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Vítejte v aplikaci GRAITEC PowerPack pro Advance Steel 2021.1 

GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi Advance PowerPack pro Advance Steel 2021.1, která je 
součástí Graitec Advance Suite. 
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Novinky – Zábradlí 
 

Přidat uživatelský profil 

Možnosti Graitec Zábradlí byly rozšířeny, protože nyní lze makro konfigurovat tak, aby používalo záznamy z 
databáze AstorRules - tabulka JointsGUIAllowedSections (podobně jako u některých standardních spojů 
®Advance Steel). 

To umožňuje zákazníkům jít nad rámec stávajících omezení a rozšířit obsah dostupný v ovládacích prvcích 
výběru profilu (seznam dostupných profilů). 

Aby bylo možné rozšířit obsah, který je k dispozici při výběru profilu, je nutné vytvořit novou položku v tabulce 
JointsGUIAllowedSections z databáze AstorRules. 

Pro každý typ makra jsou níže uvedené požadované řetězce pro položky JointName a JointControl: 

Typ makra Odpovídající řetězce JointName|||JointControl 

Standardní zábradlí GRTCStandardRailing|||PostControl 

Standardní zábradlí GRTCStandardRailing|||TopRailControl 

Standardní zábradlí GRTCStandardRailing|||MidRailControl 

Standardní zábradlí GRTCStandardRailing|||KickrailControl 

Standardní zábradlí GRTCStandardRailing|||GrabrailControl 

Zábradlí s dvojitými sloupky GRTCDoubleRailing|||PostControl 

Zábradlí s dvojitými sloupky GRTCDoubleRailing|||TopRailControl 

Zábradlí s dvojitými sloupky GRTCDoubleRailing|||MidRailControl 

Zábradlí s dvojitými sloupky GRTCDoubleRailing|||KickrailControl 

Zábradlí s klíčovými spojkami GRTCKeyClampsRailing|||PostControl 

Zábradlí s klíčovými spojkami GRTCKeyClampsRailing|||TopRailControl 

Zábradlí s klíčovými spojkami GRTCKeyClampsRailing|||MidRailControl 

Zábradlí s klíčovými spojkami GRTCKeyClampsRailing|||KickrailControl 

Nástěnné zábradlí GRTCWallRailing|||ConnectorControl 

Nástěnné zábradlí GRTCWallRailing|||HandrailControl 
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Zábradlí na polynosníky 

Počínaje verzí PowerPack pro Advance Steel 2021.1 lze zábradlí použít na polynosníky. Tato nová možnost 
nabízí mnoho nových možností, pokud jde o modelování. 

Jednou ze silných stránek zábradlí z PowerPacku je, že může být generováno body nebo čarami. Proto, když 
mluvíme o generaci na čáry, můžeme také zahrnout křivky.  

Geometrie polynosníku nebo křivky může být rovná, zakřivená nebo kombinovaná. 

 

 

Zábradlí lze nyní vytvořit podle křivek, rovných čar, oblouků a polybnosníků (zakřivených nebo rovných). 
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Vylepšení 
 

Spoj Závitová tyč 

Ve verzi 2021.1 byl vylepšen spoj Závitová tyč v následujících ohledech: 

a. Ve výchozím nastavení jsou matice a podložky zvláštními díly – při vytvoření spoje jsou matice a 
podložky standardně nastaveny jako zvláštní díly. 
 

 
 

 
 

b. Přidejte nové matice a podložky jako zvláštní díly ve Správci zvláštních dílů - databázi matic a podložek 
lze obohatit pomocí Správce zvláštních dílů 
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c. Pokud jsou matice a podložky zvláštními díly, je funkce (model role) automaticky nastavena na 
Speciální podložky / Speciální matice 
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d. Současně má uživatel možnost nastavit funkci, protože rozbalovací roletka seznam funkce je přístupná 
pro více funkcí 
 

 
 

e. V dialogovém okně zvláštního dílu je název bloku automaticky nastaven také do pole "jméno" 
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f. Za účelem zlepšení uživatelského prostředí byla přidána nová tabulka profilu "Závitová tyč" a byla ve 
nastavena jako výchozí profil pro tyč 
 

 
 

g. Znovu přemýšlíme nad uživatelským zážitkem a snažíme se ho vylepšit předvídáním jeho potřeb, mezi 
tyčí a maticemi a podložkou byl vytvořen fiktivní (žádný) svar, aby byly použity jako dílec použitý pro 
číslování a výrobní výkres dílce. 
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Připojení trubky na trubku - se speciálními díly 

Pro tuto aktualizaci má Spoje trubky k trubce rozšířené možnosti. vnitřní část lze nyní nastavit jako Zvláštní díl. 

 

Zvláštní díl pro Spoj trubky k trubce je k dispozici pod novou kapitolou od Správce zvláštních dílů, jako všechny 
zvláštní díly, které jsou k dispozici v PowerPacku. 

 

Zvláštní díl je umístěn ve spoji a musí být provedeno malé nastavení, aby se otvory vešly do správné polohy. 
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Karty Knihovna pro různá připojení 

V této aktualizaci PowerPacku jsme pro tři přípoje přidali možnost uložení konfigurací do knihovny. 
Přípoje, která mají tuto aktualizaci jsou následující: 

 Pokrytí podlahy 

 Křížové spojení 

 Přípoj ztužidla k nosníku nebo plechu 

Pokrytí podlahy: Po dokončení nastavení přejděte na novou kartu Knihovna a klikněte na Uložit hodnoty. 

 



 Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

 

13 

 

Jakmile je řádek uložen, tlačítko Upravit lze použít k provádění změn na existujících řádcích, k přidání nebo 
odstranění dalších řádků bez změny konfigurace spoje použitého v dialogu. 

 

Poznámka: Hodnoty uložené v databázích se vztahují k typu roštu, velikosti, mezeře mezi nimi a informacím o 
svaření. Databáze neukládá obrysy a šrouby umístěné na hranách, protože se liší v rámci konstrukce nebo v 
jiných konstrukcích v důsledku rozdílů zakrytého povrchu. 

Další spojení s kartou Knihovna je Křížové spojení 

 
 
Princip je stejný jako u všech ostatních knihoven.Jakmile jsou hodnoty uloženy, lze je upravovat pomocí tlačítka 
Upravit. 
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Posledním spojem aktualizovaným novou záložkou Knihovna je Přípoj ztužidla k nosníku nebo plechu. 

 

Pokud jde o mechanismus uložení, pro tento spoj připojení je to jiné. Karta knihovna má jiný vzhled a různé 
možnosti.  

Uložit – otevře dialogové okno uložit šablonu, ve kterém musí být zadán název šablony. 

 

Možnost Načíst se používá, když chceme použít určitou šablonu. 
Přejmenovat umožňuje přejmenovat šablonu a pomocí Odstranit lze odstranit šablony z knihovny. 
V dialogovém okně je také k dispozici zaškrtávací políčko "Nastavit jako výchozí", které umožňuje nastavit 
jako výchozí libovolnou šablonu dostupnou v knihovně, takže při každém vytvoření nového Přípoje ztužidla  se 
načte výchozí nastavení. 
  

Příkaz Zkontrolovat díly obsahuje položky s zkrácením 

Příkaz Zkontrolovat díly byl vytvořen za účelem nalezení dílů, které nepotřebují dílenský výkres a lze je objednat 
nebo vyrobit na základě informací dostupných v kusovníku. 

V aktualizaci 2021.1 byl příkaz vylepšen rozšířením o možnost vyhledávání tak, aby také zjišťoval prvky, které 
mají zkrácení kolmé k prvku (X a Y jsou nulové). 



 Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

 

15 

 

 

Proto může být rozměr prvku převzat přímo z kusovníku, protože není vyžadováno žádné zpracování. 

Výstupy IGES a STEP zachovávají barvy objektů a hladiny 

S verzí 2021.1 byl vylepšen export IGES a STEP. Při exportu budou informace o barvách a vrstvách objektů 
uloženy do exportovaného souboru, takže informace budou dále přeneseny. 
Vzhledem k tomu, že se tak děje automaticky, není třeba nastavovat tuto možnost. 
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Vylepšení schodišť 
 

Posuvník pro ovládací prvek stromového zobrazení 

Grafické uživatelské rozhraní pro schodiště bylo vylepšeno přidáním posuvníku pro ovládací prvek zobrazení 
stromu, který nabízí lepší uživatelské prostředí.  
To umožňuje uživateli lépe řídit a zobrazit informace v dialogových oknech. 
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Vylepšení zábradlí 
 

Nástěnné zábradlí – Připojení k madlu 

Pro verzi 2021.1 jsou Nástěnná zábradlí dodávána s několika vylepšeními. 
První z nich je o možnosti definovat, jaký typ spojení bude mezi madlem a konektorem - svařované nebo 
šroubované. 

 

Pokud je konektor ze zvláštního dílu a spojení k madlu je provdeno svařením, je povolena také možnost 
Zarovnání, aby bylo možné zarovnat konektor nebo jej umístit svisle. 
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Druhým zlepšením je ve Správci Zvláštních Dílů -> Nástěnné zábradlí, jehož parametry byly upraveny tak, aby 
vyhovovaly dvěma typům možných připojení: 

 

Parametry jsou znovu seskupeny takto: 
- Obecné parametry 
- Parametry pro připojení k madlu 
- Parametry pro připojení ke zdi 

Připojení k madlu přeskupuje různé parametry, včetně nového, "Typ", který umožňuje definovat typ spoje jako 
šroubovaného nebo svařovaného. 

Připojení ke stěně přeskupuje jinou sadu parametrů, včetně nového "Odsazení konektoru Y", který umožňuje 
posunout konektor ve směru Y. 

Obecné parametry jsou vysvětleny níže:  
1. Šířka – měřeno ve vodorovném směru, od plochy desky připojené ke stěně až po osu ve svislém 
směru  
2. Výška – měřeno ve svislém směru, od osy ve vodorovném směru až po spojení s madlem 
3. Tloušťka základny – tloušťka plechu, která spojuje podpěru se stěnou 

 
Připojení k madlu: 
Typ: přišroubováno nebo přivařeno. 
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Je-li typ spoje "přišroubováno", vytvoří se podél madla 2 kulaté díry s průměrem díry a vzdáleností šroubu 
vyjádřenou v parametrech 4. a 5. 

 

Když je typ připojení "přivařeno", pak je konetktor přivařen na zábradlí. 

 
Připojení ke stěně: 
Pole šroubů: Obdélníkové, kruhové nebo trojúhelníkové. 
Pokud je pole šroubů obdélníkové, může se počet šroubů lišit ve směrech X a Y. 
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Když je pole šroubů kruhové, pak počet šroubů lze nastavit pouze v jednom směru s možností nastavení 
natočení.  

              

Je-li pole šroubů trojúhelníkové, počet šroubů je 3: 

                
  



 Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

 

21 

 

Aktualizovaný mechanismus průsečíku zábradlí s různou výškou 

U verze 2021.1 byl stávající mechanismus pro vytvoření sloupku a průsečíku zábradlí přepracován tak, aby 
umožňoval jakékoli kombinace skloněných - vodorovných zábradlí, což má za následek správné výpočty 
průsečíků zábradlí a správně oříznutí všechy prvků (sloupků, středních madel, madel a tyček). 

 
 

 

 
  



 Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

22 

 

Posuvník pro ovládací prvek stromového zobrazení 

Zlepšení uživatelského prostředí pro schodiště byla přidána rovněž do uživatelského prostředí pro zábradlí. 

Posuvník pro ovládací prvek zobrazení stromu umožňuje uživateli mít lepší přehled o informacích v dialogových 
oknech, které nabízejí lepší uživatelské prostředí. 

 
 


