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INTRODUCERE

În acest tutorial, vă vom oferi câteva sfaturi pentru a vă ajuta să modelați 

ansambluri de piese mai mari constând din subansambluri. 

Putem folosi subansambluri create în IRONCAD formate din mai multe 

piese grupate împreună, precum și modele importate.

În IRONCAD, putem crea proiecte întregi de la început până la sfârșit într-o 

singură scenă 3D. De asemenea, puteți introduce piese/ansambluri direct 

din fișierele de referință. În plus, folosind propriile cataloage, putem plasa 

în ele piese/ansambluri și configurațiile acestora, iar apoi să le folosim în cadrul 

proiectelor ulterioare.

Pe baza modelului conceptual al unui tocător de deșeuri, vă vom arăta cum 

să utilizați instrumentul Triball pentru poziționarea rapidă a elementelor finite. 

În plus, vom prezenta câteva comenzi care sunt utile la proiectarea ansamblurilor.



METODE DE MODELARE A ANSAMBLURILOR

La modelarea tocătorului, au fost combinate mai multe metode de proiectare:

carcasa dispozitivului cu elemente de fixare și întregul mecanism de tăiere 

cu arborele, rafturile și îmbinarea cu flanșă au fost proiectate direct în scena 3D,

structura și rulmentul din carcasă au fost proiectate în scene separate 

și inserate din fișiere de referință,

motor-reductorul a fost importat de pe site-ul producătorului ca fișier 

.stp și apoi salvat ca fișier IRONCAD.

Directoare proprii – Catalog nou

În program, ne putem crea propriile cataloage de elemente. 

Folosind metoda drag-and-drop, transferăm piesele tocătorului grupate 

în ansambluri în directorul nou creat pentru prezentare.
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Este posibil să creăm foldere astfel încât să putem grupa piese 

/ ansambluri într-un director - pentru a face acest lucru, 

selectați elemente LMB cu tasta Ctrl sau Shift ținută apăsată, 

faceți clic dreapta și apoi selectați „Creare grup” din meniul 

contextual.

CATALOAGE PROPRII ‒ GRUPARE SI EDITARE

Făcând clic pe elementul selectat din directorul PPM din 

meniul contextual, putem selecta opțiunea de editare 

a articolului din director. Această opțiune ne duce la o scenă 

separată în care putem introduce și salva modificări 

la partea/echipa selectată.



SETAREA ANCOREI PIESEI/ANSAMBLULUI

Ancora piesei/ansamblului vă permite să definiți poziția unui element 

în raport cu sistemul de coordonate al scenei 3D (1). 

Poziția adecvată a ancorei determină poziția elementului după 

aruncarea acestuia din catalog pe scena 3D sau pe orice plan.

Ancorele pot fi setate înainte de a plasa un articol în director 

sau atunci când editați un articol aflat deja în director. 

Aici ai editat o fixare din propriul catalog. După selectarea 

elementului s-a selectat ancora LPM (2), s-a lansat instrumentul 

Triball (3) și s-a efectuat poziționarea ancorei pe element. 

S-a selectat punctul corespunzător de pe element și orientarea 

ancorei în raport cu elementul, astfel încât după ce o aruncă 

pe scenă să ia poziția stabilită (4).

În următorii pași, vă vom arăta cum să utilizați instrumentul 

de poziționare Triball, care vă permite să poziționați corect ancora elementului.

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.
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ANCORĂ DE PIESĂ / ANSAMBLU – FIXARE ÎN SCENĂ

Poziționarea corectă a ancorei pentru elementele rămase va grăbi poziționarea 

acestora una în raport cu cealaltă atunci când dorim să le refolosim. 

Ancora este, de asemenea, Triball nul, ceea ce înseamnă că atunci când porniți 

Triballul pentru un anumit element, acesta va viza poziția ancorei 

și în conformitate cu orientarea acesteia.

Triball

Când mutați sau copiați un element, instrumentul Triball trebuie tratat ca punct 

de bază pentru aceste operațiuni. În multe cazuri, trebuie să mutăm Triball-ul de 

la ancoră în alt punct de pe un element sau într-o scenă 3D pentru a poziționa 

sau copia mai precis acest element în raport cu alții.  

Pentru a activa transferul Triball, selectați opțiunea „Poziționați Triball” disponibilă în 

meniu după ce faceți clic dreapta în zona Triball sau utilizați comanda rapidă 

de la tastatură „Spațiu”. După activarea acestei opțiuni, Triball este evidențiat în alb.

După mutarea Triball-ului în alt loc, nu trebuie să ne întoarcem la punctul de plecare 

cu aceleași operațiuni. Datorită opțiunii „Reset Triball to Anchor”, ne putem întoarce 

rapid la poziția de pornire.



Este posibil să creăm foldere astfel încât să putem grupa piese 

/ ansambluri într-un director - pentru a face acest lucru, 

selectați elemente LMB cu tasta Ctrl sau Shift ținută apăsată, 

faceți clic dreapta și apoi selectați „Creare grup” din meniul 

contextual.

EXTINDEȚI / SCURTAȚI PIESA / ANSAMBLUL

Făcând clic pe elementul selectat din directorul PPM din 

meniul contextual, putem selecta opțiunea de editare 

a articolului din director. Această opțiune ne duce la o scenă 

separată în care putem introduce și salva modificări 

la partea/echipa selectată.

Comanda „Extinde piesa / ansamblu” disponibilă în meniul “ribbon” 

din bara de sus din fila „Funcție” vă permite să modificați dimensiuni-

le întregului set de elemente. În acest exemplu, două ansambluri 

create anterior au fost asamblate într-un ansamblu mai mare 

utilizând comanda „Asamblare” disponibilă în meniul „ribbon” din fila 

„Echipă”. Ansamblurile pot fi create și selectând obiecte din scenă în 

timp ce țineți apăsată tasta Shift sau în browser-ul scenei și selectând 

RMB unde se află comanda rapidă la această comandă. De aseme-

nea, puteți utiliza această caracteristică pentru a configura dimensiu-

nile pentru ansambluri individuale sau piese individuale.

După selectarea ansamblului și rularea comenzii, LMB ( LEFT MOUSE 

BUTTON ) se indică locul unde urmează să fie creat, în raport 

cu  planul, care urmează să se efectueze extinderea sau scurtarea (1). 

În fereastra de comandă din stânga, putem seta direcția (2) 

și lungimea extinderii / scurtării (3). Dacă dorim să scurtăm elementul, 

folosiți o valoare negativă (în exemplu -200mm). Planul de extensie 

este poziționat cu instrumentul Triball.



Comanda a fost folosită pentru dimensiunile rămase, datorită 

cărora s-a obținut o structură cu o carcasă cu dimensiuni noi. 

După ce am terminat de extins și scurtat un set de elemente 

obiect, le pot extrage înapoi în ansambluri separate. 

Apoi redenumesc și plasez ansamblurile cu noile dimensiuni 

în propriul meu director folosind drag-and-drop.



Folosim instrumentul de poziționare Triball pentru a asambla seturi gata făcute de elemente într-un element mai mare. Un aspect 

important este capacitatea de a poziționa Triball-ul în sine - această opțiune este foarte des folosită. Îl activăm din meniul Triball 

sub RMB sau apăsând tasta „Spațiu” (evidențiere albă) (1). Putem muta Triball la punctele caracteristice definite în meniul contextual 

sub RMB făcând clic pe bila din mijloc (2). De asemenea, putem deplasa Triball-ul liber prin LMB în spatele mingii din mijloc 

cu tasta Shift ținută apăsată, ceea ce face ca Triball-ul să fie atras de punctele caracteristice ale obiectelor, cum ar fi puncte, centre 

de margine, centre de margine cilindrice (așa-numitul snapping). În exemplu, Triball-ul a fost mutat de la ancoră în centrul marginii 

inferioare a găurii (4) a bazei motorului utilizând funcția „To midpoint” (3).

POZIȚIONAREA ANSAMBLURILOR FINISATE
‒ MENIU CONTEXTUAL SUB RMB (RIGHT MOUSE BUTTON)  

După plasarea Triball-ului în locul selectat, s-a început 

poziționarea întregului element împreună cu Triball-ul. 

Opțiunile pentru mutarea Triball-ului cu elementul sunt 

aceleași ca și pentru mutarea Triball-ului în sine, 

deci sunt disponibile în meniul contextual sub RMB 

și putemmuta liber bila din mijloc cu LMB în timp ce ținem 

apăsată tasta Shift la caracteristică puncte ale altor obiecte. 

Motorul a fost mutat folosind opțiunea „To point” (5), 

indicând punctul de mijloc al marginii superioare 

a deschiderii din structură (6).



În următoarea etapă, a fost adus în scenă din catalogul propriu asamblarea 

unui mecanism de tăiere format din mai multe componente, precum 

cuțite, roți dințate sau arbori. Mai întâi, Triball a fost mutat de la punctul 

de ancorare (1) al elementului „To midpoint” (2) al marginii exterioare 

a gulerului cilindric (3), iar apoi întregul a fost mutat prin aceeași comandă 

în centrul marginea gulerului (4).

În plus, putem seta elemente „Până la punctul central”: marginea selectată; 

între două puncte; sau între un zid și un punct.

Deplasarea LMB în spatele mingii centrale în timp ce țineți apăsată tasta 

Shift face ca un element să fie fixat în punctele caracteristice ale altui 

element.



La poziționare, merită să utilizați blocarea axei, pe care vom muta elementul 

selectat față de altul. În exemplu, carcasa a fost mutată prin blocarea axei 

de deplasare făcând clic pe sfera externă, iar apoi transferul „To point” (1) 

a fost selectat din meniul contextual și orice punct de pe peretele profilului 

de oțel a fost selectată structura (2). 

De asemenea, puteți selecta marginea profilului pe care doriți 

să o abordați sau un punct de pe această margine. 

Programul va găsi punctul de intersecție al axei selectate cu extensia 

virtuală a feței / muchiei / punctului selectat și va muta obiectul la margine (3).

POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- BLOCAREA AXEI DE DEPLASARE



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- ROTIREA ÎN JURUL UNEI AXE BLOCATE

Un montaj a fost pus din catalog pe peretele carcasei. A fost necesar să se 

rotească elementul. Axa a fost blocată făcând clic pe sfera exterioară cu LMB și 

elementul a fost rotit prin tragerea dreapta a planului (1) care apare în interiorul 

instrumentului Triball după selectarea axei corespunzătoare față de care 

dorim să rotim elementul. Apare un meniu care vă permite să definiți unghiul 

de rotație (2) selectând „Mutați aici” (3). 

De asemenea, puteți muta planul cu LMB, apoi va apărea o casetă de dialog 

pentru introducerea unghiului de rotație. Apoi, elementul Triball a fost 

poziționat folosind comanda „To midpoint” și selectând marginile cilindrice 

corespunzătoare. Ca și în cazul mecanismului de tăiere, mai întâi instrumentul 

Triball în sine a fost poziționat pe elementul de montare, iar apoi elementul 

însuși în raport cu carcasa (4).



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- COPIEREA DE-A LUNGUL UNEI AXE SELECTATE

Urmând aceeași procedură (aducerea unui element pe scenă, rotire, 

poziționare cu Triball), a fost adăugat un șurub în gaură. Tragând 

RMB pe Triball exterior și trăgând, puteți muta sau copia elementul 

într-o direcție dată (1). Apare un meniu contextual (2) care oferă 

comenzile „Copy Here” și „Combine Here (Copy)”. Copiere aici vă 

permite să faceți copii independente ale unui articol. „Combine here 

(copy)” creează o copie dependentă, adică dacă edităm oricare dintre 

elementele dependente, modificările vor fi aplicate tuturor instanțe-

lor dependente. 

După selectarea oricăreia dintre opțiuni, este posibil să introduceți 

cantitatea și valoarea schimbului (3). O opțiune importantă este să 

copiați mai multe elemente selectate folosind Triball (4). Tragem sfera 

exterioară PPM în direcția în care dorim să facem o copie a multor 

elemente (5), selectăm comanda corespunzătoare din meniu și apoi 

setăm numărul de copii și distanța dintre ele (3). La copiere, este, de 

asemenea, posibil să se creeze modele liniare.



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- OGLINDIREA DE-A LUNGUL AXEI SELECTATE

Ansamblul rulmentului din carcasă a fost apoi pus pe scenă și pozițio-

nat față de celelalte componente folosind opțiunile discutate până 

acum. Un șurub a fost adăugat în gaură. Mai întâi a fost instalat 

triballul „Până la punctul central: marginea” (1) situat în partea de jos 

a carcasei rulmentului. O astfel de setare a Triballului, precum și 

selectarea axei corespunzătoare (2), determină execuția unei copii în 

oglindă în raport cu planul format în centrul instrumentului Triball (3). 

Pentru a face o copie a oglinzii, selectați cu RMB bila laterală inte-

rioară reprezentând axa pe care va fi realizată oglinda (2), apoi selec-

tați opțiunea „Oglindă” corespunzătoare din meniul contextual (4). 

După selectarea acestei opțiuni, putem alege dacă dorim să facem 

o copie independentă sau o copie combinată a elementului. 

Se pot face și copii în oglindă pentru multe elemente selectate (5).



- CREAREA DE ECHIPE MAI MARI

După ce toate șuruburile au fost adăugate, șuruburile au fost 

selectate în browser-ul scenei, strânse și trase în ansamblul 

rulmentului. După fixare, componentele au fost trase în ansamblu (1). 

Dacă doriți să acționați în sens invers, adică 

să extrageți piese / ansambluri dintr-un element mai mare, 

selectați obiectele selectate, apucați și trageți în prima poziție 

în browser-ul scenei, care este și calea locației fișierului (2).



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- ORIENTARE FATA DE ALTE GEOMETRII

Instrumentul Triball vă permite, de asemenea, să rotiți un element în raport 

cu axa selectată la o anumită geometrie de referință. În exemplu, mai întâi, 

cu ajutorul Triballului, tija a fost aliniată cu orificiul, apoi axa de rotație a fost 

blocată făcând clic pe LMB pe bila exterioară (1) (puteți bloca și bilele 

laterale interioare) și folosind RMB a fost selectată bila reprezentând o anumită 

axă (2), în acest caz bara de axe și comanda de meniu „Paralel cu axa” (3).

După selectarea comenzii, orificiul (4) a fost indicat ca geometrie de referință. 

După selectarea orificiului, elementul se poziționează pe aceeași axă cu 

orificiul (5). În acest caz, ar putea fi folosit și perpendicular pe perete sau 

paralel cu marginea, indicând geometria corespunzătoare, am obține un 

efect similar. Apoi, bara a fost mutată pe peretele obiectului, blocând axa 

și trăgând mingea din mijloc cu LMB cu tasta Shift apăsată pe peretele 

carcasei (6) (puteți indica și o margine selectată sau un punct situat în acest 

plan) .



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- COPIE MULTIPLĂ CU AJUTORUL CURSORULUI

Instrumentul Triball vă permite să faceți mai multe copii sau copii legate 

de utilizarea cursorului. În exemplu, făcând clic pe bila PPM din mijloc, 

deschidem meniul (1) din care selectăm comanda „Creează mai multe 

copii/conexiuni” (2), apoi selectăm copierea cu sau fără conexiune „Până la 

punctul sau la punctul de mijloc al marginii cilindrice selectată” (3) . 

Indicăm un punct specific sau o margine cilindrică cu cursorul, în acest caz 

punctul central al marginii exterioare a deschiderii barei sau punctul de 

mijloc al acestei muchii (4).



Faceți mai multe copii ale mai multor articole într-un mod similar. Multe 

elemente pot fi selectate în scenă cu LMB ținând apăsată tasta Shift sau în 

Scene Browser. În exemplu, ambele bare sunt selectate, apoi comanda 

„Creați mai multe copii/conexiuni” - „Copiați aici (conectați) la un punc-

t/punct de mijloc folosind cursorul” a fost selectată din meniul de sub PPM 

(1). Indicăm un punct specific sau o margine cilindrică cu cursorul, în acest 

caz punctul central al marginii exterioare a uneia dintre găurile pentru bară 

sau punctul de mijloc al acestei muchii (2).



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- COPIE MULTIPLĂ CU AJUTORUL CURSORULUI

Instrumentul Triball vă permite să faceți mai multe copii sau copii legate 

de utilizarea cursorului. În exemplu, făcând clic pe bila PPM din mijloc, 

deschidem meniul (1) din care selectăm comanda „Creează mai multe 

copii/conexiuni” (2), apoi selectăm copierea cu sau fără conexiune 

„Până la punctul sau la punctul de mijloc al marginii cilindrice selectată” (3) 

. 

Indicăm un punct specific sau o margine cilindrică cu cursorul, în acest 

caz punctul central al marginii exterioare a deschiderii barei sau punctul 

de mijloc al acestei muchii (4).



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- COPIE ÎN OGLINDĂ 

Opțiunea Triball, care vă permite să creați copii 

în oglindă ale obiectelor, este foarte utilă și 

accelerează proiectarea atunci când aveți 

de-a face cu elemente repetitive. Cu ajutorul 

acestuia, au fost realizate copii ale elementelor 

deja create.



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- ASCUNDEREA ELEMENTELOR

Când selectați o anumită piesă/unitate PPM, avem opțiuni legate 

de ascunderea și afișarea pieselor. Putem alege anumite elemente 

care să fie ascunse cu opțiunea „Ascunde selectat” sau ascunde 

toate celelalte decât elementul selectat folosind opțiunea „Ascun-

de neselectat”. 

Putem alege mai multe articole de ascuns selectându-le în scenă 

cu tasta Shift apăsată sau în Scene Browser și apoi selectând 

câmpul corespunzător. Pentru a dezvălui toate elementele 

ascunse, faceți clic dreapta pe zona scenei și selectați opțiunea 

„Afișați toate”. 

Comenzile rapide de la tastatură Ctrl + Spațiu ascunde elementele 

selectate, Shift + Spațiu dezvăluie toate elementele ascunse. 

În exemplu, carcasa și angrenajele sunt ascunse.



POZIȚIONAREA 
ANSAMBLURILOR FINISATE
- COPIAZĂ PRIN ROTAȚIE

Instrumentul Triball vă permite să copiați folosind rotația. 

Mai întâi, un set de elemente de fixare a fost poziționat în 

deschidere. Instrumentul triball a fost apoi transferat în punctul 

de mijloc al marginii cilindrice a flanșei. Axa de rotație a fost 

blocată făcând clic pe sfera exterioară cu LMB (1) și planul care 

a apărut în interiorul Triballului a fost tras cu RMB după selectarea 

axei corespunzătoare în funcție de direcția de rotație (2). 

Selectați opțiunea de rezervă corespunzătoare din meniul con-

textual (3). Se deschide o fereastră în care putem introduce 

numărul de copii și unghiul în care urmează să fie copiate.



DIRECTOARE PERSONALIZATE 
- DIRECTOARE PERSONALIZATE - COMPLETAȚI DROPPERUL

Instrumentul dropper disponibil în fila „Vizualizare” din meniul 

RIBBON vă permite să descărcați o culoare/textură definită 

și un material pentru un anumit element și să salvați această 

configurație în propriul director. Pentru a face acest lucru, selectați 

comanda „Fill the dropper” (1), dropperul este gol. Selectați 

elementul din care doriți să luați culoarea și materialul (2), 

picurătorul se umple. Aruncarea LMB în zona directorului mută 

culoarea articolului. Eliminarea PPM oferă mai multe opțiuni, 

inclusiv „Culoare + Material” (3). După selectare, culoarea / textura 

împreună cu materialul sunt salvate în directorul (4). 

Apoi puteți selecta o altă echipă și lăsați culoarea 

cu materialul de pe ea. Va apărea o fereastră în care 

putem alege dacă dorim să definim o culoare 

pentru întregul ansamblu sau doar pentru 

o parte selectată (5).



ASOCIERE DE PIESE/ANSAMBLURI

Programul oferă, de asemenea, constrângeri 

ale pieselor/ansamblurilor, datorită cărora 

putem defini relațiile dintre obiecte și comportamentul 

acestora unul în raport cu celălalt. 

Vom scrie despre legături într-un ghid separat.



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.
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TMSys ROM SRL

Strada Cluj Nr7

300576 Timisoara

CONTACT


