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Witamy w GRAITEC PowerPack for Advance Steel 2021
GRAITEC ma wielką przyjemność zaprezentować najnowszą wersję pakietu Advance PowerPack dla Advance
Steel 2021, będącego częścią pakietu Graitec Advance Suite.

Zgodność z Autodesk Advance Steel 2021
Advance PowerPack dla Advance Steel 2021 jest zgodny z Autodesk Advance Steel 2021.

Nowości - Ogólne
W nowej wersji PowerPack for Advance Steel podeszliśmy do tematów, które usprawnią przepływ pracy BIM
pomiędzy Advance Design i Advance Steel.
Ponadto, ważną wiadomością jest to, że PowerPack i BIM Designers Stairs and Railings łączą się w jeden
produkt. PowerPack będzie posiadał nowy pakiet, w którym znajdą się wszystkie funkcjonalności dotyczące
schodów i balustrad.

Nowa Wstążka (Menu)
Nowa wstążka PowerPack reorganizuje funkcje, mając na uwadze organizacje pracy użytkowników, od
tworzenia elementów, makr, po produkcję i zarządzanie plikami.

Polecenia są przegrupowane w nowych panelach na podstawie kroków, które należy wykonać wraz z
tworzeniem projektu.
Dlatego też polecenia używane do tworzenia, dodawania lub modyfikowania elementów są zgrupowane w
panelu "Tworzenie elementów".

Wszystkie połączenia i makra, w tym Projektant Konstrukcji oraz funkcje "Schody i balustrady" są zgrupowane
w panelu "Tworzenie makr".

Różne polecenia w procesie produkcyjnym są zgrupowane pod panelem o tej samej nazwie: Produkcja'.

Jeśli chodzi o opcje używane do zarządzania plikami, od sprawdzenia modelu do eksportu w różnych
formatach, wszystko jest przegrupowane w panelu 'Zarządzanie'.
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Nowe Paleta Schody i Balustrady
Wersja 2021 zostanie dostarczona w dwóch pakietach: Professional i Premium. Pakiet Professional będzie
zawierał wszystkie funkcje do dodawania, modyfikowania elementów, wszystkich połączeń dostępnych w
PowerPack Connections Vault, wszystkie polecenia dotyczące wytwarzania i zarządzania plikami.
Nowe funkcjonalności Schodów i Balustrad dostępne wcześniej w module BIM Designers Stairs and Railings
będą częścią pakietu Premium.
Funkcjonalności te można znaleźć w nowej, dedykowanej palecie.
Paleta jest zorganizowana w taki sam sposób, jak ta dla połączeń. Po lewej stronie znajdują się wszystkie
kategorie makr dostępnych dla schodów i balustrad, a pośrodku listy znajdują się makra dla każdej kategorii.
Dla każdego makra możemy odkryć po prawej stronie obraz i szczegółowe parametry początkowe makra.

Transfer plików GTCX
Jeśli chodzi o przepływ pracy BIM, to wersja PowerPack 2021 ma nowe opcje wymiany informacji pomiędzy
oprogramowaniem Advance Steel i Graitec: Import i eksport GTC/GTCX.

Umieszczone pod panelem Zarządzanie, nowe funkcje importu i eksportu pomagają użytkownikowi lepiej
kontrolować i poprawić wymianę informacji pomiędzy Advance Steel i Advance Design.

Sprawdź Części
Polecenie Sprawdź Części zostało stworzone w celu wykrycia części, które nie wymagają szczegółowych
rysunków i mogą być zamawiane lub wytwarzane na podstawie informacji dostępnych w listach matriałowych
(BOM).
Polecenie wyszukuje elementy, które nie zawierają żadnej obróbki, otworów itp. i oprócz ich zaznaczenia
dodaje w oknie dialogowym właściwości elementów atrybut użytkownika "Bez rysunku" jako informacje
uzupełniające.
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Informacje te pomagają w konfiguracji Styli Rysunkowych w taki sposób, że elementy z atrybutami "Bez
rysowania" nie są brane pod uwagę w przypadku rysunków szczegółowych pojedynczych części.
Polecenie nie sprawdza następujących elementów: śruby, spoiny, sworznie ścinane, części specjalne i blachy
gięte

Tworzenie dokumentów i plików CAM - Kingspan
Polecenia Tworzenie CAM i KS pliki CAM, w panelu Produkcja, są specyficzne dla rozwiązania Kingspan Steel
Building dla systemu belek stropowych.

Te komendy działają tylko z:


Belkami Stropowe Cee



Belkami Sigma



MezaMega - Belkami o przekroju C



Akcesoriami pomocniczymi związanymi z tymi typami przekrojów.

Tworzenie CAM: Polecenie będzie działało z grupą wybranych elementów, lub jeśli nic nie zostanie wybrane,
cały model zostanie poszukany pod kątem elementów Kingspan.

KS pliki CAM: Polecenie to pozwala użytkownikom na przeglądanie utworzonych plików CAM i powiązanych z
nimi plików tekstowych utworzonych podczas wykonywania polecenia.
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Opcja "Dowiedz się" (Learn)
Znajdująca się na końcu nowego menu nowa opcja "Dowiedz się" gromadzi wszystkie zewnętrzne informacje
dotyczące funkcji PowerPack, takie jak filmy wideo, najczęściej zadawane pytania i aktywność na portalach
społecznościowych.
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Nowości - Schody
W ramach nowego pakietu PowerPack, Schodyw tej wersji posiadają nowe funkcjonalności.

Część specjalna - Stopnie
Począwszy od wersji 2021, schody proste można skonfigurować z nowym rodzajem stopni z części
specjalnych.

Nowy typ jest dostępny w zakładce Typ w Połączeniach.

Za pomocą menedżera części specjalnych można skonfigurować nowe typy części specjalnych dla stopni.
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Po dodaniu nowej części specjalnej przez menedżera, można ją łatwo znaleźć w zakładce Wymiary dla stopni.

Stopnie - Profile krawędziowe
Zaprojektowane w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa na stopniach i zmniejszenia ścieralności, profile
krawędziowe mogą być wprowadzone do stopni.

Profile krawędziowe mogą być tworzone z profili walcowanych lub z profili giętych. Poza stopniami, spoczniki
mogą mieć również profile krawędziowe.
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Przedłużenia belek policzkowych (podłużnic)
W konstrukcji Schodów istnieje potrzeba wydłużenia podłużnic/podpór spoczników poza granice wstępnie
ustalonego obrysu w planie, aby osiągnąć i umożliwić połączenie z istniejącą stalową konstrukcją nośną.
Również tam, gdzie spocznik zakręca, istnieje potrzeba posiadania opcji pozwalającej na to, aby podłużnica
wewnętrzna przekroczyła obrys "zakrętu" i rozciągnęła się do belki zewnętrznej (drugiej podłużnicy).
W tym celu stworzyliśmy możliwość wydłużania belek policzkowych w zależności od wymaganej konfiguracji.
Opcja "Wydłuż do zewnętrznej podłużnicy" będzie dostępna tylko dla podłużnic wewnętrznych, gdy połączenia
profili lub blach umożliwiają wydłużenie (jedena z podłużnic ma pierwszeństwo).

Żebra podporowe w spocznikach
Dodanie żeber podporowych to zupełnie nowa funkcjonalność, która jest dostępna w wielu konfiguracjach w
zależności od typu i orientacji spocznika oraz jeśli podłużnice są wydłożone do obrysu.
W przypadku "Spocznika dolnego/górnego", w zależności od orientacji spocznka i wydłużenia podłużnic (b.
policzkowych), można usztywnić jeden, dwa lub trzy obszary za pomocą żeber.
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 Kiedy spocznik jest prosty, jest dostępny jeden obszar do dalszego dostosowania.

 Gdy spocznik ma zakręt w lewo lub w prawo, dostępne są dwa obszary.

 W przypadku wydłużenia pierwszej lub drugiej podłużnicy wewnętrznej, dostępne są trzy obszary.

W przypadku "Spocznika pośredniego" można niezależnie dostosować do pięciu obszarów, w zależności od
orientacji spocznika i rodzaju schodów:
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Gdy podłużnice nie zostaną przedłużone, będą trzy aktywne obszary.



Po przedłużeniu pierwszego odcinka pierwszego spocznika pośredniego i pierwszego odcinka drugiego
spocznika pośredniego, będzie istniało pięć aktywnych obszarów. Liczba obszarów (od trzech do
pięciu) będzie zależała od wydłużenia podłużnic.
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Podział spoczników
Dodanie żeber podpierających rozszerza możliwości dla różnych konfiguracji spocznika. Dlatego też w wersji
2021 wprowadzono nową funkcjonalność: Podział spocznika.
Na możliwości podziału spocznika wpływa rodzaj spocznika (górny, dolny, pośredni) oraz żebra podporowe
dodane w różnych miejscach spocznika.
Opcja "Podziel spocznik" jest dostępna w zakładce Połączenia spocznika
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Nowości - Balustrady
Nowy interfejs użytkownika dla Balustrad
Nowy graficzny interfejs użytkownika dla Balustrad, z zupełnie nową organizacją i szczegółowymi obrazkami,
jest wyraźniejszy i bardziej zwięzły, oferując wygodniejsze korzystanie użytkownikowi. Wszystkie makra
balustrad korzystają z nowego interfejsu: Poręcz standardowa, naścienna, z podwójnymi słupkami, na złącza
kulowe i zaciski.

Kładąc nacisk na spójność wizualną i funkcjonalną, kluczowe punkty stają się użyteczne i łatwe do
przyswojenia, czego efektem jest przyjazny dla użytkownika interfejs, który zachęca do eksploracji.
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Nowy interfejs zawiera nawigację w formie drzewka, co pozwala użytkownikowi na większą elastyczność, ale
także przyspiesza proces konfiguracji w razie potrzeby, dzięki funkcjonowaniu gałęzi nadrzędnej-podrzędnej.

Informacje są tak zorganizowane, że wszystko jest intuicyjne i podąża za tokiem pracy użytkownika: zakładki do
definiowania głównych elementów poręczy (słupki, poręcze, elementy wypełnienia), a następnie zakładki
połączeń do definiowania połączeń między nimi lub z elementem podpierającym.
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Oddzielone makro Balustarda z Podwójnymi Słupkami
Dla lepszej interakcji z użytkownikiem i łatwiejszeją] konfiguracji stworzyliśmy osobne makro dla Balustrady z
Podwójnymi Słupkami.

Dostępne w nowej palecie Schody i Balustrady, w zakładce Balustrady, nowe makro Podwójne Słupki jest
przeprojektowane w taki sposób, że konfiguracja jest intuicyjna, łatwa i szybka.

W oknach dialogowych informacje są uporządkowane w praktyczny sposób, tak aby wszystkie opcje były
dobrze zorganizowane i poręczne.
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Nowe rodzaje Zakończeń
W wersji 2021 można uzyskać nowe konfiguracje zakończeń poręczy.Oprócz standardowych zakończeń
dostępnych w poprzednich wersjach, można teraz wybrać typ Łuk ("Łabędzia szyja") i Powrót do ściany.
Typ zakończenia łuk (szyja łabędzia) jest dostępny dla Balustrady Standardowej i z Podwójnym Słupkiem.

Jeśli chodzi o wybór zakończenia poręczy montowanej na ścianie, to również w tym przypadku dostępne jest
zakończenie powrotne do ściany, jak dla poręczy Standardowej i z Podwójnym Słupkiem.
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Część specjalna wspornik do "Poręczy montowanej na ścianie"
Jeśli części we wsporniku poręczy ściennej nie mogą być wykonane z obiektów AS lub muszą być zastosowane
wsporniki niektórych określonych producentów, można zamiast tego zastosować części specjalne.

Domyślnie, niektóre ogólne części są już gotowe do użycia, ale użytkownik ma możliwość dodawania i
konfigurowania innych typów wsporników z części specjalnych za pomocą Menedżera Części Specjalnych.

Mechanizm dzielenia poręczy górnej/pośredniej/ściennej/dodatkowej
Wraz z nową wersją Balustrad wdrażany jest nowy mechanizm: Podział Balustrad. Mechanizm dzielenia jest
dostępny dla poręczy górnych, środkowych i ściennych. Poręcze mogą być podzielone zgodnie ze
wskazanym słupkiem lub uchwytem ściennym, w celu dalszego spawania, mechanicznego montażu
poręczy rurowych z pośrednimi połączeniami (np. makro połączenia 'rura do rury').
Poręcze można dzielić:
1. W miejscu słupka / wspornika poręczy ściennej
Po wybraniu tej opcji wszystkie słupki/ wsporniki na całej długości balustrady zostaną wyświetlone w postaci
tabeli. Cięcie odbywa się po prostu poprzez wybranie słupka, na którym ma się podzielić poręcz. Istnieje
możliwość dodania dodatkowego odsunięcia dla punktu węzłowego, dzięki czemu cięcie odbywa się z
określoną odległością z lewej lub prawej strony wybranego słupka.
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2. Poprzez ustawienie maksymalnej odległości dla segmentów poręczy
Opcja Maksymalna odległość umożliwia ustawienie parametru odległości, który określa maksymalną
długość odcinka poręczy. Odległość może być zdefiniowana jako równoległa do poręczy lub rzutowana.

Zaślepki
W wersji z 2021, balustrady mogą mieć nowy, dodatkowy element na końcu: Zaślepki. Opcja dodawania
Zaślepek jest dostępna dla wszystkich typów balustrad, z lub bez konfiguracji zakończenia.

Zaślepki mogą być wykonane z blach lub mogą być częścią specjalną. Zarządzanie częściami specjalnymi
odbywa się w prosty sposób z poziomu Menedżera Części Specjalnych.

Polibelka - opcja łączenia narożnika i zakończeń
Począwszy od wersji 2021, dodano kilka dodatkowych opcji dla balustrad w celu przekształcenia sekwencji
segmentów kształtowników (prostych, zakrzywionych lub kombinacji tych dwóch) w jeden obiekt, dla lepszego
zarządzania częściami balustrad.
Opcje te są dostępne dla wszystkich typów balustrad.
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Opcja Zakończenia - Połączenie końców (zakończenia).
Pierwsza opcja związana jest z zakończeniem poręczy. Opcję 'Połącz końce' można znaleźć w zakładce
Poręcze, pod Zakończenie.

Pole wyboru łączenia zakończenia z najbliższym segmentem poręczy, tworząc polibelkę.

Opcje narożnika - Łączenie z poprzednią poręczą / Łączenie z następną poręczą
Druga opcja związana jest z narożnikami poręczy i zależy od typu naroża.Znajduje się on pod zakładką
Połączenia dla połączeń między poręczami.
Narożniki w formie kolan i zagięć mają możliwość połączenia połączenia z poprzednim i następnym segmentem
poręczy.

Przed połączeniem
20
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Po scaleniu
Dla narożnika typu Ukos dostępna jest tylko jedna opcja łączenia, w celu połączenia dwóch kolejnych
segmentów poręczy.

Zgięcia naroży poręczy
Zagięty typ narożnika ma nową opcję, która pozwala na wydłużenie narożnika o odcinki proste przed i po gięciu.
Opcja Długość na początku / na końcu jest dostępna w definicji połączenia narożnego poręczy z poręczą.
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Długość segmentu jest definiowana przez użytkownika.
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Ulepszenia
Połączenie płatwiowe: możliwość zmiany typu końcówki
W wersji 2021 typ zakończenia dla połączenia jednopłatwiowego może być skonfigurowany z innym typem
zakończenia bez konieczności zaznaczania pola wyboru "Niestandardowe".

Połączenie rura do rury - Dodaj śruby
Począwszy od wersji 2021, połączenie Rura do Rury ma rozszerzone możliwości. Połączenie można
skonfigurować jako skręcane, oprócz opcji spawania.

Złącze oferuje elastyczność w zakresie różnych typów połączeń dla łączonych profili.
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Ulepszenia Schodów
Nowe opcje podpór na konturze spocznika
W wersji 2021 podparcie pokrycia spoczników posiadają nowe opcje.
Docięcia narożne można utworzyć wybierając jedną z 3 opcji:

-

24

Priorytet pierwszego profilu - przycięcie drugiego profilu do pierwszego
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-

Priorytet drugiego profilu - przycięcie pierwszego profilu do drugiego

-

Cięcie ukośne - tworzy docięcie po dwusiecznej pomiędzy 2 profilami w narożniku

Opcja ‘Utwórz tylko otwory’
Opcja "Utwórz tylko otwory" dla połączeń stopni została rozszerzona w wersji 2021. Teraz otwory mogą być
tworzone w zamocowaniu pod stopniem, bez wpływu na stopień.
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Opcja na cięcie podłużnicy (b. policzkowej)
W przypadku schodów z podłużnicami wykonanymi z płyt, wersja 2021 jest wyposażona w nową opcję
"Dwusieczna". Ta opcja daje możliwość przecięcia podłużnic przy spoczniku. Oczywiście, opcja Dwusieczna
jest dostępne zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych podłużnic.

Linia biegu schodów w Advance Steel
Począwszy od wersji 2021, wszystkie schody zabiegowe są tworzone domyślnie z linią biegu. To ulepszenie
pomaga użytkownikowi zyskać czas przy obliczaniu linii biegu, ponieważ jest ona teraz generowane
automatycznie z makra.

Możesz zaplanować odsunięcie linii biegu, zmieniając odległość od prawej krawędzi biegu. To odsunięcie
będzie miało wpływ na geometrię biegu.
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Połączenia spoczników mogą być niezależnie konfigurowane za pomocą drzewka
edycyjne
Dzięki mechanizmowi 'Tree View', połączenia pomiędzy spocznikiem a podłużnicą mogą być niezależnie
konfigurowane, oferując użytkownikowi znacznie większą elastyczność. Każda krawędź spocznika - górnego,
dolnego lub pośredniego, może być inaczej połączona z wewnętrzą lub zewnętrzną podłużnicą.

Zamknięcia dla stopni kratowych i spoczników
W wersji 2021 dodano nową opcję dla stoptni i spoczników tworzonych z krat pomostowych:Zamknięcia.Dla
stopni opcja jest dostępna w zakładce Wymiary, Szczegóły.

Dla spoczników opcja jest dostępna w zakładce Obróbki dodatkowe, Zamknięcia.
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Parametr długości poziomej dla zakończeń podłużnic (b. policzkowych)
Dodano nowy parametr dla opcji połączeń belki policzkowej, który pozwala na wydłużenie belki o długość
poziomą zdefiniowaną przez użytkownika.
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Reorganizacja typów stopni
Zakładka Typy stopni została zreorganizowana, łącząc typy podstopnicą i nadwieszeniem. Te dwa typy są
nadal dostępne, ale teraz opcja oferuje możliwość oddzielnego dodawania podstopnicy lub nadwieszenia.

Wykończenie narożna dla uchwytów stopni
Wersja 2021 ma nową opcję dla uchwytów stopni: Wykończenie narożnika. Opcja ta jest dostępna w zakładce
Połączenia stopni, Ogólne, i jest włączona dla typu połączenia z kątownikiem.
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Ulepszenia Balustrad
Równe odległości między tralkami i słupkami
Tworzenie tralek i słupków w równych odległościach nigdy nie było łatwiejsze niż obecnie. Wystarczy wybrać
'Identyczny odstęp', wprowadzić maksymalną odległość i to wszystko!

Poręcz Ścienna: funkcje w modelu AS
Począwszy od wersji 2021, wszystkie komponenty generowane przez poręcz ścienną mają automatycznie
przypisaną właściwą funkcję.
Informacje te są dostępne dla wszystkich elementów wchodzących w skład poręczy ściennej i można je
zobaczyć w właściwości obiektu Advance Steel.

Funkcja jest różna w zależności od elementu poręczy ściennej:
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-

dla głównego odcinka rury, "Poręcz ścienna";

-

dla ramienia wspornika "Wspornik poręczy ściennej";

-

na płytę nośną/dysk "Blacha poręczy ściennej".

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2021
Zarządzanie panelami wypełniającymi w przypadku pochyleń/narożników
Przejście paneli wypełniających z poziomu do pochylenia jest lepiej zarządzane w wersji 2021. Panele są
automatycznie odpowiednio kształtowane.

Ciągła poręcz środkowa dla balutrady z podwójnym słupkiem
Dzięki nowemu typowi połączenia, poręcz środkowa baustrady z podwójnymi słupkami może być zdefiniowana
jako ciągła, a słupki będą miały otwory umożliwiające przejście poręczy ciągłej.
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Układ słupków
Począwszy od wersji 2021 można dokładnie kontrolować położenie słupków lub wsporników balustrad
ściennych. Jest to możliwe dzięki udoskonaleniu układu słupków dostępnego w zakładce Słupki ->
Rozmieszczenie -> Strefa rozmieszczenia słupków.
Rozkładu dokonuje się albo według Długości całkowitej albo Według segmentów. W tym ostatnim przypadku,
parametry dostępne w Strefie rozmieszczenia słupków pozwalają na dostosowanie każdego z segmentów,
poruszanie się po widoku drzewa obejmującym wszystkie parametry balustrady.

Odstęp może być zdefiniowany albo przez Maksymalną odległość, albo przez Liczbę.
Metoda przez Maksymalną odległość wymaga podania maksymalnej odległości pomiędzy słupkami, oblicza
automatycznie liczbę i dokładną odległość.
Metoda przez Liczbę wymaga podania dokładnej liczby słupków na tym segmencie i automatycznie oblicza
przestrzeń między nimi.

Środkowa poręcz: drzewko edycyjne
W nowej wersji balustrad wprowadzono istotne ulepszenia, stworzone po to, aby pomóc użytkownikowi w
uzyskaniu potrzebnych mu konfiguracji: mechanizm nawigacji w drzewie.
Mechanizm ten daje większą elastyczność, ale również pozwala na przyspieszenie procesu konfiguracji w razie
potrzeby, dzięki specyficznej hierarchii element nadrzędny-podrzędny.
Środkowe poręcze mogą być konfigurowane oddzielnie, dzięki interaktywnym elementom drzewa. Każda
poręcz środkowa może mieć inny przekrój, obrót i odsunięcia.
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Połączenie na pręcie przez poręcz środkową
W wersji 2021 Balustrada Standardowa może być skonfigurowana ze spodnią poręczą (ang. shadow rail). Aby
uzyskać tę nową konfigurację, typ połączenia dla górnej poręczy do słupka musi być "Przez Pręt".
Dla połączenia z prętem są 2 możliwości:
- Pierwsza opcja, 'Pręt złącza z najbliższą poręczą środkową', łączy pręt bezpośrednio z środkową
poręczą.

-

Druga opcja to połączenie z blachą zaślepiająca plus pręt. Blacha zaślepiająca jest połączona z górną
częścią słupka.

Nowe możliwości pozycjonowania dla poręczy środkowej i dodatkowej
Poręcz środkowa i dodatkowa mają nowe możliwości pomiaru odległości od elementu nośnego.
Odległość odniesienia - Od Góry/Dołu dopasowane do nachylenia
Odległość może być mierzona pionowo lub prostopadle do nachylonego segmentu balustrady.
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Rodzaj odległości (Odmierzania): pośrednie/łącznie
Zarównopośrednie, jak i łączny, sposób definiowania odległości jest bardzo prosty; wystarczy wybrać typ z
rozwijanej listy.

Opcje dostępne są dla balustrad Standardowych, z Zaciskami oraz z Złączami kulowymi.
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