rysunki 5: Usprawnione inteligentne wymiary 
 

Advance Steel 2014 usprawnia funkcjonalność "inteligentnych wymiarów". Zaimplementowano nowe punkty 
lokalizacji Zalecane dla ręcznych wymiarów, pozwalające na automatyczny wybór punktów, które będą 
zachowywane podczas aktualizacji. 

 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe punkty lokalizacji, które rozpoznawane są, jako inteligentne: 

 Przecięcia siatki 

 Punkt końcowy na obróbce elementu 
 

Wraz z bieżącą wersją inteligentne wymiary obsługują także wymiary pochyłe. 
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Pozostałe 
 

Advance Steel 2014 wprowadza również inne usprawnienia. 

Pozostałe 1: Kompatybilność z AutoCAD 2014 
 

     

Advance Steel 2014 jest w pełni kompatybilny z AutoCAD® 2010-2014. 

 

Użytkownicy Advance Steel pracując na AutoCAD 2014 mogą korzystać ze zwiększonej wydajności oraz 
wszystkich usprawnień, jakie wnosi AutoCAD 2014. 

Pozostałe 2: Mapowanie blach w zestawieniach 
 

Blachy mapowane na płaskowniki są prezentowane w kategorii "Profile" razem z pozostałymi profilami. 

Pozostałe 3: Nowy szablon zestawienia dla "Śrub wstawianych na budowie" 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowy szablon dla "śrub wstawianych na budowie". 

Nazwa, jaka pojawi się w zestawieniu jest kontrolowana poprzez nowe ustawienie domyślne "Wyrażenie 
zestawu śrub" dostępne w GRAITEC Advance Manager 2014. 

Pozostałe 4: Eksportowanie pliku DStV XML dla robotów spawalniczych 
 

Advance Steel 2014 zawiera nową opcję pozwalającą na eksport plików DStV XML dla robotów spawalniczych. 

Nowa opcja zapisuję w pliku XML informacje o elemencie wysyłkowym (razem z położeniem części 
dołączonych oraz informacją o spoinach) bazując na ostatnich wytycznych grupy DStV. 

Pozostałe 5: Usprawnienia w eksporcie do pliku 3D DWF 
 

Advance Steel 2014 pozwala na eksport modelu do pliku 3D DWF z uwzględnieniem właściwości profili 
złożonych oraz kratek pomostowych. 

 



 Co nowego w Advance Steel 2014 

 27 

Pozostałe 6: Usprawnienia w eksporcie do pliku GTCX 
 

Advance Steel 2014 wprowadza nowe opcje eksportowania informacji do pliku GTCX:   

 Dodatkowe informacje o spoinach 

 Opcja pozwalająca na uwzględnienie rysunków 
 

 

Pozostałe 7: Usprawnienia w eksporcie do pliku IFC 
 

Model 3D eksportowany do pliku IFC zawiera również informację o zakrzywionych blachach giętych, jakie 
można modelować w Advance Steel. 
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