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Categorie nouă
În ribbon-ul Graitec PowerPack a fost adăugată o categorie nouă pentru crearea panourilor de sticlă.
 Ribbon-ul GRAITEC PowerPack pe Autodesk Advance Steel 2015.1 cu AutoCAD 2015:

Date despre geam
Această caracteristică permite memorarea profilelor care vor fi folosite la inserarea panourilor de sticlă. Există
două moduri de selectare a grinzilor de intrare:
 Deschideți fereastra de dialog și selectaţi din lista derulantă profilele care vor fi folosite la inserarea
panourilor de sticlă.
 Selectați profilele existente care vor fi folosite la inserarea panourilor de sticlă și apoi deschideți
opțiunea „Date despre geam”.

Dacă este necesar, panoul de sticlă poate fi decalat față de axă.
Important!

Trebuie să salvaţi fiecare profil care va fi folosit la inserarea panourilor de sticlă, folosind funcția
„Inserare geam”.
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Definiție panouri
Această caracteristică permite crearea mai multor straturi de sticlă.
 Selectați numărul și tipul straturilor de sticlă ce vor compune panoul.

Inserare geam
Această caracteristică permite crearea panourilor de sticlă. Înainte de a utiliza comanda „Inserare geam”,
profilele trebuie să fie salvate din fereastra „Date inserare geam”. În caz contrar, acestea nu vor fi recunoscute
și panourile de sticlă nu vor fi create.
 Prin aplicarea comenzii și selectarea profilelor ce compun conturul, panourile de sticlă vor fi create
între profilele respective.
Notă:
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Profilele trebuie să formeze un contur închis, altfel panourile nu vor fi create.
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Listă panouri de sticlă
Puteți obține automat o listă de panouri de sticlă cu unul sau mai multe straturi de sticlă, folosind comanda
specifică.
 Panourile de sticlă trebuie să fie selectate înainte de crearea unei liste de panouri de sticlă.
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Tip nou de îmbinare
Acoperire platformă
Îmbinarea Acoperire platformă creează plăci sau grătare peste grinzile selectate.
 Pentru aplicarea comenzii, trebuie să selectați zona (creată utilizând comanda „Definește suprafața de
închidere”) sau grinzile de pe conturul platformei.
 Dacă selectați zona, va apărea un mesaj care vă va solicita să selectați grinzile după care se
decupează, după care vor fi create plăcile sau grătarele.
 În cazul selectării grinzilor de pe contur, trebuie să selectați grinzile interioare pentru a împărți plăcile
sau grătarele.

Conturul platformei poate avea orice formă. Gratarele sau plăcile vor fi create în funcţie de chenarul platformei.
De asemenea, puteți realiza decupări interioare suplimentare, specificând distanța de la centrul de greutate al
platformei.
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Cu ajutorul acestei îmbinări se poate realiza cu ușurință acoperirea unei pasarele.

Decupare după element curb
Îmbinarea „Decupare după element curb” taie o țeavă dreaptă cu o țeavă curbată. Precizia conturului decupat
poate fi setată din fereastra de dialog, selectând numărul de puncte și factorul.
 Pentru aplicarea comenzii, trebuie să selectați prima grindă care este tăiată la capăt și apoi să
selectați cea de-a doua grindă, care este țeava curbată.
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Îmbinarea „Decupare după element curb” poate fi folosită, de asemenea, la tăierea unei plăci după o țeavă
curbată.
 Pentru aplicarea comenzii, trebuie să selectați placa ce va fi tăiată la capăt și apoi să selectați țeava
curbată.

Dacă elementul suport este un profil din tablă îndoită, acesta va putea fi, de asemenea, tăiat după o țeavă
curbată.
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Îmbunătățire pentru grinzi ajurate/ajurate circular/cu goluri
Grindă ajurată
A fost adăugată o nouă opțiune pentru crearea grinzilor ajurate definite de utilizator.
Utilizatorul poate seta valori pentru grosimea inimii și a tălpii, precum și pentru înalțimea și lățimea noilor
secțiuni.

Manager catalog
Acesta este un instrument nou pentru adăugarea de noi cataloage pentru grinzi ajurate hexagonal sau grinzi
ajurate circular.
Se pot adăuga caracteristicile secțiunii, distanța și dimensiunile golurilor.
Cataloagele existente pot fi editate sau salvate cu nume noi pentru modificări.
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Îmbunătățire pentru comanda Rigidizări placă/grătar
Rigidizări placă/grătar
Această îmbinare creează rigidizări paralele și perpendiculare cu marginea selectată. Rigidizările pot fi plăci si
secţiuni de cornier. Această îmbunătăţire constă într-un tip nou de secțiune: secțiune platbandă.

Rigidizările pot fi create pe un grătar sau o placă de orice formă. În plus, dacă placa sau grătarul are contururi
interioare, rigidizările vor realiza împărțirea în acea zonă.
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Licenţă
Utilitar de licenţă
Acest instrument vă ajută să activați, împrumutați sau returnați licența, pentru a o putea folosi pe alte
computere.
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