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Lição 2 
Marcação de 

estrutura, listas de 
materiais e croquis 

de oficina com 
TecnoMETAL   

Tutorial TecnoMETAL 



MARCAÇÃO DE ESTRUTURA 
A marcação é a marca inicial para extrair as informações do modelo, para obter as listas de 
materiais, os croquis para fábrica e depois os desenhos 2D das peças. Antes de marcar, 
execute os comandos de controle: Controle de Elemento e Controle de ID de Elemento (E 
qual GUID Island) se forem encontrados erros, repita o comando e corrija os erros. 

Pressione o botão Marcação Automática na linha de comando das opções do CAD 5 são propostas; 
neste caso, escolha a opção "All (T)" e pressione <Enter>. 
No final da lista Marcação para exibir a marca obtida pressionando o símbolo (+) com o mouse para 
o lado exibe a lista de marcação. 
Pressionar novamente o símbolo (+) de qualquer marca, exibe as posições que compõem a marca. 

www.steelgraphics.com.br 



LISTA DE MATERIAIS 
Pressione o botão Material List para selecionar a opção 3D -> List (1) O procedimento pede: 
Marcas para extrair [All / Selection / None]: selecione "T" 
Remova também o hardware [No / Yes]: selecione "S" 
Calcule o peso líquido nas posições [Não / Sim]: selecione "S" 

A tela Processamento de lista 
é exibida, pressione na lista 
Abrir e selecione o arquivo 
com o nome Disegno.dbf na 
pasta DBF e salve. 
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No final da leitura, repita o comando Lista de materiais e selecione Processamento da lista de 
trabalhos (2) 



Selecione Criar relatório de impressão (1), selecione as listas a serem criadas (2) e pressione 
(3). 
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Selecione Visualizar (1) selecione as listas a serem exibidas (2) e pressione (3). 



A lista é exibida, para rolar, use as teclas + e - 
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CRIAÇÃO DOS CROQUIS PARA FÁBRICA 

Como criar os módulos de oficina e arquivos CAM, este procedimento só é possível depois de ter 
realizado a marcação da estrutura. 
Selecione Executar CAM (1), selecione Todas as partes (2) e pressione OK (3). 

Para exibir os 
módulos gerados, 
pressione 
Impressão croquis 
(1) pressione o 
botão (2) para 
selecionar todos os 
arquivos CAM e 
confirme com OK 
(3). 
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Use as setas superiores para rolar as peças. 


