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Graitec Advance PowerPack 2015

Graitec Advance PowerPack 2015 jest wydajnym rozszerzeniem programu Autodesk Advance Steel 2015
przygotowanym w celu zwiększenia możliwości, wydajności oraz produktywności użytkowników podczas
pracy w programie.
Graitec Advance PowerPack 2015 wzmacnia funkcjonalność Autodesk Advance Steel poprzez wprowadzenie
zastawu unikalnych narzędzi, szablonów oraz połączeń zaprojektowanych w celu przyspieszenia pracy
z projektem.
Dodatkowe narzędzia oraz funkcjonalności wprowadzone w Graitec Advance PowerPack 2015 pozwolą
użytkownikom uzyskać przewagę konkurencyjną.
Za pomocą narzędzi do szybszego modelowania, takich jak możliwość błyskawicznego modelowania belek,
rozszerzenie dla blach giętych, inteligentne belki ażurowe czy nowe połączenia, pogrupowanych na nowej
dedykowanej wstążce, Autodesk Advance Steel usprawnia przepływ pracy z projektem.
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Wstążka Graitec Advance PowerPack
Polecenia
Polecenia podzielone na kategorie są dostępne na wstążce Graitec Advance PowerPack.



Wstążka Graitec Advance PowerPack dla Autodesk Advance Steel 2015 na platformie AutoCAD
2015:



Wstążka Graitec Advance PowerPack dla Autodesk Advance Steel 2015 na platformie AdvanceCAD
2015:

Polecenia zostały podzielone na trzy główne kategorie:
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Wydajność — specjane polecenia do zwiększenia wydajności modelowania;
Obiekty — polecenia do wtawiania nowych elementów;
Połączenia — polecenia z tej kategorii są używane do tworzenia połączeń między elementami lub
dodania dodatkowych obiektów do wybranego elementu.
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Przydatne polecenia do szybszego modelowania — Wydajność
Belka, powtórz
Opcja daje możliwość wstawiania belek bez konieczności ponownego wywoływania polecenia.






Wybierz punkt początkowy i punkt końcowy dla pierwszej belki.
Użytkownik nadal może wybrać punkt początkowy i punkt końcowy dla drugiej belki.
W ostatnim punkcie końcowym, po naciśnięciu ENTER pojawia się okno dialogowe belek i użytkownik
może zmienić jednocześnie wszystkie wstawione belki.
Belki mogą również być zmienione osobno, po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego
dla pojedynczej belki.

Belka, kontynuuj
Opcja daje możliwość ciągłego wstawiania belek bez konieczności ponownego wywoływania polecenia i wyboru
punktu początkowego dla nowej belki.






Wybierz punkt początkowy i punkt końcowy.
Punkt końcowy pierwszej belki jest automatycznie użyty jako pierwszy punkt dla drugiego belki.
Użytkownik wybiera jedynie punt końcowy dla kolejnych belek.
W ostatnim punkcie końcowym, po naciśnięciu ENTER pojawia się okno dialogowe belek i użytkownik
może zmienić jednocześnie wszystkie wstawione belki.
Belki mogą również być zmienione osobno, po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego
dla pojedynczej belki.

Blacha gięta, utwórz zagięcie
Funkcja pozwala na wstawienie nowej blachy wraz z zagięciem na istniejącej blasze giętej




Wybierając krawędź blachy giętej tworzona jest nowa blacha oraz zagięcie wzdłuż tej krawędzi, co
redukuje czas modelowania elementów giętych.
Użytkownik może dopasować zagięcie już po wstawieniu.
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Obiekty modelu
Belka ażurowa z otworami wielobocznymi
Belka ażurowa jest profilem złożonym.Wysokości profili oraz wymiary otworów są zgodne z katalogami
producentów dodanych do bazy danych.
Belka ażurowa z otworami sześciokątymi

Belka ażurowa z otworami ośmiokątnymi

Belka ażurowa z otworami sinusoidalnymi
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Belka ażurowa z otworami kołowymi
Belka ażurowa z otworami kołowymi również jest wstawiana jako profil złożony.Wysokości profili oraz wymiary
otworów są zgodne z katalogami producentów dodanych do bazy danych.
Belka ażurowa z otworami okragly

Belka z otworami
Belki z otworami są tworzone poprzez wstawienie otworów wzdłuż belek dwuteowych lub dwuteowych
spawanych. Belka z otworami jest profilem złożonym utworzonym przez wskazanie punktu początkowego
i końcowego belki.
Belka z otworami

Połączenie mijankowe
Nowa opcja dająca możliwość utworzenia połączenia mijankowego dla śrub/otworów/kotew/sworzni.
Użytkownik może bezpośrednio w oknie połączenia zmienić rodzaj wzorca śruby/otwory/kotwy/sworznie, bez
konieczności tworzenia połączenia na nowo. W ten sposób można szybko zmienić np. śruby na otwory.
Wzorzec rozmieszczenia może być prosty lub można wybrać 4 różne sposoby rozmieszczenia elementów
zależnie od sytuacji.
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Połączenia
Złącze złożone
To połączenie działa dla profili spawanych, dwuteownika i 2-ch teowników oraz dwuteownika i teownika.
Połączenie pozwala połączyć ze sobą 2 belki lub 2 słupy. Blachy wstawione przez połączenie mogą być
spawane lub śrubowane oraz umieszczone w różnych miejscach profili zależnie od sytuacji.

Żebro złożone
To połączenie działa dla profili spawanych, dwuteownika i 2-ch teowników oraz dwuteownika i teownika.
Połączenie pozwala wzmocnić profile poprzez zastosowanie dodatkowych żeber. Żebra można dostosować
według potrzeb użytkownika.
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Żebra blach / krat
Połączenie pozwala rozmieścić żebra równolegle do wybranej krawędzi blachy lub kraty pomostowej. Ponadto
dostępna jest opcja zastosowania dodatkowych żeber prostopadłych do kierunku głównego.

Dostępne są dodatkowe przydatne opcje:







Żebra umieszczone na blasze/kracie pomostowej powyżej lub poniżej elementu.
Żebra utworzone z profili mogą być obrócone oraz odbite lustrem.
Zewnętrzne narożniki żeber można wykończyć przy pomocy prostych lub zaokrąglonych ukosowań.
Długość żeber wynika z zastosowanych offsetów od krawędzi blachy/kraty.
Żebra prostopadłe mogą zostać podzielone przez żebra główne (równoległe).

Połączenie na przecięciu
Połączenie jest używane do wypełnienia odległość między dwoma wybranymi profilami poprzez zastosowanie
podkładek z blach lub profili.

Wewnątrz połączenia są dostępne dodatkowe opcje:









Ilość blach może być automatycznie obliczona jeżeli określono ich grubość.
Można grupować blachy o takiej samej grubości.
Blachy mogą zostać podzielone w różnych kierunkach.
Dwa wybrane elementy oraz grupa blach mogą być ze sobą śrubowane lub spawane.
Jeżeli łączonymi elementami są profile to można zastosować dodatkowe żebra.
Dodatkowo, jeżeli łączącym elementem jest profil to również dla niego można zastosować żebro.
Otwory pod śruby mogą być okrągłe lub podłużne.
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Zaczepy / otwory
Zaczep stanowi blacha z otworem w środku.Zaczepy lub otwory mogą być automatycznie rozmieszczone
na elementach liniowych (profilach) zależnie od położenia ich środka ciężkości lub na elementach
powierzchniowych (blachach) w punkcie podania lokalizacji zaczepu/otworu.

Dostępne są dodatkowe przydatne opcje:
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Zaczep może zawierać proste lub wyokrąglone naroża.
Otwór zaczepu można usztywnić przy pomocy dodatkowych płytek dookoła otworu.
Zaczep może być spawany bezpośrednio do łączonego elementu lub można zastosować dodatkową
prostopadłą blachę śrubowaną do elementu.
Dla spoin można użyć przygotowania pod spawanie.
Zaczep na profilu może być umieszczony w różnych miejscach elementu (góra, dół, lewa, prawa).
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Baza danych
Kotwy Powers
W oknie dialogowym dostępne są nowe rodzaje kotew

ArcelorMittal - Belki ażurowe
Belki ażurowe o otworach wielobocznych - nowe profile dodane do bazy danych

Belki ażurowe o otworach kołowych - nowe profile dodane do bazy danych
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