
EXEMPLUL IV
CONSTRUCȚIE DIN TABLĂ



1. Modelarea pas cu pas a construcțiilor din tablă

Creați o schiță în planul XZ.

Cu ajutorul instrumentului TriBall, deplasați schița desenată 

cu PPM apăsat pe una dintre bilele exterioare, eliberați PPM și 

selectați Copy (valoare shift: 560 mm). Puteți redenumi 

schițele create în browserul de scenă (arborele de operații), de 

exemplu în Section1 și Section2, pentru o mai mare claritate a 

operațiilor efectuate.



În pasul următor, piesa extrudată este selectată în fila Sheet Metal Loft 

Feature Marcați schițele/secțiunile transversale create anterior ca fiind 

profilate. Făcând clic pe "Change Stock", puteți selecta materialul și 

grosimea foii corespunzătoare (în acest caz este selectat Steel 02).

Cu opțiunea Default Bend Lines si cu optiunea Press 

Bend bifată, obținem efectul prezentat mai jos.



În continuare, selectați elementul Bends din folderul 

Sheet Metal și trageți și fixați PPM pe marginile 

relevante (evidențiate în figura de mai jos).
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Apoi, selectând Bend-ul creat, faceți clic pe PPM 

pe mânerul extern. și selectați Edit Distance from Point - Point. 

În continuare, indicăm peretele interior al modelului 

și introduceți valoarea corespunzătoare. Analogic În cazul 

celei de-a doua curbe.



Selectați Cilindrul H din catalogul Shapes și poziționați-l 

în mod corespunzător în raport cu unul dintre pliuri.

În fila Feature selectați Pattern Feature În fereastra Properties 

(Proprietăți), selectați Edge Pattern (Marginea matricei), 

funcția corespunzătoare (în acest caz H Cylinder), marginea 

matricei și introduceți numărul de elemente



În browserul scenei (arborele de operații), selectați Edge 

Pattern creat, apoi selectați Mirror din fila Features. 

În fereastra care apare, selectați Mirror Plane. 

Selectați modelul, faceți clic pe el cu PPM 

și alegeți parametrii.



Nu uitați să bifați opțiunea Show all parameters below selected 

shape (afișați toți parametrii sub forma selectată) și să selectați 

prima structură de tablă. Trebuie să adăugați manual parametrii 

pentru a doua schiță a piesei extrudate.
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