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Ribbon-ul GRAITEC PowerPack

În ribbon-ul Graitec PowerPack comenzile sunt organizate pe categorii, având 
iconițe specifice.
•	 Ribbon-ul GRAITEC PowerPack pentru versiunea Autodesk Advance Steel 

2015 cu AutoCAD 2015:

•	 Ribbon-ul Graitec PowerPack pentru versiunea Autodesk Advance 
Steel 2015 cu Advance CAD 2015:

Comenzi specifice pentru 
modelare rapidă

Comenzi pentru crearea noilor 
elemente

Comenzi folosite pentru crearea 
îmbinărilor între elemente 
sau pentru a adăuga obiecte 
suplimentare necesare pentru un 
element selectat

Comenzi

Comenzi utile pentru modelarea mai rapidă - Optimizare
Grindă succesivă
Acestă funcționalitate accelerează procesul de modelare, 
permițând desenarea succesivă a mai multor grinzi, fără 
a fi necesară deschiderea sau închiderea ferestrei de 
proprietăți a secțiunii după fiecare grindă. La final, faceți 
clic pe Înapoi pentru a modifica toate grinzile adăugate 
simultan.

Similar trasării poliliniilor, această funcționalitate se 
bazează pe același principiu  ca în cazul funcționalității 
Grindă succesivă, diferența constând în faptul că utilizatorul 
poate crea o secțiune continuă și în mai multe direcții. Se 
acroșează  punctele existente (de exemplu, un plan 2D) 
sau doar se schimbă direcția mouse-ului și se tastează o 
lungime. După aceasta, se tastează Enter pentru a modifica 
simultan proprietățile grinzilor. 

Grindă continuă

Extindeți rapid o o placă îndoită cu alte plăci îndoite, cu ajutorul noii funcționalități 
Prelungire placă îndoită. Selectând muchia unei plăci, această funcționalitate creează 
pe aceeași muchie o nouă placă îndoită, cu aceleași dimensiuni și setări ca placa 
selectată, apoi se poate ajusta dimensiunea folosind punctele de acroșare ale obiectului 
și fereastra îndoiturii pentru a schimba unghiul.

Placă îndoită/ creează placă



Obiecte model

Creați în model Grinzi ajurate cu goluri hexagonale, (prefabricate, de exemplu, 
ArcelorMittal),  apoi se pot conecta cu alte elemente folosind diferite tipuri de 
îmbinări din Galeria de îmbinări sau îmbinări incluse în PowerPack. De asemenea, 
grinda ajurată poate fi detaliată în diferite tipuri de planșe (de 
subansamblu, de piese), iar lungimea și greutatea acesteia este 
inclusă în listele de materiale.

Grindă ajurată  hexagonal / octogonal / sinusoidal

Grindă ajurată

Grindă ajurată cu goluri circulare
Acestă funcționalitate vă 
permite să modelați grinzi 
ajurate predefinite, în funcție 
de înălțimea și dimensiunea 
golurilor. Aceste tipuri de grinzi se 
regăsesc în cataloagele de profile 
Arcelor Mittal. 

Grindă cu goluri - ideală pentru multiple 
situații întâlnite în practica curentă, de 
exemplu traversarea instalațiilor electrice 
sau sanitare prin golurile de pe inima 
profilului, această comandă vă permite să 
modelați o grindă cu goluri creată dintr-o 
grindă în I sudată sau o secțiune standard.  

Grindă cu goluri

Această comandă permite dispunerea de șuruburi/găuri/ancore/
conectori în zigzag, utilizatorul putând să comute între șuruburi/găuri/
ancore/conectori fără a fi necesar să recreeze un model cu o îmbinare 
diferită. Folosită pe o singură placă sau pe mai multe elemente, 
îmbinarea poate dispune șuruburile în șiruri drepte sau le poate dispune 
decalat, existând patru modalități de decalare.

Îmbinare în zigzag

Bibliotecă

Ancore Powers ArcelorMittal 
Au fost adăugate baze de date și cataloage pentru “Anchor Powers” și grinzi ajurate 

predefinite ArcelorMittal

Definiți grinda și cu ajutorul ferestrei de proprietăți poziționați și 
ajustați goluri după cum este necesar. Ca și grinzile ajurate, grinda cu 
goluri poate fi detaliată în planșe de piese și planșe de subansamblu, 
iar lungimea și greutatea acestui obiect sunt considerate în listele de 
materiale. 



Îmbinări

Joantă pentru profile compuse

Urechi de agățare

Rigidizări placă/grătar

Rigidizare compusă

Îmbinare intersecție

Această tip de îmbinare poate fi utilizată pentru grinzile cu secțiune 
sudată (secțiune I + 2T sau I + T) și a fost concepută pentru a conecta  
două grinzi sau doi stâlpi. Se poate opta pentru o îmbinare cu șuruburi 
sau îmbinare sudată pe toate tălpile și inimile profilelor sau o combinație 
între acestea, cu diferite opțiuni implicite pentru dispunerea găurilor, 
dimensiunea plăcilor, a sudurilor și multe altele.

Pentru ridicarea elementelor la poziție, cu macaraua, pentru montare în 
șantier, elementele sau subansamblurile sunt prevăzute încă din atelier 
cu urechi de agățare. Această comandă creează automat urechi de 
agățare pe elemente sau pe subansambluri, luând în considerare centrul 
de greutate al acestora. Pentru subansamblurile mari, ce necesită mai 
multe urechi de agățare, se poate indica și punctul de agățare în cârlig, 
în funcție de centrul de greutate al subansamblului. Urechea de agățare 
poate fi configurată: se pot ajusta forma, dimensiunea și pozițiile 
găurilor, forma urechii de agățare, se pot dispune rigidizări pentru gaură 
sau se poate alege modalitatea de prindere a urechii de agățare pe 
subansamblu – cu sudură sau prin intermediul șuruburilor. 

Adeseori, plăcile sau grătarele folosite pe platforme necesită rigidizare. 
Îmbinarea “Rigidizări placă/grătar” din Advance PowerPack creează 
rigidizări din plăci sau secțiuni dispuse paralel cu marginea selectată 
sau în diverse combinații. Cu ajutorul opțiunilor se pot dispune rigidizări 
suplimentare, perpendicular pe direcția principală, elementelor de 
rigidizare pot fi poziționate deasupra sau sub placă, se pot adăuga teșiri 
pe margini, condițiile de intersectare pentru rigidizările perpendicular și 
multe altele.

Adăugarea și dispunerea mai multor rigidizări pe o Grindă compusă 
se realizează cu ușurință cu ajutorul noii îmbinări Rigidizare compusă.  
Îmbinarea funcționează pe grinzi compuse sudate (secțiune I + 2T 
sau I + T) prin adăugarea uneia sau mai multor rigidizări. Formele și 
dimensiunile rigidizărilor sunt ușor de ajustat, simultan sau individual, 
precum și dispunerea și prelucrările pentru sudură.

În anumite situații particulare, este necesară conectarea unei grinzi sau 
a unei plăci cu un alt element situat deasupra sau dedesubtul acestora. 
Dacă există, golul dintre cele două elemente trebuie să fie umplut 
cu distanțiere sau cu un element realizat dintr-un profil. Îmbinarea la 
intersecție calculează automat grosimea și numărul de plăci necesare 
sau dimensiunea necesară a profilului. Pe inima profilului se pot dispune 
automat și rigidizări. Prinderea dintre elemente poate fi realizată prin 
șuruburi (goluri circulare sau alungite) sau cu sudură. 



Prin intermediul pachetului de aplicații software GRAITEC 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, GRAITEC Advance PowerPack completează utilizarea și 
funcționalitățile programului Autodesk Advance Steel.



GRAITEC Innovation SAS
Tel. : +33 (0)1 69 85 56 22
Email : info.france@graitec.com
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GRAITEC, dezvoltator internaţional de soluţii BIM, CAD şi de 
analiză structurală în sectorul AEC şi reseller global de produse 
Autodesk va continua să dezvolte, să disttibuie şi să asigure 
servicii de asistenţă tehnică pentru soluţiile integrate BIM 
Autodesk&GRAITEC.  

Autodesk Advance Steel  acccelerează și automatizează procesul 
de detaliere; prin intermediul pachetului de aplicații Advance 
Power Pack, pachet dezvoltat de către GRAITEC; utilizatorii 
programului  Advance Steel vor beneficia constant de noi  
funcționalități suplimentare și de instrumente avansate de lucru 
ce vor aduce un plus de performanță.

Francis Guillemard, CEO GRAITEC declara: “De peste 28 de ani 
furnizăm tehnologii avansate, precum şi servicii de suport 
şi asistență tehnică dedicate; dorim să continuăm în aceeași 
manieră.  Prin pachetul de aplicații GRAITEC Advance PowerPack, 
special conceput pentru programul Autodesk Advance Steel, 
vom putea oferi o serie de îmbunățățiri și implementări pentru a 
răspunde în permanență cerințelor cât mai variate și mai diverse 
venite din partea clienților noștri.“

GRAITEC Advance 
PowerPack aduce un 
plus de performanță 

utilizatorilor 
Autodesk Advance Steel 

MAREA BRITANIE
GRAITEC Marea Britanie - Southampton
Tel. :   02380 868947
Email : sales@graitec.co.uk

GRAITEC Marea Britanie - Bradford 
Tel. :  01274 532919
Email : sales@graitec.co.uk

GRAITEC Marea Britanie - Durham 
Tel. :  0191 374 2020
Email : sales@graitec.co.uk

GRAITEC Marea Britanie - Nottingham 
Tel. :  0115 969 1114
Email : sales@graitec.co.uk

GERMANIA
GRAITEC Germania - Essen
Tel. : +49 (0) 201 / 64 72 97-50
Email : info.germany@graitec.com

GRAITEC Germania - Leipzig
Tel. : +49 (0) 341 / 523 8000-5
Email : info.germany@graitec.com

GRAITEC Germania - München
Tel. : +49 (0) 89 / 92 13 10 09-0
Email : info.germany@graitec.com

GRAITEC Germania - Bedburg-Hau
Tel. : +49 (0) 2821 / 790 70-00
Email : info.germany@graitec.com

ASIA, CANADA, SUA

GRAITEC SUA - Los Angeles
Tel. : 1-800-724-5678
Email : info.usa@graitec.com

GRAITEC SUA - Houston
Tel. : 1-800-724-5678
Email : info.usa@graitec.com

GRAITEC India - Mumbai
Tel. : +91 22 6181 8328
Email :  info.india@graitec.com

GRAITEC Canada - Québec
Tel. : (450) 674-0657 ext 300
Email :  info.canada@graitec.com

GRAITEC Franța - Aix-en-Provence
Tel. : +33 (0)6 76 13 35 58 
Email : info.france@graitec.com

FRANȚA
GRAITEC Franța - Paris
Tel. : : +33 (0)1 69 41 74 10
Email :  info.france@graitec.com

GRAITEC Franța - Nancy
Tel. : +33 (0)3 83 44 68 46
Email :  info.france@graitec.com

GRAITEC Franța - Lyon
Tel. : +33 (0)4 78 71 02 02
Email :  info.france@graitec.com

GRAITEC Franța - Nantes
Tel. : +33 (0)2 40 73 19 23
Email :  info.france@graitec.com

GRAITEC Franța - Toulouse
Tel. : +33 (0)5 61 00 48 17
Email :  info.france@graitec.com

EUROPA CENTRALA și de EST

GRAITEC Rusia - Moscow
Tel. : +7(495) 225-13-65
Email :  info@graitec.ru

GRAITEC Republica Cehă - Prague
Tel. : +420 244 016 055
Email : info@graitec.cz

GRAITEC Republica Cehă - Brno
Tel. : +420 538 728 742
Email : info@graitec.cz

GRAITEC Italia - Venice
Tel. : +39 041 5801088
Email : info.italia@graitec.com

GRAITEC România - Bucharest
Tel. : +40 (21) 410 0119
Email :  info@graitec.ro

GRAITEC Polonia - Krakow
Tel. : +48 12 639 25 00  
Email :  info.poland@graitec.com


