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Allplan 2023 - Az AEC-
platform a közös 
tervezéshez és építéshez 

A több anyaghoz készült megoldás a valódi építhetőségért 

Az Allplan 2023 az építészek, mérnökök, készre gyártók 
és építőipari vállalatok közötti interdiszciplináris együtt-
működés összekötő platformja, amely számos újítást és 
fejlesztést tartalmaz. Az Allplan több anyaghoz készült 
megoldásként mindent lefed: a falazattól kezdve a hely-
ben öntött betonon, az acél és a faszerkezet-építésen át 
az előregyártott betonelemekig. A különböző anyagok és 
építési módszerek közös modellben történő összehan-
golásának lehetősége lehetővé teszi az építészek 
számára, hogy az építőanyagok gazdaságos és fenn-
tartható felhasználását korábban és a környezeti kor-
látok figyelembevételével jobban átgondolják. A mérn-
ökök és az építőipari cégek közvetlenül az építész tervé-
re építhetnek, és azt használhatják a statikai elemzés és a 
kivitelezés, az épületgépészet, az előregyártás és a kivi-
telezés alapjául. Az Allplan támogatja a munkafoly-
amatokat a teljes folyamat során, a kezdeti ötlettől a 
kész projektig, lehetővé téve az idő-, költség- és anya-
gmegtakarítást. 

Az építész számára a legfontosabb funkciók közé tarto-
zik a felújítási projektekhez szükséges terepfelmérési és 
pontfelhőadatok gyorsított feldolgozása, a komplex 
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nyílások gyorsabb modellezése, valamint az Allplan és a 
Solibri közötti valós idejű BIM-együttműködés. A mérn-
ökök mindenekelőtt az automatizált vasalástervezésre 
vonatkozó időtakarékos fejlesztésekből és a szerkezeti 
acélkötések új funkcióiból profitálhatnak. A korábban 
különálló Planbar készelemmegoldás integrációja 
mostantól lehetővé teszi az olyan elemek, mint a lépcsők, 
oszlopok, födémek és falak hatékony tervezését, vala-
mint az automatikus tervgenerálást. A kivitelezők 
időtakarékos új funkciókat kapnak az építőgödör-
betonozáshoz, valamint az építési helyszín egyszerűbb 
és gyorsabb berendezéséhez, ami pontosabb tervezést 
és ezáltal gördülékenyebb építkezést tesz lehetővé. 

Az Allplan 2023 átfogó platformot biztosít a teljes építői-
par számára, lehetővé téve az AEC-szakemberek közötti 
hatékony koordinációt és együttműködést. A több anya-
ghoz készült megközelítés fontos mérföldkő az ALL-
PLAN tervezési-építési stratégiájában. 
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Általános újítások 
A felhasználói felület különböző pontjain számos újítás növeli a 
hatékonyságot az Allplannal végzett mindennapi munkában. 
 

Nagyobb letöltési és telepítési sebesség 

Az Allplan 2023 előre meghatározza, hogy a felhas-
ználónak milyen programelemekre (funkciók, nyelvek, 
országspecifikus beállítások) van szüksége. Csak ezek 
kerülnek letöltésre és telepítésre. Ez érezhetően 
felgyorsítja az első programindítást. Ezen túlmenően már 
Kanadára és Mexikóra vonatkozóan is elérhetők or-
szágspecifikus beállítások. 
 

A telepítés felgyorsítása 

Az Allplan telepítését jelentősen felgyorsítja, hogy a letöltés meg-
kezdése előtt meghatározza a telepítéshez szükséges program-
részeket, majd csak az ehhez szükséges telepítőcsomagot tölti le. 
 

Országspecifikus újítások 

Kanada 

Az új Kanada országbeállítással történő telepítéshez (licencköteles) 
az angol és francia nyelvek, valamint az adott ország szerelvényei, 
textúrái és gyártóspecifikus felhasználói adatai állnak rendel-
kezésre. 

Mexikó 

Az új Mexikó országbeállítással történő telepítéshez (licencköteles) 
a spanyol nyelv, valamint az adott ország szerelvényei, textúrái és 
gyártóspecifikus felhasználói adatai állnak rendelkezésre. 
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Rajzfájlok visszaállítása közvetlenül a 
biztonsági mentésből 

Ha a projektadatokról biztonsági mentés készült, akár projekt-
mentésként (ZIP-fájl), akár a projektmappa másolataként, akkor a 
ProjectPilot használata nélkül visszaállíthatja a szóban forgó projekt 
egyes rajzfájljait. 

Ehhez válassza az Építménystruktúra lapot a Projektalapú me-
gnyitás párbeszédpanelen, és nyissa meg az érintett rajzfájl helyi 
menüjét. Itt található az új Rajzfájl visszaállítása biztonsági men-
tésből funkció. 

Fontos! A funkció csak akkor választható ki, ha a rajzfájl teljesen 
inaktiválva van. 

További információért lásd az Allplan súgó „Rajzfájlok visszaállítása 
biztonsági mentésből” című részét. 
 

Az Allplan Exchange Online szolgáltatás 
áthelyezése 

A jelenlegi Allplan Exchange Online szolgáltatást jelenleg felülvizsgál-
juk és korszerűsítjük. Az új Allplan Exchange Online szolgáltatás az 
Allplan 2023-as verziójának megjelenése után kis késéssel fog elin-
dulni. 

Mint regisztrált Allplan Exchange Online-felhasználó, kérjük, vegye 
figyelembe az általunk küldött információkat. 
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Teljesítmény – Nagy 
mennyiségű adat 
magabiztos kezelése 

Az egyre összetettebbé váló építési projektek és az egy-
re részletesebb tervezést igénylő tendenciák miatt az 
adatmennyiség folyamatosan növekszik, és ez ennek 
megfelelően nagy teljesítményű szoftvereket igényel. A 
sok millió pontból álló terepfelmérések vagy pontfelhők 
különleges kihívást jelentenek. Az Allplan 2023 az ilyen 
adatokat közvetlenül a grafikus kártyával dolgozza fel. 
Az adatok nem csak vizuálisan jelennek meg, hanem a 
pontok rögzítése és mérése is lehetséges. Így nagy men-
nyiségű adat megbízhatóan feldolgozható időbeli 
késedelem és memóriakorlátok nélkül. 
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Nagyobb pontosság a 
skálázható felhasználói 
felületen keresztül 

A különböző méretű és felbontású monitorokkal való 
munka természetes része a mindennapi tervezésnek. A 
megfelelő méretezés elengedhetetlen a lehető 
legnagyobb pontosság és olvashatóság eléréséhez. 
Mivel ezt az operációs rendszer nem mindig garantálja, az 
Allplan 2023 mostantól automatikusan biztosítja, hogy 
minden elem, például a menük, ikonok, paletták és grafi-
kus ablakok a teljes képernyőfelbontással jelenjenek 
meg. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mo-
dellezés vagy vizualizáció során a legapróbb részletekig 
pontosan dolgozzanak. Ezenkívül az ikonok kontraszto-
sabbá váltak. Összességében az Allplan 2023 jobb er-
gonómiával és vonzó megjelenéssel rendelkezik. 
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Fejlesztések a műveletsávban 

Átdolgozott keresés a műveletsávban 

A műveletsáv jobb oldalán található  Keresés funkció átdolgozás-
ra és bővítésre került. A párbeszédpanel áttekinthetőbbé vált, és a 
keresési folyamat felgyorsult. 
Mostantól olyan funkciók is megtalálhatók, amelyek nem szerepel-

nek a műveletsor funkciói között, de  a Műveletsáv konfigurátor 
funkciói között igen. Ezek a funkciók a Keresés beviteli mezőben 
jelennek meg a funkció ikonjával és a funkció nevével, és innen köz-
vetlenül elindíthatók a funkció ikonjára kattintva.  
 

Egyszerűsített hozzáférés a SmartPart-funkciókhoz 

A Nyíláselemek és a Belső kiépítés feladatterületeken az ajtó- és 
ablakpárkány-SmartPartok létrehozására szolgáló alábbi funkciók 
mostantól önálló funkcióként kezelhetők: 

• Szekcionált kapu - SmartPart 

•  Emelőkapu - SmartPart 

• Billenőkapu - SmartPart 

•  Ablakpárkány - SmartPart 
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Feladatpluginek minden szerepkörben 

Mostantól minden szerepkörben megtalálhatók az új feladatplugi-
nek. Itt a Műveletsáv konfigurátor segítségével tárolhatja a kívánt 
kiegészítő modulokat, például a Lumion LiveSync-et. 
 

Feliratozás és építés az építőmérnöki szerepkörben 

A szerepkörben  Építőmérnök a két feladat, a Feliratozás és a 
Tervezés most már alapértelmezés szerint elérhető. Másik sze-
repkörre való váltás így már nem szükséges. 
 

TT-vasalás a mérnöki építmények feladatban 

A TT-vasalás feladatterületet mostantól alapértelmezés szerint a 
Mérnöki építmények feladat is tartalmazza. 
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Modellezés - Nyílások 
gyorsabb és rugalmasabb 
modellezése 

Az épületmodellek különféle nyílásokat tartalmaznak 
ablakok, ajtók, homlokzatok vagy műszaki berendezések 
számára. Az olyan speciális nyílások, mint a sarokablakok 
és a fal- vagy mennyezetmélyedések, valamint azok al-
objektumai, mint az áthidalók, a falcok vagy a burkolatok 
mostantól még gyorsabban, kényelmesebben és rugal-
masabban alakíthatók ki a méretek és a megjelenítés te-
kintetében a Tulajdonságok palettán keresztül. 
 

Áthidaló funkció – felületelemek 

Az  Áthidaló funkció párbeszédpanelén (Építőelemek feladat-
terület) mostantól – csakúgy, mint más építészelemeknél, mint 

például  Pillérek – a Felületábrázolás területen a felületelemek 
(sraffozás, minta, kitöltés, pixelterület, stílusterület) és felületek 
minden típusa kiválasztható. 
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Az attribútumok 
könnyebb beállítása és 
lokalizálása 

A BIM-kompatibilis tervezés szempontjából az attri-
butálás központi jelentőségű. Az Allplan minden egyes új 
verziójával a munkafolyamatokat tovább optimalizáljuk 
és felhasználóbarátabbá tesszük. A legújabb újdonságok 
közé tartoznak a felhasználó által definiált 
tulajdonságkészletek, amelyek mostantól közvetlenül az 
Allplanban definiálhatók. A jobb áttekinthetőség 
érdekében az importált attribútumok csoportokban 
jelennek meg. Az egyszerűbb lokalizáció érdekében a 
képletek mostantól nyelvfüggetlenek. 
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Iroda- és projektspecifikusan definiálható 
attribútumkészlet-sablonok 

Az attribútumkészlet-sablonok mostantól az egyes irodák és pro-
jektek számára testreszabhatók. 

Ehhez jelenítse meg a szóban forgó projekthez a Projekt-
beállításokat (Új projekt, projekt megnyitása... párbeszédpanel -> 
Helyi menü -> Tulajdonságok). Itt, az Attribútumkészlet-sablon 
alatt minden szükséges funkciót megtalál egy meglévő attribútum-
készlet-sablon másolásához, majd egyedi módosításához. 

Alternatív megoldásként állítsa az Attribútumkészlet-sablon 
beállítást Projekt értékre. Az addig hozzárendelt attribútumok me-
gmaradnak a projektben. Az automatikusan generált projektspecifi-
kus attribútumkészlet-sablon ezután ugyanúgy egyedileg 
módosítható, mint egy meglévő attribútumkészlet-sablon másolata: 
Az  Attribútumkészlet-sablonok kezelése funkcióval jelenítse 
meg a helyi menüt a Szerkesztés gombra kattintva. Ez megnyitja az 
Attribútumkészlet-sablon szerkesztése párbeszédpanelt, ahol 
elvégezheti a megfelelő beállításokat. 

További információért lásd az Allplan-súgó az „Attribútumkészlet-
sablon szerkesztése párbeszédpanel” című részét. 
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Nézetek és metszetek 
méretezése pillanatok 
alatt 

A projekt során az épületmodellből számtalan nézet és 
metszet generálása történik. Széleskörű optimalizálás 
történt annak érdekében, hogy ez a folyamat minél 
időtakarékosabb és pontosabb legyen: A nézetek és 
metszetek mostantól létrehozhatók bármely felületre 
merőlegesen vagy méretvonalakkal automatikusan. 
Számos új lehetőség használható a láthatóság és a feli-
ratozás terén. Ezen kívül számos tulajdonság a 
tulajdonságpalettával időmegtakarító módon 
módosítható több nézet és metszet esetében is. 
 

Bővített funkcionális hatókör 
A korábbi feladatterület, a Metszetek funkcionális hatókörét 
kibővítettük, és átneveztük Nézetek és metszetek névre. Ezenkívül 

mostantól rendelkezésre áll  a Metszet tetszőleges görbe men-
tén funkció a kapcsolódó méretezési és módosítási funkcióval. 

A funkciók paramétereinek nevét  A Metszet létrehozása és  a 
Nézet létrehozása funkciókéhoz módosítottuk. 
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Referenciafelületekre merőleges nézetek 
Mostantól meghatározhatja a nézetek rátekintési irányát tetszőle-

ges referenciafelületre merőlegesen. Ehhez  a Metszet 
létrehozása funkció kiválasztása után a beviteli lehetőségek között 
válassza a Felület opciót, és kattintson egy referenciafelületre. Ha az 
így meghatározott rátekintési irány megfelel egy szabványos 
vetületnek, akkor ez a Nézetek területen kerül beállításra. 

Egy szabad vetület beállítása mostantól szintén egyszerűbb és intu-
itívabb. Egyszerűen válassza a Szabad lehetőséget a beviteli opciók 
között, és kattintson egy ablakra, hogy elfogadja az ott látható 
vetületet. 
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A megjelenítés új paraméterei 
A Nézet létrehozása/módosítása és a Metszet 
létrehozása/módosítása palettákon a Megjelenítés területen lévő 
beállítások javításra és bővítésre kerültek. 

• A  Nézet létrehozása és  a Metszet létrehozása funkciók-
ban a Referencia méretarány számításhoz pont új neve Refe-
rencia méretarány 2D és 3D rétegekhez lett, hogy egyértel-
műbbé váljon, mit is csinál ez a beállítás. 
A beállított érték egyrészt olyan makrók és szerelvények meg-
jelenítésére szolgál, amelyek egy nézettípushoz különböző mére-
tarányú rétegekkel rendelkeznek, másrészt pedig a rajzfájl refe-
rencia méretarányára, amikor a nézet az építménystruktúra 
segítségével generálódik, vagy amikor az eredmény az aktuálisan 
aktív rajzfájltól eltérő rajzfájlra kerül mentésre. 

• Az új Alapvasalás készelemek opcióval meghatározhatja, hogy 
az alapvasalás hossz- és keresztirányú vasai passzív elemként 
generálódjanak-e az adatmennyiség csökkentése és a készele-
mek teljesítményének növelése érdekében. Ha az opció ki van 
kapcsolva, a vasalás kirajzolódik, de ebben az állapotban nem 
módosítható. 
 
Megjegyzés: Az „aktív” vasalás ábrázolásának kézi megváltoz-

tatása (pl. az elhelyezés ábrázolásának módosítása  Csak köz-
benső vasak ábrázolása vagy elhelyezési méretvonal 
hozzáadása módra) a passzív állapotra állítás során elvész. 

• Az új Szerelvények drótváz-számításként opcióval meg-
határozhatja, hogy a szerelvények megjelenítése drótváz-
számításként történjen-e. Ez megkönnyítheti a szerelvények fe-
lismerését. 
 
Megjegyzés: Az Ábrázolás drótváz-számításként opció 

beállításának  a Beállításokban most már nincs hatása a sze-
relvények megjelenítésére. 
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Bővített szövegparaméterek 
A vágógörbe, valamint a nézetek és metszetek feliratozásánál a 
szövegparaméterek kibővültek. 

Mostantól meghatározhat egy betűkiemelést, megadhatja a 
dőlésszöget, meghatározhatja a szövegszínt és a fóliát, szöveg 
körüli keretet határozhat meg, a szöveget kitöltéssel mentesítheti, 
és megadhatja, hogy a terven megjelenő szöveg mérete mindig 
ugyanaz maradjon, még akkor is, ha a tervelem méretarányát me-
gváltoztatja. 

A bővített szövegparaméterek  a Metszet tetszőleges görbe 
mentén funkcióban is elérhetők a metszet feliratozásakor és a 
vágógörbe megjelenítésekor. 
 

Kedvencek a formátumoknál 
A Formátum alpalettán, ahol a takarás-számítás beállításait végez-
heti el, mostantól a paletta szegélyén található gombok segítségével 
átveheti egy meglévő nézet vagy egy meglévő metszet 
formátumát, elmentheti és betöltheti a beállításokat kedvencként, 
valamint visszaállíthatja a beállításokat az alapbeállításokra. 
 

A fejléc és a méretarány helyzete 
Az új Pozíció terület mostantól elérhető a Felirat alpalettán, amikor a 
nézet/metszet felirataként Fejlécet és/vagy Méretarányt hoz 
létre. 

Itt határozhatja meg a felirat helyét és távolságát a nézet/metszet 
kiterjedéséhez képest. Ha mind a Fejlécet, mind a Méretarányt 
létrehozza, akkor a két felirat Sortávolságát is beállítja. 

Az új Pozíció terület  A Metszet tetszőleges görbe mentén funk-
cióban is elérhető a metszet feliratozásakor. 
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Automatikus kottázás 
A nézetek és metszetek létrehozásakor és módosításakor a Felirat 
alpalettán mostantól elérhető az új Kottázás terület. 

Itt adhatja meg, hogy a nézet/metszet kottázás nélkül (Ki),  Mé-

retvonalakkal vagy  Kótákkal jelenjen meg. Miután kiválasztotta 
a kottázás típusát, a Beállítás gombra kattintva állítsa be a Méret-
vonalak vagy Kották paramétereit. A megnyíló párbeszédpanel már 
ismerős lehet a vasalási nézetek kottázásából. 
 

A metszetjelölés visszaállítása 

A  Vágógörbe módosítása funkcióban mostantól  a Metszet-
jelölés visszaállítása alapértelmezett pozícióba gombra kattintás-
sal a paletta szegélyén egy esetleg eltolt metszetjelölést visszatol-
hat az alapértelmezett pozícióba. 
 

Csoportos módosítás 

Az  Elemek eltávolítása/hozzáadása és  a Vágógörbe 
ábrázolása funkcióban mostantól több nézetet és metszetet is kijel-
ölhet, és így egy lépésben módosíthatja őket. 
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Vasalási nézetek csak korlátozottan 
használhatók 

Eddig kétféleképpen lehetett a zsalu- és a vasalási tervet létrehozni. 
Ami a meglévő ügyfelek számára előnyös volt, mivel a megszokott 
funkciókkal dolgozhattak, az az új ügyfelek számára meglehetősen 
zavaros lehetett, mivel nem volt egyértelmű módszer. Emiatt a 
zsaluzás és a vasalás tervezéséhez mostantól már nem használható 
a Vasalási nézetek feladatterület, ahogyan azt már korábban be-
jelentettük. Ennek a feladatterületnek a funkciói mostantól a sze-
repkörnek csak az Elemterv és a Formázott elemei esetében has-
ználhatók. 

Még ha a fennmaradó Nézetek és metszetek feladatterület 
munkamódszere némi módosítást is igényel, a funkcionalitás majd-
nem ugyanaz maradt. Ha eddig csak a Vasalási nézetek feladat-
területtel dolgozott, akkor az Allplan Connectről, az Allplan szolgál-
tató portáljáról letöltheti a Nézetek és metszetek - első lépések 
részletes útmutatót a munka elkezdéséhez. 

Adatkonverzió 

Amikor adatokat vagy projekteket importál az Allplan 2023ba, a 
Vasalási nézetek feladatterülettel létrehozott elemek konvertálásra 
kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a zsaluzati és a vasalási nézetek elemei 
2D-s konstrukciók, szövegek és méretvonalak formájában állnak 
rendelkezésre. A formátumtulajdonságok változatlan formában 
kerülnek átvételre. A dokumentumfeldolgozásban és különösen a 
tervben így megmarad az alapvető ábrázolás. 

Mivel a modell adatai változatlanok maradnak, de a korábbi hivatko-
zások már nincsenek jelen, a Nézetek és metszetek feladatterüle-
ten szükség esetén további nézeteket és metszeteket hozhat létre. 
A teljesen automatikus darabszámkezelés minden esetben megma-
rad. 
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Hatékonyságnövelés az 
automatizált vasalás 
révén 

A vasalástervezést nagy munkaigény és 
határidőnyomás jellemzi. Az automatikus vasalás segít 
abban, hogy az ismétlődő feladatokat megbízhatóan, 
rövid idő alatt elvégezze. Az Allplan 2023 segítségével 
mostantól akár egyszerre több, azonos típushoz tartozó 
pillér és fal is bevasalható. Ezen kívül számos javítás 
történt a részletekben. Ez azt jelenti, hogy a pillérek most 
már többféle kengyeltípussal is rendelkezhetnek, és a 
többtámaszú tartók is bevasalhatók egyetlen munkaf-
olyamatban. 

A BIM-projektek egyre növekvő követelményeire tekin-
tettel a vasalás attribútumokkal való ellátását is átdol-
goztuk. Az új Release Manager támogatja a Lean 
Construction-projektekben a vasalások időzített rende-
lését. Ezenkívül különböző optimalizálások is elérhetők: 
például több, különböző pozíciószámú poligonális el-
helyezés kombinálható egyetlen, egy pozíciószámú poli-
gonális elhelyezéssé. 
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Az automatikus vasalás 
továbbfejlesztései 

A gerendák, falak és pillérek automatikus vasalásának, valamint az 
automatikus átszúródó vasalásnak a generálására szolgáló funk-
ciókat kibővítettük és továbbfejlesztettük. 

• A gerendavasalás többtámaszú gerendák esetén is lehetséges. 

• Hálóvasalás és távtartók falakhoz. 

• Többrétegű kengyelvasalás pillérekhez. 

• Több fal vagy pillér létrehozása egy lépésben. 

• A fólia-hozzárendelés és a metszetlétrehozás általános javítása. 
 

További kritérium az átpozicionálásnál 
A vasalás átpozicionálásához hozzáadtuk az Előtag kritériumot. Ha 
aktiválja ezt az opciót, a Rebar Prefix attribútumot figyelembe veszi 
az átpozicionáláskor. A különböző attribútum-hozzárendelésekkel 
rendelkező, azonos köracél-pozíciókat tehát nem vonja össze egy 
pozícióba. 
 

Módosítható hüvelyparaméterek 

A  Hüvely, menet, bekötővas módosítása funkcióban mostantól 
két új funkció áll rendelkezésre, amelyekkel a kivonatvason vagy az 
elhelyezésen keresztül módosíthatja a hüvelyek vagy a menetek 
paramétereit. A hüvelyre vagy menetre kattintás után a cikkszer-
kesztőben láthatóként meghatározott paraméterek egy párbes-
zédpanelen jelennek meg. 

Az Érték oszlopban kétszer kattintva megjeleníthet egy listamezőt, 
és módosíthatja a paramétereket, mint például az új Végmeg-
munkálás rövidítés esetében. A többi paraméter csak tájékoztató 
jellegű. 
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PythonPartok feliratozása 
A PythonPart objektumok esetében mostantól – az Allplan egyéb 
objektumaihoz, például a SmartParts objektumokhoz hasonlóan – a 

helyi menüben  megjelenítheti a Feliratozás funkciót. 
 

További újdonságok 

• A  Köracél extrudálása útvonal mentén és  a Köracél 
söprési útvonal funkciók mostantól a PythonPart-fejlesztésben 
is rendelkezésre állnak. 

• A  Vasak egyesítése funkcióval mostantól poligonális el-
helyezések is feldolgozhatók. 

• Svájc esetében mostantól figyelembe vesszük a betonacél-
feldolgozásra vonatkozó irányelvet. 

• Az USA esetében az alapértelmezett beállítások kibővültek, a 
hüvelyek és menetek végmegmunkálásához rövidítések rendel-
hetők, és a vasalás megrendeléséhez rendelkezésre áll a Release 
Manager. 
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Acélszerkezetek – A 
tervezési elképzelés 
hatékony átültetése a 
kivitelezésbe 

Az acélszerkezetek pontos modellezésének támogatása 
érdekében a felhasználóknak mostantól lehetőségük van 
a tartóelemek kezdeti és végső alakjának beállítására. A 
Connection Toolbox segítségével megadhatja a fu-
ratokat és a végcsatlakozásokat. Ez lehetővé teszi, hogy 
a legtöbb acélkötést LOD 300-zal vagy magasabb LOD-
értékkel lehessen részletezni, javítva ezzel a pon-
tosságot és a kommunikáció hatékonyságát a tervezők-
kel, a gyártókkal, az épületgépészekkel és más BIM-
érintettekkel való együttműködés során. 

Ezen túlmenően a Connection Toolbox Python nyelven 
lett programozva, és a felhasználók és a fejlesztők is 
bővíthetik. Az Allplan 2023-hoz példákat mellékelünk a 
talp- és csatlakozólemezekre, hogy megkönnyítsük a 
bővítések fejlesztésének megkezdését. 
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A vázgerendák és vázmerevítők 
hozzákapcsolása 

A  Vonalas építőelem összekötése vonallal funkcióval mostantól 
vázgerendákat és vázmerevítőket is hozzákapcsolhat más tar-
tószerkezeti objektumok vonalaihoz vagy éleihez. A funkciót e két 
tartószerkezeti objektum helyi menüjében is megtalálhatja. 

A kívánt tartószerkezeti objektum kiválasztása után a beviteli op-
ciókban megadhatja, hogy csak a horgonypontot kívánja-e össze-
kötni a tartószerkezeti objektum tengelyével együtt, vagy a teljes 
tartószerkezeti objektumot a horgonyponttal és a tengellyel együtt. 
Ha a második esetben bejelöli a Végkontúr beállítása opciót, akkor a 
keresztmetszeti felület dőlésszöge is igazodni fog a vonalhoz vagy 
élhez. 
 

Ferde keresztmetszetek tartószerkezeti 
objektumoknál 

A tartószerkezeti objektumok paramétereinek meghatározására 
szolgáló palettán a Geometria lapon mostantól lehetőség van a 
keresztmetszeti felület és az objektum tengelyére merőleges 
közötti szög meghatározására a tartószerkezeti objektum elején és 
végén, a lokális x és y irányban. A keresztmetszeti felület forgása 
mindig a horgonypont körül történik. 

Ha egy gerenda vagy merevítőrúd csatlakozik, és ez ferde kereszt-
metszeti felületeket eredményez, vagy ha ferde keresztmetszeti 
felületeket eredményez a ferde tartók vagy merevítőrudak ese-
tében a kiválasztott gerendavégződés, a megfelelő szögek automa-
tikusan beíródnak. 
 



 

New Features Allplan 2023 Úttervezés – hatékonyságnövelés a terep- és útépítési tervekben 23 
 

Úttervezés – 
hatékonyságnövelés a 
terep- és útépítési 
tervekben 

Az infrastrukturális projektek hatékonyságának növe-
lése érdekében az új verzió javítja és automatizálja a terv 
megjelenítését, valamint további komponenseket és 
síkokat vezet be. A kézi munkafolyamatok csökkentése 
jelentős időmegtakarítást eredményez. A zökkenőmen-
tes adatcserét az IFC-Road-kompatibilis 
építménystruktúra és attribútumok támogatják. A 
Németországra, Ausztriára és Svájcra vonatkozó kiter-
jesztett ellenőrzési eljárások segítségével az útépítések 
a nemzeti előírások alapján értékelhetők. 
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Bővítések az útépítésben 

A szerepkör Terep és Út feladataihoz tartozó funkciók leírása  
Straßenbau mostantól integrálva van az Allplan-súgóba. Ezenkívül a 
következő fejlesztések és javítások történtek. 

• Lokalizáció – országspecifikus szabványtesztek 

• Kataszteri adatok importálása és megjelenítése 

• Továbbfejlesztett terepmegjelenítés (pontfelhők) 

• IFC 4.3 Az útobjektumokra vonatkozó szabvány 

• DE: Tengelyimport OKSTRA-formátumban 

• Vízszintes geometria – Bloss szerinti átmenő ívek 

• Az úttest 3D-s méretezése 

• Jelentések – A kitűzési pontok kiadása (x, y, z) 

• Gyors hozzáférés az általános beállításokhoz 
 



 

New Features Allplan 2023 Mélyépítés – Az építőgödör-betonozás pontos megtervezése 25 
 

Mélyépítés – Az 
építőgödör-betonozás 
pontos megtervezése 

Az építőgödör-betonozások pontos tervezése különö-
sen fontos a belvárosi építési projektek és az infrastruk-
turális projektek esetében. Az Allplan 2023 támogatja 
ezeket a feladatokat a fúrt cölöpök, gerendavázas des-
zkafalak és talajhorgonyok tervezéséhez szükséges új 
funkciókkal. 
 

Kibővített feladatterületek a 
kivitelezésben 

A szerepkörben  Kivitelezés az Építkezés feladatot kibővítettük a 
Darutervezés feladatterületével. Itt megtalálható a Toronydaru és a 
Kapacitás-ellenőrzőfunkció. 
Ezen kívül a Helyszíni létesítmények feladatterület az Elhelyezés 
raszterben és az Elhelyezés útvonal mentén funkciókkal bővült. 
Ezzel például konténereket vagy építési kerítéseket hozhat létre. 

A Terep feladatban mostantól megtalálható az új Mélyépítés fela-
datterület, amely az építőgödör-betonozás létrehozására szolgáló 
funkciókat tartalmazza. 
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Interfészek – A lehető 
legjobb OPEN BIM 
munkafolyamatok a 
megbízható 
együttműködés 
érdekében 

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban támogassuk 
az adatcserét az OPEN BIM és a saját formátumokkal, az 
Allplan-interfészeket átfogóan frissítettük. Az IFC, DWG 
és DGN formátumok esetében az Allplan mostantól az 
Open Design Alliance, az építőiparban működő 1250 
vállalatot tömörítő szövetség jelenlegi könyvtárait has-
ználja. Az OPEN BIM-projektekben való megbízható 
együttműködés miatt a buildingSMART az IFC4 Refe-
rence View exportálására tanúsítva van.  

A statikai szoftverekkel való együttműködés céljából 
hozták létre a SAF-formátumot, amelyet jelenleg 16 
szoftvercég támogat. A statikai modellek az Allplan 
Bridge-ből átvihetők a Midasba. Az útépítési projektek 
esetében mostantól elérhető az IFC 4.3 formátumú ex-
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port. Ezenkívül a telekhatárokat tartalmazó kataszteri 
adatok SHP formátumban is olvashatók. Az új 
IFC4precast-interfész lehetővé teszi a modellalapú a-
datcserét, amely független a használt gyártóberen-
dezéstől.  

Ezenkívül különböző országok számára speciális fejles-
ztések valósultak meg, mint például az XPlanung támog-
atása Németország számára (várhatóan 2022 negyedik 
negyedévében lesz elérhető), a cseh szabványnak meg-
felelő attribútumsablonok, valamint az USA számára a 
vasalás aSa és Soule formátumban történő exportjának 
javítása. 
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Javított export erőforrásokkal 
A rajzfájlok és a tervek erőforrásokkal történő exportálásakor eddig 
csak az összes betöltött rajzfájl (aktív – aktív a háttérben – passzív) 
vagy az aktuális terv a benne elhelyezett rajzfájlokkal együtt került 
elmentésre NDW fájlként. Ha a betöltött rajzfájlok olyan ass-
zociatívan hivatkozott fájlokat tartalmaznak, amelyek nincsenek 
betöltve, akkor most eldöntheti, hogy ezek a fájlok is másolásra 
kerüljenek-e. Ha a nézeteket és metszeteket a hozzájuk tartozó 
modelladatok nélkül töltötte be, akkor ezek is mindig másolásra 
kerülnek. 
 

Több terv NID-exportálása 

A  NID-tervfájl exportálása funkcióval mostantól több tervet is 
exportálhat egy lépésben. 

Ha az aktuális terven kívül további terveket szeretne exportálni, 
vagy más terveket is figyelembe szeretne venni az exportálásnál, 
kattintson a Tervszám gombra, és válassza ki a kívánt terveket a 
Tervstruktúra segítségével. A javasolt fájlnév a legkisebb ter-
vszámmal rendelkező terv nevéből képződik. 
 

Fejlesztések a vasalás exportálásában 

Az  Export aSa és  az Export Soule funkciókkal a betöltött 
rajzfájlok összes köracéleleme figyelembe lesz véve, azaz a háttér-
ben lévő passzív és aktív rajzfájlok elemei is. 

A vasalás exportálásakor az  Export aSa funkcióval mostantól 
meghatározhatja, hogy TEK- vagy RDX-fájlok jöjjenek létre a me-
glévő dokumentumokból. 
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BIM valós időben az 
Allplan és a Solibri között 

A BCF-fájlok importálása és exportálása helyett az All-
plan/Bimplus* Issue Manager és a Solibri BCF Live 
Connector összekapcsolása lehetővé teszi, hogy a Solibri 
rendszerben a modellellenőrzés során azonosított prob-
lémák közvetlenül átkerülhessenek az Allplan probléma-
munkafolyamatába. Ott aztán kiértékelhetők és feldol-
gozásra kijelölhetők.  

* A projektnek a Bimplus Pro-ban kell tárolva lennie. A 
Bimplus Pro licenc a Serviceplus vagy az előfizetés része.  
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Dokumentáció - 
Hatékony munka 
szövegmutatókkal 

A szövegmutatók különösen akkor hasznosak, ha sok 
információt kell ugyanazon a helyen megjeleníteni. Az 
Allplan 2023-ban a szövegmutatókat alaposan átdol-
goztuk, így például az eltolás vagy a méretarányváltás 
sokkal gördülékenyebbé vált. Egyszerre több objektu-
mot is fel lehet címkézni szövegmutatókkal. 
 

Szövegmutató közvetlenül a szöveg 
létrehozása után 

A  Szöveg párbeszédpanel kibővített eszköztárában a Szöveg-
mutató opció bejelölésével mostantól közvetlenül a szöveg végle-
ges létrehozása után hozzáadhat egy szövegmutatót a rajz vala-

melyik eleméhez. Ehhez  a Szövegmutató funkció automatikusan 
elindul. 

Ha módosít egy szöveget,  a Szövegmutató opció bejelölése nem 
lehetséges. 
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Több szövegmutató 

A  Szövegmutató funkció segítségével mostantól több szöveg-
mutatót is létrehozhat egy szöveghez. 

Miután a szokásos módon létrehozta az első szövegmutatót, válass-

za  az Alszövegmutató beállítást. Ezután, ha szükséges, 

módosítsa a beállítást úgy, hogy a szövegmutató  Egysoros vagy 

 Vonallánc legyen, valamint módosítsa vagy adja meg a kezdő 
és/vagy végszimbólumot. Végül kattintson a meglévő szöveg-
mutatóra azon a ponton, ahol a további mutatónak el kell kezdődnie, 
és adja meg a szövegmutatót. 
 

Helyes szövegmutatók minden egyes 
módosításkor 

Amikor szövegeket mozgat, rajzfájlok között másol, olyan para-
métereket módosít, mint a szöveg magassága és szélessége, vagy 
megváltoztatja a referencia-méretarányt, a szövegmutatók meg-
jelenítése mostantól mindig helyesen frissül. 
 

Szövegtördelés szövegmódosításnál 
Ha egy szövegre kattint anélkül, hogy egy funkció aktiválva lenne, a 
szöveg mostantól egy határolókerettel lesz ellátva. 

A határolókeret sarokpontjait kijelölheti és bizonyos rasztereken 
elmozgathatja. A szöveg esetében ez egy szövegtördelést hoz létre, 
azaz a szövegsorok szavai úgy lesznek elválasztva, hogy a szöveg a 
határolókereten belül maradjon. Ha teljesen el szeretné távolítani az 
így létrehozott szövegtördelést, kattintson a szövegre, és kapcsolja 
ki a Tulajdonságok palettán a Szövegtördelés opciót. 
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Vizualizáció – tökéletes 
megjelenítéssel 

Az ügyfelet a kreatív ötletekről meggyőzni gyakran a 
valósághoz minél közelebb álló, hangulatos vizualizációval 
lehet a legjobban, a magyarázatra szoruló 2D-s tervek 
helyett. Az Allplan 2023-ban a rendkívül hatékony vizua-
lizációs lehetőségeket átfogóan továbbfejlesztettük. Az 
olyan vizualizációs effektek, mint a fluoreszcencia, a 
lencsevilágítás, a mélységélesség és a volumetrikus köd 
mostantól az egész animációban, valamint a Realtime 
Render és a CineRender segítségével is elérhetőek. 
Újdonságként további professzionális anyagbeállításokat 
adtunk hozzá. A CineRenderrel való interakció a 
módosítások során jelentősen felgyorsult. A Lumion Li-
veSync-kapcsolat integrációja emellett javítja a vizuali-
zációval való munkát azáltal, hogy valós időben követi az 
Allplan-jeleneteket és azok változásait a Lumionban. 
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Modell megtekintése repülési módban 

A megszokott  szerkesztő mód és  navigáció mód módok 

mellett mostantól a modellt  repülési módban is megtekintheti. A 
megjelenítést repülési módban a más alkalmazásokból ismert billen-
tyűk (W - A - S - D) lenyomásával és nyomva tartásával lehet vezé-
relni: 

• W - Repülés a modell felé 

• A - Repülés balra 

• S - A modelltől távolodás 

• D - Repülés jobbra 

További vezérlési lehetőségeket biztosít a középső és a jobb egér-
gomb, valamint a billentyűzet NYÍL BILLENTYŰI. 

A  repülési módot a  /  /  Navigációs mód pontban ak-
tiválhatja az egyes grafikus ablakok ablakeszköztárában külön-
külön. 
 

Az érdes és strukturált felületek 
fényvisszaverése 

A felületi tulajdonságok beállításakor pl.  a Felület beállítása 
(Felszínek, fény feladatterület) funkcióval mostantól tárolhat egy 
külön textúrát az érdességhez - a fényvisszaveréssel analóg 
módon. 
Az érdesség és a fényvisszaverés beállításai befolyásolják egymást. 
Ha a fényvisszaverés intenzitását > 0-ra állította be, és egy > 0 be-
vonatréteget választott ki, a bevonat fényvisszaverést fog pro-
dukálni anélkül, hogy figyelembe venné az érdesség beállításait. Ha a 
fényvisszaverés = 0, akkor a >0 bevonatréteg figyelembe veszi az 
érdesség intenzitását és az érdesség textúráját. 
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Újdonságok a Visual 
Scriptingben 

A következő újítások kerültek be az Allplan Visual Scriptingbe: 

• a funkciósáv a következő funkciókkal bővült:  Leállítás (a 

Szkript menüben is) és  Objektumok létrehozása az Allplan-
ban (a Fájl menüben is) 

• a Fájl menübe bekerült a Csak PyP-szkript létrehozása... 

• a Nézet menüben bekapcsolható a Figyelési lista paletta 

• a CTRL+V és CTRL+C billentyűkombinációkkal a kiválasztott 
csomópontok másolása és beillesztése is lehetséges a szkriptek 
között 

• VisualScripting-szkript mentésekor mostantól egy *.avsprj kiter-
jesztésű projektfájl jön létre 
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Új funkciók a Visual Scriptingben 

A Stop (SHIFT+F5) funkció a funkciósorban és a Szkript menüben 

is megtalálható. Ez azt eredményezi, hogy  a szkript Start funk-
cióval való indítása és így az Allplan és a Visual Scripting közötti 
szinkronizáció megszakad. Ha a szkript már végrehajtásra került, és 

a tulajdonságpaletta és az objektum megjelenik az Allplanban,  
Leállítás funkció az előnézetek törlődését okozza az Allplanban. Így a 
Visual Scripting bezárása nélkül térhet vissza a kezdeti állapotba. 

Az  Objektumok létrehozása... az eszköztáron és a Fájl menüben 

található. Ha az Allplan Visual Scriptingben készített egy szkriptet,  
az Indítás funkcióval elindítja a szkript végrehajtását, az objektum és 
a tulajdonságpaletta előnézetként jelenik meg az Allplanban. Ha nem 
csak megjeleníteni szeretné mindkettőt, hanem az Allplanban 

létrehozni is, használja az Objektumok létrehozása... funkciót. Az 
objektumot egy *.pyp fájlba menti. Ez azt jelenti, hogy az objektum 
és a tulajdonságpaletta a Visual Scripting alkalmazásablak bezárása 
után is szerkeszthető az Allplanban. 

A File menüben a Csak PyP szkript generálása... opcióval 
létrehozhat csak egy szkriptet, objektum nélkül az Allplanban. A 
szkript egy *.pyp fájlba kerül elmentésre. 
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Új funkciók a Visual Scriptingben 
A Nézet menüben bekapcsolhatja a Figyelési lista palettát. Megnyílik 
azonban akkor is, ha egy csomópontban megjeleníti a kimeneti por-

toknál egy csomópont paraméterének elemleírását,  a Figyelés 
gombra kattint, és ezzel hozzáadja a paramétert a Figyelési lista 
palettához. A Figyelési lista paletta az alkalmazásablak jobb oldalán 
van dokkolva. Itt mostantól ellenőrizheti a Visual Scripting munka-
menet időtartamára rögzített paramétereket. Amikor kilép a Allplan 
Visual Scriptingből, a Figyelési lista paletta automatikusan kiürül. 
A Figyelési lista palettán egy paraméter kijelölése kiemeli a 
kapcsolódó előnézeti elemet az Allplanban. Ez lehetővé teszi az elem 
geometriájának ellenőrzését. 

A CTRL+V és a CTRL+C billentyűkombinációval mostantól lehetőség 
van a kijelölt csomópontok és a köztük lévő összekötő vonalak 
másolására és beillesztésére a szkriptek között. A szkriptek közötti 
másolás lehetővé teszi a meglévő csomópontkombinációk újrafel-
használását. 

Egy VisualScripting-szkript mentésekor mostantól *.avsprj kiterjes-
ztésű projektfájl jön létre. 
Ha az Allplan 2023 korábbi verzióiban készített és mentett Visu-
alScripting-szkripteket, akkor ezek *.pyp fájlként kerültek mentésre. 
Ezek a fájlok továbbra is beolvashatók és szerkeszthetők. Men-
téskor ezek az adatok mostantól *.avsprj projektfájlként kerülnek 
mentésre. 

A Visual Scripting-alkalmazásablak munkaterületén mostantól 
százalékosan növelheti vagy csökkentheti a szkript nézetét. Ehhez 7 
előre beállított érték közül választhat, vagy az egér gör-
getőgombjával állíthatja be a megjelenítés méretét. 
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Készelemtervezés – 
automatizált 
készelemtervezés és új 
készelemfunkciók 

Az Allplan 2023 verzióba számos, a készelemek ter-
vezéséhez szükséges funkciót integráltunk. Konkrétan 
az előregyártott vasbetonelemek területén az egyik le-
ginnovatívabb tervezési megoldás, a Planbar teljes funk-
cionalitását beépítettük az Allplanba. Ennek 
eredményeképpen a mérnöki irodák és a készelem-
gyártók mostantól bármilyen összetettségű 
előregyártott vasbetonelemet közvetlenül megtervez-
hetnek az Allplanban. Az Allplan automatikusan létrehoz-
za a gyártáshoz szükséges elemterveket, és az azono-
sító segítségével ellenőrizhető, hogy a készelemek a 
specifikus szerelvényekkel és vasalásokkal megegyez-
nek-e más objektumokkal.  

A Planbar és az Allplan egyesülése nemcsak a projektko-
ordinációt egyszerűsíti, hanem új, még hatékonyabb 
munkafolyamatokat is lehetővé tesz. Ily módon a kés-
zelemek időtakarékos módon hozhatók létre az Allplan és 
a PythonParts funkcióinak használatával.  
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A közös verzió számos előnyt kínál a meglévő Planbar-
felhasználók számára: Hozzáférést kapnak további Allplan-
eszközökhöz, mint például a Bimplus vagy az Allplan Share, 
valamint további funkciókhoz a költségtervezés, az infra-
strukturális építőelemek és még sok más területén. Az admi-
nisztrációs ráfordítás is jelentősen alacsonyabb, mivel a tele-
pítés és a licencelés csak egyszer szükséges.  

Az Allplan Precast termékkel a készelemgyártók az Allplan 
funkciói mellett kifinomult tervezési munkafolyamatokat is 
kapnak a nagymértékben automatizált fal- és fö-
démgyártáshoz, valamint számos interfészt a gyártógépek-
hez. 

Az Allplan 2023-ban a készelemfunkciók integrálásán 
túlmenően az előregyártott betonelemek területén további 
újdonságok is vannak. Az egyik újdonság például a Smart Con-
verter, amely értelmezi és elemzi a lépcsőrajzokat (2D vagy 
3D). Ezután szükség esetén korrigálja a szögeket, majd a 
rajzokat gyártható, teljesen parametrikus lépcsőmodellekké 
alakítja át. Az előregyártott lépcsők tervezése még soha nem 
volt ilyen egyszerű és hatékony. 

Ezenkívül az elrendezési katalógus számos beállítási 
lehetőséggel bővült. Ez lehetővé teszi, hogy az elemtervek 
elrendezését még egyedibben lehessen megtervezni.  

A szerelvények mostantól Python-szkriptekkel is létrehoz-
hatók. Ez teljesen új távlatokat nyit a szerelvényfunkciók te-
kintetében. A definiálható szabályok növelik az automatizálás 
mértékét. Az Allplan például automatikusan ki tudja számítani a 
szükséges fúrások helyes pozícióját és átmérőjét az acéllemez 
méretei alapján. A parametrikus méretváltoztatások 
mostantól szintén könnyen megvalósíthatók. 
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Újdonságok a modulokban 

A Vasalási nézetek feladatterület funkciói 

A PLANBAR 2022-0-1 verziónál jelzett változásoknak megfelelően 
az elhelyezési terv Vasalási nézetek feladatterületének funkciói 
megszűntek.  

A funkciók mostantól  az Elemterv és a  Lemezfeldolgozás 
funkciók, valamint a Formázott elemek feladat elemeihez tartozó 
alaprajzok helyi menüjében állnak rendelkezésre. Minden más eset-
ben a funkciók kiválasztása egy üzenettel zárul. Az elhelyezési terv 
esetén – a Formázott elemek feladat kivételével – használja 
helyette a Nézetek és metszetek feladatterület funkcióit. 

Továbbá, a Formázott elemek feladat elemeihez nem lehet vasalási 

nézeteket vagy metszeteket generálni a rajzfájlokban. Emiatt  a 

Rajzfájlhivatkozások megjelenítése és  a Referencia-rajzfájlok 
kezelése funkciók is el lettek távolítva. Ha a kiválasztott elemektől 
eltérő rajzfájlban próbál vasalási nézetet vagy metszetet létrehozni, 
a folyamat a A rajzfájlokban a „Vasalási nézetek" már nem állnak 
rendelkezésre üzenettel félbeszakad. 

Megjegyzés: Az Előfeszítés feladatterület a Vasalás feladatban  a 
Készelemek szerepkörben szintén megszűnt. Így a Vasalás feladat 

most ismét az  Építőmérnök szerepkörben található. Szükség 

esetén mostantól válassza  a Feszítőbetét funkciót a Mérnöki 
építmények feladat Mérnöki építményekfeladatterületén. 
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Saját feladatterület és lap a készelemek számára 

A műveletsávban az előregyártott födémeknél, az előregyártott 

falaknál és az előregyártott vasbetonelemeknél  a Szerelvények 
főfunkciót és a kapcsolódó funkciókat a párbeszédpanel es-

zköztárában felváltotta a Szerelvények feladatterület, amely  az 
Építőmérnök szerepkörben a Felhasználói objektumok feladatban 
szintén használható. Ezután közvetlenül a Szerelvények feladat-
területen hívhatja meg a funkciókat. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy  a Szerelvények funkció 

mostantól a Létrehozás funkciócsoport első pozíciójába került,  a 
Szerelvény meghatározása funkció pedig a végén található. 

Megjegyzés: A palettakonfigurációban az előregyártott födém, az 
előregyártott fal és az előregyártott betonelemek lapjai után hozzá 

lett adva  egy külön Szerelvény lap  a Szerelvény funkció fel-
váltására! 
 

A vasalás elvágása és a készelemmel való kölcsönhatás modellezése 
a készelemek esetén 

Ha  a Készelemek modellezése pontban a Készelem 
elszámoláshoz beállításban egy vonal alakú szerelvényt választott 

ki, amelyhez  a Katalógusok, Általános, Szerelvénykatalógus 
pontban a Vasalás lapon a vasalás vágására vonatkozó beállítások 
aktívak, akkor ezeket a beállításokat mostantól alapvetően figyel-
men kívül hagyja a rendszer. A megfelelő szerelvény kizárólag 
elszámolási szerelvényként használatos! 

Továbbá,  a Készelemek modellezése pontban azoknál a szerel-
vényeknél, amelyeknél a Kölcsönhatás készelemmel beállítás 
értéke Pozitív (egyesítés) / hosszabbítás, a rendszer mostantól 
nem vágja el a vasalást. 
 

A hajlítási alak ábrázolása az alaprajzon vagy az elemterven 

Az alaprajzon és az elemtervben egy födémelem esetén a hajlítási 
alak szimbólumok korábban pontosan a támaszélre lettek rajzolva, 
amikor a Vastúlnyúlás = 0értéket adták meg. A vasak 
létrehozásakor azonban a vasak a Fix érték (Vastúlnyúlás = 0) kon-
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figurációs beállítással lerövidültek. Az Allplan módosításával 
mostantól a hajlítási alakzatok szimbólumai is eltolódnak ezzel az 
értékkel.  

Megjegyzés: Ez csak az új elhelyezésekre vonatkozik, valamint 
azokra a meglévő elhelyezésekre, amelyeknél a teherhordási irány 
vagy az érintett támaszok megváltoznak. Az olyan meglévő el-
helyezéseknél, ahol nincs változás, a régi ábrázolás változatlan ma-
rad! 

Az olyan falelemek esetén,  amelyek az Elemrebontás (iWall) 
funkcióval jöttek létre, az Alapvasalás (vasalási egységenként) 
hajlítási alak szimbólumait az elem széleinél az Oldalsó betontakarás 
értékével eltoljuk, ha a Vastúlnyúlás = 0 érték van megadva. 
Mélyítési élek esetén az az Oldalsó betontakarás (vasalási 
egységenként) érvényes, amely a Vasalási nyílások lapon van me-
gadva. 
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PythonPart daru könyvtárból 

Az Allplan Könyvtár palettáján, a Kivitelezés alatt található Python-
Parts melletti Standard pontban – a kiszállított darukra vonatkozó 
terhelési sugarakat mostantól ugyanúgy ismerjük fel, mint azokét a 

darukét,  amelyeket a Daru helye funkcióval hoztak létre a Kés-
zelem szerepkör Előregyártott födém és Előregyártott fal felada-
tokban. 

Megjegyzés: A daru mint PythonPart esetében is egy vagy több 
daruhelyet kell definiálnia az elemrebontás előtt, mivel az elem-
rebontásra szolgáló funkció végrehajtásakor a rendszer a daru pa-
ramétereit figyelembe veszi az egyes elemek kiszámításakor. 
 

Új vastagságjelző attribútum  

A különböző szövegképekben, tervfejlécekben, jelmagyarázatokban 
stb. való használatra mostantól az új Vastagságjelző(@36098@, 
karakterlánc) attribútum megtalálható a szabványos attribútumok 
között, a Készelemek elemspecifikus attribútumcsoportban. 

Ezzel a Vastagságjelző paraméter bevitel vagy módosítás során 

megadott értéke a Feliratozás csoportban  az Elemrebontás 
(iWall) alatt az Attribútumok lapon az Elemrebontás-mód 
beállításainál kiadható. 
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Katalógusok és konfigurációk 

Gyártási fájlnév a gyártási vagy ERP-adatokhoz 

A PLANBAR 2021-es verziójáig  a Programfolyamat lapon, a me-
gszűnt Konfiguráció, Munkaelőkészítés, Általános, Gyártási adatok 
átvitele, Általános pontokban definiált Gyártási fájl – névadási 
konvenciók mostantól újra meghatározhatók. Ennek a paraméter-
nek a teljes megszüntetése nem volt lehetséges, mivel sok ügyfél az 
exportfájl nevével párhuzamosan használja a nevek létrehozásának 
alternatív módjaként (pl. különböző rendszerek vezérlésére, a-
melyek különböző névmintákat igényelnek). 

Ezért  az Exportálási fájlnév lapon a Konfiguráció, Általános, 
Programfolyamat, Exportálási nevek pontokban egy második ex-
portálási név is megadható. Ennek a neve pragmatikus okokból 
Gyártási fájlnév a gyártási vagy ERP-adatokhoz, hogy a konfi-
gurációból a korábbi beállítás könnyebben hozzárendelhető legyen. A 
bevitel ugyanúgy történik, mint a többi beállításnál ezen a lapon. 

Amikor a konfigurációkat először hívja meg, a Gyártási fájl – 

névadási konvenciók alatt lévő meglévő konfiguráció  a Konfi-
guráció, Munkaelőkészítés, Általános, Gyártási adatok átvitele, 
Általános beállításokról a Programfolyamat lapon az új beállításra 
konvertálódik. 

A  Gyártási adatok/NC-generátor és  a Listagenerátor funk-
ciók nem változtak. Itt továbbra is szabadon eldöntheti, hogy az Ex-
portált fájlnevet vagy a Gyártási fájlnevet használja. 

Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze a frissítés után használt attri-
bútumszámok helyességét. Az Allplanban két lehetséges attribútum 
létezik a szinthez, amelyeket korábban használtunk. Emelet 
(@829@, string) és Szint (@1092@, string). Ha egy Szint nem volt 
foglalt, akkor automatikusan az Emelet lett használva. Ez már nem 
működik, mivel a beállítás konvertálásakor nem ismert, hogy melyik 
attribútum van használatban. Ezért a konverzió során a 
Szint(@1092@) attribútum kerül beírásra. Ha az Emelet attribútumot 
használják, akkor az attribútumszámot cserélje le @829@-re! 
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Katalógushivatkozás a szerelvénycsoportra, csoportvezető 

A PLANBAR 2020 óta a nem dinamikus szerelvénycsoportok meg-
határozásához elérhető a Vezető csoport opció. Egy nem dinamikus 
szerelvénycsoport esetében a Vezető csoport opcióval az Allplan-
ban található összes szerelvény együttesen aktiválódik. Nem lehet 
őket többet külön-külön törölni, áthelyezni stb. Az összes összetar-
tozó szerelvény mindig együtt törlődik, helyeződik át stb. A csoport-
hoz tartozó összes szerelvény ugyanahhoz az elemhez és adott 
esetben ugyanahhoz az előregyártott réteghez kapcsolódik, még 
akkor is, ha az egyes részek geometriailag egy másik előregyártott 
elemben vagy egy másik rétegben helyezkednek el. 

Az új Allplan 2023 verzióban már lehetőség van arra is, hogy a cso-
portdefinícióhoz katalógushivatkozást rendeljen. Ez lehetővé teszi, 
hogy magát a csoportot szerelvényként kezelje vagy értékelje. Az 
egyes részek ezután a beállítástól függően kiértékelhetők vagy 
elhagyhatók. Mivel egy vezető csoport szerelvényei mindig egyetlen 
réteghez kapcsolódnak, még akkor is, ha geometriailag egy másik 
rétegben helyezkednek el, a megfelelő oldal (S1, S2, U1, …) meg-
határozása nem lehetséges, és az ilyen szerelvények esetében már 
nem írható. 

• Ha egy nem dinamikus szerelvénycsoportot a Vezető csoport 
opcióval telepít, a szerelvénykatalógusban szereplő bejegyzésre 
való hivatkozás nélkül, a csoport összes szerelvényét ahhoz a 
zsaluhoz kapcsolja, amelyben a referenciapont található. Geo-
metriai szempontból azonban különböző zsalukban lehetnek. Az 
elemterv táblázatában szereplő feliratozás ennek megfelelően 
történik abban a zsaluban, amelyhez a szerelvények kapcsolód-
nak. Mivel a csoportdefiníciónak itt nincs szerelvényhivatkozása, 
az egyes szerelvények kezelése a korábbiakhoz hasonlóan 
történik.  

• Ha egy szerelvénykatalógusban található bejegyzésre való 
hivatkozás van a Vezető csoport beállítású nem dinamikus sze-
relvénycsoporthoz rendelve, ez hatással van az elemterv 
táblázatában lévő feliratozásra. Mostantól először a csoport neve 
kerül kiírásra, majd utána a csoportban található szerelvények.  
 
Ha a csoport egyes részei nem szerepelnek a táblázatban, akkor 
ezt a Szerelvénykatalógusban be kell állítani. A megfelelő részek 
esetében az Elemterv 1 lapon lévő Felirat a táblázatban opciót 
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törölni kell. 
 
Ha egy Vezető csoport beállítású dinamikus szerelvénycsoport 
többször is létezik, a csoportok száma ennek megfelelően össze-
adódik, és beíródik az elemterv táblázatába. A csoportban talál-
ható szerelvények számát azonban csak egy csoport írja ki. A 
csoportokat akkor lehet egyesíteni, ha a táblázatban megjelenő 
csoport minden összetevője azonos. Ha csak a csoport jelenik 
meg (az egyes összetevők nélkül), akkor csak a csoportok 
összehasonlítása történik. Ha a csoportnak csak egy összetevője 
jelenik meg, a csoport és az összetevő összehasonlítása történik. 

A  Listagenerátorban egy Vezető csoport beállítású dinamikus 
szerelvénycsoport ezenkívül a csoport részei mellett (a Szerel-
vénykatalógus beállításainak megfelelően) is felsorolásra kerül. 
Vagyis mostantól mind a csoport, mind az egyes összetevők meg-
jelennek a listákban. Ha több elem van, akkor – az elemtervtől el-
térően – mind a csoportok, mind az egyes részek összegzése me-
gtörténik. Ha az egyes részek nem rendelkeznek katalógushivatko-
zással, akkor nem kerülnek a listába. Ez a legegyszerűbb módja an-
nak, hogy a listákban szereplő egyes részeket elrejtsen. Azonban 
más modulokban az eredmények nemkívánatosak lehetnek.  

Megjegyzés: Ha az egyes összetevők vagy az egész csoport nem 
kerül fel a listára, akkor az egyes szerelvényekhez beállíthat egy 
olyan Rögzítési képletet – a Szerelvénykatalógusban a Rögzítés 
lapon a Rögzítés csoportban az Ügyfélelszámolás és/vagy Üzemi 
elszámolás pontban – amely a számítás eredményeképpen 0 
értéket ad vissza. Ez lehetővé teszi a részek megfelelő szűrését 
anélkül, hogy más modulokat befolyásolna. 

Figyelem: Mivel a szállított standard listák egyikében sincs meg-
határozva a kimenetek strukturálása, a kimenet egy szinten és eset-
leg eltérő sorrendben történik. Ez annak köszönhető, hogy a szerel-
vények a lista szerint átrendeződnek, és így már nem lesz kapcsola-
tuk. Továbbá a listákon szereplő szerelvények mindig külön-külön, 
típus szerint (szimbólum, vonal vagy felület alakú szerelvény, illetve 
képletszerelvény) lesznek rögzítve. 

Ha egy katalógusreferenciát ment egy Vezető csoport beállítású 
nem dinamikus szerelvénycsoporthoz, akkor a gyártási adatok ge-

nerálásakor  a Gyártási adatok/NC-generátor funkcióval az NC-
generátor fájljának vagy a PXML-fájlnak csak a csoport lesz átadva, 
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mint egyetlen szerelvény. Ez a szerelvény azonban több geometriai 
blokkot is tartalmazhat a Szerelvénykatalógusban a Gyártás lapon 
található beállításoknak megfelelően. 

• A csoport egyes részeire vonatkozóan csak a geometriaattri-
bútumok kerülnek kiértékelésre, vagyis az, hogy az egyes része-
ket hogyan kell megjeleníteni az egyes esetekben (Megjelenítés 
CAD-rétegként, helyettesítő szimbólum stb.). 

• Minden más beállítás, mint például a Túlnyúlás figyelembevétele 
vagy a Kiegészítő információk a csoport katalógushivatko-
zásától függ. 

• Ha egy egyedi rész nem rendelkezik katalógushivatkozással, 
vagy ha itt a Szerelvényadatok generálása = nem lett beállítva, 
akkor a geometria „átkerül” a csoportba. 

• A helyettesítő szimbólum kiválasztásakor és a Maximális kiter-
jedés számítása bejelölésekor csak a rész geometriája kerül 
figyelembe vételre a csoport minden egyes részénél. Ha viszont a 
teljes csoportra egy helyettesítő szimbólum van beállítva, és a 
Maximális kiterjedés számítása be van jelölve, akkor az összes 
rész min-max. értékét veszi figyelembe.  

• A nem - Megjelenítés CAD-rétegként beállítás csak egyedi 
részeken lehetséges. Ha ez az opció be van állítva a csoporthoz, a 
megjelenítés a részek átvitt geometriáinak 3D testei szerint 
történik (ha van ilyen). 

• A csoport referenciapontjaként az összes rész legalacsonyabb 
XY-koordinátákkal rendelkező referenciapontja szolgál. 

A Vezető csoport beállítású nem dinamikus szerelvénycsoportok, 
amelyeket készelemekkel kapcsolatban exportálnak az IFC-be, au-
tomatikusan ifcElementAssembly-ként kerülnek exportálásra. Az 
ifcElementAssembly automatikusan a katalógusban beállított 
listaszöveget kapja meg névként. A csoportszerelvényre írt attri-
bútumok szintén ebben a szerelvényben kerülnek exportálásra. A 
csoportba épített szerelvények az IFC-ben is a szerelvény 
részeként jelennek meg. 

Megjegyzés: A Vezető csoport beállítású nem dinamikus szerel-
vénycsoportként szereplő Iso-kosár, mint speciális eset, a kompati-
bilitás érdekében nem változott. Ez azt jelenti, hogy a csoportdefi-
nícióra való katalógushivatkozást semmiképpen nem szabad ide 
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elmenteni, mivel az Iso-kosár külön kezelése történik az értéke-
lésekben, amely ezután már nem futna le. 

Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon illetékes értékesítési 
mérnökhöz vagy a Puch műszaki ügyfélszolgálathoz. 
 

Szigetelőanyag-katalógus, vágószerszámokra vonatkozó levonási 
értékek 

Korábban a Szigetelőanyag-katalógusban  az Elhelyezés lap 
Katalógusok, Általános pontjában mindig két érték volt meghatáro-
zva a Félpanelhosszra és a Félpanelszélességre, amelyek közül 
azonban a program csak az egyiket vette figyelembe. 

Ezt most módosítottuk. Mostantól mindig egyetlen Levonási érték a 
vágószerszámhoz félpanelek esetén van meghatározva a 
vágószerszám szélességének figyelembe vételéhez. 
 

Elrendezéskatalógus, új funkciók a képletszerkesztőben  

Arra az esetre, amikor a képletszerkesztővel iTriggert vagy az el-
rendezési katalógus feliratát határozza meg, a program kiegészült a 
OPENINGMACROCOUNT és a GROUP funkciókkal. 

• Az új OPENINGMACROCOUNT funkció segítségével a kiválas-
ztott készelemet geometriai szempontból befolyásoló összes 
nyílás megszámolható egy nyílásmakróval, pl. födémek vagy fal-
elemek (iWall) esetében. Azokat a nyílásokat, amelyek kívülre es-
nek, vagy csak érintik a készelemet, nem veszi figyelembe. A 
FIXTURECOUNT funkcióhoz hasonlóan más kritériumok is has-
ználhatók. 
 
Például az OPENINGMACROCOUNT(@507@; "Holzab") képlet az 
összes olyan nyílást számolja, amely tartalmazza az (@507@ at-
tribútum) = HolzAb megnevezésű makrót. 

• A GROUP funkcióval az attribútumokkal rendelkező elemek, mint 
például a vasalások, a készelemek stb. csoportosíthatók (azaz 
csoportokba foglalhatók). Így például a betonacélok esetében 
szinte azonos méretezés érhető el, mint a szerelvények ese-
tében az Index méretsorral kombinálva. 
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Ehhez automatikusan vagy manuálisan (pl. betonacélok) egy at-
tribútumot kell rendelni a kívánt elemekhez. Ezután rendeljen 

értéket ehhez az attribútumhoz  az Attribútum hozzárende-
lése funkcióval. 
 
Attól függően, hogy az elemeket (pl. betonacélokat) hogyan kell 
csoportosítani, a GROUP funkció segítségével egy képletet úgy 
kell módosítani, hogy az azonos indexű építőelemek ugyanazon a 
méretvonalon legyenek csoportosítva. Több indexet is csopor-
tosíthat egy méretvonalon. 
 
A GROUP funkció 3 különböző esetet vesz figyelembe: 

- A vizsgált elemen (pl. betonacél) jelen lévő attribútum és a 
csoportban; betonacél méretezve és csoportosítva 

- A vizsgált elemen (pl. betonacél) jelen lévő attribútum de nincs 
a csoportban; a betonacél nem lesz méretezve 

- A vizsgált elemen (pl. betonacél) nincs jelen attribútum; a be-
tonacél eredeti méretezése 

Például az Index méretsor (@1013@, egész) attribútumot has-
ználó csoportosítás így nézhet ki; GROUP("1-4:A; 5-
8:B";@1013@). Az összes olyan vas, amelynek indexméretsora = 
1-4, egy méretvonalon szerepel, amely az A szöveget kapja mé-
retvonal-megjelölésként. Az összes olyan vas, amelynek in-
dexméretsora = 5-8, egy második méretvonalon szerepel, amely 
a B szöveget kapja méretvonal-megjelölésként. 

Megjegyzés: A GROUP funkcióval egyszerre csak egyetlen attri-
bútumot lehet kiértékelni! 

Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon az illetékes értékesítési 
mérnökhöz vagy a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz Puch-ban. 
 

Elrendezéskatalógus, téglák méretezése 

Amikor olyan téglasorokat méretez az elemtervben, amelyeknél  
az Elemrebontás (iWall) funkcióval létrehozott, Elemtípus = 
Téglafaltípusú falaknál a 0°, 90°, 180°, 270° vagy 360°-os elhelyezési 
szögű téglaelrendezés esetén mostantól mindig annyi méretvonal 
jön létre, ahány különböző sor van. A nem lépcsőzetes elhelyezésnél 



 

New Features Allplan 2023 Készelemtervezés – automatizált készelemtervezés és új 
készelemfunkciók 49 

 

így egy méretvonal, a lépcsőzetes elhelyezésnél pedig két méret-
vonal jön létre. 

Megjegyzés: A téglák méretezéséhez egy nézetben/metszetben 

jelölje ki  a Katalógusok, Általános, Elrendezéskatalógus alatt a 
Méretezés lapon a Speciális építőelemek alatt a Tégla-
/Csempeterületek/Tégla/Csempe opciót, a 
Zsaluzás/megjelenítés lapon pedig a Megjelenítés alatt a 
Tégla/csempék opciót. 

Ha  a Fal módosítása a nézetben pontban  a Felületek, beton, 
szigetelés és tégla/csempe területek funkcióval további tégla-
területek kerülnek hozzáadásra, akkor ezek saját méretvonalakon 
lesznek méretezve. 
 

Elrendezéskatalógus, üreges testek méretezése falakban 

Az üreges testek  az Elemrebontás (iWall)  funkcióval 
létrehozott, Elemtípus = Tömör fal és Szendvicsfal típusú falakban 
mostantól saját méretvonalakon lesznek méretezve. 

Ehhez jelölje ki  a Katalógusok, Általános, Elrendezéskatalógus a 
Nézetirány = 1/6 vagy 2/4 beállítású nézetekhez a Méretezés lapon 
a Geometria csoportban a Speciális méretezés - Üreges test op-
ciót. Ezután határozza meg, hogy a Min-max pontokat vagy a Súly-
pontot üreges testenként egy méretvonalon (= külön-külön mé-
retezve) vagy kombinált méretvonalakon (= együttesen méretez-
ve) kell-e méretezni.  

Megjegyzés: A  Katalógusok, Általános, Elrendezéskatalógus 
alatt az Általános, Méretvonalak, Méretezési csoportok menüpon-
tban külön testre szabhatja az üreges testek méretvonalainak 
szabványos HO megnevezését. 
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Elrendezéskatalógus, a lemezszélek méretezési beállításainak 
módosítása 

A lemezszélreés a csatlakozásokra vonatkozó beállítások  a 
nézet vagy a metszet Geometria csoportjában a Méretezés lapon 
található Katalógusok, Általános, Elrendezéskatalógus pont alatt 
átdolgozásra kerültek.  

A korábbi kiválasztási párbeszédpanel a nem, csak lemezszél és a 
lemezszél és csatlakozások opcióval a Lemezszél paraméternél két 
beállításra változott, a Lemezszél és a Csatlakozások méretezése 
jelölőnégyzetekkel (igen/nem). 

Ha a Lemezszél nincs bejelölve, a többi paraméter nem jelenik meg. 
Csak a Lemezszél kijelölésekor adhatja meg, hogy a Lemezszél 
méretezéséhez a méretezés együtt, a méretezés külön-külön 
vagy a rejtett élek külön-külön méretezése beállításokat kívánja-e 
használni. 

A méretezés külön-külön opció teljesen átdolgozásra került, mivel 
ez a beállítás korábban ugyanazt az eredményt adta, mint a mérete-
zés együtt beállítás. 

Az átdolgozás után a lemezszél méretezésekor rugalmasabb 
beállítások lehetségesek a készelem rétegeire vonatkozóan. A csat-
lakozási pontok csak külön-külön rétegek esetében hagyhatók 
figyelmen kívül vagy méretezhetők. A készelem egyes rétegeihez 
külön méretvonalakat lehet rendelni, amelyek így jobban azono-
síthatók. Ezzel csökkenthető a lemez méretvonalán méretezendő 
pontok összetettsége. 

Kompatibilitási okokból a beállított méretezés külön-külön opció 
mostantól automatikusan méretezés együtt értékre lesz beállítva. 
A teljes készelem ezután a lemez szélének méretvonalára lesz mé-
retezve. A rejtett élek külön-külön méretezése opció hatása nem 
változik. 

Ha aktiválja az átdolgozott méretezés külön-külön opciót, speciális 
beállításokat végezhet a rétegek méretezésénél. Először megjelenik 

az építőelem rétegeinek kiválasztása. A  és  gombokkal 

böngészhet az egyes bevitelek között. A  gombbal megnyílik egy 
alpárbeszédpanel, amelyben egy áttekinthető ablakban elvégezheti 
az összes réteg beállításait. 
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Itt a következőket állíthatja be: 

• Méretezés; adja meg, hogy a réteget méretezni kell-e vagy sem 

• Külön méretezés; adja meg, hogy a réteghez külön méretvonalat 
hozzon-e létre vagy sem. Ha ezt a lehetőséget választja, a réteg 
száma felíródik a méretvonalra, hogy a méretvonal azonosítható 
legyen. 

• Csatlakozások méretezése (csak falak esetén); adja meg, hogy 
a csatlakozásnak a rétegben lévő pontjai legyenek-e méretezve 
vagy sem 

A Csatlakozások méretezése beállítás csak a falelrendezésnél 
látható. Ez nem szükséges a födémek, a szerkezeti készelemek és az 
előregyártott vasbetonelemek esetében, mivel itt nem lehetséges a 
csatlakozás. 

 

A fenti példában a következő lehetőségek láthatók: 

• A háromrétegű készelem minden rétege látható, de csak 
néhányuk van méretezve. 
 
Lásd például az 1. réteg (PL 1) és a 2. réteg (PL 2) oldalsó méret-
vonalait a lemez bal oldalán, valamint az 1. réteg (PL 1), 2. réteg 
(PL2) és 3. réteg (PL 3) méretvonalait a lemez mellett. 

• A csak az egyes zsalukban lévő csatlakozási pontokat figyelmen 
kívül hagyja, vagy csak az egyes rétegekben méretezi.  
 
Lásd például a 3. rétegben lévő csatlakozást, amely egy hornyot 
tartalmaz. Ezt az oldalsó méretvonalon nem lesz méretezve. A 3. 
réteg méretvonala kimarad. 
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Megjegyzés: A méretezés külön-külön opció már nem áll rendel-
kezésre a szerkezeti készelem típusú készelemeknél, mivel itt 
nincsenek rétegek. 

 
 

Elrendezéskatalógus, a nyílások és mélyedések méretezési 
beállításainak módosítása 

A Nyílások, mélyedések opciói  a nézet vagy a metszet Geomet-
ria csoportjában a Méretezés lapon található Katalógusok, 
Általános, Elrendezéskatalógus pont alatt átdolgozásra kerültek.  

A Nyílások, mélyedések méretezése pontban a méretezés külön-
külön opció kiválasztásakor mostantól megjelenik a Méretezési 
mód paraméter is.  

Itt meghatározhatja, hogy a nyílásokat vagy a mélyedéseket a Min-
Max pontok vagy az Összes pont szerint szeretné méretezni. Ez 
eltérő eredményeket ad, különösen trapéz alakú nyílások vagy 
mélyedések esetén. Ennek az új opciónak az alapértelmezett 
beállítása a Min-Max pontok. 
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Elrendezéskatalógus, a szerelvények pozíciószáma és méretezése 

A  Katalógusok, Általános, Elrendezéskatalógus alatt a nézetek 
és metszetek tulajdonságaiban a Szövegek lapon a Szerelvények 
pozíciószáma alatt, illetve a Szerelvények alatt a Méretezés lapon a 
Szerelvények feliratozása és a Szerelvények méretezése beállítás 
hozzáadásra került. 

Itt használhatja az összes, csak ezek és ezek nem lehetőségeket 
annak meghatározására, hogy mely szerelvényeket kell 
pozíciószámmal megjelölni, vagy mely szerelvényeket kell mérete-
zni. 

Az összes esetén a méretvonal-index nem lesz használva sem a 
feliratozás, sem a méretezés alapjául. A csak ezek esetén csak a 
beállított méretvonal-indexekkel rendelkező szerelvények kerülnek 
pozíciószámmal feliratozásra vagy méretezésre. Az ezek nem ese-
tén a beállított méretvonal-indexekkel rendelkező szerelvények 
kivételével minden szerelvény pozíciószámmal lesz feliratozva vagy 
méretezve. 
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Elrendezéskatalógus, pont alakú szerelvények feliratozása a 
méretvonalon 

Az abszolút méretezésnél mostantól lehetőség van a pont alakú 
szerelvények feliratozásának aktiválására a méretvonalon. 

Ehhez először válassza ki  a Katalógusok, Általános, Elrendezés-
katalógus alatt a Méretvonalak lapon a Vízszintes és/vagy 
Függőleges méretvonalak alatt a Méretezés paraméternél az abs-
zolút opciót. 

Ezután állítsa be a Méretezés lapon a Szerelvények csoportban a 
Szerelvények speciális méretezése alatt a Név szerint opciót. A 
Méretvonalak kiegészítő szövege pontban jelölje ki a vízszintes, 
függőleges vagy vízsz+függ. lehetőségek egyikét, és határozza 
meg a Sablont a felirathoz. Itt az Allplan Képletszerkesztő 
segítségével egy további szöveget határozhat meg a szerelvények 
felirataként a méretvonalon. 

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a megfelelő szerelvényeknél 

 a Katalógusok, Általános alatt a Szerelvénykatalógusban az 
Elemterv 1 lapon a Méretezési pontok  paraméternél a Méretezési 
pont(ok) beállítást kell kiválasztani! Ha a Min-max pontok van 
beállítva, akkor a megfelelő pont alakú szerelvényeknél nincs feli-
ratozás. 
 

Készfödémelem 

Nyíróerő- és kötéstanúsítványok 

Eddig  a DIN EN 1992-1-1:2011-01 szabvány szerint, a Nyírási va-
salás funkcióval létrehozott nyíróerő- és kötésellenőrzés 
eredménye mindig az Internet Explorerben jelent meg, függetlenül az 
alapértelmezett böngésző beállításától. 

Ezt most megváltoztattuk. Mostantól alapvetően az operációs 
rendszer alapértelmezett böngészőjének beállítását vesszük 
figyelembe. 
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Készelemfal 

A falpanelek funkcióinak cseréje 

Az Allplan 2023-ban a Készelemfal típusa = Falpanel beállítás  az 

Elemrebontás pontban már nem választható. Ehelyett használja  
az Elemrebontás (iWall) funkciót az Elemtípusok = Tömör fal és 
Szendvicsfal pontokban. 

Ezzel  a Borító/Szerelő idom speciális funkció a Szerelvények 

feladatterületen,  a Hüvelyek zuhanásbiztosításhoz funkció  a 

Szerelőelemek alatt és  a Falpanel típusú falak esetén a 

Kiegészítő vasalás funkció már nem használható. Ezenkívül  a Fal 
módosítása a nézetben funkció működése is enyhén módosult. A 

csatlakozóelemek megadásának lehetősége  a Csatlakozóelem 
kézzel történő hozzáadása funkcióval a Falpanel elemtípussal 

együtt megszűnt. A  Fal módosítása a nézetben kiválasztása 
utáni lépés is módosult. Mostantól közvetlenül a funkció kiválasztása 
után az első fal a nézetablakba kerül, és kiválasztható a módosítási 

lehetőségek egyike (  Falelem-geometria módosítása stb.). 

A  Katalógusok, Fal alatt a Falpanel pont megszűnt a Le-
meztípus-katalógus és a Vasalástípus-katalógus bejegyzésekkel 
együtt. Hasonlóképpen, a Falpanel lap a falpanelek gyártásához szü-

kséges speciális beállításokkal  a Katalógusok, Munka-
előkészítés, NC-generátor illesztőprogram-katalógus alatt megs-

zűnt. A  Falprogramok konfigurációi esetében a Falpanel (Elem-
rebontás és Vasalás) bejegyzések megszűntek. 

Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon az illetékes értékesítési 
mérnökhöz vagy a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz Puch-ban. 
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Falmagasságú építészeti mélyedések figyelembevétele iWall-lal 

A falmagasságú építészeti mélyedéseknél (pl.  Ajtó vagy  Fuga 
funkcióval létrehozva), amelyek teljesen elválasztanak egy falat, 

korábban  az Osztások használatánál az elemrebontás a meg-
felelő mélyedésen keresztül történt. 

Ezt most javítottuk. Minden egyes, falat elválasztó, falmagasságú 
mélyedés után egy új falelem kezdődik. 
 

A készelem állapotának figyelmen kívül hagyása minden faltípusnál 
az iWall esetén 

A korábban csak  az Elemrebontás (iWall) funkcióval létrehozott, 
Kompozit kéregfal típusú falakhoz rendelkezésre álló Elemállapot = 
Készelem ignorálása beállítás mostantól minden faltípushoz e-
lérhető. A megfelelő készelemek (pl. nagyon rövid falelemek) - az 
elemállapot beállítása után - a kiértékelések során figyelmen kívül 
lesznek hagyva. 

A beállításhoz jelölje ki a kívánt elemet, és állítsa be manuálisan az 
elem állapotát az Attribútumok lapon az Elemállapotok és -
műveletek csoportban.  

• A megfelelő elem ezt követően ki lesz zárva az átpozícionálásból. 
Már nem fog helyet foglalni a pozíciószámok szokásos számtar-
tományában.  

• Automatikus feliratozás esetén a pozíciószám helyett egy „---” 
jelenik meg a szerkesztővonalon. A pozíciószám vagy a változó 
szövegkép alatti szöveg a szerkesztővonalon is megjelenik.  

• Az elem már nem jeleníthető meg az elemtervben. A lemezszer-
kesztés során azonban az elem továbbra is megjeleníthető, 

például  a Készelemek modellezése funkcióval való 
munkához.  

• A megfelelő készelem kikerül minden értékelésből, például a 
gyártási adatok vagy listák generálásából, a TIM-exportálásból 
vagy az elemterv kötegelt futtatásából. 

• Ez az állapot manuálisan is eltávolítható. 
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Hüvelyeltolás rácsostartókkal való ütközéskor az iWall esetében 

Amikor létrehoz vagy módosít  egy Elemrebontás (iWall) funk-
cióval létrehozott falat, a szerelőhüvelyek automatikus eltolása 
mostantól aktiválható a rácsostartóval való ütközés esetén. Ez ki-
küszöböli az Allplan 2023-ban az időigényes ellenőrzéseket és 
utómunkálatokat, amelyekre korábban szükség volt, például az 
elsőnek elkészült zsalu használatakor annak megakadályozására, 
hogy a második zsaluban lévő hüvelyeket a rácsostartók lelapítsák. 

Annak meghatározása érdekében, hogy el kell-e végezni a hüvelyek 

ellenőrzését és szükség esetén utólagos elmozdítását,  
kibővítettük a Hüvelyek eltolása csoportot az Alapvasalás... pont-
ban a Hüvelyek lapon a További hüvelyparaméterek alpárbes-
zédpanelen. 

A Hüvelyek eltolása csoporthoz hozzáadtuk a Rácsostartókkal 
való ütközés figyelembe vétele = Igen/Nem (jelölőnégyzet) para-
métert. Ez a jelölőnégyzet csak 0°-os Teherhordási irány esetén 

(=rácsostartó függőlegesen az elemben) látható  (beállítás az 
Alapvasalás... lapon az Általános alapvasalás csoportban). A teher-
hordási irány összes eltérő értékére nem lehet beállítást végezni. Itt 
a hüvelyek eltolását szükség esetén kézzel kell elvégezni! 

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az algoritmus teljesen változatlan 
marad. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, megjelenik a Távolság a 
rácsostartó tengelyétől paraméter. Itt adja meg a hüvelyek szerel-
vénye és a rácsostartó tengelye között betartandó távolságot. A 
távolság mindig a szerelvény befoglaló Min-max dobozára vonatko-
zik. 

Megjegyzés: A következő vizsgálatban csak azokat a 
rácsostartókat vizsgáljuk, amelyek az iWall segítségével az automa-
tizmusokkal generálhatók. Ezek a normál rácsostartók és a köztes 
gerendák a Tömörfal, Duplafal és Termofal elemrebontási típusok 
esetében. A Termofal esetében a Kiegészítő rácsostartókat is 
figyelembe vesszük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent említett 
rácsostartók, köztes gerendák vagy kiegészítő rácsostartók kézi 
áthelyezéskor, másoláskor stb., illetve a kézzel létrehozott olyan 

rácsostartó-pótvasak nem lesznek ellenőrizve, amelyek  a 

Póttartó vagy  a Nyírótartó funkcióval lettek beépítve  a 
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Kiegészítő vasalás pontban  az Elemtervben vagy  a Lemez-
feldolgozásban! 

Ha a Rácsostartókkal való ütközés figyelembe vétele opció ak-
tiválva van, és ha a megfelelő elembe egyáltalán vannak 
rácsostartók beépítve, akkor az ütközés ellenőrzése és szükség 
esetén a hüvelyek áthelyezése megtörténik. Ebből a célból a 
hüvelyeket először a meglévő szabályok szerint kell elhelyezni. Ezt 
követően ellenőrizni kell, hogy a hüvelyek a rácsostartó hatásterüle-
tén belül vannak-e. 

A rácsostartó hatásterületét a Távolság a rácsostartó tengelyétől 
alatt beállított érték határozza meg. Ezt a rácsostartó tengelyétől 
balra és jobbra kell alkalmazni. 

Ha a hüvely nem ezen a hatásterületen van, akkor a hüvely érvényes 
pozícióban van. Ha azonban egy hüvely pontosan a rácsostartó ten-
gelyén, illetve attól jobbra vagy balra helyezkedik el a hatásterületen, 
akkor azt át kell helyezni. 

Megjegyzés: Alapvetően csak a rácsostartó tengelye és a hüvelyek 
szerelvényeinek helyzete lesz vizsgálva. A rácsostartó és a szerel-
vény között nincs valódi ütközésellenőrzés! Ezért az olyan lapos 
hüvelyek esetében, amelyek egyáltalán nem ütköznek a 
rácsostartóval, a Rácsostartókkal való ütközés figyelem bevétele 
opciót adott esetben ki kell kapcsolni. 

Az elmozdulás iránya a Hüvelyek eltolása paraméterben beállított 
változattól függ. 

• Ha a csak vízszintes változat van beállítva, a hüvely ennek meg-
felelően a rácsostartó mellett abban az irányban (balra vagy 
jobbra) lesz eltolva, amelyben a rácsostartó mellett elhelyez-
kedik. 
 
Ha a hüvely pontosan a rácsostartó tengelyén fekszik, akkor 
kifelé lesz eltolva (balra vagy jobbra, azaz a súlyponttól elfelé). 
 
Megjegyzés: Ha a Hüvelyelrendezéshez a Súlypont opciót 
választja, a hüvely mindig jobbra tolódik. 
 
A hüvely mindig addig tolódik, amíg a hüvely Min-max mezője tel-
jesen a meghatározott tartományon kívülre nem kerül. 
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• Ha a tetszőleges változat van beállítva, a hüvelyt először vízszin-
tesen, függőlegesen vagy akár tetszőlegesen is mozgatja a 
legrövidebb távolságnak megfelelően. Ha egy rácsostartó 
hatásterületére kerül, akkor addig mozog tovább, amíg a 
hatásterületen kívülre nem kerül. 
 
Ilyenkor a csak vízszintesen változathoz hasonlóan, mindig csak 
vízszintesen mozdul tovább. Az elmozdulás irányára és a hüvely 
Min-max mezőjére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 
csak vízszintes változat esetében. 

Ezt követően ismét ellenőrizni kell, hogy a Hüvelyek lapon a További 
hüvelyparaméterek alpárbeszédpanel Peremtávolságok csoport-
jában a Minimális távolság a nyílásoktól és a Minimális távolság az 

elemszélektől távolságok betartása megtörténik-e  az Alapva-
salás alatt. 

Ha ez a feltétel teljesül, akkor a hüvely érvényes pozícióba kerül. Ha 
viszont a hüvely a kiegészítő elmozdulás miatt túl közel kerül egy 
nyíláshoz, egy elemszélhez vagy a következő, automatikusan ge-
nerált rácsostartóhoz, akkor a hüvely a kiegészítő elmozdulás előtti 
eredeti helyzetben marad, és A hüvelynek a rácsostartótól való 
minimális távolsága távolságütközés miatt nem tartható. Válass-
zon másik paramétereket. üzenet jelenik meg. 
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Javítások az iWall beviteli párbeszédpaneleken 

Az Osztási paraméterek lapon  az Osztások alatt a Hossz 
kerekítése bevitel csak akkor választható ki, ha a Hosszfelosztás 
változatai alatt a Daruk figyelembevétele opciót vagy a Hosszfel-
osztás paraméterei alatt a Súly korlátozása opciót előzetesen kijel-
ölte. A jobb áttekinthetőség érdekében a Hossz kerekítése és a 
Kerekítési érték bevitele ezért közvetlenül a Súly korlátozása bevi-
teli mezője alá került. 

Az  Alapvasalás... alatt a Szállítóhorgony lapon az Oldalsó 
szállítóhorgonyok ellenőrzése opció a Szállítóhorgony definíciója 
csoportban mostantól csak akkor beállítható, ha az Oldalsó 
szállítóhorgonyok csoportban a Létrehozás opciót bejelölték. 
 

Boolean függvények a nézetekben/metszetekben lévő 
mennyiségtestekhez 

A Boolean függvények mostantól olyan készelemekre is alkalmaz-

hatók nézetekben és metszetekben, amelyeket  az Előregyártott 

vasbetonelemek vagy  az Elemrebontás (iWall) funkcióval hoz-
tak létre egy mennyiségtestből. Ezeket eddig csak alaprajzon vagy 
izometrián lehetett alkalmazni. 
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Előregyártott vasbetonelem 

Megszűnt funkciók az Előregyártott vasbetonelem feladatban 

Az Allplan 2023-ban  a Tengelyrács készelemekhez,  a Ten-

gelyrács feloldása készelemekhez és  az Előregyártott vasbe-
tonelemek feladatban a Sátortetősík funkciók már nem válas-

zthatók. Használja helyette a megfelelő  Tengelyrács,  Ten-
gelyrács feloldása és a tetősíkok modellezésére szolgáló funkciókat 

(  Tetősík és  Egyéni síkpár). 
 

Teherhordási irány 3D vektorként 

A szerkezeti készelemek és az előregyártott vasbetonelemek ese-
tében a teherhordási irányt korábban a földgömb modelljének 2D 
szöge határozta meg. A földgömbhöz viszonyítva a 0°-os teher-
hordási irány mindig keleti irányba mutatott. Az északi és a déli pólu-
sokra vonatkozóan külön szabályok voltak érvényben. Ennek 

eredményeképpen egy 2D szög bevitele (pl.  Bevitel két ponttal) 
a tervezettől teljesen eltérő teherhordási irányt eredményezhetett. 
A teherhordási irány 3D vektorként történő közvetlen bevitele eddig 
nem volt lehetséges. Ehhez mindig szükség volt egy kiegészítő 
nézetre. 

Ezt most megváltoztattuk. Az Allplan új verziójában a két 3D pont 
által meghatározott 3D vektorok a nézeti és teherhordási irányok 
megadásakor a Tájolás csoportban adhatók meg. Ekkor a 3D vektor 
jelenik meg a nézet- és a teherhordási irányokhoz a korábbi 2D vek-
tor helyett. Továbbá, a két paraméter, a nézetirány és a Teher-
hordási irány mostantól ugyanazzal a négy, egységes beviteli 

lehetőséggel rendelkezik:  Bevitel két ponttal,  Bevitel három 

ponttal,  Bevitel a középponttal és  Irány megfordítása. 

A szerkezeti készelemek esetében a Tájolás csoporton kívül a 
Gyártási méretek és a Terhelési méretek csoportok is rendel-
kezésre állnak. Ezt a kettőt is megfelelően módosítottuk. 

A Gyártási pozíció vagy a Terhelési pozíció abszolút értékeinek 
beállításakor is a négy standard beviteli lehetőség áll rendelkezésre: 
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 Bevitel két ponttal,  Bevitel három ponttal,  Bevitel a 

középponttal és  Irány megfordítása, mivel a bevitel itt is 3D 
pontokkal történik. A teherhordási irányhoz képest beállításnál a 
korábbi bevitelt hagytuk meg. Itt a korábbi, 2D pontokkal történő 

bevitel maradt a következő változatokkal:  Szögbevitel az al-

aprajzon,  Bevitel két ponttal és  Irány megfordítása. A 2D 
pontokkal történő bevitelre való hivatkozás érdekében a Gyártási 
irány és Terhelési irány paramétereket átneveztük Gyártási irány 
2D-re és Terhelési irány 2D-re. 

A Tájolás csoportban a bevitelek sorrendje mostantól Referencia-
pont, Nézetirány és Teherhordási irány.  

Megjegyzés: A készelemfal (iWall) esetében is felcseréltük a Refe-
renciapont és a Nézetirány beviteli sorrendjét. Ahogy korábban, a 
PythonParts és a 3D-s szilárd testek Tájolása csoportjában a Te-
herhordási irány megadása itt is megszűnik. 
 

Boolean függvények a nézetekben/metszetekben lévő 
mennyiségtestekhez 

A Boolean függvények mostantól olyan készelemekre is alkalmaz-

hatók nézetekben és metszetekben, amelyeket  az Előregyártott 

vasbetonelemek vagy  az Elemrebontás (iWall) funkcióval hoz-
tak létre egy mennyiségtestből. Ezeket eddig csak alaprajzon vagy 
izometrián lehetett alkalmazni. 
 

Zsaluzás 

Zsalutáblák az Objektumok palettán 

Az Objektumok palettán korábban az összes zsalutábla együtt sze-
repelt a Zsalutábla csoportban. 

A jobb megkülönböztetés, a látható vagy láthatatlan kapcsolás, va-
lamint az automatikusan létrehozott és a manuálisan hozzáadott 
zsalutáblák átlátszóságának vagy színének beállítása érdekében a 
zsalutáblák mostantól külön-külön szerepelnek a Zsalutábla auto-
matikusan és a Zsalutábla manuálisan csoportokban. 
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Gyártástervezés 

Vasaláscsoportok a gyártástervezésben 

Eddig csak olyan vasalási csoportok voltak kiválaszthatók és ad-

hatók át a gyártásnak, amelyeknél  – a Gyártási adatok/NC-
generátor pontban történő kiválasztáskor – az MSA opció volt be-

jelölve. Ehhez  a Katalógusok, Munkaelőkészítés, NC-generátor 
illesztőprogram-katalógus alatt a Szűrő lapon a Vastípus = Va-
salási csoportok kiválasztásakor a Hajlítás meghatározása pontban 
beállítható volt a Standard és a felnyitott opció. 

Ha a felnyitott lehetőséget választotta, akkor a vasaláscsoportot 
hosszirányban felnyitotta, a keresztvasakat szükség esetén a 
lábakhoz hegesztve. Az ívelt keresztvasak azonban soha nem voltak 
felnyitva! 

Ez a viselkedés most teljesen át lett dolgozva és kiegészítve: 

• A funkció mostantól azokra a vasalási csoportokra is alkalmaz-

ható, amelyeknél –  a Gyártási adatok/NC-generátor pont-
ban történő kiválasztáskor – a Készelemek vagy az MSA beviteli 
opció van beállítva. 

• Továbbá a Hajlítás meghatározásához mostantól 4 változat áll 
rendelkezésre: hajlított, kihengerelt, hosszában kihengerelt és 
keresztben kihengerelt. 

• Továbbá, a készelemekben lévő vasalási csoportok mostantól 

opcionálisan átirányíthatók egy külön fájlba. Ehhez válassza  a 
Katalógusok, Munkaelőkészítés, NC-generátor illesztőpro-
gram-katalógus alatt a Szűrő lapon az Átirányítás alatt az új 
külön fájl opciót. Ebben az esetben megjelenik a Fájlnév/sablon 
üzenet. Itt az alpárbeszédpanel aktiválásával – az Adatkészítés 
lapon található Gyártási fájlnévvel analóg módon – meghatároz-
hat egy sablont a vasalási kosár fájlnevéhez. 
 

A  a beviteli mező mögötti gombra kattintással egy alpárbes-
zédpanel nyílik meg, amelyben meghatározhatja a Sablont és a 
Változót a fájlnév létrehozásához. Ebből a célból a többi válto-
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zóhoz hozzáadtuk az új GrpNr = Vasalási csoport száma válto-
zót. Az Építőelem nevét (a vasalási csoport nevét) a BTName 
változóval választhatja ki. 

 

Megjegyzés: Az Unitechnik esetében a hálókat szükség esetén ala-
phelyzetbe fordíthatja. Az alaphelyzet azt a síkot jelöli, amelyben a 
meghatározott alapszár helyezkedik el. Ez azonban csak azokra a 
csoportokra vonatkozik, amelyek egy készelemben vannak, mivel a 
szabadon átadott csoportok amúgy is az alaphelyzetükbe kerülnek. 

Az opció aktiválásához válassza  a Katalógusok, Munka-
előkészítés, NC-generátor illesztőprogram-katalógus alatt a Va-
salás lapon a Háló alaphelyzetbe forgatása opciót, a heg. vasalás + 
beáll.- és vágóegység és a hegesztett vasalás változat esetén is. 
Az opció mindig aktív és szürkén ki van jelölve a Beállító- és 
vágóegység esetében. 
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Order attribútumok írása a PXML Delegate fájlokban az NC-adatokba 

Eddig, ha egy PXML-fájl létrehozásánál a bevitelnél  a Kata-
lógusok, Munkaelőkészítés, NC-generátor illesztőprogram-
katalógus alatt a PXML-kiterjesztések lapon a PXML Delegate 
fájlok egyesítése paraméternél az NC-fájlok tartalmazzák a Dele-
gate fájlból származó információkat opciót választotta, akkor csak 
az egyes elemek Delegate fájljából származó ElementInfo bejeg-
yzések kerültek át az NC-fájl (Unitechnik) elemébe. Az NC-
generátor által generált Order attribútumok érintetlenül maradtak. 

Mostantól az Order attribútumok is átkerülnek a Delegate fájlból az 
NC-generátor fájljába. Itt a következő szabályok érvényesek: 

• Ha a Delegate fájl egy attribútuma még nem létezik az NC-fájlban 
(Unitechnik), akkor hozzáadódik. 

• Ha a Delegate fájl egy attribútuma már létezik az NC-fájlban (Uni-
technik), a tartalom felülíródik a Delegate fájl tartalmával. 

• Az NC-fájlban (Unitechnik) létrehozott, de a Delegate fájlban nem 
létrehozott attribútumok érintetlenül maradnak az NC-fájlban. 

 

Nyitott poligonláncok átvitele PXML-fájlba 

A PXML-interfész leírása szerint egy több csúccsal (Vertices) ren-
delkező Shape objektum mindig zárt sokszöget alkot (anélkül, hogy 
az utolsó pont az elsőre esne, mint az Unitechnikben). Egy nyitott 
poligonlánc így úgy kerül felépítésre, hogy a teljes útvonal visszakö-
vethető legyen. 

Eddig az útvonalláncok szakaszonként külön Shape-objektumokon 
keresztül adódtak át. Ez nem sérti az interfész leírását, de nehéz (ha 
nem lehetetlen) így egyértelműen megkülönböztetni az összefüggő 
útvonalláncokat (vonal alakú szerelvények esetén) más szerel-
vényektől (pl. poligonoktól vagy szimbólumszerelvényektől). 

A 2023-as verziótól kezdve tehát a nyílt útvonalláncok átadása az 
interfész szerint történik. Ez esetleg hatással lehet a külső rendsze-
rekre, ha azok nem veszik figyelembe az interfész definícióját (pl. a 
hossz meghatározásánál). 
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Szerelvények megnevezése a listagenerátorban 

A listagenerátorban a szerelvények (pl. Isokorb® XT K-U-F-M4-V1-
REI120-CV50-LR200-X120-H250-7.1 típus) megnevezésének szö-
vege több sorra oszlik, ha már nem fér bele az oszlop rendelkezésre 
álló szélességébe. 

Megjegyzés: A korábbi listákban a listában megadott oszlopszéles-
ségnél hosszabb szövegek már nem kerültek kiírásra. 

Ennek során a program olyan „kedvező” helyet keres, ahol a nevet 
tördelni lehet. A tördelésnél a szóközöket előnyben részesíti. Ha 
nincs szóköz, a rendszer bizonyos speciális karaktereket keres, mint 
például perjel, kötőjel, vessző stb. 

A szöveg dinamikusan tördelődik be a listába. Az oszlopszélességtől 
függően az eredmény eltérő módon jelenhet meg a listákon (vö. pl. 
szerelvénylista, egyedi lemezkiosztás és felmérési lap). 
 

NC-adatok exportálása a TIM-be 

Az Allplan 2023 az utolsó verzió, amely tartalmazza az NC-adatok 
exportálását a TIM-be. A jövőben az NC-adatok közvetlenül a TIM-
ben generálódnak. 

A TIM adatainak generálásakor  a TIM-adatok exportálása funk-
ciónál megjelenik egy üzenet, amely tájékoztat, hogy ez a funkció az 
Allplan jövőbeli verzióiban már nem lesz elérhető! Ez a figyelmeztetés 
a program használatának befejezéséig elnyomható. 

Ezért a gyártási adatok TIM-be történő exportálását az Adatok 
újragenerálása – adatbázisból opcióval állítsa be. Az adatokat ezu-
tán maga a TIM generálja. 
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