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Introducere în versiunea Graitec Advance PowerPack 2015 
 
 

  
 
 

Prin intermediul pachetului de aplicații software Advance PowerPack, utilizatorii programului Autodesk Advance 
Steel vor beneficia de funcționalități și instrumente de lucru suplimentare, ce accelerează întregul proces de 
modelare și detaliere. 

Cu ajutorul instrumentelor de modelare mai rapidă, precum grinda continuă sau prelungirea plăcilor îndoite, dar 
și al noilor tipuri de elemente, cum ar fi grinzile cu secțiune ajurată, în combinație cu noile timpuri de îmbinări, 
integrate într-un nou ribbon ușor de reparat, Advance PowerPack completează utilizarea și funcționalitățile 
programului Autodesk Advance Steel. 
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Ribbon-ul Graitec Advance PowerPack 
 

Comenzi 
 

În ribbon-ul Graitec Advance PowerPack comenzile sunt organizate pe categorii, având iconițe specifice. 

 Ribbon-ul GRAITEC PowerPack pentru versiuniile  Autodesk Advance Steel 2015 (2015.1) cu 
AutoCAD 2015: 

 

 

 Ribbon-ul Graitec Advance PowerPack pe Autodesk Advance Steel 2015 cu Advance CAD 2015: 
 

 
Pe Ribbon-ul Graitec Advance PowerPack există trei categorii: 

 Optimizare - cu comenzi specifice pentru modelare accelerată; 
 Obiecte -  comenzi utilizate pentru crearea de noi elemente; 
 Îmbinări - comenzile din această categorie sunt folosite pentru a crea îmbinări între elemente sau 

pentru a adăuga la un element selectat obiecte suplimentare necesare. 
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Comenzi utile pentru modelare mai rapidă - Optimizare 
 

Grindă succesivă 
 

Această funcționalitate vă permite să desenați grinzi fără a fi necesar să apelați comanda de fiecare dată. 

 Selectați un punct inițial și un punct final pentru prima grindă; 
 Se poate opta în continuare un punct inițial și un punct final pentru a doua grindă; 
 La ultimul punct final, după ce apăsați ENTER, se deschide fereastra de dialog în care puteți modifica 

proprietățile grinzilor desenate într-un singur pas; 
 Grinzile pot fi, de asemenea, modificate separat, după ce închideți și deschideți din nou fereastra de 

dialog pentru fiecare grindă. 
 

Grindă continuă 
 

Această funcționalitate vă permite să desenați grinzi continuu, fără a fi necesar să apelați comanda de fiecare 
dată, precum și să selectați „nodul” de acroșare pentru a începe o grindă nouă. 

 Selectați un punct inițial și un punct final; 
 Punctul final al primei grinzi este considerat automat punctul inițial al celei de-a doua grindă. 

Utilizatorul trebuie să aleagă doar punctul final pentru grinzile următoare; 
 La ultimul punct final, după ce apăsați ENTER, se deschide fereastra de dialog în care puteți modifica 

toate proprietățile grinzilor desenate; 
 Grinzile pot fi, de asemenea, modificate separat, după ce închideți și deschideți din nou fereastra de 

dialog pentru fiecare grindă. 
 

Placă îndoită, creează placă 
 

Această funcționalitate vă permite să creați o nouă placă cu relație de îndoire pe o placă îndoită existentă. 

 Prin aplicarea comenzii și selectarea marginii unei plăci îndoite, se creează de-a lungul acelei margini 
o nouă placă îndoită, astfel reducându-se timpul necesar pentru modelare; 

 Utilizatorul poate modifica relația de îndoire după ce a creat-o. 
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Obiecte model 
 

Grindă ajurată 
 

Grinda ajurată este o grindă compusă. Dimensiunile înălțimii profilului rezultat și dimensiunile golurilor sunt 
preluate din cataloagele producătorilor și adăugate în baza de date. 
 
Grindă ajurată cu goluri hexagonale 

 
 
Grindă ajurată cu goluri octogonale 

 
 
Grindă ajurată sinusoidal 
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Grindă ajurată cu goluri circulare 
 

Grinda ajurată cu goluri circulare este tot o grindă compusă. Dimensiunile înălțimii profilului rezultat și 
dimensiunile golurilor sunt preluate din cataloagele producătorilor și adăugate în baza de date.  

Grindă ajurată cu goluri circulare 

 

Grindă cu goluri 
 

Grinda cu goluri este formată prin crearea unor goluri de-a lungul unei grinzi în I sau al unei grinzi în I sudate. 
Grinda cu goluri este o grindă compusă creată prin indicarea punctului inițial și a punctului final. 
 
 

Grindă cu goluri 

   

Îmbinare cu conectori dispuși în zig-zag 
 
 

Această func’ionalitate vă permite să creați şuruburi/găuri/ancore/conectori în zigzag. Funcția principală a 
acestei caracteristici o constituie faptul că utilizatorul poate comuta între șuruburi/găuri/ancore/conectori din 
fereastra de dialog, fără a fi necesar să creeze din nou o serie de conexiuni variate. Îmbinarea poate utiliza o 
dispunere dreaptă, dar are și 4 tipuri de decalaj, ce permit utilizatorului să dispună conectorii în diferite feluri. 
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Îmbinări 
 

Joantă pentru profile compuse 
Această îmbinare funcționează pentru grinzi sudate, cu secțiune I + 2T sau I + T și a fost concepută pentru 
conectarea a două grinzi/stâlpi. Plăcile care conectează secțiunile pot fi prinse cu șuruburi sau sudate și pot fi 
ajustate și amplasate pe secțiune în diferite modalități. 
 

 
 

Rigidizare compusă 
Această îmbinare funcționează pe grinzi sudate, cu secțiune I + 2T sau I + T și a fost concepută pentru 
dispunerea automată a rigidizărilor pe secțiune. Rigidizările pot fi modificate în funcție de necesitățile 
utilizatorului. 
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Rigidizări placă/grătar 
 

Rigidizările sunt dispuse paralel cu marginea selectată. De asemenea, există o opțiune de dispunere a unor 
rigidizări suplimentare perpendicular pe direcția principală. 
 

 
 

Alte opțiuni utile sunt: 

 Rigidizările amplasate pe o placă sau pe un grătar pot fi poziționate în partea de sus sau în partea de jos; 
 Rigidizările create din secțiuni pot fi rotite sau oglindite; 
 Colțurile externe ale rigidizărilor pot fi ajustate cu teșiri drepte sau rotunde; 
 Lungimea rigidizării rezultă din lungimea marginii selectate, iar dacă se creează decalaje, acestea 

sunt luate în calcul la lungimea rigidizării; 
 Rigidizările perpendiculare pot fi secționate de cele paralele sau pot fi conturate, situație în care 

rigidizările paralele sunt tăiate. 
 

Îmbinare intersecție 
Această îmbinare este folosită pentru a umple distanța dintre cele două elemente selectate cu plăci, distanțiere 
sau cu un alt element cu o anumită secțiune. 

 
Sunt disponibile mai multe opțiuni pentru controlul îmbinării: 

 Numărul de plăci poate fi calculat automat dacă este specificată grosimea; 
 Plăcile pot fi grupate dacă este specificat numărul de plăci cu aceeași grosime; 
 Plăcile pot fi secționate sau nu într-o direcție sau într-alta; 
 Cele două elemente selectate și pachetul de plăci sau secțiunea pot fi conectate cu șuruburi sau 

sudate; 
 Dacă elementele principale și secundare care se intersectează sunt secțiuni, pot fi adăugate rigidizări; 
 De asemenea, dacă se folosește o secțiune pentru conectarea celor două elemente, aceasta poate fi 

rigidizată; 
 Găurile pentru șuruburi pot fi rotunjite sau alungite. 
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Elemente pentru ridicare-fixare 
 

Elementul de agățare este o placă ce are o gaură centrală. Elementele pot fi amplasate automat pe profile, în 
funcție de centrul de greutate al acestora sau pe plăci prin indicarea unui punct pentru ridicare și a pozițiilor 
elementelor de agățare. 

 
Alte opțiuni utile sunt: 

 Placa poate fi tăiată drept sau rotund la colțurile externe; 
 Gaura plăcii poate fi rigidizată cu plăcuțe suplimentare dispuse în jurul acesteia; 
 Elementul poate fi sudat direct pe grindă sau se poate crea o placă perpendiculară suplimentară 

pentru a-l conecta cu șuruburi; 
 Dacă tipul de sudură este în adâncime se pot defini dimensiunile teșirilor; 
 Elementul poziționat pe un profil poate fi dispus în mai multe poziții (sus, jos, stânga sau dreapta) pe 

fețele elementului. 
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Bază de date 
 

Ancore Powers 
 

Noi tipuri de ancore sunt disponibile în fereastra de dialog specifică. 

 

ArcelorMittal - Grinzi ajurate / Grinzi ajurate circular 
 

Grinzi ajurate – au fost adăugate noi tipuri de profile în baza de date 

 
Grinzi ajurate cu goluri circulare – au fost adăugate noi tipuri de profile în baza de date 
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