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Vítejte v GRAITEC PowerPack pro Advance Steel 2021
GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi Advance PowerPack pro Advance Steel 2021, která je
součástí Graitec Advance Suite.

Kompatibilita s Autodesk Advance Steel 2021
Advance PowerPack for Advance Steel 2021 je kompatibilní s Autodesk Advance Steel 2021.

Novinky - Obecné
V nové verzi PowerPacku pro Advance Steel jsme se zabývali předměty, které zlepší pracovní postup BIM mezi
Advance Design a Advance Steel.
Kromě toho je důležité, že PowerPack a modul BIM Designers Schodiště a zábradlí se slučují do jednoho
produktu. PowerPack bude mít nový balíček, ve kterém budou zahrnuty všechny funkce pro schodiště a
zábradlí.

Nový pás karet
Nový pás karet Powerpacku reorganizuje funkce s ohledem na pracovní postup uživatelů, od vytváření prvků,
maker až po výrobu a správu souborů.

Příkazy jsou seskupeny do nových panelů na základě kroků, které je třeba provést spolu s vytvořením projektu.
Proto jsou příkazy používané pro vytváření, přidávání nebo úpravy prvků seskupeny v panelu "Vytvořit prvky".

Všechny přípoje a makra, včetně funkcí Structure Designer a Schody a Zábradlí, jsou seskupeny pod panelem
"Vytvořit makra".

Různé příkazy v procesu výroby jsou seskupeny pod panel se stejným názvem: "Výroba".

Pokud jde o možnosti používané pro správu souborů, od kontroly modelu až po export v různých formátech, vše
je přeskupeno v panelu "Spravovat".
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Nová knihovna Schodiště a zábradlí
Verze 2021 bude dodávána ve dvou balíčcích: Professional a Premium. Balíček Professional bude obsahovat
všechny funkce pro přidávání, úpravy prvků, všechna připojení dostupná v PowerPack Knihovna Přípojů,
všechny příkazy pro výrobu a správu souborů.
Součástí balíčku Premium budou nové funkce Schodiště a Zábradlí, které byly dříve k dispozici v modulu BIM
Designers Stairs and Railings.
Tyto funkce lze nalézt v nové vyhrazené knihovně.
Knihovna je uspořádána stejným způsobem jako knihovna pro přípoje. Na levé straně najdeme všechny
kategorie maker, které jsou k dispozici pro schodiště a zábradlí, zatímco uprostřed jsou uvedena makra v rámci
kategorií. Pro každé makro můžeme na pravé straně objevit popisný obrázek a podrobné podmínky pro
vytvoření makra.

Přenos souborů GTCX
Pokud jde o pracovní postup BIM, verze 2021 PowerPack má nové možnosti výměny informací mezi aplikacemi
Advance steel a softwarem společnosti GRAITEC: Import a Export GTC/GTCX.

Nové funkce pro import a export, které se nacházejí pod panelem Správa, pomáhají uživateli lépe kontrolovat a
zlepšit výměnu informací mezi Advance Steel a Advance Design.

Zkontrolovat díly
Příkaz Zkontrolovat díly vytvořen za účelem zjištění dílů, které nepotřebují výrobní výkres, a lze je objednat
nebo vyrobit na základě informací dostupných v kusovníku.
Příkaz vyhledá prvky, které neobsahují žádné úpravy, díry atd., a kromě jejich označení přidá jako doplňující
informaci "Bez výkresu" do vlastnosti prvků Uživatelské atributy.
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Tyto informace pomáhají při konfiguraci stylů výkresu tak, aby prvky s atributy "Bez výkresu" nebyly brány v
úvahu pro vytváření výkresů jednotlivých dílů.
Příkaz nekontroluje následující prvky: šrouby, svary, spřahovací trny, zvláštní díly a ohýbané plechy

Vytvořit CAM a CAM dokumenty - Kingspan
Příkazy Vytvořit Kingspan CAM a CAM Dokument jsou pod panelem Výroba specifické pro řešení Kingspan
Steel Building pro mezaninový podlahový systém.

Tyto příkazy fungují pouze s:


Podlahové profily Cee



Profil Sigma



Profil MezaMega - C



Příslušenství spojené s těmito profily.

Vytvořit CAM: Příkaz bude pracovat se skupinou vybraných prvků, nebo pokud nic není vybráno, celý model
bude skenován na prvky Kingspan.

CAM Data: Tento příkaz umožňuje uživatelům zobrazit vytvořené CAM a přidružené textové soubory vytvořené
při provádění příkazu.
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Možnost Nauč se
Nová možnost Naučit, která se nachází na konci nového pásu karet, shromažďuje všechny externí informace,
které můžete najít ohledně funkcí PowerPacku, jako jsou videa, časté dotazy a aktivita v sociálních centrech.
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Novinky – Schodiště
Jako součást nového balíčku PowerPack, Schodiště mají v této verzi nové dunkcionality.

Zvláštní díl Schodišťové stupně
Počínaje verzí 2021 lze přímé schodiště konfigurovat s novým typem stupňů vytvořených ze zvláštních dílů.

Nový typ je k dispozici na kartě Typ spoje Schodiště.

Pomocí Správce Zvláštních Dílů můžete nakonfigurovat nové typy zvlátšních dílů pro stupně.
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Po přidání nového zvláštního dílu prostřednictvím tohoto Správce jej lze snadno nalézt pod záložkou Rozměry
pro stupně.

Schodišťové stupně – nášlapné hrany
Pro zlepšení úrovně bezpečnosti na schodištích a snížení opotřebení mohou být na stupně umístěny
nášlapné hrany.

Nášlapné hrany lze vytvořit z profilů nebo z profilů z ohýbaných plechů.Nášlapné hranami mohou být opatřeny
kromě stupňů také podesty.

10

Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2021

Prodloužení schodnice
V konstrukci schodiště je třeba mít možnost rozšířit podpěru schodnice/podesty za hranice původních
parametrů půdorysu pro dosažení a umožnění spojení se stávajícími nosnými ocelovými konstrukcemi.
Také tam, kde se přistání otočí, je třeba mít možnost umožnit vnitřnímu schodišti jít kolem bodu obratu a rozšířit
se na vnější schodnici druhého schodišťového ramene.
Pro tento účel jsme vytvořili možnost rozšíření schodnice v závislosti na požadované konfiguraci.
Možnost "Rozšířit až do vnějšího schodnice" bude k dispozici pouze pro vnitřní schodnice, když spojení profilu
nebo desky umožňuje rozšíření (jedna ze schodnic má prioritu).
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Podpůrné výztuhy podesty
Přidání podpůrných výztuh je zcela nová funkce, která je dodávána s více konfiguracemi v závislosti na typu a
orientaci podest a pokud jsou schodnice rozšířeny na hranice.
Pro "Dolní/Horní podesty" lze v závislosti na orientaci podesty a prodloužení schodnice vyztužit jednu, dvě nebo
tři oblasti pomocí podpůrných výztuh.
 Když je podesta přímá, pro další přizpůsobení dispozici jedna oblast.

 Pokud má podesta odbočení vlevo nebo vpravo, jsou k dispozici dvě oblasti.

 Pokud jsou rozšířeny první nebo druhá vnitřní schodnice, jsou k dispozici tři oblasti.

Pro "Mezilehlé podesty" lze nezávisle přizpůsobit až pět oblastí v závislosti na orientaci podesty a typu
schodiště:
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Když nejsou schodnice prodlouženy, budou existovat tři aktivní oblasti.



Když první schodnice první mezilehlé podesty a první schodnice druhého mezilehlé podesty budou
rozšířeny, bude pět aktivních oblastí. Počet oblastí (od tří do pěti) bude záviset na rozšířených
schodnic.

Rozdělit podesty
Přidáním podpůrných výztuh k podestě se rozšiřují možnosti pro různé konfigurace podesty. Proto byla ve verzi
2021 zavedena nová funkce:Rozdělit podesty.
Možnosti rozdělit podestu jsou ovlivněny typem podesty (horní, spodní, střední) a podpůrná žebra se přidají do
různých oblastí podesty.
Možnost Rozdělit podesty je k dispozici na kartě Připojení podest
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Novinky – Zábradlí
Nové uživatelské prostředí pro zábradlí
Nové uživatelské rozhraní pro zábradlí, s úplně novou organizací a detailními obrázky, je jasnější a stručnější a
nabízí lepší uživatelský zážitek. Všechna makra pro zábradlí těží z nového rozhraní: Standardní zábradlí,
Nástěnné zábradlí, Zábradlí s dvojitými sloupky, Zábradlí s kulovými spojkami a Zábradlí s Key Clamps.

S důrazem na vizuální a funkční konzistenci se klíčovými body stávají použitelnost a naučitelnost, což vede k
uživatelsky přívětivému rozhraní, které podporuje průzkum.
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Nové grafické uživatelské rozhraní obsahuje navigaci ve stromovém zobrazení, která umožňuje uživateli větší
flexibilitu, ale také urychlit proces konfigurace, kdykoli je to potřeba, díky nadřazenému - podřízenému chování.

Informace jsou uspořádány tak, aby vše bylo intuitivní a sledovalo běžný pracovní postup uživatele: karty pro
definici hlavních prvků zábradlí (sloupky, zábradlí, výplňové prvky), následované záložkami připojení pro
definování spojení mezi nimi nebo s podpůrným prvkem.
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Samostatné makro Dvojitý sloupek zábradlí
Pro lepší interakci s uživatelem a snadnější konfiguraci jsme vytvořili samostatné makro pro Zábradlí s dvojitými
sloupky.

Nové makro Zábradlí s dvojitými sloupky, které je k dispozici v nové paletě Schody a zábradlí, je v části Zábradlí
přepracováno tak, že konfigurace je intuitivní, snadná a rychlá.

V dialogových oknech jsou informace strukturovány praktickým způsobem tak, aby všechny možnosti byly
dobře strukturovány a užitečné.
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Nové typy zakončení
Ve verzi 2021 lze dosáhnout nových konfigurací zakončení zábradlí.Kromě standardních zakončení dostupných
v předchozích verzích lze nyní zvolit Husí krk a Návrat na stěnu.
Typ Husí krk je k dispozici pro standardní zábradlí a zábradlí s dvojitými sloupky.

Pokud jde o výběr zakončení nástěnného madla, otočenýá konec je k dispozici také v tomto případě, stejně jako
pro zábradlí standardní a s dvojitými sloupky.
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Zvláštní díl Držáky pro "Nástěnné zábradlí"
Pokud součásti v držáku, který spojuje nástěnné madlo, nelze vytvořit z objektů Advance nebo držáků od
některých konkrétních výrobců, lze místo toho přizpůsobit zvláštní díly.

Ve výchozím nastavení jsou některé obecné díly již připraveny k použití, ale uživatel má možnost přidat a
nakonfigurovat další typy držáků ze zvláštních dílů pomocí Správce Zvláštních Dílů.

Mechanismus pro rozdělení madel zábradlí (horní / střední / nástěnné)
S novou verzí zábradlí je implementován nový mechanismus: Rozdělit madlo. Dělící mechanismus je k dispozici
pro horní, střední a nástěnná madla. Madla lze dělit v souladu s vyznačeným sloupkem nebo
nástěnným držákem, pro další svařování, mechanicky montující trubkové a trubkové zábradlí s
vnitřními spoji (připojení trubky k trubce).
Madla lze dělit:
1. Na pozici sloupku /držáku madla
Při výběru této možnosti se v mřížce zobrazí všechny sloupky/držáky po celé délce zábradlí. Řez se provádí
jednoduše výběrem sloupku, kde by se mělo madlo rozdělit. Pro spoj lze přidat další odsazení, takže se dělící
řez se zadanou vzdáleností v levé nebo pravé části vybraného sloupku.
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2. Nastavením maximální vzdálenosti pro segmenty zábradlí
Možnost Maximální vzdálenost umožňuje aktivovat parametr vzdálenosti, který definuje maximální délku
segmentu zábradlí. Vzdálenost může být definována jako zarovnání k madlu nebo přesahem.

Víčka
Ve verzi 2021zábradlí mohou mít nový další prvek pro konec: Víčka.Možnost přidat víčka je k dispozici pro
všechny typy zábradlí, s nebo bez koncové konfigurace.

Víčka mohou být vytvořena z plechů nebo mohou být ze zvláštních dílů. Zvláštní díly lze snadno spravovat
pomocí Správce zvláštních dílů.
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Poly-nosník – možnost slučování pro konec a roh
Počínaje verzí 2021 byly přidány některé další možnosti pro zábradlí, aby bylo možné převést sekvence
segmentů nosníků (rovné, zakřivené nebo kombinace obou) do jednoho objektu, pro lepší správu částí zábradlí.
Tyto možnosti jsou k dispozici pro všechny typy zábradlí.
Možnost Zakončení - Sloučit konce.
První možnost souvisí s ukončením madla. Možnost "Sloučit konce" najdete na kartě Madla v části Zakončení.

Zaškrtávací políčko sloučí koncovku s nejbližším segmentem madla a vytvoří polynosník.

Možnosti rohů – Sloučit s předchozím madlem / Sloučit s následujícím madlem
Druhá možnost se vztahuje k rohům madla a závisí na typu rohu.Je umístěna pod záložkou Spoje madel pro
Madlo k madlu.
Typy rohů Ohyb a Koleno mají možnost sloučit spoj s předchozími a dalšími segmenty madla.

Před sloučením
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Po sloučení
Pro typ rohu Pokos je k dispozici pouze jedna možnost sloučení, aby bylo možné připojit dva po sobě jdoucí
segmenty madel.

Rohová kolena madel
Typ rohu Ohyb má novou volbu, která umožňuje prodloužení rohu s rovnými segmenty před a za ohybem.
Možnost Délka na začátku a konci je k dispozici u definice spoje Madlo k madlu.

Délka segmentu je definována uživatelem.
22
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Vylepšení
Připojení vaznice: možnost změny koncového typu
U verze 2021 lze typ přesahu přípoje jedné vaznice konfigurovat s jiným typem zakončení, aniž by bylo nutné
zaškrtnout políčko "Nestandardní".

Připojení trubky ke trubce - Přidat šrouby
Počínaje verzí 2021 má spoj Trubka k Trubce rozšířené možnosti. Spoj může být konfigurován jako
šroubovaný, kromě možnosti svaření.

Spoj nabízí flexibilitu pro různé typy spojů pro spojené nosníky.
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Vylepšení schodišť
Nové možnosti pro podpěry na obvodu podesty
Podpěry používané pro spoje podest přicházejí s novými možnostmi ve verzi 2021.
Průsečík rohů lze vytvořit výběrem ze 3 možností:

-

Priorita prvního profilu – oříznutí druhého profilu vůči prvnímu

25

Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2021

-

Priorita 2. profilu - oříznutí prvního profilu vůči druhému

-

Pokosový řez – vytvoří pokos mezi 2 profily v rohu

‘Možnost Vytvořit pouze díry
Možnost "Vytvořit pouze díry" pro připojení stupňů byla rozšířena ve verzi 2021. Nyní mohou být v rámci
připojení stupňů vytvořeny pouze díry, aniž by to ovlivnilo stupně.
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Možnost pro pokos
Pro schodiště se schodnicemi vytvořenými z plechů přichází verze 2021 s novou možností, "Pokos". Tato
možnost dává možnost snížit schodnici u podesty. Samozřejmě, že pokos je k dispozici pro vnitřní i vnější
schodnice.

Výstupní čára - schodiště v Advance Steel
Počínaje verzí 2021 jsou všechny Schodiště se smíšenými stupni vytvořeny ve výchozím nastavení s výstupní
čárou. Toto zlepšení pomáhá uživateli vyhrát čas při výpočtu výstupní čáry, protože je generována automaticky
v rámci makra.
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Můžete vtisknout posun pro vypočtenou výstupní čáru změnou vzdálenosti od pravého okraje stupně. Toto
odsazení ovlivní geometrii stupňů.

Spoje podesty lze nezávisle konfigurovat pomocí mechanismu stromové struktury.
Díky mechanismu stromového zobrazení lze nezávisle konfigurovat spojení mezi podestou a schodnicí, což
uživateli nabízí mnohem větší flexibilitu. Každý okraj podesty - horní, spodní nebo střední, může být připojen
odlišně k vnitřní nebo vnější schodnici.

Zarážky pro schodišťové stupně a podesty
Ve verzi 2021 byla přidána nová možnost pro stupně a podesty vytvořené z pororoštů:Zakončení. Pro stupně je
tato možnost k dispozici na kartě Detaily pod kartou Rozměry.
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U podest je k dispozici volba Zakončení na kartě Funkce.

Parametr pro vodorovnou délku pro upravy schodnice
Byl přidán nový parametr pro schodnice, který umožňuje prodloužit schodnic o vodorovnou délku definovanou
uživatelem.
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Reorganizace typů stupňů
Karta Typ stupně reorganizována a sloučeny typy se špičkou a nosem. Tyto dva typy jsou stále k dispozici, ale
nyní volba nabízí možnost samostatně přidat špičku nebo nos.

Rohová úprava pro úchyty stupňů
Verze 2021 má novou možnost pro připojení stupňů:Úprava rohu. Tato možnost je k dispozici na kartě Připojení
stupně, Obecné a je povolena pro typ připojení pomocí úhelníku.
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Vylepšení zábradlí
Stejné vzdálenosti mezi sloupky
Vytváření tyček a sloupků ve stejných vzdálenostech nebylo nikdy jednodušší než nyní. Stačí vybrat 'Identické
mezery', zadat maximální vzdálenost a to je vše!

Nástěnné zábradlí: role modelu (funkce)
Počínaje verzí 2021 mají všechny komponenty generované Nástěnné zábradlí automaticky přiřazenou
správnou funkci.
Tato informace je k dispozici pro všechny prvky nástěnného zábradlí a lze ji vidět ve vlastnostech Advance
Steel objektu.

Funkce se liší v závislosti na komponentě nástěnného zábradlí:
-

pro hlavní profil trubky "Wallrail";

-

pro rameno držáku "Wallrail Bracket Arm";

-

pro opěrnou desku/kotouč "Wallrail Backing Plate"

Správa výplní v případě sklonů/rohů
Přechod výplňových panelů z přímého na šikmý je ve verzi 2021 lépe řízen. Panely jsou automaticky tvarovány
odpovídajícím způsobem.
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Průběžné střední madlo Dvojitý sloupek zábradlí
Díky novému typu připojení lze střední madlo Zábradlí s dvojitými sloupky definovat jako souvislé a sloupky
budou mít otvory, které umožní průchod průběžného madla.
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Rozzmístění sloupků
Počínaje verzí 2021 lze přesně ovládat polohu sloupků nebo držáků nástěnných zábradlí. To je možné díky
zlepšení rozvržení sloupků, které je k dispozici pod záložkou Sloupky -> Umístění -> Zóna rozdělení sloupků.
Rozdělení se provádí buď Podle celkové délky nebo Podle segmentů. V druhém případě parametry dostupné v
Zóně rozdělení sloupků umožňují přizpůsobení každého segmentu procházení stromovým zobrazením, které
zařadí všechny vstupní úseky zábradlí.

Mezery lze definovat buď Podle maximální vzdálenosti nebo Podle počtu.
Metoda Maximální vzdálenost vyžaduje maximální vzdálenost mezi sloupky a automaticky vypočítá počet a
přesnou vzdálenost.
Metoda Podle čísla se zeptá na přesný počet příspěvků v tomto segmentu a automaticky vypočítá mezeru mezi
nimi.

Střední madlo: mechanismus stromové struktury
Nová verze zábradlí přichází s důležitým zlepšením, vytvořeným tak, aby pomohla uživateli nastavit konfiguraci,
kterou potřebuje:mechanismus navigace stromu.
Tento mechanismus poskytuje větší flexibilitu, ale také umožňuje urychlit proces konfigurace, kdykoli je to
potřeba, díky konkrétní nadřazené hierarchii.
Střední madla lze konfigurovat samostatně jako výsledek interaktivních položek stromu. Každé střední madlo
může mít jiný průřez, natočení a odsazení.
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Dvojité madlo
Ve verzi 2021 lze standardní zábradlí konfigurovat se stínovou tyčí. Chcete-li získat tuto novou konfiguraci, typ
připojení pro Horní madlo ke sloupku musí být "Podle tyče".”
Pro připojení tyče jsou k dispozici 2 možnosti:
- První možnost, "Spojovací tyčka s nejbližším", spojuje tyč přímo se středním madlem.

-

Druhou možností je mít spojení s víčkem a tyčkou. Víčko je připojeno k horní části sloupku.

Nové možnosti polohování pro střední madlo a držadlo
Střední madlo a chytadlo mají nové možnosti měření vzdálenosti od podpůrného prvku.
Referenční vzdálenost – Horní/dolní zarovnání ve sklonu
Vzdálenost lze měřit svisle nebo kolmo ke šikmému segmentu zábradlí.
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Typ vzdálenosti: mezilehlá/ kumulativní
Způsob, jak definovat vzdálenost je velmi snadné, buď mezilehlý nebo kumulativní; stačí vybrat typ z
rozevíracího seznamu.

Možnosti jsou k dispozici pro Standardní, Key Clamp a Zábradlí s kulovými spojkami.
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