
 

 

 

 

 

 

MODELAREA 
ELEMENTELOR DE FOAIE 
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În următorul ghid, vă prezentăm proiectarea unei piese de tablă de exemplu. 
Procesul de proiectare prezentat se bazează în principal pe utilizarea 
cataloagelor disponibile în programul IRONCAD.

Înainte de a începe proiectarea, merită menționat setările disponibile pentru 
piesele din tablă. După extinderea Meniului din bară și selectarea comenzii 
Opțiuni, putem vedea o serie de setări care determină interacțiunea cu plăcile 
și bazele disponibile. De asemenea, putem specifica aici baza implicită.
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După ieșirea din Opțiuni, reveniți la scenă și deschideți directorul Sheet 
Metal în browser-ul de catalog (partea dreaptă a ecranului în mod implicit). 
Apoi, folosind metoda drag-and-drop, mutăm elementul de bază în scenă.

 

 

După crearea bazei, putem defini dimensiunea utilizând mânerele de cotă.
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Următorul pas este să adăugați îndoiri - pentru a face acest lucru, aruncați 
elementul Bend pe fața sau muchia corespunzătoare. Pentru a defini 
parametrii de îndoire, selectați îndoirea adecvată și apoi utilizați mânerele 
pentru a defini l ungimea de îndoire.

   

 

 

Adăugăm un alt pliu în același mod. Apoi, pentru a crea o copie a îndoirilor, 
selectați ambele elemente și rulați instrumentul Triball. Apoi, apăsați tasta 
Space pentru a merge la poziționarea Triballului în sine (culoarea instrumentului 
gri) și făcând clic dreapta pe mânerul exterior, selectați opțiunea To point 
și selectați centrul piesei. După configurarea Triball-ului, faceți clic dreapta 
pe mânerul interior și alegeți Copiere.

 
. 
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După ce am creat o copie, trecem la editarea formei bazei. Selectați baza și după 
apăsarea butonului dreapta al mouse-ului selectați Editați schița. 
Acum, folosind opțiunile de desen, adăugăm următoarea schiță la conturul existent. 
Este important să eliminați liniile care se intersectează înainte de a termina editarea. 
Datorită acestui fapt, vom evita un conflict la aprobarea schiței.

 

 

După aprobarea schiței, trecem la următoarea îndoire. Putem folosi funcția 
Adăugare bază aici. Apoi, după adăugarea îndoirii la bază, mutați articolele 
din catalog la Rounding the Top și definiți raza rotunjirii.  
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Aruncați Cilindrul H din catalogul Forme pe elementul creat chiar acum și apoi 
definiți diametrul acestuia, folosind mânerele dimensionale. 

 

Următorul pas este să adăugați găuri pe coturile create mai devreme. Pentru 
a face acest lucru, aruncăm și Cilindrul H din catalogul Forme și apoi setăm 
găurile folosind instrumentul Triball.
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După ce ați poziționat găurile pe o îndoire, treceți la crearea unei copii 
pe partea opusă. Procedura este aceeași ca înainte - marcarea găurilor, pornirea 
instrumentului Triball, configurarea Triball-ului și crearea unei copii.

 
 

 

 

După crearea unei copii, vedem elementul final.
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Pentru a obține un model plat, selectați întreaga piesă și apoi faceți 
clic dreapta și selectați Unfold sheet metal.

 

Pentru a genera un fișier DXF, selectați Nou din bara de acces rapid de sus, apoi 
CAXA Draft. În fereastra de selecție a șablonului, selectați un șablon gol. 
Apoi, mergem la fila Model 3D și alegem opțiunea Vedere de bază. Aici definim 
vederile proiectate. Este important să schimbați câmpul Configurare într-un model plat.
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Înainte de a confirma, putem merge la fila Opțiuni pentru a defini dacă 
dorim să adăugăm linii de îndoire și adnotări de linie de îndoire.

 
 

 

Aprobăm generarea vizualizării și folosim butonul stâng al mouse-ului 
pentru a insera vizualizarea.

 

 

Fișierul creat poate fi salvat în format DWG / DXF după selectarea opțiunii 
„Salvare ca” din bara de acces rapid de sus. 
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O metodă alternativă și puțin mai rapidă este utilizarea suprapunerii IC-Normalia. 
În browserul de catalog, deschideți IC-Tools, apoi plasați elementul Face 
DXF pe modelul plat creat. Definim numele și formatul fișierului și confirmăm 
selecția.

 

 

Vizibilitatea liniilor și a adnotărilor de îndoire poate fi modificată în setările 
de suprapunere. Pentru a face acest lucru, în motorul de căutare Windows, 
introduceți: setări IC-Normalia, apoi selectați setările preferate în fila Extras.

 

 

TMSYS ROM S.R.L.
www.ironcad.ro

Strada Cluj Nr 7 Timisoara
tel. 0374 861 221 
info@ironcad.ro


