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Witamy w GRAITEC PowerPack for Advance Steel 2021.1 

GRAITEC z przyjemnością prezentuje najnowszą wersję Advance PowerPack for Advance Steel 2021.1, części 
pakietu Graitec Advance Suite. 
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Nowości - Balustrady 
 

Dodawanie przekrojów użytkownika 

Możliwości Graitec Railing zostały rozszerzone, ponieważ teraz makro można skonfigurować tak, aby używało 
danych z bazy danych AstorRules - tabeli JointsGUIAllowedSections (podobnej do niektórych standardowych 
połączeń ®Advance Steel). 

Dzięki temu klienci mogą wykraczać poza istniejące ograniczenia i rozszerzać zawartość dostępną w listach 
wyboru profilu (lista dostępnych przekrojów). 

Aby rozszerzyć zawartość dostępną w wyborze profilu, w tabeli JointsGUIAllowedSections z bazy danych 
AstorRules należy utworzyć nowy wpis. 

Dla każdego typu makra wymagane odniesienia dla wpisów JointName i JointControl podano poniższej tabeli: 

Typ makra Odpowiednie odniesienia JointName|||JointControl 

Balustrada standardowa GRTCStandardRailing|||PostControl 

Balustrada standardowa GRTCStandardRailing|||TopRailControl 

Balustrada standardowa GRTCStandardRailing|||MidRailControl 

Balustrada standardowa GRTCStandardRailing|||KickrailControl 

Balustrada standardowa GRTCStandardRailing|||GrabrailControl 

Balustrada z podwójnym słupkiem GRTCDoubleRailing|||PostControl 

Balustrada z podwójnym słupkiem GRTCDoubleRailing|||TopRailControl 

Balustrada z podwójnym słupkiem GRTCDoubleRailing|||MidRailControl 

Balustrada z podwójnym słupkiem GRTCDoubleRailing|||KickrailControl 

Balustrada na złącza systemowe GRTCKeyClampsRailing|||PostControl 

Balustrada na złącza systemowe GRTCKeyClampsRailing|||TopRailControl 

Balustrada na złącza systemowe GRTCKeyClampsRailing|||MidRailControl 

Balustrada na złącza systemowe GRTCKeyClampsRailing|||KickrailControl 

Poręcz ścienna GRTCWallRailing|||ConnectorControl 

Poręcz ścienna GRTCWallRailing|||HandrailControl 
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Balustrady na polibelce 

Począwszy od wersji 2021.1 PowerPack for Advance Steel  balustrada może być tworzona na polibelkach. Ta 
nowa możliwość oferuje wiele nowych opcji, jeśli chodzi o modelowanie. 

Jedną z mocnych stron balustrady z PowerPack jest to, że może być generowany przez punkty lub linie. 
Dlatego, kiedy mówimy o generowaniu na liniach, możemy również uwzględnić polilinie.  

Geometria polibelki lub polilinii może być prosta, zakrzywiona lub złożona. 

 

 

Balustrada może być teraz utworzona na polilinii, liniach prostych, łukach i polibelkach (zakrzywionych lub 
prostych). 
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Ulepszenia 
 

Połączenie - Pręta Gwintowany 

W wersji 2021.1 udoskonalono makro Pręt Gwintowany w następujących aspektach: 

a. Domyślnie nakrętki i podkładki są częściami specjalnymi – po utworzeniu połączenia domyślnie nakrętki 
i podkładki są ustawiane jako części specjalne. 
 

 
 

 
 

b. Dodaj nowe nakrętki i podkładki jako części specjalne w Menadżerze Części Specjalnych - baza 
danych nakrętek i podkładek może być wzbogacona za pomocą specjalnego menedżera części 



 Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2021.1 

8 

 

 
 

c. Gdy nakrętki i podkładki są specjalnymi częściami, funkcja modelu jest automatycznie ustawiana na  
Podkładki Specjalne / Nakrętki Specjalne  
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d. W tym samym czasie użytkownik ma możliwość ustawienia fukcji modelu, ponieważ okno rozwijane 
funkcji modelu jest dostępne z różnymi modelu 
 

 
 

e. W oknie dialogowym części specjalnej nazwa bloku jest automatycznie ustawiana również dla pola 
"oznaczenie" 
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f. Aby poprawić wygodę użytkownika, dodano nową tabelę profili "Gwintowany pręt" i został ustawiony 
domyślnie jako przekrój pręta 
 

 
 

g. Myśląc o wygodzie użytkownika i przewidywaniu jego potrzeb, została stworzona atrapa spoiny (Brak) 
łącząca pręt, nakrętki i podkładki w celu ich połączenia używanego podczas numerowania (jako 
elementy wysyłkowe). 
 

 

Połączenie Rury z Rurą - ze specjalnymi częściami 

W przypadku tej aktualizacji połączenie rury z rurą ma rozszerzone możliwości; profil łączący można teraz 
ustawić jako część specjalną. 
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Specjalna część do podłączenia rury do rury jest dostępna w ramach nowej sekcji w Medżerze Części 
Specjalnych, jak wszystkie specjalne części dostępne w PowerPacku. 

 

Specjalna część jest mieszczona w połączeniu, a niektóre małe zmiany parametrów muszą być wykonane w 
celu dopasowania otworów we właściwej pozycji. 
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Zakładka biblioteki dla różnych połączeń 

W tej aktualizacji PowerPack dodaliśmy dla trzech połączeń Graitec możliwość zapisania konfiguracji w 
bibliotece. 
Połączenia, które mają tę aktualizację są następujące: 

 Pokrycie podestu 

 Połączenie na przecięciu 

 Połączenie stężeń z blachą węzłową lub profilem 

Pokrycie podestu: Po zakończeniu konfiguracji przejdź do nowej zakładki Biblioteka i kliknij pozycję Zapisz 
wartości (Save Values). 

 

Po zapisaniu wiersza można użyć przycisku Edytuj do wprowadzania zmian w istniejących wierszach, do 
dodawania lub usuwania innych wierszy bez zmiany konfiguracji połączenia za pomocą okien dialogowych. 

 

Uwaga: Wartości zapisane w bazach danych są związane z typem kraty, rozmiarem, przerwą między nimi i 
informacjami spawalniczymi. Baza danych nie zapisuje konturów i śrub umieszczonych na krawędziach, 
ponieważ te dwa różnią się wewnątrz konstrukcji lub w innych konstrukcjach, ze względu na zmienność pokrytej 
powierzchni. 

Następne połączenie z kartą Biblioteka to Połączenie na przecięciu 
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Zasada jest taka sama jak w przypadku wszystkich innych bibliotek.Po zapisaniu wartości można je edytować 
za pomocą przycisku Edytuj. 

 

Ostatnim połączeniem zaktualizowanym za pomocą nowej zakładki Biblioteka jest połączenie Stężenia z belką 
lub blachą. 

 

Jeśli chodzi o mechanizm zapisywania, dla tego połączenia jest inaczej. Zakładka biblioteka ma inny wygląd i 
różne opcje.  
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Zapisz (Save)— otwiera okno dialogowe zapisu szablonu, w którym musi być określona nazwa szablonu. 

 

Opcja Załadowania (Load) jest używana, gdy chcemy zastosować określony szablon. 
Zmiana nazwy (Rename) umożliwia zmianę nazwy szablonu i Usunięcie (Remove) szablonów z biblioteki. 
Ponadto w oknie dialogowym dostępne jest pole wyboru "Ustaw jako domyślny" (Set as default), co daje 
możliwość ustawienia jako domyślnego dowolnego szablonu dostępnego w bibliotece, więc za każdym razem, 
gdy tworzone jest nowe połączenie dla stężenia, domyślnie jest on ładowany. 
  

Polecenie Sprawdź części zawiera elementy ze skróceniami 

Polecenie Sprawdź części zostało utworzone w celu wykrycia części, które nie wymagają szczegółowego 
rysunku i które można zamówić lub sfabrykować na podstawie informacji dostępnych w BOM (Zestawieniu 
materiałowym). 

W aktualizacji 2021.1 polecenie zostało ulepszone poprzez rozszerzenie możliwości wyszukiwania, aby również 
wykryć elementy, które mają skrócenia prostopadłe do osi elementu (X i Y są zerowe) 
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W związku z tym wymiar elementu mogą być pobierane bezpośrednio z BOM, ponieważ nie są wymagane 
dodatkowe obróbki. 

Pliki IGES i STEP zachowują kolory i warstwy obiektów 

Dzięki wersji 2021.1 ulepszono eksport do IGES i STEP. Podczas eksportowania informacje o kolorach i 
warstwach obiektów zostaną zapisane w wyeksportowanym pliku, dzięki czemu informacje są przesyłane dalej. 
Ponieważ odbywa się to automatycznie, nie ma potrzeby ustawiania opcji. 
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Ulepszenia Schodów 
 

Suwak dla widoku drzewa ustawień 

Interfejs dla schodów został ulepszony przez dodanie Suwaka dla widoku drzewa ustawień i oferuje lepsze 
środowisko pracy użytkownika.  
Dzięki temu użytkownik może lepiej kontrolować i wyświetlać informacje w oknach dialogowych. 
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Ulepszenia Balustrad 
 

Poręcze ścienne – Wsporniki poręczy 

W wersji 2021.1 Poręcze ścienne są wyposażone w wiele ulepszeń. 
Pierwszy z nich dotyczy możliwości zdefiniowania, jaki rodzaj połączenia będzie między poręczą a wspornikiem 
- Spawany lub Przykręcany. 

 

Gdy złącze jest częścią specjalną, a połączenie z typem poręczy jest spawane, opcja Wyrównanie jest również 
włączona w celu wyrównania złącza lub umieszczenia go pionowo. 

 

Druga zmiana dotyczy Menadżera Części Specjalnych -> Wsporniki poręczy, parametry zostały dostosowane w 
celu dopasowania do dwóch typów możliwych połączeń: 
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Parametry są grupowane w następujący sposób: 
- Parametry ogólne 
- Parametry połączenia z poręczą 
- Parametry połączenia ze ścianą 

Połączenie z poręczą przegrupowuje różne parametry, w tym nowy , "Typ", który pozwala na zdefiniowanie typu 
połączenia jako przykręcane lub spawane. 

Połączenie ze ścianą przegrupowuje inny zestaw parametrów, w tym nowy , "Przesunięcie złącza Y", który 
pozwala na przesunięcie złącza w kierunku Y. 

Parametry ogólne są wyjaśnione poniżej:  
1. Szerokość – mierzona w kierunku poziomym, od powierzchni płyty połączonej ze ścianą aż do osi w 
kierunku pionowym  
2. Wysokość – mierzona w kierunku pionowym, od osi w kierunku poziomym do połączenia z poręczą 
3. Grubość podstawy – grubość płyty łączącej podparcie ze ścianą 

 
Podłączenie do poręczy: 
Typu: przykręcane lub spawane. 
Gdy typ połączenia jest "przykręcony", wzdłuż poręczy zostaną utworzone 2 okrągłe otwory o średnicy otworu i 
odległości śruby wyrażonej w parametrach nr 4. i 5. 
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Gdy typ połączenia jest "spawany", złącze jest spawane na poręczy. 

 
Podłączenie do ściany: 
Układ śrub: Prostokątny, okrągły lub trójkątny. 
Gdy wzór śruby jest prostokątny, liczba śrub może być różna w kierunkach X i Y. 
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Gdy ukłąd śrub jest okrągły, liczbę śrub można ustawić tylko w jednym kierunku z możliwością ustawiania 
obrotu.  

              

Gdy ukąd śrub jest trójkątny, liczba śrub wynosi 3: 
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Zaktualizowany mechanizm geometrii balustrad o różnych wysokościach 

W wersji 2021.1, istniejący mechanizm tworzenia słupków i poręczy został przeprojektowany, aby umożliwić 
wszelkie pochyłe - proste kombinacje wysokości poręczy, w wyniku czego skrzyżowania poręczy są prawidłowo 
obliczane, a wszystkie elementy prawidłowo cięte (słupki, poręcze środkowe, dodatkoweo i tralki). 
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Suwak dla widoku drzewa ustawień 

Poprawa wykonana dla interfejsu dla schodów została dodana również do poręczy. 

Suwak (Slider) widoku drzewka ustawień pozwala użytkownikowi mieć lepszy przegląd informacji w oknach 
dialogowych, oferując większą wygodę użytkownika. 

 
 


