yper Steel jest nak³adk¹ na AutoCAD-a R14, która pracuje w rodowisku Windows NT 4.0. Ta najnowsza
aplikacja stworzona przez IBSA w znaczny sposób skraca czas wykonywania projektu. Program jest przeznaczony zarówno dla ma³ych biur projektowych, jak i dla gigantów rynku budowlanego. Program dystrybuuje w
Polsce firma Evatronix.
Uwzglêdniaj¹c pracoch³onnoæ wykonywania projektu, a zw³aszcza tworzenia rysunków konstrukcyjnych, praca z Hyper Steelem jest prawdziw¹ przyjemnoci¹. To, co kiedy trwa³o tydzieñ, mo¿e dzi zabraæ nam jedynie kilka
godzin. Za pomoc¹ programu konstruktor lub krelarz mog¹ przygotowaæ dla swoich klientów gotowe rysunki
warsztatowe, wykonawcze i wysy³kowe.Wszystko to w znajomej dla u¿ytkownika AutoCAD-a formie.

HYPER STEEL W AKCJI
Po uruchomieniu Hyper Steela u¿ytkownik nie zauwa¿y wielkich zmian  tak jakby nadal pracowa³ w Auto
CAD-zie. Dopiero po uruchomieniu opcji wizualizacji

ikon narzêdziowych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oprócz ikon,
które posiada AutoCAD, pojawi³y siê dodatkowe ikony, pozwalaj¹ce skorzystaæ z mo¿liwoci nak³adki.
Po rozmieszczeniu narzêdzi Hyper Steel mo¿na przyst¹piæ do pracy.
Program pozwala na konstruowanie i obróbkê zarówno prostych konstrukcji, jak równie¿ wielkich hal.
Konstruowanie odbywa siê w trzech wymiarach, jednak¿e mo¿na wybraæ sobie p³aszczyznê, na której chcemy pracowaæ, co stanowi znaczne u³atwienie dla osób,
które wczeniej pracowa³y w 2D.
U¿ytkownik ma do dyspozycji bogat¹ bazê profili,
z której w ka¿dej chwili mo¿e skorzystaæ, przy czym konstruktor ma równie¿ mo¿liwoæ tworzenia swoich w³asnych profili.
Profil to dopiero pocz¹tek, trzeba go jeszcze przyci¹æ, skróciæ lub wyci¹æ w nim jaki otwór. I tu z pomoc¹
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przychodz¹ nam narzêdzia dostêpne w Hyper Steelu.
Wszystko to mo¿na wykonaæ za pomoc¹ ikon, które
umo¿liwiaj¹ te w³anie czynnoci. Po naciniêciu interesuj¹cej nas ikony otrzymujemy czytelne okno, w którym
definiujemy d³ugoæ, k¹t lub którykolwiek parametr potrzebny przy obróbce profilu.
Oprócz profili mo¿na tworzyæ blachy o dowolnych
kszta³tach i obrabiaæ je narzêdziami, które dostêpne s¹ w
programie dla blach (wycinanie, tworzenie skosów, zmiana gruboci itp.).
Przy tworzeniu wiêkszych obiektów mo¿na skorzystaæ z przygotowanych przez producenta udogodnieñ
w postaci elementów strukturalnych. Pod t¹ nazw¹ kryj¹
siê w programie takie rzeczy, jak: hale z elementów pe³nociennych (tzn. pojedynczych ram), stê¿enia, p³atwie,
wi¹zary.
Ka¿dy element strukturalny to po³¹czenie ze sob¹
w inteligentny sposób wszystkich jego elementów, i tak
np. je¿eli zmienimy w hali profil lub jaki inny parametr
jednego s³upa, drugi zmieni siê automatycznie.
Takie elementy mo¿emy kopiowaæ lub w inny sposób powielaæ narzêdziami dostêpnymi w AutoCAD-zie,
poniewa¿ nie nale¿y zapominaæ, i¿ Hyper Steel jest nak³adk¹ na AutoCAD-a, z którego mo¿liwoci przez ca³y
czas mo¿emy korzystaæ, definiuj¹c na przyk³ad warstwy
lub rodzaje linii. Rozmieszczenie tak kopiowanych elementów u³atwi nam utworzona przez nas siatka osi, któr¹ mo¿emy ustawiæ w prosty sposób za pomoc¹ Hyper
Steela.
Je¿eli konstruktor bêdzie chcia³ utworzyæ po³¹czenie
pomiêdzy dowolnymi elementami konstrukcji, mo¿e zrobiæ to na piechotê lub skorzystaæ z biblioteki po³¹czeñ,
jak¹ zawiera Hyper Steel. S¹ to po³¹czenia najczêciej stosowane przy danych profilach. Aby zastosowaæ takie
po³¹czenie, nale¿y rozbiæ element strukturalny (je¿eli na
takim pracujemy). Ka¿de z tych po³¹czeñ mo¿emy w dowolny sposób modyfikowaæ, tj. zmieniaæ rednicê, liczbê
i rozstaw rub, zmieniaæ wymiary i gruboci zastosowanych blach, dodawaæ ¿eberka wzmacniaj¹ce itp. Po³¹czenia z biblioteki w przypadku zmiany jednego z profili lub

gabarytów po³¹czonych elementów automatycznie przystosowuj¹ siê do nowych danych. Dodaæ trzeba, ¿e przy definiowaniu spoin lub rub mo¿na okreliæ, gdzie dane po³¹czenie ma powstaæ: w warsztacie, czy na budowie, co jest pomocne przy tworzeniu rysunków elementów wysy³kowych.
Za pomoc¹ programu mo¿na tworzyæ zarówno po³¹czenia spawane (czo³owe i pachwinowe), jak i dowolne
po³¹czenia rubowe. W przypadku tych pierwszych po³¹czenie powstanie po zadaniu jego gruboci i d³ugoci.
W przypadku spoin obwodowych wystarczy zaznaczyæ
gruboæ spawu i wskazaæ element, na obwodzie którego
ma powstaæ ³¹czenie.
Je¿eli chodzi o po³¹czenia rubowe, to na ka¿dym
z profili (po uaktywnieniu) pojawi¹ siê linie, które u³atwi¹ rozmieszczenie rub. Z biblioteki, jaka jest w programie, mo¿na wybraæ rednicê oraz klasê ruby (u¿ytkownik mo¿e równie¿ dodaæ do biblioteki swoje w³asne dane
na temat rub, z których mo¿e póniej korzystaæ).
Dla tych, którzy maj¹ problemy z wyobrani¹ przestrzenn¹, pomocna jest funkcja cieniowania (shade), dziêki której mo¿na uzyskaæ realny obraz naszego po³¹czenia lub konstrukcji. Dodatkowo ca³¹ konstrukcjê mo¿na
obejrzeæ z ka¿dej strony, co u³atwia modelowanie.
Po zakoñczeniu modelowania w sposób automatyczny
ca³a konstrukcja zostaje ponumerowana na pozycje i elementy wysy³kowe. Dodatkowo mo¿emy zobaczyæ wszystkie elementy o tym samym numerze lub  w przypadku
zmiany dokonanej po numeracji w którymkolwiek z elementów danej grupy  jaka grupa zosta³a zmieniona i czego ta zmiana dotyczy, tzn. geometrii, materia³u itp. Wszystko jest wywietlone w czytelny sposób, tak ¿e u¿ytkownik
nie powinien mieæ najmniejszego problemu z identyfikacj¹
zmienionego elementu (funkcja przydatna zw³aszcza przy
konstrukcji o du¿ej liczbie elementów). Po dokonanych
zmianach nastêpuje ponowne numerowanie.
Kolejnym etapem jest tworzenie rysunków. W Hyper
Steelu s³u¿¹ do tego ikony, za pomoc¹ których mo¿emy
okreliæ typ oraz ustawienia rysunków. Je¿eli chcemy stworzyæ rysunek pogl¹dowy, wystarczy ustawiæ widok, który
nas interesuje, na p³aszczynie XY, a nastêpnie klikn¹æ na
ikonie tworzenia tego typu rysunku, co spowoduje otwarcie okna z ustawieniami. Dla ka¿dego typu rysunku przygotowane s¹ ustawienia skali, symboli, opisów itp., które
ponadto u¿ytkownik mo¿e zmieniaæ wed³ug w³asnego
uznania i potrzeb. Nale¿y tutaj podkreliæ, ¿e ka¿dy z rysunków ma cztery typy opisów ju¿ przygotowanych oraz
istnieje mo¿liwoæ zapamiêtania szeciu ustawieñ definiowanych przez u¿ytkownika (dla tych, którzy od lat pracuj¹ we w³asnym schemacie opisów).
Wszystkimi stworzonymi rysunkami zawiaduje mened¿er rysunków, za pomoc¹ którego w dowolnej chwili
mo¿emy obejrzeæ stworzone wczeniej rysunki. Rysunki
s¹ wymiarowane w sposób automatyczny, a linie wymiarowe s¹ liniami AutoCAD-a, tzn. mo¿na definiowaæ je
jak ka¿d¹ inn¹ liniê w tym programie.
W trakcie projektowania dochodzi do czêstych
zmian, co poci¹ga za sob¹ tworzenie nowych rysunków.
W Hyper Steel informacja o ka¿dej zmianie w modelowanej konstrukcji jest przenoszona do mened¿era, który
informuje u¿ytkownika, jakie rysunki po wprowadzo-

nych zmianach wymagaj¹ uaktualnienia. Ostateczn¹
wersjê rysunku uzyskujemy poprzez naciniêcie klawisza Update.
Po zakoñczeniu pracy nad czêci¹ lub ca³oci¹ konstrukcji dane na jej temat mo¿na przes³aæ do bazy danych, sk¹d mo¿na przes³aæ je dalej do:
± obrabiarek numerycznych;
± modu³u tworz¹cego listy materia³owe;
± modu³u tworzenia rysunków  monodrawings (znanego u¿ytkownikom Steelfaba, który by³ poprzednikiem programu Hyper Steel).
W module do tworzenia list materia³owych u¿ytkownik uzyskuje dane na temat iloci i wagi stali potrzebnej
przy zamówieniu konstrukcji, powierzchni malowania itp.
Listy te tworzone s¹ w postaci tabel, w których zawarte
s¹ wszystkie informacje potrzebne do zakupu profili,
blach lub rub. Wszystkie te informacje mo¿na uzyskaæ
w jednej tabeli lub utworzyæ osobne listy dla ka¿dej kategorii osobno. Wygl¹d nag³ówka i tabel zale¿y od u¿ytkownika, który dysponuje odpowiednimi narzêdziami do
ich tworzenia i modyfikacji.
Hyper Steel to tylko jeden z produktów IBSA. Stowarzyszenie, które powsta³o z po³¹czenia trzech znanych
i dowiadczonych na rynku europejskim firm tworz¹cych
oprogramowanie dla budownictwa, tj. SCIA, DSC i KNIERIM, posiada równie¿ programy do obliczeñ i wymiaro-

wania konstrukcji budowlanych (Esa Prima Win) oraz
do obs³ugi obrabiarek numerycznych i gospodarki magazynowej(CIM Steel), z którymi to programami Hyper
Steel wspó³pracuje.

PODSUMOWANIE
Hyper Steel u³atwia pracê zarówno konstruktorom
(zw³aszcza w po³¹czeniu z programem Esa Prima Win),
jak i krelarzom. Czas wykonania projektu w znaczny
sposób ulega skróceniu, a u¿ytkownik jest bardziej konkurencyjny na rynku dziêki redukcji czasu i kosztów, co
przyci¹ga wiêksz¹ liczbê potencjalnych inwestorów.
Tomasz Kowalski, Evatronix Gliwice
www.evatronix.com
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