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Co je nového v PowerPack pro Advance Steel 2020.1
Novinky
Počínaje touto verzí (Update 1 verze 2020) lze celý model vytvořený v aplikaci Advance Steel nebo
pouze vybrané části z modelu exportovat do formátů IGES a STEP.
Tato nová funkce pomáhá uživateli zvýšit produktivitu při odesílání souborů do aplikací jiných výrobců pro
proces výroby.
Možnosti jsou dostupné v rámci stávajících příkazu Export dílů do ACIS a Export modelu do ACIS:

3

Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2020.1
Vylepšení přípojů
Update 1 pro PowerPack pro Advance Steel 2020 obsahuje řadu vylepšení a oprav:


Zakrytí plošiny - zlepšení konzistence chování pro volbu "všechny stejné"



Křížové spojení





o

Oprava související s vytvářením oválných děr

o

Oprava týkající se tvorby a chování svarů výztuh

Přípoj vazníku na hlavu sloupu
o

Oprava polohy zkosení pro šikmé výztuhy

o

Oprava svarů výztuh

Zakřivená čelní deska
o

Oprava týkající se svaru mezi plechem a hlavním prvkem

o

Zlepšení a oprava padání v určitých případech

o

Obecné zlepšení zarovnání plechu

o

Vylepšení týkající se konkrétního pracovního postupu uvnitř makra

o

Vylepšení týkající se umístění šroubů

o

Oprava chování přípoje, když je sekundární prvek zakřivený

o

Oprava polohy plechu při změně osy hlavního nosníku

o

Přidány karty "Svary" pro ovládání parametrů uvnitř makra

Vylepšení databáze
Update 1 pro PowerPack pro Advance Steel 2020 provede aktualizaci a opravu následujících databází:


BALEX profily C a Sigma



KINGSPAN profily SBS Sigma

Tenkostěnné
Pokud jde o aktualizaci 2020.1 přípojů pro tenkostěnné profily, máme následující vylepšení:


Přípoj nespojité vaznice – oprava umístění šroubů při nastavení Typu přípojky na Úhelník



Připojení vaznice – zlepšení chování šroubů při vytvoření svaru mezi úchytkou a hlavním
nosníkem

Přidaná flexibilita pro vytvoření přípoje podle standardního katalogu Připojení vaznice - jedna vaznice:
jakmile je spoj vytvořen a je zjištěn záznam v knihovně, uživatel může definovat převis vaznice, aniž by
musel zaškrtnout políčko „Nekatalogový“ na kartě Knihovna (pole se seznamem „Typ přesahu vaznice“ je
vždy aktivní).
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