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Nowości w modelowaniu
Połączenie z blachą dla „profili złożonych plecami”
To połączenie zostało stworzone szczególnie dla „profili złożonych plecami”. Przerwa między składowymi
profilami jest niezbędna do umieszczenia blachy węzłowej, podczas gdy pozostałe blachy są umieszczane na
półkach profili składowych.
Użytkownik decyduje za pomocą okna dialogowego, który z dwóch profili łączonych ma być docięty (pierwszy,
drugi czy też oba).
Kolejność selekcji jest następująca:
 Wybieramy pierwszy element łączony i zatwierdzamy.


. Uwaga:

Wybieramy drugi element łączony i zatwierdzamy
To połączenie zostało stworzone jako śrubowe.

Połączenie z profilem dla „profili złożonych plecami”
Kolejne połączenie zostało stworzone dla „profili złożonych plecami” to Połączenie z profilem dla „profili
złożonych plecami”. Przerwa między składowymi profilami jest niezbędna do umieszczenia profilu łączącego.
Dodatkowo blachy końcowe mogą być umieszczane na profilach składowych.
Użytkownik decyduje za pomocą okna dialogowego, który z dwóch profili łączonych ma być docięty (pierwszy,
drugi czy też oba).
Kolejność selekcji jest następująca:



Uwaga:

Wybieramy pierwszy element łączony i zatwierdzamy.
Wybieramy drugi element łączony i zatwierdzamy
To połączenie zostało stworzone jako śrubowe.
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„Połączenie z prętem gwintowanym”
„Połączenie z prętem gwintowanym” tworzy pręt/ściąg o przekroju okrągłym albo kwadratowym łączący dwa
elementy (profile, blachy, kratki pomostowe itd.). Sześciokątne, kołowe albo prostokątne elementy z blach,
pełniące rolę podkładek i nakrętek mogą być umieszczane na obu końcach ściągu, jak też po obu stronach
elementów łączonych.
Ściąg może mieć zredukowany przekrój na obu końcach i określonej długości, aby zasymulować gwintowanie.
Połączenie może być stworzone albo poprzez wybór elementów, albo punktów.
Kolejność selekcji jest następująca






Wybierz pierwszy przekrój, albo pomiń, a następnie zatwierdź.
Wybierz drugi przekrój, albo pomiń, a następnie zatwierdź.
Wybierz pierwszy punkt odniesienia, a następnie zatwierdź.
Wybierz drugi punkt odniesienia, a następnie zatwierdź.

Połączenie „Blacha węzłowa stężeń”
To połączenie zostało zaprojektowane, aby tworzyć wielokątne, kołowe i prostokątne blachy węzłowe łączące
dwa lub więcej tężników.
Elementy wybrane do połączenia mogą być zarówno profilami prostymi jak również złożonymi ale zawsze
współpłaszczyznowymi.
Jeżeli w połączeniu występuje element ciągły, na którego długości stworzono blachę węzłową to nazywamy go
„stężeniem ciągłym”, podczas gdy tężniki dochodzące i kończące się na blasze węzłowej nazywamy
„stężeniami dochodzącymi”.
Element oznaczany jako „stężenie główne” to ten względem którego określa się kierunki długości i szerokości w
przypadku blachy prostokątnej.
Poniżej kolejność wyboru:




Uwaga:
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Wybierz stężenia dochodzące i zatwierdź.
Wybierz stężenie ciągłe, albo pomiń i zatwierdź.
Wybierz stężenie główne i zatwierdź.
To połączenie może być zarówno śrubowe jak i spawane.
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Komenda „Belka, wydłuż”
Polecenie to pozwala użytkownikowi modyfikować długość profilu poprzez wskazanie odpowiedniego końca
i określenie wartości wydłużenia/skrócenia albo poprzez wskazanie nowej, całkowitej długości profile.

„Przykrycie podestu” – nowe opcje dla obróbek krawędzi.
Nowy, okrągły kształt otworów przy krawędzi przykrycia podestu jest dostępny dla funkcji „Przykrycie podestu”.
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Nowości w makrze „Structure Designer”
Nowe opcje dla profili o zmiennym przekroju
Pojawiło się kilka nowych opcji na zakładce Rama w polu Definicji Ram Portalowych, które usprawniają
definiowanie profili o zmiennym przekroju
-
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“ Pole „zablokuj” pozwalające na zachowanie zadeklarowanej długości segmentu

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2019

-

Nowa zakładka „Top Special” oraz „Bottom Special” ze specjalnym polem wyboru („Continuous” i
„Splice”) i opcją wydłużenia (początku/końca) dla górnego i dolnego pasa.
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Ulepszenia
„Połączenie na przecięciu” - przypadek szczególny, gdy jeden z elementów jest
pionowy
Gdy funkcja „Połączenie na przecięciu” była wykorzystywana do łączenia profilu pionowego (słupa) oraz
poziomego, to w poprzednich wersjach elementy dystansowe nie były umieszczane poprawnie. Zachowanie to
zostało poprawione.

„Połączenie mijankowe” – edycja długości dybli przenoszących ścinanie
Podczas używania funkcji „Połączenie mijankowe” z wykorzystaniem dybli przenoszących ścinanie, parametr
długości łącznika nie był edytowalny. Niedogodność ta została usunięta.

„Przykrycie podestu” – definicja odległości
Wartości odległości I odstępów zdefiniowane w oknie dialogowym nie odpowiadały tym pomierzonym w modelu.
Niedogodność ta została usunięta.
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Komenda: Rozbij Rysunki/Szczegóły – uchwyty linii wymiarowych
Wykorzystując komendę Rozbij Rysunki/Szczegóły, okazywało się, że niektóre uchwyty linii wymiarowych nie
zachowywałych pierwotnego położenia, co prowadziło do zaskakujących rezultatów. Niedogodność ta została
usunięta.
Dodatkowo wyświetlane jest ostrzeżenie w oknie dialogowym odnoszące się do sytuacji, gdy wymiary nie są
liniowe i relatywne
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Baza danych – Nowe profile zimnogięte Steadmans (przekroje wraz z biblioteką
połączeń)
Została dodana nowa pozycja w profilach zimnogiętych Steadmans.
Tylko w wersji UK, są dostępne dwa pliki .dwg w szablonach połączeń (ConnectionTemplates):
-

Steadmans Eaves Beam Anti Sag Cleats;

-

Steadmans Eaves Brace.

Bazy danych – Nowy szablon BOM dla wersji włoskiej
Dostępny jest nowy, włoski szablon BOM:

Bazy danych – wyświetlanie dokładnego przekroju profilu dla przekroju użytkownika
ProfilUmbra
Dokładny przekrój nie był wyświetlany dla profile użytkownika ProfilUmbra. Niedogodność ta została usunięta.

Przekrój standardowy
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Przekrój dokładny

