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Nowości 

Począwszy od Aktualizacji 1 wersji 2020, cały model Advance Steel lub tylko wybrane części modelu 
mogą być eksportowane w formatach .IGES i .STEP. 

Ta nowa funkcjonalność pomaga użytkownikowi być bardziej produktywnym, jeśli chodzi o wysyłanie 
plików do aplikacji firm trzecich w procesie produkcyjnym. 

Opcje są dostępne w ramach istniejących poleceń Eksportu części do ACIS i Eksportu modelu do ACIS: 
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Usprawnienia połączeń inteligentnych 

Aktualizacji 1 do PowerPack for Advance Steel 2020 zawiera serię ulepszeń i poprawek: 

 Pokrycie podestu - poprawa w zakresie spójności zachowania wewnątrz makra, dla opcji 
"Wszystkie jednakowe" 

 Połączenie na przecięciu 

o Korekta związana z tworzeniem otworów wydłużonych 

o Korekta dotycząca tworzenia i zachowania spoin żeber 

 Belka na słupie 

o Korekta położenia ukosować dla skośnych żeber usztywniających 

o Korekta dotycząca spoin dla żeber usztywniających 

 Zakrzywiona blacha czołowa 

o Korekta dotycząca spoiny między blachą a głównym elementem 

o Usprawnienie w celu skorygowania awarii w konkretnym scenariuszu 

o Ogólne ulepszenia w zakresie wyrównywania blach 

o Ulepszenia dotyczące konkretnego przepływu pracy wewnątrz makra 

o Ulepszenia w zakresie pozycjonowania śrub 

o Korekta zachowania się połączenia, gdy element drugorzędny jest zakrzywiony 

o Korekta położenia blachy przy zmianie osi belki głównej 

o Dodano zakładkę "Spoiny" do kontroli parametrów z wnętrza makra 

Aktualizacje baz 

Aktualizacji 1 do PowerPack for Advance Steel 2020 uaktualni i odpowiednio skoryguje następujące 

bazy danych: 

 BALEX profile C oraz Sigma 

 Kingspan SBS profile Sigma 

Połączenia dla profili zimnogiętych 

W odniesieniu do aktualizacji 2020.1 dla przegubów walcowanych na zimno, mamy następujące 
ulepszenia: 

 Połączenie płatwi jednoprzęsłowej – Poprawa zachowania się śrub przy włączonym spawie 

pomiędzy łącznikiem i belką 

 Połączenie płatwi – Poprawa zachowania śrub przy włączonej spoinie pomiędzy łącznikiem i 
belką główną  

Dodano większą elastyczność tworzenie połączeń dla standardowego katalogu Połączenia płatwi 
jednoprzęsłowej: po utworzeniu połączenia i wykryciu wpisu w bibliotece, użytkownik może zdefiniować 
przewieszenie płatwi bez konieczności zaznaczania pola wyboru "Niestandardowy" w zakładce Biblioteka 
(pole wyboru "Typ rzutu płatwi" jest zawsze aktywne). 

 


