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Co je nového v Graitec Advance PowerPack 2015 

Vítejte u Graitec Advance PowerPack 2015 
 
 

  
 
Graitec Advance PowerPack 2015 je výkonné rozšíření produktu Autodesk Advance Steel 2015 navržené pro 
zvýšení schopností uživatele, produktivity a efektivity. 

Graitec Advance PowerPack 2015 staví na síle lídra trhu Autodesk Advance Steel zahrnutím sady jedinečných 
nástrojů, šablon a přípojů, které pomohou vylepšit a urychlit zpracování projektu.  

S Graitec Advance PowerPack 2015 budou mít uživatelé přístup k dalším novým nástrojům a funkcím, které jim 
dají konkurenční výhodu.  

Pomocí nástrojů pro rychlejší modelování jako jsou například průběžné kreslení nosníků a extender 
ohýbaných plechů a nových funkcí jako je například prolamovaný nosník s šestiúhelníkovými a kruhovými 
otvory, v kombinaci s inteligentnějšími a automatizovanými šablonami, všemi dokonale integrovanými do 
nového uživatelsky přívětivého pásu karet, se zlepšuje používání aplikace Autodesk Advance Steel a vylepšují 
uživatelské zkušenosti a práce na projektu. 
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Co je nového v Graitec Advance PowerPack 2015 

Pás karet PowerPack Graitec 
 

Příkazy 
 

Příkazy jsou uspořádány na kategorie na pásu karet Graitec Advance PowerPack s konkrétními ikonami. 

 Pás karet PowerPack Graitec na Autodesk Advance Steel 2015 s aplikací AutoCAD 2015: 
 

 

 Pás karet PowerPack Graitec na Autodesk Advance Steel 2015 s aplikací Advance CAD 2015: 
 

 
Existují tři kategorie: 

 Produktivita – s příkazy určenými pro rychlejší modelování; 
 Objekty – s příkazy sloužícími k vytváření nových prvků; 
 Přípoje – příkazy z této kategorie se používají k vytvoření přípojů mezi prvky nebo chcete-li přidat 

další požadované objekty k vybranému prvku. 
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Příkazy užitečné pro rychlejší modelování – Produktivita 
 

Nosník, opakovaně 
 

Tato funkce má schopnost kreslit nosníky bez opakovaného vyvolání příkazu. 

 Vyberte počáteční bod a koncový bod prvního nosníku. 
 Uživatel je nadále schopen vybrat počáteční bod a koncový bod pro druhý nosník a tak dále. 
 Po zadání posledního koncového bodu se po stisknutí klávesy ENTER objeví dialogové okno nosníku 

a uživatel může změnit všechny nakreslené nosníky. 
 Nosníky lze změnit také samostatně, po zavření a opětovném otevření dialogu nosníku pro každý 

nosník. 
 

Nosník, průběžně 
 

Tato funkce má schopnost kreslit nosníky bez přerušení, bez opětovného vyvolání příkazu a výběrem "uzlu" pro 
vytvoření počátku nového nosníku. 

 Vyberte počáteční bod a koncový bod. 
 Koncový bod prvního nosníku je automaticky považován za první bod pro druhý nosník a tak dále. 

Uživatel zadá pouze koncové body dalších nosníků. 
 Po zadání posledního koncového bodu se po stisknutí klávesy ENTER objeví dialogové okno nosníku 

a uživatel může změnit všechny nakreslené nosníky. 
 Nosníky lze změnit také samostatně, po zavření a opětovném otevření dialogu nosníku pro každý 

nosník. 
 

Ohýbaný plech, vytvořit ohyb 
 

Tato funkce má schopnost vytvořit plech s ohybem na existujícím ohýbaném plechu 

 Použitím příkazu a výběrem hrany ohýbaného plechu se vytvoří další plech a ohyb podél této hrany, 
což zkracuje dobu modelování. 

 Uživatel může upravit ohyb po jeho vytvoření. 
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Objektů modelu 
 

Prolamovaný nosník 
 

Prolamovaný nosník je složený nosník. Rozměry výsledné výšky profilu a rozměry otvorů jsou 
shromážděny z katalogů od výrobců a přidány do databáze.  
 
Prolamovaný nosník se šestiúhelníkovým otvorem 

                                          
 
Prolamovaný nosník s osmiúhelníkovým otvorem 

 
 
Prolamovaný nosník se sinusoidovým tvarem otvoru 
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Prolamovaný nosník s kruhovými otvory 
 

Prolamovaný nosník s kruhovými otvory je rovněž složený nosník.Rozměry výsledné výšky profilu a rozměry 
otvorů jsou shromážděny z katalogů od výrobců a přidány do databáze.  

Prolamovaný nosník s kruhovými otvory 

 

Nosník s otvory 
 

Nosník s otvory je tvořen vytvářením otvorů podél I nosníku nebo svařovaného I nosníku. Nosník s otvory je 
složený nosník vytvořený zadáním počátečního a koncového bodu. 
 
 

Nosník s otvory 

   

Prostřídaný styk 
 
 

Tato funkce má schopnost vytvářet prostřídané šrouby/díry/kotvy/spřahovací trny. Hlavní funkce této 
funkcionality je, že uživatel může přepínat mezi šrouby/dírami/kotvami/spřahovacími trny z dialogového okna, 
aniž by bylo nutné znovu vytvořit pole s jiným spojem. Spoj může být přímé pole, ale také obsahuje čtyři typy 
prostřídání, které umožňují uživatelům vytvořit celou škálu kombinací spoje. 
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Přípoje 
 

Složený podélný spoj 
Tento spoje funguje se svařovanými nosníky, profily I + 2T nebo profily I + T a byl navržen pro spojení 2 
nosníků/sloupů. Plechy, které spojují profily, mohou být přišroubovány nebo přivařeny a lze je upravit a umístit 
na profil v mnoha situacích. 
 

 
 

Složené výztuhy 
Tento spoj funguje se svařovanými nosníky, profily I + 2T nebo profily I + T a byl navržen pro zesílení průřezů 
přidáním výztuh. Výztuhy lze upravit podle potřeb uživatele. 
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Výztuhy plechu / roštu 
 

Výztuhy jsou uspořádány rovnoběžně s vybranou hranou. Také je umožňuje vložit další výztuhy kolmé k hlavnímu 
směru. 
 

 
 

Jsou zde další užitečné možnosti: 

 Výztuhy na plechu nebo na roštu mohou být umístěny nad nebo pod. 
 Výztuhy vytvořené z profilů mohou být natočeny nebo ozrcadleny. 
 Vnější rohy výztuh lze upravit také pomocí zaoblení nebo přímého zkosení. 
 Délka výztuh je závislá na délce vybrané hrany a pokud jsou vytvořena odsazení, tyto jsou brány 

v úvahu v délce výztuh. 
 Kolmé výztuhy lze rozdělit pomocí rovnoběžných nebo mohou být vyříznuty. 

 

Spojení v průsečíku 
Toto spojení se používá pro vyplění vzdálenosti mezi dvěma vybranými prvky pomocí plechů nebo profilu. 

 
Existují další možnosti pro kontrolu spoje prvku: 

 Počet plechů lze automaticky vypočítat, pokud je zadána tloušťka. 
 Plechy lze seskupit, pokud je zadán počet plechů se stejnou tloušťkou. 
 Plechy mohou být rozděleny nebo nerozděleny v jednom nebo druhém směru. 
 Dva vybrané prvky a skupina plechů nebo profil lze spojit pomocí šroubů nebo svarů. 
 Pokud protínající se hlavní a vedlejší prvky jsou profily, mohou být přidány výztuhy. 
 Také pokud je použit profil pro spojení dvou prvků, může být k němu přidána výztuha. 
 Díry šroubů mohou být kruhové nebo oválné. 
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Zdvihací oka / díry 
 

Zdvihací oko je plech s centrální dírou.Závěsná oka nebo díry lze automaticky umístit na lineární prvky (profily) 
podle jejich těžiště, nebo je lze umístit na rovinné prvky (plechy) označením bodu závěsného háku a pozice 
závěsných ok. 

 
Jsou zde další užitečné možnosti: 

 Závěsy mohou být rovná nebo se zaoblenými vnějšími rohy. 
 Otvor závěsu může být zesílen pomocí dalších podložek okolo otvoru. 
 Závěs může bát přímo přivařen k prvku nebo lze vytvořit dodatečný kolmý plech pro připojení k prvku 

pomocí šroubů. 
 Pokud se jedná o zahloubený typ svaru, potom lze zadat rozměry zkosení. 
 Závěs umístěný na profilu lze uspořádat v různých polohách (horní, dolní, levý nebo pravý) na 

plochách prvku. 

12  



Co je nového v Graitec Advance PowerPack 2015 

Databáze 
 

Kotvy Powers 
 

Ve speciálním dialogovém okně jsou k dispozici nové typy kotev 

 

Prolamované nosníky ArcelorMittal 
 

Prolamovaný nosník - pro prolamované nosníky byly přidány do databáze nové profily 

 
Prolamovaný nosník s kruhovými otvory – pro tyto nosníky byly přidány do databáze nové profily 
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