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INTERFAZ. PANTALLA DE INICIO APLICACIÓN FREECAD DESEÑO 3D

ARQUIVOS RECENTES, TUTORIAIS, EXEMPLOS,
ÁREA DE TRABALLO

MENÚS E FERRAMENTAS PRINCIPAIS

ÁRBORE DO PROXECTO, TAREFAS, PARTES E
ELEMENTOS E VALORES 



  

En FREECAD, traballaremos fundamentalmente de dúas formas que logo 
combinaremos e implementaremos ó noso antollo según as necesidades que 
teñamos.

MODO “ PART “:

Traballaremos a  partires  de “ primitivas  “  que  son  figuras  predeseñadas  que  nos 
servirán para realizar certos deseños a través de combinacións e operacións sobre 
as mesmas.

MODO “ PART DESIGN “:

Traballaremos  en  2D  formas  pechadas  a  partires  de  elementos  xeométricos  ou 
formas libres que logo “ extruiremos “ (darémoslle volume).

* Para navegar pola peza que estemos a construir, para poder movela, xirala ou 
facer  zoom  sobre  ela  empregaremos  o  modo  de  navegación GESTURE  (Botón 
dereito do rato no documento e eleximos GESTURE.



  

AMBIENTE E EXEMPLO DE ENTORNO EN MODO  “PART”



  

BARRA DE MENÚS MODO “PART” E PRINCIPAIS BLOQUES DE FERRAMENTAS

Permítenos observar as pezas que estemos a construir de diferentes formas: segundo 
as vistas diédricas ALZADO, PLANTA e PERFIL e as vistas secundarias ou ver a peza 
en sólido, en arame ou facer zoom.

Serve para introducir “PRIMITIVAS”, pezas predeseñadas que nos servirán para 
construir as novas.

Operacións  BOOLEANAS.  Serven  para  realizar  operacións  sobre  as  pezas  nas  que 
estemos a traballar. FUSIÓN, RECORTE, INTERSECCIÓN...



  

Na  parte  esquerda  da  área  de 
traballo temos un PANEL VISTA 
COMBINADA que é por un lado 
a  ÁRBORE  DO  DOCUMENTO 
onde están os diversos 
elementos que forman a peza e 
as  operacións  realizadas  sobre 
eles, e por outro lado cando 
temos un deles seleccionado 
aparecen os VALORES E 
ATRIBUTOS que podemos 
modificar como son o TAMAÑO, 
DESPLAZAMENTO 
INCLINACIÓN.

ÁRBORE DO DOCUMENTO E ATRIBUTOS

EIXOS X,Y,Z
(ANCHO, PROFUNDO, ALTO)

Ir a menú ver, “activar o desactivar
cruz de los ejes”

Panel PLACEMENT: Serve para DESPLAZAR e ROTAR unha peza



  

PEZA SINXELA REALIZADA EN MODO PART



  

AMBIENTE E EXEMPLO DE ENTORNO EN MODO  “PART DESIGN”



  

BARRA DE MENÚS MODO “PART DESIGN” E PRINCIPAIS BLOQUES DE FERRAMENTAS

Permítenos observar as pezas que estemos a construir de diferentes formas: segundo 
as vistas diédricas ALZADO, PLANTA e PERFIL e as vistas secundarias ou ver a peza 
en sólido, en arame ou facer zoom.

Diversas  ferramentas  para  crear  os  debuxos  dos  nosos  croquis  que  logo  extruiremos: 
Punto, segmento, circunferencia, rectángulo, polígonos, polilíneas, B-Splin, etc...

Aquí atópanse as ferramentas de RESTRICIÓN dos elementos construidos coas 
ferramentas  anteriores:  Paralelismo,  dimensión  e  medidas  dun  elemento,  coincidencia 
de elementos, perpendicularidade...



  

Ferramentas de EXTRUSIÓN, REVOLUCIÓN e outras...

Para  traballar  en  MODO  PART  DESIGN  sempre  temos  que  seguir  os mesmos pasos 
cando queramos crear unha peza nova: CREAR CORPO – CREAR CROQUIS – elexir 
o PLANO BASE onde traballaremos a peza en 2D e logo a extrusionaremos e daremos 
“corpo”.

* Unha vez rematado o croquis na ventana da esquerda de TAREFAS imos a “PECHAR” 
e seguidamente premeremos no icono EXTRUSIONAR para dar volume.



  

PEZA SINXELA REALIZADA EN MODO PART DESIGN



  

PARA ESCRIBIR TEXTO EN FREECAD

MODO “ DRAFT “:

A partir dunha peza deseñada, ben en PART DESIGN ou en PART podemos escribir 
texto encima e darlle VOLUME ou PROFUNDIDADE de varias formas, imos ver as 
dúas.

A PARTIR DUNHA PEZA DESEÑADA EN PART DESIGN

1º Creamos a peza en PART DESIGN neste 
caso a partir duunha circunferencia que logo 
extrusionamos para darlle volume.



  

2º Dámoslle volume á circunferencia para convertila 
neste caso nunha pletina.

3º Seleccionamos o modo de traballo DRAFT

4º Entre as barras de ferramentas que hai eleximos 

unha que contén a letra S e prememos nela.

5º  A  partir  de  aquí  temos  que  ter  paciencia  pero  sobre  todo  ser  moi  ordenados  e 
metódicos nos procesos a seguir.

Tan pronto como prememos na “ S “ o cursor convértese nunha cruz e na parte esquerda 
aparecerá unha pantalla de coordenadas na que o mover o cursor fará que cambien os 
números rápidamente. Prememos no sitio da peza onde queremos comezar a escribir o 
texto.



  

Fiestra onde se nos indican
As coordenadas do cursor.

6º  Escribir  o  texto  que  queremos  incluir  no  deseño  e 
premer “ INTRO “. A partires de aquí ata que 
teñamos xa o texto introducido na peza para confirmar 
os pasos utilizaremos a tecla INTRO en lugar de 
empregar o rato. No exemplo DAVID.

7º  Nos  seguintes  pasos  se  establecen  o  tamaño  dos 
caracteres e o espacio entre eles. Como Visualmente é 
engorroso,  estas  propiedades  podémolas  variar  logo. 
Así que nas dúas seguintes pestanas premeremos 
INTRO e INTRO e non introducimos valor ningún.



  

8º Chegados a este punto pídenos que busquemos no 
noso ordenador o tipo de fonte de letra que queremos 
empregar.  Este  é  un  proceso  lioso  que  ademáis  é 
diferente en Windows e Linux. Eu reflexo aquí LINUX.
Seguir os seguintes pasos. Premer a tecla que contén 
3 puntiños e ir a...

9º SHARE, logo a FONTS, 
logo  a    TRUETYPE,  logo  a 
LYX  e  por  último  eleximos  o 
tipo de fonte de letra entre as 
que aparezan.

Fontes



  

10º O texto aparece agora na árbore do proxecto como SHAPESTRING, como é pequeno e 
non está situado no lugar que queremos procedemos a cambiarlle os parámetros tanto de 
tamaño como de posición empregando o recadro da parte esquerda onde atopamos SIZE, 
TRACKING e PLACEMENT.



  

11º Unha vez chegado ó punto no que temos 
o  texto  situado  onde  queremos  e  co  tamaño 
adecuado  temos  que  proceder  a  extruir  ou 
valeirar  o  texto. Para esto debemos volver ó
MODO PART DESIGN, ir á árbore do documento
e arrastar o SHAPESTRING encima do BODY
para asocialo a ese corpo e logo premer na
ferramenta EXTRUSIÓN ou VALEIRADO e
darlle os parámetros de cota precisos. 

EXTRUSIÓN VALEIRADO

PESTANAS  DE  PARÁMETROS 
DE EXTRUSIÓN E VALEIRADO



  

EXTRUSIÓN

VALEIRADOS



  

A PARTIR DUNHA PEZA DESEÑADA EN PART

A maneira de escribir texto e darlle relevo ou valeirar, nunha peza en MODO PART é 
semellante ó MODO PART DESIGN, a única diferencia reside en que cando creamos 
unha peza en PART DESIGN xa crea un “ BODY “, un “ CORPO “ necesarios para 
realizar a operación. Así que teremos que facer o seguinte:

● Crear unha peza en MODO PART. Exemplo un cubo.

● Ir  ó  MODO  DRAFT,  premer  na  S,  situar  o  cursor  na  peza  e  establecer  todos  os 
parámetros da mesma  maneira que no caso anterior.

● Cando teñamos xa o texto listo iremos ó MODO PART DESIGN e crearemos un 
BODY (xa que a peza foi credada en  PART e non o ten) e asociaremos o TEXTO 
(SHAPESTRING) arrastrándoo sobre o BODY a partires de ahí o proceso é igual 
que no caso anterior, EXTRUSIONAR OU VALEIRAR.

● A  diferencia  entre  estes  dous  métodos  reside  en  que  no  primeiro  xa  iniciamos  a 
peza en MODO PART DESIGN e por iso ten un BODY asociado e no PART non e 
hai que crealo.



  

PEZAS  VALEIRADA  e  EXTRUIDA  INICIADAS  E  MODO  PART  pero  empregando  o 
mesmo sistema que en PART DESIGN.



  

OUTRA MANEIRA DE ESCRIBIR TEXTO A PARTIR DO MODO PART

● Crear  a  peza  en  MODO  PART    na  que  imos  introducir  texto.  Exemplo  un  cubo  ou 
unha pletina cadrada.

● Ir  a  MODO  DRAFT,  buscar  a  S  e  situar  o  cursor  onde  queremos  introducir  texto. 
Pasos análogos ós procesos anteriores ata formalizar o SHAPESTRING que 
extruiremos.

● Unha vez creado o SHAPESTRING voltar a MODO PART e unha vez seleccionado o 
mesmo empregar a ferramenta “ EXTRUIR O CROQUIS SELECCIONADO “.

● Con esta opción aparécenos na parte esquerda unha ventana onde darlle os 
parámetros para a extrusión. Se o que queremos é darlle volume, faise directamente, 
pero se o que queremos é valeiralo hai que facer o seguinte:

1)Na mesma ventana seleccionar “invertido”. O que fai o programa é crear o volume de 
texto desde o SHAPESTRING cara adentro. En realidade estamos facendo un sólido 
dentro do sólido polo que ó darlle a aplicar teremos un cubo ou pletina e unha letra 
con volume cara  adentro. Seleccionamos o  cubo  e  a  extrusión  e  aplicamos  a 
operación  booleana  de  substraer  e  xa  temos  o  texto  valeirado.  Dependendo  da 
profundidade que demos o texto faremos un “valeirado” ou un “furado” directamente.

Extruir o croquis seleccionado



  

ESQUEMA PARA EXTRUSIONAR TEXTO EN MODO PART UNHA VEZ CONSEGUIDO 
O “SHAPESTRING”:

Seleccionar  o  SHAPESTRING  en  MODO  PART  –  premer  na  ferramenta  de  EXTRUIR 
CROQUIS SELECCIONADO – indicar na ventana EXTRUSIÓN a lonxitude que 
queremos que teña a letra; o “RELEVO”.



  

ESQUEMA PARA VALEIRAR TEXTO EN MODO PART UNHA VEZ 
CONSEGUIDO O “SHAPESTRING”:

Seleccionar o SHAPESTRING en MODO PART – premer na 
ferramenta  de  EXTRUIR  CROQUIS  SELECCIONADO  –  indicar  na 
ventana EXTRUSIÓN a lonxitude que queremos que teña a letra; o 
“RELEVO”  -  seleccionar  modo  INVERTIDO  na  mesma  pestana  – 
Realizar  logo  unha  operación  booleana  de  recorte  entre  a  peza 
(CUBO, pletina) e a Letra.



  

FILLET
Redondea aristas.

CHAMFER
Crea rampas entre
caras.

FILLET (Redondear) e CHAMFER (Chaflán)

Estas dúas ferramentas poden ser moi interesantes e útiles nos nosos deseños a partir de 
sólidos.  Estas  ferramentas  aparecen  cando  se  activa  o  MODO  PART.  Seleccionamos  as 
aristas  nas  que  queremos  intervir  e  indicámoslle  a  magnitude  da  transformación  que 
queremos levar a cabo en  milímetros.



EXPORTACIÓN DUNHA PEZA PARA A SÚA IMPRESIÓN 3D.
ARQUIVOS .STL.

Os arquivos das nosas pezas deseñadas en FREECAD teñen a extensión .FCStd.

Para que unha peza deseñada en FREECAD poda imprimirse en 3D deben seguirse os 
seguintes pasos:

1) No Freecad seleccionar “na súa totalidade” a peza que queremos imprimir. É 
importante que non haxa partes soltas e todo esté ben fusionado.

2) Unha vez seleccionada, no MENÚ ARQUIVO iremos a EXPORTAR, e indicaremos a 

carpeta de destino e o nome do arquivo resultante coa extensión .STL (STL 
MESH).

3) O arquivo coa extensión .STL xa pode ser aberto por un programa que o prepare 
como un arquivo imprimible en 3D. Ao proceso se lle chama  LAMINAR ou LAYAR, 
converter a peza en láminas ou capas, a nube de puntos de coordenadas se  
ordenará en capas. Nós empregamos un programa gratuito e “executable que se 

chama ULTIMAKER CURA 3.6.0. No seguinte manual de CURA 
explicaremos como “preparar” a peza para que finalmente sexa impresa. Cando se 
indiquen as cualidades de impresión indicaremos “PREPARAR” e “GARDAR 

ARQUIVO” isto xenerará un arquivo .GCODE listo para imprimir.



Arquivo: FIGURA .stl

Logo ULTIMAKER CURA 3.6.0



PÁXINA DE DESCARGA DE FREECAD

https://www.freecadweb.org
A versión de Freecad que estivemos a empregar no curso é a

0.17. Inda que non é a máis actual ata o momento (0.18), supón un salto cualitativo 

con respecto á 0.16 en moitos aspectos.

Esta versión pode descargarse en S.O Windows, Mac e LINUX, en cada caso en 

ordenadores con diferente arquitectura.

No noso centro, como temos LINUX é preciso que os ordenadores conten cunha 

arquitectura de 64 bits para poder instalar a versión 0.17. Inda así o que descargamos 

é un programa “executable”, é decir non está realmente instalado no noso ordenador 

senón que é un arquivo que funciona a modo de programa. 

https://www.freecadweb.org/
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