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REZUMAT. Tema abordată reprezintă o metodă eficientă de proiectare, modelare parametrică 3D şi 
asamblare în SolidWorks a unui echipament tehnic cu organe active antrenate pentru lucrarea de afânare în 
profunzime a solului. Această lucrare prezintă o soluţie de design a componentelor metalice ale unui 
echipament tehnic agricol prin utilizarea modulelor Weldments, Sheet Metal. Componentele asamblate ale 
echipamentului tehnic agricol sunt profile standardizate, părţi simple şi părţi metalice, iar SolidWorks este cel 
mai potrivit mediu grafic pentru modelare parametrică 3D. Această metodă de proiectare prin modelare 
parametrică 3D cu ajutorul aplicaţiei SolidWorks permite o verificare rapidă a ansamblului, prin vizualizarea 
lui. SolidWorks permite realizarea precisă a proiectului 3D, atât a pieselor individuale, cât şi a ansamblurilor, 
precum şi generarea asociativă, pe baza modelelor 3D, a desenelor 2D de execuţie şi de ansamblu. 

Cuvinte cheie: SolidWorks, echipament tehnic, modul Weldments, modul Sheet Metal. 

ABSTRACT. The topic addressed is an effective method of design, 3D parametric modeling and SolidWorks 
assembly of technical equipment endowed with driven working parts for deep loosening the soil. This paper 
presents a design solution for the metal components of agricultural technical equipment, using Weldments 
and Sheet Metal modules. The assembled components of the agricultural technical equipment are 
standardized profiles, simple parts and metal parts, and SolidWorks is the best graphical interface for 3D 
parametric modeling. This design method through 3D parametric modeling using SolidWorks application, 
allows a quick check of the assembly by viewing it. SolidWorks enables precise 3D design of individual parts 
and assemblies, and associative generation, based on 3D models, of the 2D drawings and assemblies. 

Keywords: SolidWorks, technical equipment, Weldments module, Sheet Metal module. 

1. INTRODUCERE 

În prezent, ingineria în toate domeniile, inclusiv 
mecanizarea agriculturii, este atât de specializată iar 
produsele atât de complexe încât este dificil pentru o 
singură persoană sau echipă să proiecteze un produs.  

Tot mai des proiectanţii echipamentelor tehnice 
agricole recurg la utilizarea calculatorului şi a 
softurilor specializate, aplicaţiile CAD fiind cata-
lizatorul care a revoluţionat acest proces [1]. 

Modelarea 3 D a sistemelor mecanice destinate 
echipamentelor agricole presupune realizarea geo-
metrică fidelă a componentelor, a restricţiilor şi a 
condiţiilor de funcţionare.  

Clasificarea modelelor geometrice 3D este urmă-
toarea [2]: 

– orientate pe muchii (wireframe); 
– orientate pe suprafeţe (surface model); 
– orientate pe volume (solid model). 
Modelele 3D se obţin prin următoarele tehnici: 
– geometria constructivă a solidelor (CSG); 
– prin frontiere (B-rep); 
– prin enumerare spaţială (octree…); 

– prin baleiere (sweeping etc.); 
– analitic (ASM – Analytic Solid Model); 
– parametric/procedural. 
Forma modelelor geometrice 3D are la bază un set 

de forme elementare – prismă, cilindru, con, sferă – din 
combinarea cărora (prin operaţii booleene) rezultă 
modelul dorit. Aceste forme se numesc primitive şi 
se regăsesc în orice aplicaţie CAD care permite 
modelare 3D. Primitivele sunt parametrizate, adică 
dimensiunile lor pot fi modificate. 

Modelarea geometrică 3D utilizează o serie de 
termeni [3] cum ar fi: 

– crearea – operaţia de generare a geometriei 
piesei în spaţiul de modelare; 

– construcţia – operaţia prin care o entitate este 
utilizată pentru modificarea alteia, rezultatul fiind o 
entitate nouă; 

– modificarea – operaţia de schimbare a valorilor 
dimensionale ale unei entităţi. 

Modelul geometric al unei piese se obţine 
pornindu-se de la o primitivă căreia i se modifică 
caracteristicile constructive şi tehnologice.  

Modificările se fac prin aplicarea unei serii de 
operatori speciali: offset, thicken, loft, extrude, 
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