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AUDI’S NIEUWE PRODUCTIEHAL N24
INGOLSTADT- DUITSLAND
 HET PROJECT
Audi’s nieuwe "Productiehal N24" was het eerste project van Stahlbau Wegscheid Gmbh dat
met behulp van Advance Steel is gemaakt. De productiehal heeft een driedimensionale
dakconstructie die is opgebouwd uit enkele staven en knopen. Een ruimte voor technische
activiteiten, die naast deze constructie gebouwd werd, is gecreëerd met binten.


Uitdagingen
> Overgang van “SDDP” naar “Advance Steel”
> De mogelijkheid om te werken met een onbeperkt
aantal onderdelen



Oplossingen
Gebruikte software: Advance Steel
> Uitstekend 3D modelleer functionaliteit en
automatische doorvoer van update’s bij model
wijzigingen, in alle documenten.
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Dhr. Obermaier, Wat kunt u ons over dit
project vertellen?

Waarom heeft u gekozen voor Advance
Steel?

De productiehal werd als een driedimensionale
dakconstructie met enkele staven en knopen
gebouwd. De constructie weegt ongeveer 550
ton met een oppervlakte van 5750 vierkante
meter, en een hoogte van 20 meter. Een
ruimte voor technische activiteiten, die naast
deze constructie werd gebouwd is gecreëerd
met spanten.

De
rechtstreekse
integratie
in
het
productieproces met behulp van een eigen
netwerk interface, resulteert in een sneller en
nauwkeuriger resultaat. Het uitstekende 3Dmodelleer functionaliteit, de automatische
updates van wijzigingen doorgevoerd in alle
technische documenten, en niet te vergeten de
goede prijs / kwaliteit verhouding van deze
software overtuigde ons.

Hoe heeft Advance Steel u geholpen bij het
leiden van het project?
Het project was heel complex en daarom
hadden wij software nodig die met een
onbeperkt aantal delen kon werken. Totaal
werden 2280 enkele staven en 570
verbindingen (verbindingen tot uit 12
onderdelen) gebruikt. De mogelijkheid van
Advance Staal om realistische weergaves te
gebruiken in het 3D model en het model in
verschillende aanzichten te laten zien tijdens
het ontwerp bespaarde ons veel tijd en energie.
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