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Witamy w GRAITEC PowerPack dla Advance Steel 2022 

GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję pakietu Advance PowerPack dla Advance Steel 
2022, będącego częścią pakietu Graitec Advance Suite. 

Zgodność z Autodesk Advance Steel 2022 

Advance PowerPack dla Advance Steel 2022 jest kompatybilny z wersjami Autodesk Advance Steel 2021 i 2022. 

PowerPack dla Advance Steel 2022 może być zainstalowany poprzez:  

A. Instalator Setup PowerPack dla Advance Steel 2022 
B. GRAITEC Advance Setup - instaluje pełną wersję 2022 oprogramowania Graitec. 

Opcja A zainstaluje wersję 2022 PowerPack na Advance Steel 2021 i 2022, jeśli te dwie ostatnie są 
zainstalowane. 

Opcja B zainstaluje wersję 2022 PowerPack tylko na Advance Steel 2022, jeśli ta ostatnia jest zainstalowana. 
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Nowości - Ogólne 

W nowej wersji PowerPack dla Advance Steel skupiliśmy się i kontynuowaliśmy prace nad tematami, które 
usprawnią przepływ pracy BIM pomiędzy Advance Design i Advance Steel, ale także nad tematami związanymi 
z konstrukcją balustrady, poprzez umożliwienie łączenia podzespołów na miejscu budowy. 

W tej wersji poprawiliśmy szybkość działania makr schodów i balustrad, pracując nad szybszym odczytywaniem 
informacji z bazy danych. Ma to wpływ na szybkość działania makra podczas sprawdzania opcji, definiowania 
parametrów i dodawania obiektów. 
 

Nowy mechanizm synchronizacji 

Mechanizm synchronizacji jest uzupełnieniem dwóch istniejących poleceń Import i Eksport, wykorzystujących 
format plików GTCX. 
 

Główne cechy i korzyści: 

▪ Kompletny przepływ pracy BIM w oparciu o format plików GTCX 

▪ Większa elastyczność 

▪ Niezależna kontrola każdej zmiany 

Główne korzyści wynikające z zastosowania nowego mechanizmu synchronizacji to: 

• Możliwość wprowadzenia zmian dokonanych w modelu Advance Design bez utraty informacji już 
dostępnych w modelu Advance Steel. 

• Kontroluj każdy szczegół procesu synchronizacji: 

✓ Zobacz szczegółowo całą hierarchię parametrów dla każdego obiektu. 

✓ Zobacz dokładnie, jakie parametry się różnią. 

✓ Podejmuj różne decyzje dla parametrów jednego obiektu. 

✓ Wyświetlanie wartości zarówno modelu jak i pliku synchronizacji dla danego parametru. 

✓ Filtry zaawansowane: filtry wielokrotne (w nagłówkach), filtry wyszukiwania. 

✓ Wybierz WSZYSTKIE, wybierz kilka obiektów lub wybierz kilka parametrów. 

✓ Synchronizacja krok po kroku. 

✓ Przenieś wyniki MES. 

• Dostępny na wszystkich platformach.  

Przedstawmy teraz szczegółowo każdą z zalet nowego mechanizmu synchronizacji. 

Pierwsza korzyść, czyli wprowadzanie zmian w modelu Advance Steel bez utraty tego, co już masz, odnosi się 
do faktu, że dzięki wersji 2022 pakietu PowerPack można zastosować kompletny przepływ pracy BIM, 
wykorzystując od początku do końca format plików GTCX. 

Polecenie Synchronizacja jest dostępne w obszarze Zarządzaj na wstążce, uzupełniając komplet trzech poleceń 
formatu wymiany GTCX. 

Mechanizm ten pozwala użytkownikom na nanoszenie zmian z modelu obliczeniowego na model konstruckcji i 
kontrolowanie każdej zmiany niezależnie poprzez główne funkcjonalności okna dialogowego synchronizacji. 

Okno dialogowe synchronizacji wygląda jak na poniższym rysunku, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami 
poszczególnych operacji, które są dostępne w nowym mechanizmie. 
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Obszary dialogowe synchronizacji 

Polecenie "Otwórz..." służy do wczytania pliku GTCX, który zostanie zsynchronizowany z bieżącym modelem 
otwartym w programie. 

Obszar panelu Info, znajdujący się w lewej części panelu, zawiera listę informacji o pliku: nazwa, czas zapisu i 
modyfikacji.Oprócz tego dostępna jest Legenda. W legendzie tej wyszczególnione są kolory oznaczające stan 
wszystkich obiektów wraz z liczbą obiektów w danym stanie. 

W dolnej części panelu Info dostępne są inne informacje. Informacje te odnoszą się do decyzji, które użytkownik 
może podjąć dla każdego obiektu w tabeli: zachowane, zaakceptowane, zignorowane. 

Największy obszar w oknie dialogowym synchronizacji zajmuje tabela "Obiekty modelu". 

 
Tabela Obiektów Modelu 

Tabela Obiekty Modelu składa się z wielu kolumn.Każda kolumna ma ściśle określoną rolę w tabeli. 

Pierwsza kolumna, niezdefiniowana, jest w istocie drzewem, które pomaga wyszczególnić wszystkie parametry, 
które zostały zmodyfikowane i dla których należy podjąć decyzję. Podawane są również wartości modyfikowanych 
parametrów, zarówno z aplikacji bierzącej jak i z pliku GTCX, który został wczytany do synchronizacji. 
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Niezdefiniowana Kolumna 

W tym przykładzie parametrami, z różnymi wartościami wymienionymi w drzewie, są Materiał i Typ (przekrój). 
Zarówno wartości z modelu jak i z bieżącego pliku są wyświetlane, oferując możliwość dokładnego sprawdzenia, 
co zostało zmienione i z jaką wartością. 

Nawet jeśli parametry należą do tego samego obiektu, dla każdego z nich mogą być podejmowane różne decyzje. 

Kolumna Decyzja jest kolumną, która umożliwia użytkownikowi wykonanie akcji synchronizacji dla każdego 
parametru niezależnie. 

Decyzje są trzy: 

Zachowaj - jest to domyślna decyzja i jej wybranie spowoduje, że wartość bieżącego parametru 
pozostanie niezmieniona w aplikacji nadrzędnej. Ponadto, jeśli synchronizacja jest wykonywana w wielu 
krokach, parametry z decyzją Keep będą wyświetlane za każdym razem, gdy plik jest ładowany w oknie 
dialogowym synchronizacji. 

Akceptuj - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wartość proponowana przez plik GTCX zostanie 
zaakceptowana, a wartość aplikacji nadpisana i obiekt zostanie zaktualizowany do nowej wartości. Po 
zaakceptowaniu zmiany, przy następnej synchronizacji, ten zaakceptowany parametr nie będzie już 
wyświetlany na liście, ponieważ będzie miał taką samą wartość jak w pliku GTCX. 

Ignoruj - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wartość proponowana przez plik GTCX zostanie 
zignorowana i zachowana zostanie bieżąca wartość aplikacji hosta, a obiekt nie zostanie naruszony. Jeśli 
wartość parametru zostanie zignorowana, to przy następnym typie synchronizacji ignorowany parametr 
nie będzie już notowany, ponieważ użytkownik podjął decyzję o zignorowaniu tej zmiany. 

W kolumnie Identyfikator GTC znajduje się ID każdego obiektu z modelu. Synchronizacja opiera się na 
identyfikatorze GTC, ponieważ to właśnie on pomaga nam identyfikować te same obiekty w różnych aplikacjach, 
z różnymi konwencjami.  

Kolumna Typ obiektu jest kolumną określającą typ obiektu: belki, słupy, fundamenty, płyty, ściany, itp.  

W kolumnie Status wyświetlany jest status obiektów. Istnieją 4 rodzaje stanów dla parametrów. 

Nowy - oznacza, że w pliku GTC jest dostępny nowy obiekt, a ten sam obiekt nie jest jeszcze dostępny 
w modelu aplikacji nadrzędnej. 

Zmodyfikowany - oznacza, że obiekt/parametr uległ modyfikacji w stosunku do pliku aplikacji 
nadrzędnej. 

Usunięty - oznacza, że obiekt, który jest obecny w modelu aplikacji nadrzędnej, nie jest już dostępny w 
pliku GTC, co oznacza, że obiekt został usunięty. 

Bez zmian - oznacza, że nic nie zostało zmienione pomiędzy bieżącym plikiem GTC a plikiem aplikacji 
modelu. 

Kolumna Poziom wyświetla poziom (kondygnacji/system), w którym znajduje się element w aplikacji modelu oraz 
w pliku GTC. Kolumna poziomu jest podzielona na dwie części. Pierwsza połowa przedstawia poziom w aplikacji 
(Model), a druga połowa jest przeznaczona na poziom w pliku GTC. Domyślnie widok jest z podzieloną kolumną, 
ponieważ obie opcje są zaznaczone w Opcjach kolumn. 

Uwaga: Jeśli plik wczytany w oknie dialogowym synchronizacji pochodzi z programu Advance Design, 
wyświetlanym poziomem będzie nazwa systemu, do którego należy element. 

Kolumna Zmienione atrybuty zawiera listę zmian dokonanych na elementach. Zmianami mogą być:Materiał, 
Typ (przekrój), Geometria (pozycja, długość), Typ elementu lub Identyfikator GTC. 

Kolejne kolumny są przypisane do atrybutów: Materiał, Typ, Geometria, Typ elementu, Identyfikator GTC. 
Kolumny atrybutów są podzielone na dwie części, ponieważ będą to dwie wartości tego samego atrybutu, wartość 
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z aplikacji (Modelu) i wartość z pliku GTC. Są to kolumny domyślne, ponieważ te opcje są zaznaczone w Opcjach 
kolumn. 

Obszar Pakiety opcjonalne oferuje możliwość importu pakietów wyników. Jak wspomniano na wstępie, 
mechanizm synchronizacji jest dostępny we wszystkich aplikacjach GRAITEC. Dlatego też wyniki mogą 
pochodzić z oprogramowania do obliczeń MES i wymiarowania Advance Design, i na chwilę obecną mogą być 
stosowane do konstrukcji żelbetowych.  

Uwaga: Te opcje są wyłączone dla PowerPack dla Advance Steel, ale dostępne na innych platformach 

Dostępne są dwa pakiety: Wyniki MES oraz Zbrojenie. 

 
Pakiety opcjonalne 

Import tych pakietów z wynikami jest opcjonalny, jeśli są dostępne. Sprawdzenie nazwy każdego pakietu pozwala 
na import pakietu podczas synchronizacji.  

W obszarze Różne opcje dostępne są pewne opcje dla użytkowników.  

 
Różne opcje 

Opcja Analiza otwiera okno dialogowe z różnymi opcjami wyników analizy, które pomagają użytkownikowi 
filtrować wyniki do zaimportowania.  

Uwaga: Ta opcja jest wyłączona dla PowerPack for Advance Steel. 

 
Wyniki analizy 

Opcja Wyczyść resetuje wszystkie decyzje, które nie zostały zastosowane, do stanu domyślnego (Zachowaj). 

Opcje Kolumn otwiera okno dialogowe z różnymi opcjami, które pozwalają użytkownikowi kontrolować to, co jest 
wyświetlane w głównym oknie dialogowym.  
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Opcje kolumn 

Opcja Tolerancja otwiera okno dialogowe, w którym użytkownik może kontrolować tolerancję dla wartości 
liczbowych właściwości, które mogą się zmieniać. 

 
Tolerancja 

Minimalna odległość między punktami" - tolerancja dla różnic geometrii. 

Tolerancja wartości liczbowych" - tolerancja dla wartości liczbowych. 

Opcja Utwórz raport generuje na żądanie raport ze wszystkimi elementami i decyzjami podjętymi przez 
użytkownika. 

Trzy opcje od dołu okna dialogowego, OK, Zastosuj i Zamknij, zachowują się w następujący sposób: 

- OK - po naciśnięciu wszystkie decyzje zostają zastosowane i okno dialogowe zostaje zamknięte. 

- Zastosuj - po naciśnięciu wszystkie decyzje zostaną zastosowane bez zamykania okna dialogowego. 

- Zamknij - po naciśnięciu tego przycisku decyzje nie są stosowane, a okno dialogowe zostaje zamknięte. 

Lista atrybutów dla każdego typu obiektu wyświetlanych podczas synchronizacji, na chwilę obecną: 

• Proste belki: Geometria, przekrój (typ), materiał. 

• Belki zakrzywione (stalowe i betonowe): tak samo jak belki proste, z dodatkowym promieniem. 

• Betonowe belki i słupy: typ / przekrój i geometria, materiał. 

• (Beton) Płyta i Ściana: Grubość i geometria. 

• (Beton) Stopa fundamentowa: Typ (objętość) i geometria. 

• Krata pomostowa:Typ i Geometria (w oknie dialogowym pojawi się jako obiekt Płyta). 
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Filtry - okno dialogowe synchronizacji jest wyposażone w zaawansowane filtry, oferujące użytkownikowi 
możliwość szybkiego wyszukiwania i filtrowania informacji w oknie dialogowym. 

 
Filtry 

Kolumna Nazwa filtruje tylko według elementu nadrzędnego, a nie według elementu podrzędnego. Wpisz nazwę 
elementu i naciśnij klawisz Enter. 

 
Nazwa Filtr 

Kolumna Decyzja może być filtrowana tylko przez 3 decyzje dostępne dla parametrów: Zachowaj, Zaakceptuj i 
Zignoruj. Wpisz decyzję w komórce nad kolumną decyzji i naciśnij Enter. 
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Filtr Decyzja 

Kolumna Identyfikator GTC może być filtrowana poprzez wpisanie pełnego numeru GTC ID elementu lub części 
numeru przy użyciu znaku * (gwiazdka). Gwiazdka reprezentuje dowolny znak lub zakres znaków w 
wyszukiwaniu.Można go użyć do zastąpienia brakującego słowa lub części słowa, co jest przydatne przy 
uzupełnianiu fraz, ale także gdy próbujesz wyszukać mniej określony opis. 

 
Filtr Identyfikator GTC - pełny Identyfikator 

 
Filtr Identyfikator GTC - przy użyciu gwiazdki * 

 
Filtr Identyfikator GTC - przy użyciu gwiazdki * 

Kolumnę Typ obiektu można filtrować na dwa sposoby, wpisując nazwę typu obiektu (filtr wyszukujący) lub 
klikając prawym przyciskiem myszy na tytule kolumny i wybierając z menu podręcznego obiekty (filtr wielokrotny). 
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Filtr typów obiektów - według nazwy 

 
Filtr typów obiektów - przez menu prawego przycisku myszy 

Podobnie jak kolumnę Typ obiektu, kolumnę Status można filtrować na dwa sposoby, wpisując status typu 
obiektu (filtr wyszukujący) lub klikając prawym przyciskiem myszy na tytule kolumny i wybierając z menu prawego 
przycisku myszy status (filtr wielokrotny). 

 
Filtr stanu - według nazwy 

 
Filtr stanu - przez menu prawego przycisku myszy 

Kolumna Poziom może być filtrowana przez wpisanie części nazwy poziomu przy użyciu znaku * (gwiazdka). 
Dotyczy to domyślnego widoku z podzieloną kolumną. Gdy jest tylko jedna wartość, * (gwiazdka) nie jest 
potrzebna. 
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Filtr poziomów - z użyciem gwiazdki * 

 

Kolumna Zmienione atrybuty może być filtrowana poprzez wpisanie całej nazwy atrybutu. 

 
Filtr zmienionych atrybutów 

Wszystkie kolumny atrybutów używają tego samego typu filtra. Filtrowanie może odbywać się według pełnej 
nazwy wiersza lub przy użyciu znaku gwiazdki *. Kolumny atrybutów są wyświetlane po prawej stronie tabeli za 
pomocą opcji Ukryj/Pokaż kolumny. 

Opcja Ukryj/Pokaż kolumny rozszerza siatkę hierarchiczną o kolumny odpowiadające modyfikowanym 
atrybutom; domyślnie tabela prezentowana jest w formie uproszczonej, z kilkoma tylko kolumnami zawierającymi 
istotne informacje. 

 

 
Filtr atrybutów - Typ - z użyciem gwiazdki * 
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Gwiazdka może być użyta do przeszukiwania wszystkich atrybutów zaczynających się od danego wyrażenia lub 
wszystkich atrybutów kończących się danym wyrażeniem. 

*IPE360 - atrybut zakończony jest wyrażeniem IPE360 

IPE300* - atrybut rozpoczyna się od wyrażenia IPE360 

Uwaga: Aby anulować filtr z dowolnej komórki, wystarczy usunąć tekst użyty do filtrowania i nacisnąć Enter.  

Import/Eksport elementów betonowych 

W celu usprawnienia pracy w systemie BIM, polecenia importu i eksportu w formacie GTCX zostały wzbogacone 
o elementy betonowe. Począwszy od wersji 2022 przenoszone są informacje dotyczące elementów betonowych.  
 

Główne cechy i korzyści: 

▪ Większa elastyczność 

▪ Przenoszenie elementów betonowych 

▪ Żadna informacja nie jest tracona z modeli mieszanych (materiał) 

 
Import-Eksport Elementy betonowe 

Przenoszone są wszystkie typy elementów betonowych: belki, słupy, ściany, płyty, fundamenty (stopy i ławy). 

Na chwilę obecną funkcje importu/eksportu mają pewne ograniczenia: 

- Opcja "Automatyczne dopasowanie" nie jest brana pod uwagę przy imporcie; 

- W przypadku przekrojów pochodzących z oprogramowania innej firmy (np. Advance Design), 
rozpoznawane są tylko przekroje kwadratowe, prostokątne i okrągłe.Inne bardziej złożone sekcje (L, T 
itd.) są planowane w przyszłości. 
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Nowości - Schody 
 

Dodatkowe obróbki naroży dla mocowań stopni 

Od wersji 2022 blacha pionowa przyspawana do stopnia z kraty lub blacha gięta może mieć dodatkowe ścięcia 
narożników. 
 

Główne cechy i korzyści: 

▪ Kontrola i szczegółowa konfiguracja połączenia między stopniami a podłużnicą (belka policzkowa) 

▪ Większa elastyczność 

Opcje te dostępne są w zakładce Stopień -> Połączenia -> Typ połączenia blachy pionowej -> Ogólne. 

 
Możliwość ścięcia narożników 

Wszystkie 4 narożniki blachy połączeniowej, spawanej lub skręcanej, mogą być edytowane niezależnie lub 
wszystkie za jednym razem, przy użyciu opcji "Te same wartości dla wszystkich narożników". 

Jeżeli jest zaznaczona opcja "Jednakowe wartości dla wszystkich narożników", to tylko pierwszy wiersz tabeli 
będzie edytowalny, a pozostałe wiersze będą nieaktywne. Wartości dodane w pierwszym wierszu zostaną 
zastosowane do wszystkich narożników. 

 
Te same wartości dla wszystkich narożników 
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Nowości - Balustrady 

W wersji 2022 standardowa balustrada została unowocześniona i oferuje możliwość kontroli spoin, a także 
tworzenia różnego rodzaju połączeń. 

Jedną z najważniejszych korzyści jest to, że makro nie musi być rozbijane w celu dodania elementów (spoin, 
blach zaczepowych), które umożliwiają połączenie na miejscu montażu podzespołów warsztatowych balustrady. 

Balustrada Standardowa:Specyficzne połączenie spawane 

Nowe udoskonalenie oferuje wiele możliwości kontroli połączeń pomiędzy elementami balustrady. 
 

Główne cechy i korzyści: 

▪ Sterowanie budową zespołów i podzespołów balustrady 

▪ Zarządzanie makrem balustrady 

Poręcze górna/ Środkowa/ Dodatkowa 

Dzięki nowym opcjom dodanym w poszczególnych zakładkach makra, kontrola szczeliny i definicji spoiny po 
rozdzieleniu poręczy górnej, środkowej i dodatkowej nigdy nie była łatwiejsza. 

 
Odstęp i spawanie Poręczy górnej 

Uwaga: Podział w tej zakładce powinien być stosowany, gdy połączenie poręczy środkowej ze słupkiem jest 
ustawione na CIĄGŁA.  

 
Odstęp i spawanie Poręcz środkowa 
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Odstęp i spawanie Poręcz dodatkowa 

Po podzieleniu górnej/środkowej/dodatkowej poręczy, w razie potrzeby, można określić szczelinę między 
segmentami. 

Można również utworzyć spoinę. Rozmiar i lokalizacja mogą być ustawione w zależności od sposobu budowy 
podzespołów, na budowie lub w warsztacie. 

 
Miejsce spawania 

Połączenie poręczy środkowej ze słupkiem 

Ulepszono funkcjonalność wewnątrz zakładki poręczy środkowej do słupka. Połączenie pomiędzy poręczą 
środkową a słupkami może być kontrolowane w bardzo prosty sposób. 

Uwaga: Opcje te są dostępne tylko dla typu połączenia POCHYLONE. 

Począwszy od wersji 2022 PowerPack użytkownik może zdefiniować, w jaki sposób środkowa poręcz jest 
przycinana przy słupku na segmentach pochyłych oraz ustawić odstęp od słupka. 

 
Poręcz środkowa - przycięta przy słupku na pochyleniu 
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Odstęp od słupka może być mierzony na dwa sposoby, jako wyrównany lub poziomy. 

 
Odstęp poziomy 

 
Odstęp pochyły 

W zakładce Spoiny z zakładki Połączenia poręczy - Poręcz środkowa wprowadzono mechanizm drzewka opcji. 
Dzięki temu spoiny mogą być definiowane niezależnie, a użytkownik ma kontrolę nad tym, w jaki sposób 
podzespoły są tworzone i dalej łączone na miejscu budowy. 

 
Drzewko opcji spoin 

Z tej zakładki kontroluje się spoinę pomiędzy środkową poręczą a każdym słupkiem. Tutaj definiuje się rozmiar, 
który jest taki sam dla wszystkich słupków. Następnie, korzystając z drzewka, można określić położenie spoiny 
oddzielnie dla każdego słupka lub tak samo dla wszystkich. Połączenie między słupkiem a poprzednią i następną 
poręczą może być różne lub takie samo. 

Konfiguracja spoiny słupka może być kopiowana do innych słupków za pomocą menu prawego przycisku myszy. 
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Menu kopiowania 

Balustrada Standardowa: Połączenia dla paneli - Uchwyty mocujące 

Od wersji 2022 rozszerzone zostały możliwości łączenia poręczy środkowej i słupków. 
W zakładce Połączenia poręczy, gdy połączenie poręczy środkowej ze słupkiem jest ustawione na "Wyrównane", 
dostępna jest nowa podkarta: Uchwyty mocujące. 
 

Główne cechy i korzyści: 

▪ Elastyczność 

▪ Zarządzanie makrem balustrady 

▪ Mechanizm drzewka 

▪ Kopiowanie konfiguracji połączenia 

Dzięki nowym połączeniom użytkownik może kontrolować sposób tworzenia balustrady, umożliwiając łączenie 
podzespołów balustrady na miejscu budowy. 
Uchwyty mocujące mogą być poziome lub pionowe. 

 
Typ połączenia w miejscu podziału 

Uwaga: Zakładki Uchwyty mocujące są aktywne tylko wtedy, gdy typ połączenia poręczy środkowej ze słupkiem 
jest zdefiniowany jako Wyrównany. 
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Typ połączenia Wyrównane 

Jeżeli typ połączenia jest zdefiniowany jako Cięcie lub Ciągłe, w zakładce Uchwyty mocujące zostanie 
wyświetlony komunikat. 

 
Typ połączenia Cięcie-Ciągłe 

Uwaga: Wszystkie połączenia wzdłuż poręczy mogą być zdefiniowane za pomocą poziomych lub pionowych 
uchwytów. Nie jest możliwe połączenie tych dwóch rodzajów na tej samej poręczy. 



 Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2022 

 

 

         
  21 

 
 

Uchwyty Poziome 

 
Uchwyty Poziome 

 
Okno dialogowe Uchwyty poziome 

Uchwyty poziome są wyrównane z poręczą środkową i połączone ze słupkiem za pomocą spoiny, a z poręczą 
środkową za pomocą śrub.  
Uchwyt może być umieszczony po jednej stronie słupka, po drugiej stronie lub po obu stronach. 

 
Położenie Uchwytów 
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Ponadto, uchwyt może być wykonany z profilu, na przykład płaskownika, lub z blachy. Profil może być taki sam 
jak profil poręczy środkowej lub inny. 

 
Typ Uchwytu 

Po ustaleniu typu uchwytu należy określić jego wymiary. Jeśli końcówka jest zdefiniowana jako profil, niektóre 
wymiary nie są dostępne, co nie ma miejsca w przypadku blachy. 

Kolejnym krokiem jest określenie sposobu obróbki uchwytu: przycięcie do słupka na pochyłym fragmencie 
balustrady. Można również określić rozmiar spoiny, a także lokalizację, warsztat lub budowę. 

 
Obróbka 

Kolejne dwie zakładki w oknie dialogowym uchwytów dotyczą śrub i położenia śrub. 

 
Śruby mocujące i pozycjonowanie 
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Mając na uwadze organizację pracy użytkownika, zaimplementowano mechanizm drzewka opcji, oferujący 
elastyczność w definiowaniu połączeń. Należy wspomnieć, że konfiguracja jednego połączenia pomiędzy poręczą 
a słupkiem może być skopiowana do innego słupka za pomocą menu prawego przycisku myszy dostępnego dla 
każdego elementu w drzewku. 

 
Menu Kopiowania Prawym przyciskiem myszy  

Uchwyty Pionowe 

      
Uchwyty Pionowe 

 
Okno dialogowe Pionowe uchwyty 
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Uchwyt pionowy jest wyrównany i przykręcony do słupka, a następnie przyspawany do środkowej poręczy. 
Uchwyt może być umieszczony po jednej stronie słupka, po drugiej stronie lub po obu stronach. 

 
Położenie końcówki pionowej 

Oprócz umiejscowienia, uchwyt pionowy może znajdować się na każdej środkowej poręczy lub na całej wysokości 
słupka pomiędzy poręczami. 

 
Typ Uchwytu pionowego 

Jeśli chodzi o wymiary, uchwyt może być wykonany z profilu, na przykład płaskownika, lub z blachy. Profil może 
być taki sam jak profil poręczy środkowej lub inny. 

 
Uchwyt pionowy Typ 2 
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Po ustaleniu typu uchwytu należy określić jego wymiary. Jeśli końcówka jest zdefiniowana jako profil, niektóre 
wymiary nie są dostępne, co nie ma miejsca w przypadku blachy. 

Kolejnym krokiem jest określenie sposobu obróbki uchwytu: szczelina między uchwytem a słupkiem, przycięcie 
do pochyłej poręczy. Można również zdefiniować rozmiar spoiny pomiędzy uchwytem a słupkiem, jak również 
lokalizację, budowa lub warsztat. 

 
Obróbka uchwytów pionowych. 

Kolejne dwie zakładki w oknie dialogowym uchwytów dotyczą śrub i położenia śrub. 

 
Śruby mocujące i pozycjonowanie 

Podobnie jak w przypadku uchwytów poziomych, konfiguracje uchwytów pionowych można skopiować za pomocą 
menu prawego przycisku myszy. 
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Menu prawego przycisku myszy 
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Ulepszenia 
 

Ulepszenie balustrady z panelami 

W wersji 2022 Railings udoskonalono mechanizm wypełnień, oferując możliwość tworzenia bardziej złożonych 
geometrii. 
 

Główne cechy i korzyści: 

▪ Różnorodność konfiguracji i kształtów balustrad z panelami/ramami 

▪ Zachowanie paneli/ramek/tralek bez górnej poręczy 

▪ Większa elastyczność 

W nowej wersji panele oraz ramki plus panele będą tworzone w przypadku, gdy balustrada ma różne kształty, jak 
np: 

 
Panele - różne kształty 
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Panele i ramy - różne kształty 

Kolejne usprawnienie związane z mechanizmem wypełnienia polega na zachowaniu innej konfiguracji 
wypełnienia, nawet jeśli nie jest tworzona górna poręcz. Dostępne konfiguracje: panele, panele+ramki, tralki , 
tralki+ramki. 

 
Konfiguracja paneli 
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Konfiguracja panele + ramki 

 
Konfiguracja tralki i ramki 
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Nowe biblioteki 

Z każdą wersją PowerPack dla Advance Steel, zawartość biblioteki staje się coraz bogatsza o nowe profile 
różnych producentów. 

W wersji 2022 wprowadzona została nowa biblioteka Constraco ze stalowymi przekrojami zimnogiętymi Galver. 

 

Dla wersji 2022 uzupełniliśmy bibliotekę JK Technik, a także dodaliśmy nowe przekroje dla drewna. 

Przy tworzeniu zmiennych krat pomostowych, w klasie Kraty, dostępna jest zmienna krata JK Technik. 

 
JK Technik kraty zmienne 
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W przypadku drewna, gdy tworzony jest element drewniany, dostępne są nowe przekroje: Dimensional Lumber, 
Glulam, Microlam LVL, Parallam PSL, TimberStrand LSL oraz TJI Joists. 

 
Nowe profile drewniane 


