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Novinky 
 

Zakřivená čelní deska 
Tento spoj se aplikuje na hlavní vstupní nosník, který může mít libovolný průřez, ačkoli přípoj byl vyvinut 
speciálně pro zakružené profily (zkružené/křivkové plocháče, obloukové ohýbané profily). 

Sekundární vstupní prvek může mít libovolný průřez (přímý nebo zkružený/křivkový). 

Nejprve uživatel vybere hlavní nosník a potvrdí výběr. Potom uživatel vybere připojovaný nosník a potvrdí 
výběr. 

Poznámka: Tento spoj může být svařovaný nebo šroubovaný. 

 

Přípoj vazníku na hlavu sloupu 
Tento přípoj se aplikuje na hlavní vstupní element, který může mít průřez I nebo H. 

Sekundární vstupní prvek musí mít také průřez I nebo H. 

Nejprve uživatel vybere hlavní nosník a potvrdí výběr. Poté uživatel vybere druhý připojovaný nosník a potvrdí 
výběr. 
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Přípoj Omega vaznic 
Příkaz vytvoří připojení jedné nebo dvou vaznic pomocí dalšího obdélníkového průřezu uvnitř profilu Omega. 
Přípoj funguje pro profily Omega a U. 

Kroky pro výběr jsou: 
 Vyberte první profil klikněte na tlačítko Enter. 
 Vyberte druhý profil, klikněte na tlačítko Enter (přeskočte druhý profil klávesou Enter, pokud přípoj má 

pouze jednu vaznici). 

 

Připoj obdélníkové vaznice 
Tento přípoj je navržen tak, aby vytvořil připojení jedné nebo dvou vaznici pomocí plechů.Funguje s I profily 
nebo obdélníkovými profily a mohou být umístěny nad hlavní nosník nebo kolmo na hlavní nosník (pod přírubou 
hlavního nosníku). 

Kroky pro výběr jsou: 
 Vyberte první profil klikněte na tlačítko Enter. 
 Vyberte druhý profil, klikněte na tlačítko Enter (přeskočte druhý profil klávesou Enter, pokud přípoj má 

pouze jednu vaznici). 
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Spojka trubek 
Tento spoj se používá pro vytvoření spojení mezi 2 trubkami/kruhovými profily nebo obdélníkovými/čtvercovými 
profily. Připoj bude připojen k dalšímu spoji uvnitř trubky (obě hlavní trubky musí být svařeny na vnitřní straně 
přípoje). 

Kroky pro výběr jsou: 
 Vyberte první profil klikněte na tlačítko Enter. 
 Vyberte druhý profil a potvrďte klávesou Enter. 

 

GRAITEC PowerPack Multi Editace přípojů 
Koncept byl vyvinut, aby umožnil výběr podobných přípojů a následně změnit parametry/geometrii všech 
vybraných spojů. 
Výběr musí být proveden na přípojích stejné kategorie, například všechny přípoje "Výztuha" v modelu. 
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GRAITEC Structure Designer 
PowerPack verze 2018 přichází se skvělým doplňkem: Structure Designer je nyní integrován v pásu karet.  

 
Výkonný generátor ocelové konstrukce je dodáván s bohatými knihovnami předkonfigurovaných šablon, nyní 
včetně Nosníku proměnné výšky a Mezipatra v kategorii Speciálních stavby: 

 Nosník proměnné výšky: vytvoří portálové rámy z profilů proměnné výšky, aby se ušetřila hmotnost 
a náklady.Dialog "Nosník proměnné výšky" lze použít k definování vlastností komponenti: počet 
segmentů (maximálně 5 segmentů), vlastnosti plechu (výška, tloušťky stojiny a přírub). 

 
 Mezipatro – střední patro může být snadno generováno pomocí funkce Structure Designeru. Touto 

funkcionalitou se vytvoří nová šablona. 
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Vylepšení 
 

Vypnutí/Zapnutí popisů/svarů ve výkresu 
Pokud značky svaru nejsou na výkrese potřeba, mohou být všechny jednoduše vypnuty kliknutím na tento 
příkaz. 

 

Nová možnost Nevytvářet levý/pravý sloup portálového rámu (Structure Designer) 
Při připojení nové konstrukce k existující konstrukci mohou uživatelé nyní zakázat sloup na připojované straně 
portálového rámu.  

Rozdělení paždíků otvory (Structure Designer) 
Účinnost je klíčové slovo Structure Designeru.Další důležité vylepšení dostupné ve verzi 2018 PowerPacku pro 
Autodesk Advance Steel je, že paždíky mohou být nyní automaticky oříznuty existujícími otvory. 
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