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INTRODUCERE

Tehnologiile CAD 3D au devenit o parte integrantă a procesului de proiectare și sunt aplicabile în multe domenii. 

Datorită concurenței ridicate de pe piață, companiile se străduiesc să simplifice procesul de la proiectare 

la producție. Dacă sunteți pasionat de construcții, aveți nevoie de un instrument de proiectare și doriți să evitați 

greșelile atunci când vă creați modelele, acest tutorial vă va ajuta să aflați despre caracteristicile și instrumentele 

de care trebuie să țineți cont.

Una dintre funcționalitățile de bază ale software-ului 3D este crearea structurilor din profile. Programul CAD 3D 

vă permite să creați structuri din profile de aluminiu de sistem, precum și profile închise din oțel sau alte profile. 

Cheia este de a crea liste de elemente tăiate înainte de sudare și de a pregăti documentația de asamblare. 

În următorul tutorial, vom introduce pe scurt posibilitățile de creare a unei structuri în IRONCAD.



ADĂUGAREA DE SECȚIUNI ȘI UTILIZAREA 
PUNCTELOR MAGNETICE

După glisarea funcției „Secțiuni” din biblioteca IC-Mechanics în spațiul 

proiectului, se va deschide o fereastră în care puteți seta parametrii 

elementului creat. Se poate alege: standard, tipul elementului creat, 

grosimea, materialul și lungimea secțiunii.

Opțiunea activă „Punct magnetic” adaugă puncte magnetice 

la profilul creat. Datorită punctelor magnetice, adăugarea de noi profile 

în contextul celor existente va obține automat poziția și orientarea corectă.

La crearea profilelor ulterioare, merită să aruncați formele pe care 

le creați pe peretele profilurilor existente, aproape de sfârșitul profilului 

la care doriți să atașați elementul creat.

După punere în scenă, puteți folosi butoane care definesc modul 

de conectare a punctelor magnetice. Acest lucru vă permite 

să determinați modul în care elementele sunt conectate și potrivite.



Când adăugați un profil pe un profil existent și după acceptarea 

parametrilor definiți ai elementului, TriBall este activ în modul 

„Mutați numai forma” (culoarea verde a instrumentului TriBall) atunci 

când profilul este creat. Acest mod vă permite să schimbați poziția 

unui element menținând în același timp conexiunea la un punct 

magnetic.

Pentru a detașa un element din suportul magnetic, puteți comuta 

instrumentul TriBall în modul „Mutați forma și ancora” (culoarea 

albastră a instrumentului TriBall, comutare posibilă după selectarea 

meniului cu clic dreapta). În acest mod, este posibil să poziționați 

și să orientați liber un element folosind instrumentul TriBall.

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI TRIBALL
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PRELUNGIREA, TĂIEREA SECȚIUNILOR 
ȘI COLȚURILOR DE ÎNCHIDERE

Funcția „Trim Lengthen Shorten Profile” vă permite să potriviți una sau câteva secțiuni la un moment dat elementelor 

de referință selectate. Funcția accelerează foarte mult proiectarea cadrelor, deoarece permite obținerea automată 

a unghiului corect de tăiere al elementului. Pentru a aplica o funcție, glisați-o cu butonul stâng al mouse-ului în zona 

de lucru a proiectului.

Funcția „Conexiune la colț” vă permite să prelungiți sau să scurtați și să tăiați automat două secțiuni 

selectate. Pentru a aplica o funcție, glisați-o cu butonul stâng al mouse-ului în zona de lucru a proiectului.

Apoi, în ferestrele ulterioare ale interfeței funcției, selectați două profiluri pe care funcția trebuie să le modifice. 

Există trei tipuri de conexiuni de colț.

Primul dintre cele trei tipuri de conexiune poate fi obținut mai rapid folosind butonul din dreapta al mouse-ului. 

Tragerea funcției de conectare a colțului cu butonul drept al mouse-ului în spațiul de proiectare, după ce au selectat 

anterior două profiluri selectate, va închide automat colțul (fără a selecta opțiunile din interfața funcției).

Unghiul de tăiere rezultat va permite asamblarea corectă a elementelor.

Dacă sunteți interesat de licențe educaționale gratuite pentru soluțiile pe care le oferim,

organizarea de formare sau cooperare în alte domenii, vă rugăm să ne contactați 

prin e-mail sau telefon.

         info@ironcad.ro

        (+40) 0374 861 221

TMSys ROM SRL

Strada Cluj Nr7

300576 Timisoara
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MANAGER DE PROIECTE AVANSAT

Managerul de proiect avansat (disponibil în biblioteca IC-Tools) vă permite 

să generați o listă de piese ținând cont de tipul, lungimea și parametrii 

de tăiere a profilului acestora.

Înainte de a genera lista de piese, ajustați setările la nevoile dvs. 

După selectarea opțiunii „Setări generale” din meniul Manager de proiect 

avansat (disponibil în meniul derulant făcând clic pe butonul „Lista de piese”).

Alegerea unei configurații vă permite să utilizați un anumit șablon de aspect 

de date în tabel. Selectarea opțională a unei categorii vă permite să creați 

o listă de elemente selectate automat de program (de exemplu categoria 

„Structuri”) aparținând unei anumite categorii.

Este important să setați o opțiune care definește tipul de corp pe care doriți 

să apară ca element în lista de piese. Cu opțiunea „Numai piese”, fiecare 

piesă va fi listată separat, indiferent dacă aparține unui ansamblu sau nu. 

Opțiunea „Conține elemente cu numere goale” face 

ca, după activarea acesteia, să apară în lista de piese 

atât elementele cu un număr de piesă definit 

în proprietăți, cât și elementele cu un câmp de 

număr de piesă gol.

Pentru a genera o listă de piese, proiectul trebuie 

salvat în format * .ics. După ajustarea setărilor 

pentru a genera o listă de piese, faceți clic pe butonul 

„Generare”.

Lista de piese generată poate fi transferată într-un 

fișier extern cu opțiunea Export în MSExcel sau CSV. 

Setul de date despre elementele create obținute 

într-un fișier extern este adesea suficient pentru 

a le produce.
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În acest ghid, am inclus câteva informații importante care indică la ce să 

acordați atenție atunci când proiectați o structură. 

Funcțiile și instrumentele prezentate vă vor accelera semnificativ munca.

Descărcați programul și verificați posibilitățile acestuia

https://ironcad.ro/pobierz-demo/

Vă invităm să faceți o programare pentru o prezentare gratuită 

și neobligatorie, în cadrul căreia vă vom arăta funcționalitățile 

și capacitățile programului IRONCAD CAD 3D.

CONCLUZII
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