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 Scenă 3D

1. Descrierea atributelor

Înainte de a crea documentația tehnică, definim proprietățile (descriere, 

număr, material și alte date necesare) ale piesei/ansamblului.

Notă: Selectați o piesă ținând apăsat CTRL+LPM (butonul stâng al mouse-

-ului), apoi mergeți la fereastra Properties (Proprietăți) și completați rân-

durile pentru fiecare atribut. Observați structura din arborele de navigare. 

Piesele sunt grupate într-o unitate numită "Spool". Dacă creați documen-

tația dintr-o singură piesă, atunci există un singur element în arbore. Pro-

gramul descarcă atributele în tabelul de desen de la nivelul superior (Spool).
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 CAXA Draft

2 Setări de foi

Începem prin a alege șablonul A4, A3 adecvat. În exemplul nostru, dorim să 

ne creăm propriul șablon, așa că vom alege sablonul gol. 

Pe pagina  www.ironcad.pl/przewodnikidostępna  conține informații despre 

cum să creați o ramă, o placă și multe altele, de la început până la sfârșit.

Atunci când generați documentație tehnică 2D, începeți cu setările foii 

(Sheet -> Sheet Settings tab).
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 Precizăm:

dimensiunea foii, scara foii, cadrul, fie prin importarea unuia gata făcut, fie 

prin crearea unuia propriu (opțiunea Customize), o tabelă de desen.

IRONCAD | Documentație tehnică 2D



Strona | 5

 

3. Vedere de bază

Din fila Model 3D, selectați opțiunea Base View (Vizualizare bază).
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 Se afișează fereastra Base View Export (Exportul vederii de bază). Setați 

orientarea corespunzătoare și selectați tipul de vizualizare. În cazul nostru, 

am ales "FORWARD". Înainte de a confirma, mergem la fila "Opțiuni", unde 

putem seta funcții pentru transferul automat al marcajelor, descrierilor, 

liniilor ascunse etc. - Aici lăsăm câmpul gol (a se vedea imaginea următoa-

re). Reveniți la fila "View settings" și confirmați cu "OK".
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Atunci când introduceți o vizualizare, asigurați-vă că ați eliminat numele 

vizualizării (în partea stângă jos a ferestrei - deasupra barei de stare). În 

acest fel, atunci când creați o vizualizare de secțiune, programul va pune în 

ordine marcajele începând de la A-A.

În Sheet Settings (Setări foaie), putem modifica scara vizualizării inserate.
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 4. Linia centrală/marker central

În fila General, selectați Centerline (Linie centrală).

Pe bara de jos a ferestrei principale apar opțiunile de setare. Există opțiuni din 

care puteți alege:

- „atribuirea lungimii extinse - se specifică valoarea de extindere a liniilor de 

cotă exterioare:

- free - generează o linie mediană la orice distanță:

Notă: Dacă doriți să modificați o anumită opțiune, faceți clic pe markerul din 

meniul desfășurat.

Generarea liniilor centrale în modul Free:

1. Selectați liniile între care doriți să marcați linia mediană.
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 2. Arătați cercul.

Dacă, de exemplu, doriți să editați poziția punctelor de capăt ale unei linii centrale, 

selectați o anumită vedere, apoi activați meniul contextual cu PPM (butonul mo-

use-ului
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 Prelungiți linia cu ajutorul săgeților albastre de la capetele liniei.

Apoi, finalizați editarea selectând Quit and Save.
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 5. Vedere în secțiune

Selectați Section View (Vizualizare secțiune) din fila 3D Interface.

În cazul nostru, desenăm linia de secțiune corespunzătoare.

Putem, de asemenea, să indicăm linia de secțiune corespunzătoare și 

să selectăm opțiunea de marcare manuală a secțiunii.
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 Dacă doriți să modificați numele secțiunii, selectați secțiunea și ale-

geți 3D View Edit -> View Properties.

IRONCAD | Documentație tehnică 2D



Strona | 14

 

IRONCAD | Documentație tehnică 2D



Strona | 15

 Pentru a elimina liniile de hașurare din piesele selectate, accesați View Tree 

(partea dreaptă a ferestrei principale). Puteți selecta mai multe piese, acti-

vați meniul cu PPM și selectați Cancel Part Cross-section (All Views).

Editarea unei hașuri este disponibilă din fila Model 3D -> Editare hașură.

Poziția descrierii secțiunii poate fi editată făcând clic pe 2x LPP în vizualiza-

rea secțiunii și apoi mișcând (tasta SHIFT apăsată) pentru a modifica poziția 

acesteia.
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 6. Vedere detaliată

Dacă doriți să generați o vedere detaliată, accesați fila Model 3D.

Putem comuta între diferite opțiuni de setare pentru această vizualizare.
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 7. Lista de piese / Actualizarea listei de piese

La adresa  www.ironcad.pl/przewodniki   în fila "Documentație", sunt dispo-

nibile instrucțiuni detaliate privind modul de generare a unei liste de piese / 

liste de materiale "BOM" în CAXA Draft.

Din fila Model 3D, selectați Import 3D BOM (Listă de piese). Reîmprospătăm 

Importul prin deselectarea și selectarea lui din nou.

În setările de import, atribuim o definiție numelui atributului.
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 Opțiunea "Update 3D BOM" permite, printre altele, modificarea definiției 

atributelor.
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 8. Numerotarea elementelor
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 9. Dimensionarea

Lista dimensiunilor disponibile este accesibilă din fila Dimension.
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Marcarea șanfrenelor - funcție disponibilă în fila Dimension.
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 Este important să selectați opțiunea Angular Dimension (Dimensiune ung-

hiulară) în bara de setări inferioară.

10. Generarea de text
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 11  Notații de sudare
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 12. Marcaje de suprafață

13 Documentația finală 2D
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