


EXPERIENTÃ

MISIUNE

Fondat în anul 1991 de către Dr. Ing. Radu Ţîrcomnicu (01.12.1957 - 15.04.2000) 
din dorința de a impulsiona dezvoltarea pieței de profil autohtone și totodată 
de a îi satisface exigențele, INAS SA a devenit primul Institut de Cercetare și 
Proiectare cu capital integral privat din țară în domeniul ingineriei mecanice.

Obiectivul nostru principal este de a răspunde prompt cerințelor 

clienților noștri în ce privește transferul de înaltă tehnologie în 

domeniul produselor software și al utilizării acestora în proiectare, 

analiză, simulări numerice și managementul informatizat al producției.

INAS S.A. este astăzi unul dintre principalii furnizori de soluții CAD 

/ CAM / CAE / PLM / AR / IoT și servicii conexe, pentru industria 

românească. Ne-am remarcat prin orientarea constantă către client 

și prin preocuparea de a introduce pe piață produse software 

complete și inovative care să răspundă celor mai exigente cerințe 

ale utilizatorilor săi. Avem o bogată experiență practică, acumulată 

ca urmare a colaborărilor cu parteneri de prestigiu atât din industria 

românească cât și din străinătate și furnizăm consultanță tehnică 

de specialitate în domeniul ingineresc, respectiv servicii de 

proiectare și analiză, pentru o gamă largă de domenii industriale, de 

la construcția de autovehicule și mașini grele, la industria nucleară 

și de apărare.
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CALITATE

PARTENERIAT

Am stabilit, implementat și menținem în 

continuare un Sistem de Management 

Integrat, asigurându-ne în permanență de

îmbunătățirea eficienței acestuia, în 

conformitate cu cerințele standardelor 

SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Rămânem preocupați de cunoașterea, 

înțelegerea și satisfacerea cerințelor curente 

și viitoare ale clienților noștri.

Principiul care stă la baza funcționării INAS este acela că lucrul în 

echipă și participarea interactivă la elaborarea proiectelor împreună 

cu clienții, este o condiție fundamentală pentru stabilirea unor 

relații de parteneriat benefice ambelor părți și de lungă durată.

 



CAE
CA D

C A PA C I TĂȚ I  T E H N I C E
P E N T R U  P R O I E C T E
D E  C O N S U LTA N ȚĂ

Structural

Analiză statică și dinamică (răspuns în timp), analiză liniară și neliniară / orice industrie

Analize dinamice (răspuns în frecvență) / orice industrie

Studiu de estimare a oboselii / orice industrie

Termic

Stare de echilibru și tranzitorie / orice industrie

Dinamica fluidelor (CFX & FLUENT)

Stare de echilibru și tranzitorie / orice industrie

Câmp cuplat

Stare de echilibru și tranzitorie / orice industrie

Soluții explicite (LS-DYNA, AUTODYN)

Crash (industria auto, industria feroviară),

Impact (auto, apărare, aerospațial).

Studii de testare la coliziune și cădere.

Studii de penetrare, dinamitare și explozie (apărare, aerospațială) 

Electromagnetică (frecvență joasă și înaltă)

Design CAD / CAM conceptual, tehnologic și detaliat

Proiectare detaliată și colaborativă, modelare 3D, asamblare 
avansată și desene detaliate de producție a pieselor

Geometrii complexe

Ansamble mari

Piese din tablă

Design estetic de suprafețe

Proiectare scule începând de la piesa originală pentru:

Piese din plastic (proiectarea matriței - miezuri și cavități 
ale matriței, ansamblu complet al matriței);

Piese din tablă: proiectare și fabricație

Piese turnate: design tehnologic, design de matrițe

Import și reparații CAD din diverse soluţii CAD;

Pregătire modele CAD pentru soluţii software de analiză

Proiectarea procesului de fabricație, simularea pe 
computer a procesului real NC.

Dezvoltarea de post-procesoare NC specializate pentru 
anumite echipamente CNC
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SIM UL ARE
T UR N ARE

SIM UL ARE  INJEC ȚIE
M ATERI ALE  PL A S TICE

Compania se angajează să furnizeze serviciile în timp util și cu o 

precizie ridicată a rezultatelor. Personalizarea serviciilor este, de 

asemenea, o componentă importantă a muncii noastre, căutăm 

întotdeauna să oferim cea mai potrivită soluție fiecărui client, 

indiferent că vorbim despre implementări de software, suport 

tehnic și programe de instruire sau consultanță.

Suntem mai întâi ingineri, ceea ce înseamnă că serviciul nostru de 

asistență și consultanță este independent de software.

Procedee de turnare gravitațională, turnare de înaltă / joasă presiune, turnare de precizie, rotacast

Simularea turnării aliajelor feroase (oțel și fontă) și neferoase (aluminiu, bronz, alamă, ș.a.)

Simularea umplerii și solidificării în matriță

Predicţii de calitate (porozități, fisuri la cald, fisuri la rece)

Proprietăți de material (fontă), tensiuni reziduale și tendinţe de deformare (fontă și oțel)

Optimizarea procesului de turnare și a calitatăţii produsului

Evaluarea modalităţii de umplere a cavităţii matriţei, pentru a prezice 
probleme de fabricație, cum ar fi: liniile de sudură, incluziuni de aer, 
umplere incompletă.

Variația densității și comportamentul curgerii topiturii în timpul 
procesului de compactare, pentru a determina momentul de înghețare al 
duzelor, durata de compactare şi eficienţa presiunii la compactare. 

Optimizarea matriţei şi a designului circuitelor de răcire în vederea 
reducerii duratei de răcire. 

Evaluarea contracţiei in matriţă şi a tendinţei de deformare. 

Evaluarea procesului de injectie cu inserţii metalice, overmolding și 
injecţie secvențială.

Determinarea orientării 3D a fibrelor si anizotropia rezultată.

Tehnologii speciale de injecție: GAIM, WAIM, MuCell.
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C A PA C I TĂȚ I  T E H N I C E  P E N T R U
P R O I E C T E  D E  C O N S U LTA N ȚĂ



PARTENER ANSYS DIN 1991

Structures

3D Design

Dacă ați văzut vreodată o lansare de rachetă, ați condus o mașină, utilizat un computer sau 
un telefon mobil ori v-a fost vreodată necesar un dispozitiv medical, este foarte posibil să 
fi venit în contact cu un produs, la dezvoltarea căruia ANSYS a jucat un rol esențial. ANSYS 
oferă astăzi companiilor, institutelor de cercetare și universităților din întreaga lume o 
gamă completă de soluții de simulare ce abordează domenii variate de studiu: începând cu 
structural, termic, CFD, electromagnetic până la embedded software, simulare la nivel de 
sistem și crearea de gemeni digitali, asigurând flexibilitatea necesară implementării 
soluției inginerești optime la momentul potrivit, în cadrul procesului de proiectare și 
dezvoltare a produselor, îmbunătățind timpul de dezvoltare și minimizând costurile 
asociate realizării și garantării acestora.

ANSYS Mechanical Enterprise reprezintă o suită de soluții de 

analiză prin metoda elementelor finite (FEA) în domeniul mecanic 

structural, cât și în alte domenii ale fizicii, având de asemenea 

posibilitatea de a cupla aceste analize din domenii diferite.

ANSYS LS-DYNA este un instrument avansat de simulare a 
problemelor cu deformații mari, modele de materiale complexe, 
neliniare precum și condiții complexe de contacte și interacțiuni 
între componente. Instrumentul Autodyn simulează răspunsul 
materialelor la solicitări severe de scurtă durată (impact), sau 
presiuni ridicate (explozii). Additive Print reprezintă o soluție 
stand-alone pentru Additive Manufacturing Process Simulations 
ce permite acum simularea printării 3D a pieselor metalice.

ANSYS Discovery AIM este un instrument 
intuitiv și complet de simulare utilizat în 
faza incipientă de proiectare. Folosind un 
flux de lucru asistat, se pot obține rezultate 
precise în timp real, având posibilitatea de a 
realiza și studii de optimizare. ANSYS 
Discovery Live oferă posibilitatea de a 
realiza simulări în mod instantaneu, cu 
acces la instrumente de modelare directă a 
geometriei, permițând astfel explorarea 
interactivă a designului și inovarea rapidă a 
oricărui produs. Este o experiență unică și 
interactivă în care geometria și proprietățile 
de material pot fi modificate cu ușurință, 
rezultatul 3D fiind instantaneu. ANSYS 
Discovery SpaceClaim este un produs de 
modelare 3D pentru proiectare, producție și 
reverse engineering.
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Embedded software

Fluids

ANSYS SIwave reprezintă un instrument specializat pentru analize de integritatea puterii, 
integritatea semnalului și analize EMI (PI, SI, EMI/EMC) a pachetelor IC și PCB-urilor. 
Soluționează calcule pentru sisteme de alimentare cu energie electrică și canale de mare 
viteză din dispozitivele electronice.

ANSYS Icepak este o soluție CFD pentru management termic 
din domeniul electronic. Face calcule pentru fluxul de aer, 
temperatură și transferul de căldură în pachetele IC, PCB-uri, 
ansambluri / carcase electronice, dispozitive electronice de 
putere. Sherlock reprezintă un software de design electronic 
care oferă predicții rapide și precise ale ciclului de viață pentru 
hardware-ul electronic la nivelurile componentelor, chiar din 
etapa de proiectare a acestora.

Motor-CAD este un instrument de proiectare bazat pe șabloane pentru analize rapide 

multi-fizice ale motoarelor electrice pe durata funcționării, pentru a realiza optimizarea 

performanței, eficienței și dimensionării acestora.

Q3D Extractor reprezintă un simulator de câmp electromagnetic 
în format 2D și 3D pentru extragerea parametrilor RLCG din 
interconectări. De asemenea, este un instrument de extracție a 
elementelor parazite pentru proiectarea ansamblelor și a 
dispozitivelor electronice de putere.

SIMULAREA PROPAGĂRII LUMINII ARE 
O IMPORTANȚĂ CRUCIALĂ, PENTRU CĂ 
AFECTEAZĂ PERFORMANȚELE 
PRODUSELOR ȘI CONFORTUL UMAN.

VRXPERIENCE este o platformă pentru a 
crea, testa și experimenta virtual produsul 
sau sistemul în condițiile reale ale mediului 
înconjurător. Luând exemplul mașinilor 
autonome, platforma poate integra informații 
despre senzori (radar, lidar), camere, 
dinamica vehiculului și crea scenarii de 
drum bazate pe hărți HD, fenomene optice, 
informații de trafic, etc.

Este folosit din ce în ce mai mult pe 
dispozitivele inteligente, însă codul scris 
imperfect poate fi cauza multor eșecuri ale 
produsului. ANSYS SCADE Suite este un 
mediu de dezvoltare, bazat pe modele pentru 
embedded software, care asigură 
gestionarea cerințelor, proiectarea bazată pe 
model, verificarea, generarea de cod și 
interoperabilitatea cu alte instrumente și 
platforme de dezvoltare.

OPTICAL
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Systems

Materials

Platforms

ANSYS SCADE Vision simulează identificarea potențialelor 
vulnerabilități în sistemele de percepție a vehiculelor autonome. 
Este destinat analiștilor de siguranță, dezvoltatorilor de rețele 
neuronale, proiectanților algoritmilor și a sistemelor de percepție 
bazate pe învățare automată. ANSYS SCADE Display facilitează 
afișarea, dezvoltarea HMI (Interfața om-mașină) și generarea de 
cod, certificată pentru afișaje critice de siguranță. SCADE Display 
este strâns integrat cu SCADE Suite pentru a oferi un mediu de 
dezvoltare cuprinzător atât pentru HMI- urile încorporate (Interfața 
om-mașină), cât și pentru logica comportamentală a acestora.

PE MĂSURĂ CE COMPLEXITATEA PRODUSULUI CREȘTE, LA FEL 
CREȘTE ȘI PROVOCAREA INTEGRĂRII COMPONENTELOR 
INDIVIDUALE ÎNTR-UN SISTEM PENTRU A SE ASIGURA CĂ 
ACESTEA LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ AȘA CUM ESTE DE AȘTEPTAT.

ANSYS Twin Builder este o platformă puternică pentru modelarea, simularea și analizarea prototipurilor 

sistemelor virtuale. Permite echipelor de dezvoltare a produselor să verifice și să optimizeze performanța 

proiectelor de sisteme pe mai multe domenii controlate de software.

ANSYS Cloud bazat pe cloud-ul HPC 
optimizat, poate fi accesat cu ușurință direct 
de pe desktop. Opțiunile flexibile de licențiere 
și experiența bogată a utilizatorului oferă 
puterea cloud-ului, la cerere. OptiSlang oferă 
integrarea neutră a procesului și soluții de 
optimizare multidisciplinară pentru 
evaluarea alternativelor de proiectare a 
produsului optim, reducând astfel 
costurile și crescând 
performanțele.

Fiecare produs este fabricat din 
materiale, astfel că deciziile cât și 
analiza trebuie bazate pe informații corecte 
cu privire la materialele utilizate. Gama de 
produse ANSYS Granta vă poate sprijini în 
această privință.

ANSYS Medini Analyze pentru FuSa implementează metode cheie de analiză a 
siguranței (HAZOP, FTA, FMEA, FMEDA, CMA) într-un instrument integrat. Sprijină 
executarea eficientă și consecventă a activităților legate de siguranță, care sunt cerute de 
standardele de siguranță aplicabile.

ANSYS Medini Analyze pentru Cybersecurity implementează metode cheie de analiză 
de securitate (modelare TOE, TARA, arbori de atac etc.) într-un instrument integrat. 
Sprijină executarea eficientă și consistentă a activităților legate de securitate, care sunt 
descrise în standardele aplicabile și în ghidurile de securitate.
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Soluțiile integrate CAD / CAM / CAE / PLM / AR / IoT ale companiei PTC oferă 
funcționalități complete pentru toate etapele de dezvoltare a unui produs, de la concept 
până la lansare în producție și urmărire în exploatare, fiind accesibile oricărei companii 
indiferent de mărime. Aplicațiile sunt ușor de învățat și utilizat și răspund cerințelor 
indiferent de complexitatea produselor sau serviciilor dumneavoastră.

Mathcad – soluția pentru realizarea, documentarea și lucrul 
colaborativ cu calcule inginerești, metode și algoritmi de calcul în 
proiectare. Spre deosebire de programele de calcul tabelar - unde 
ecuațiile sunt exprimate criptic iar conversia între sisteme de 
unități de măsură este de cele mai multe ori imposibilă, sau de 
limbajele de programare - accesibile îndeosebi programatorilor, 
Mathcad reprezintă o modalitate eficientă de efectuare și 
administrare a calculelor inginerești, acestea fiind ușor de realizat, 
înțeles, verificat, comunicat și urmărit logic.

Arbortext – crearea de ilustrații tehnice 
profesionale: cataloage de piese de schimb, 
manuale de asamblare, exploatare sau 
întreținere, etc. Ilustrațiile tehnice sunt cele 
care fac informația cuprinsă în astfel de 
publicații consistentă și în același timp 
inteligibilă tuturor, soluția contribuind la 
reducerea costurilor cu întreținerea și a 
erorilor apărute în exploatarea produselor.

Windchill este soluția pentru a 
administra practic toată 
informația asociată produsului, pe 
toată durata de viață a acestuia.

Windchill este sistemul PLM (Product 
Lifecycle Management) al companiei PTC 
pentru managementul proceselor și al 
conținutului informațional propriu unei 
companii. Orice companie indiferent de domeniul în care activează și 
indiferent de mărime, cunoaște dificultățile legate de administrarea 
proceselor și a informației despre produs. Succesul unei astfel de 
companii constă, printre altele, și în dezvoltarea și administrarea 
eficientă și corectă a unui capital informațional complex, ce include: 
documentație de produs, documentație de service și documentație 
pentru diverse autorități de certificare sau reglementare.

CREO este soluția completă CAD/CAM/CAE puternică și flexibilă, ce oferă un nivel de interoperabilitate fără precedent. 

Pachetele CREO pentru proiectare 2D și 3D parametrizată, includ instrumentele necesare pentru crearea modelelor 

conceptuale, geometrii 3D de orice complexitate, ansamble mecanice, produse modulare, secțiuni, desene de execuție, 

suprafețe, piese din tablă, structuri metalice. Soluția permite asamblarea elementelor de fixare, crearea automată a traseelor 

3D de cabluri, țevi și conducte pornind de la diagrame/ scheme 2D, transfer fișiere, analize calitative geometrice în vederea 

simulării și optimizării produselor din punct de vedere al performanței structurale, termice și de vibrații, conectivitate Web, 

instrumente AR, manechin virtual, additive manufacturing etc. CREO oferă inginerilor proiectanți posibilitatea de a edita 

ușor și rapid datele 3D CAD native sau provenind din alte sisteme CAD, utilizând tehnici de modelare directă, în vederea 

simplificării modelului ce poate fi utilizat ulterior în etapele de programare CNC sau analize cu element finit.
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PARTENER PTC DIN 1991



Vuforia 

Vuforia este cunoscut ca liderul industriei în 
realitatea augmentată prin intermediul 
tehnologiei sale de vizionare computerizată, 
având capabilități robuste de urmărire și o 
gamă largă de suport pentru platformă. Este 
cel mai utilizat software pentru dispozitive 
portabile și ochelari digitali, cu peste 600K 
dezvoltatori înregistrați și mii de clienți în 
întreaga lume.

Suprapunerea informațiilor din mediul virtual în cel real, cum ar fi modelele digitale, date 

ale terților, informații despre produs, crearea instrucțiunilor de lucru, instruirea 

personalului cu ajutorul  unui mentor aflat la distanță și ghidarea utilizatorilor în timp real, 

pentru a executa sarcinile mai sigur și mai precis sunt posibile acum cu ajutorul soluțiilor 

PTC Vuforia: Vuforia Studio, Vuforia Chalk, Vuforia Engine, Vuforia Expert Capture,  

Vuforia Spatial Toolbox.
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ThingWorx permite construirea de aplicatii tip IoT cu date provenind de la 

dispozitivele de lucru. Soluția excelează în contextualizarea datelor, 

primul pas fiind aducerea acestor date în sistem prin diferite tipuri de 

conexiuni, spre exemplu utilizând sisteme Scada, dar nefiind limitată la 

acestea, colectând și contextualizând toate aceste informații din surse 

diferite, într-o locație unică, ușor de accesat în funcție de rolul fiecărui 

utilizator. După ce datele respective au fost colectate, acestea pot fi utilizate 

pentru a obține informații noi, pentru a putea prezice când echipamentul 

urmează să aibă o defecțiune, sau ce anume duce la degradarea calității 

unui produs. Sistemul poate fi setat să transmită un semnal informativ, 

atunci când este cazul să aibă loc o intervenție asupra unui echipament, 

făcând astfel posibilă o planificare riguroasă de intervenție.

Astfel, vizitele în teren pot fi diminuate ca număr, reducând costurile 

asociate deplasărilor. Este ideal să prevenim, nu să constătam 

defecțiunea.

Platforma ThingWorx permite adăugarea algoritmilor de analiză de 

fiecare dată când un dispozitiv primește date noi din producție. Pe baza 

acestor date și cu ajutorul soluțiilor ANSYS, utilizatorii vor putea face 

simulări precise în baza geamănului digital creat.

Platforma PTC IIoT (Industrial Internet of 

Things) - ThingWorx - a fost clasată 3 ani la 

rând drept cea mai bună tehnologie 

existentă pe piață, fiind concepută să 

extindă capabilitățile soluțiilor deja existente 

în cadrul fiecărei companii.

Utilizatorul va putea orchestra datele în vederea 

creării de cazuri în sistemul de management, în 

care se vor desemna tehnicienii ce vor interveni 

pentru a repara echipamentele sau care vor realiza 

orice alte operațiuni de mentenanță, întreținere, 

înainte de a apărea defecțiunea propriu-zisă.

Platforma ThingWorx permite personalului de 

decizie sau celui avizat să aibă o viziune completă 

asupra tuturor dispozitivelor în dotare.

ThingWorx este o platformă dedicată conectării diferitelor sisteme hardware/ software 
în vederea colectării și contextualizării datelor de interes. Ușor de învățat și cu o interfață 
de lucru tip dashboard, este deosebit de utilă pentru monitorizare/ mentenanță în timp 
real și de la distanță, cu funcții pentru detectarea/ predicția anomaliilor pentru a putea 
reacționa în timp util în cazul unor defecțiuni. Funcțiile pentru crearea geamănului 
digital sunt disponibile grație parteneriatului companiilor PTC- ANSYS.
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Beneficiile
utilizării
ThingWorx

Utilizarea unei 
platforme unitare, ce 
preia date din sistemele 
existente

Accesul centralizat și 
consolidat la 
informațiile provenind 
de la dispozitivele din 
teren cât și din sistemele 
software existente.

Monitorizarea în timp 
real a dispozitivelor, 
operațiunilor și studierea 
parametrilor pentru a 
putea efectua analize 
predictive și afla când 
trebuie organizate 
activități de intervenție, 
înainte de a se produce o 
defecțiune.

Sistematizarea 
informațiilor de la 
echipamente, din SAP 
sau alte baze de date.

ThingWorx



 

PARTENER CGTECH DIN 2007

CGTech este dezvoltatorul aplicației software VERICUT - lider mondial în domeniul simulării, verificării și optimizării proceselor de prelucrare pe 

mașini CNC, fiind implementat și utilizat în toate sectoarele de activitate: aeronautică, auto, petrol și gaze, energetică, mecanică fină, etc. În urma 

simulării cu VERICUT, inginerul CAM identifică eventualele erori din programul NC, precum și potențialele coliziuni sau zone de ineficiență din 

procesul de prelucrare CNC. Considerat ca fiind cea mai precisă tehnologie de detectare virtuală a coliziunilor, VERICUT permite vizualizarea 3D 

realistă a întregii mașini CNC, precum și a procesului de prelucrare efectiv. Cu ajutorul aplicației VERICUT putem simula și verifica procesul de 

prelucrare având de asemenea și posibilitatea de a optimiza traseele sculelor pentru a obține un timp de prelucrare mai scurt, suprafețe mai bune 

precum și durata de viață mai mare a sculelor folosite.

Obiectivul VERICUT este de a simula, verifica și optimiza procesele de fabricație, așadar rezultatele 

simulării prezintă acuratețe ridicată, deoarece simularea este condusă de o logică similară cu cea a 

mașinii CNC. Din acest considerent, CGTech se află în diferite parteneriate strategice cu marii 

producători și furnizori de: scule așchietoare și SDV-uri, mașini CNC, sisteme de control CNC și 

include o bază de mașini-unelte, precise și realiste, pentru o gamă largă de prelucrări.

VERICUT oferă un sprijin considerabil inginerului CAM în testarea operațiilor de prelucrare complexe, înainte de a risca erori de producție 

costisitoare. Orice eroare de proces este foarte ușor identificată, inclusiv cele care pot conduce la rebutarea piesei, deteriorarea elementelor de fixare 

sau ruperea sculei. VERICUT este o aplicație independentă, dar poate fi integrată cu toate aplicațiile CAD/CAM consacrate de pe piață, putând simula 

procese de prelucrare mecanică, procese de manufacturare aditivată sau procesele de aplicare a materialelor composite.
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Vericut FORCE optimizează orice program NC, fie că este nou sau 
vechi, pentru toate sculele si semifabricatele utilizate.

FORCE calculează contactul dintre sculă și semifabricat pe întreg 
traseul sculei și generează viteze de avans optime în funcție de 
condițiile de tăiere. 

Asta înseamnă o grosime a așchiei mai consistentă, un timp de 
producție îmbunătățit între 15%-30%, suprafețe de o calitate mai 
bună precum și prevenirea ruperii sculelor alegand o limită 
maximă favorabilă în graficul forțelor.

Vericut FORCE



Proiectare
3D

Analiză
Structurală

Analiză structurală offshore 

Detaliere
Structurală 

Modelare
Construcții 

Platforma MicroStation - lider mondial în domeniul mediilor de modelare 

informații, în special pentru pentru arhitectură, inginerie, construcții și 

exploatarea tuturor tipurilor de infrastructură, inclusiv sisteme de utilități, 

drumuri și căi ferate, poduri, clădiri, rețele de comunicații, rețele de apă și 

canalizare, instalații industriale, miniere și multe altele. MicroStation poate 

fi utilizat fie ca aplicație software standalone sau ca platformă tehnologică.

   

Soluții de modelare și analiză structurală Offshore; aplicații 
software integrate pentru a analiza, proiecta și simula răspunsul 
structurilor și vaselor complexe în larg (SACS, MOSES, 
MAXSURF). Aceste solutii permit analiza structurală neliniară 
pentru structuri fixe sau plutitoare, modelarea interacțiunii  
stâlpi-sol și aplicații încărcări de vânt, val, seism, explozii, analiza 
dinamică a răspunsului datorită încărcărilor de mediu, analiza 
efectelor de impact, analiza sarcinilor accidentale severe. Soluțiile 
sunt dezvoltate în conformitate cu diverse coduri internaționale: 
API, AISC, CE, ISO, DNV și Norsok.

Soluții de modelare și analiză structurală. STAAD, RAM, OpenTower;
 Proiectare și analiză modele structurale cu metoda elementelor finite
 Analiza de gravitație și încărcare, în conformitate cu cerințele seismice
 Standarde internaționale
 Rapoarte și documentație detaliate
 Modelare și analiză fundații

Soluții de proiectare și dimensionare a structurilor din oțel, materiale 
metalice și beton armat. ProSteel, ProConcrete;

Arhitectură - soluții pentru proiecte de execuție, documentație și 
coordonare pentru construcții. Open Building, LEGION.

PARTENER BENTLEY SYSTEMS DIN 2008

Înființată în anul 1984, compania Bentley Systems este astăzi cel mai mare furnizor de soluții 

software dedicate profesioniștilor din domeniul construcțiilor civile și industriale, domeniul 

infrastructurii de drumuri, poduri, căi ferate, porturi, aeroporturi precum și a utilităților asociate 

acestora. Portofoliul de soluții oferit de către Bentley acoperă cu maximă eficiență atât partea de CAD, 

cu platforma MicroStation, cât și o varietate de domenii ale ingineriei aplicate care necesită analize 

și calcule de mare precizie. Majoritatea dintre cele peste 160 de aplicații specifice, integrează atât 

principalele standarde asociate domeniului vizat cât și  seturi de algoritmi de conformare a 

rezultatelor cu cerințele acestor standarde. Aplicațiile sunt împărțite în diferite pachete, fiecare dintre 

aceste pachete adresându-se unei anumite zone din domeniul infrastructurii. Principalele soluții 

dezvoltate sunt: 
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Software GIS / cartografiere – suită de aplicații software GIS pentru cartografiere (OpenCities Map);

Modelare Rețele Drumuri - soluții de modelare a rețelelor de drumuri (OpenRoads Designer);

Modelare Poduri - soluții de proiectare și analiză a podurilor (Open Bridge Modeler, RM Bridge);

ProjectWise - managementul informațiilor de proiect și de colaborare prin servicii cloud;

Modelare Virtuală a Realității - soluții de transpunere a realității în mediul virtual al proiectelor de infrastructură (ContextCapture,  Pointools, Descartes, LumenRT);

Hidrologie / Utilități - soluții modelare hidraulică și analiză rețele de 

apă&canalizare, utilități gaz și electricitate, soluții GIS (OpenFlows Water / 

SewerGEMS, FLOOD, OpenUtiities); Bentley WaterGems utilizează datele ce 

provin din diferite sisteme CAD sau GIS, în vederea construirii și 

sincronizării datelor cu modelul hidraulic. Soluțiile pot fi integrate în 

interfața celor mai cunoscute platforme CAD și GIS, cum sunt de exemplu 

AutoCAD, MicroStation sau ArcGIS, permițând lucrul cu cele mai utilizate 

formate: DWG, DXF, SHP, bază date Microsoft ACCESS , MSSQL, DGN și 

importă surse de date adiționale cum ar fi Oracle DB, Geospațial DB, Excel, 

ODBC conforme. Include funcționalitatea necesară pentru a sincroniza 

sursele de date de la baza proiectului cu modelul hidraulic (rețele de apă). 

Bentley WaterGems include suport pentru diverse fundaluri topografice și 

fundaluri multiple în formate: DXF, SHP, SID, JPG, TIFF, fotografii zonale, 

orto-fotografii, hărți Google, diverse hărți de fundal, layere în diferite 

formate. Între capabilitățile incluse, sunt de remarcat: managementul 

scenariilor, simplificarea și construcția modelului, urmărire rețea, calibrare, 

management zone presiune, modelare în timp real și integrare cu sistemele 

SCADA, detectare pierderi de apă, identificare și rezolvare anomalii de 

funcționare – valve închise, reabilitare și design, analiză incendiu, analiza 

energetică, evaluare calitate apă, analiză lovitură de berbec.

MISIUNEA BENTLEY ESTE DE A OFERI SOLUȚII ȘI 
SERVICII INOVATOARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE ȘI 
PROFESIONIȘTII CARE PROIECTEAZĂ, CONSTRUIESC ȘI 
OPEREAZĂ INFRASTRUCTURA LUMII - SUSȚINÂND 
ECONOMIA GLOBALĂ ȘI MEDIUL PENTRU O CALITATE 
ÎMBUNĂTĂȚITĂ A VIEȚII.

Proiectare
fabrici

Hidraulică

Soluții interoperabile 2D/3D de modelare fabrici 

(OpenPlant, ConstructSim); OpenPlant Modeler, 

destinată proiectării/modelării 3D a instalațiilor 

fabricilor, este bazată pe standardul ISO 15926, este 

considerată ca fiind una dintre cele mai versatile 

și mai productive aplicații, având incluse atât 

componente electrice cât și HVAC.

Capabilități: proiectare/ modelare 3D fabrici, uzine, 

centrale, instalații, analiză de interferențe 3D, 

definire și gestionare cataloage și specificații, 

definire și gestionare obiecte și atribute, gestionare 

date de proiectare și documente de proiect.
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PARTENER CORETECH SYSTEM DIN 2009

Moldex3D

Soluția Moldex3D ofera proiectanților și analiștilor o vedere 
detaliată a comportamentului materialului injectat.

În plus, atât în cazul injecției clasice, cât și în situația unor procedee 

speciale, rezultatele Moldex3D pot fi integrate mai departe în sisteme de 

analiză structurala: Ansys, Abaqus, LS-DYNA, Nastran, etc., astfel încat 

inginerii pot obține o rezoluție clară asupra comportamentului reperului 

injectat în condiții reale de funcționare și exploatare.

Moldex3D este un software modularizat, cuprinzând facilități 
dedicate procedeelor speciale de injecție: Injection Compression, 
Co-Injection, Bi-Injection, Gas-Assisted Injection, Water-Assisted 
Injection, MuCell, Powder-Injection, etc.

Identificarea potențialelor probleme de umplere, cum ar fi: umplere 
incompletă, incluziuni de aer, linii de sudură, etc;

Determinarea pozitiei optime a punctului de injectie, care 
faciliteaza cel mai bine umplerea in cel mai scurt timp;

Solver de analiza 3D, fiabil si rapid, care ofera rezultate mai precise 
comparativ cu tehnologia 2,5D;

Bază de date cuprinzatoare de materiale plastice, însoțite de 
recomandări tehologice pentru aplicarea automată a condițiilor 
optime de umplere în funcție de materialul selectat.

Atât proiectanții componentelor din plastic, dar si producatorii 
acestora, precum si producatorii de matrite sau inginerii din 
mediile de cercetare si R&D, au nevoie de acces imediat la date, 
analize si informatii fiabile, usor de inteles – toate acestea pentru a 
evidentia cat mai corect si rapid deficientele designului produsului 
injectat, sau problemele de matrita, sau problemele de proces 
tehnologic. In cazul in care aceste aspecte nu se iau in considerare, 
se poate ajunge la refacerea costisitoare a matritei, la utilizarea 
excesiva a materialului, la prelungirea perioadelor de testare si 
intarzierea in lansarea in productie. 

Cu Moldex3D, inginerii pot interveni rapid si eficient in vederea 
evitarii problemelor de design si proiectare tehnologica, 
diminuarea sau chiar eliminarea defectelor de injectie aparute, 
optimizarea produselor injectate si a proceselor tehnologice.

Beneficii 
cheie:



 

 

PARTENER MAGMA DIN 1994 PARTENER NCG CAM DIN 2009

MAGMASOFT

NCG CAM

MAGMA Gießereitechnologie GmbH este un dezvoltator și furnizor 
de software pentru simularea proceselor de turnare. Compania a 
fost fondată în 1988 și are sediul central în Aachen, Germania.

Într-un final, printr-o astfel de predicție pre-productivă se pot 
identifica: metoda de turnare cea mai potrivită, aliajul turnat și 
clasa optimă de material, forma și dispunerea precisă și corectă a 
sistemului de alimentare și a adaosurilor tehnologice, valorile 
minime necesare pentru adaosurile de prelucrare, forma și 
materialul de miez, vopseluri refractare sau conductive, etc. Aceste 
date conferă informații cu caracter economic și de aprovizionare, 
care sunt absolut necesare pentru stabilirea cerințelor pentru 
realizarea garniturii de model și a matriței de turnare.

NCG CAM, soluția companiei britanice NCG CAM Solutions Ltd., 
este specializată în frezarea de matrițe, ștanțe, prototipuri, 
prelucrări de mare precizie ale suprafețelor și înglobează  cea mai 
bună tehnologie din clasa CAM. Dezvoltată în colaborare cu liderii 
mondiali în furnizarea de mașini CNC. NCG CAM generează 
trasee de tip HSM (High-Speed Machining) pentru susținerea 
efortului dvs. de a reduce timpul de lansare pe piață  a produselor 
și  crește eficiența proceselor de fabricație  prin exploatarea 
tehnologiei de ultimă oră în domeniul prelucrărilor de precizie. 

Cu NCG CAM, inginerii CAM pot importa 
date din orice sistem CAD și genera 
traiectorii direct pe modele CAD, cu 
păstrarea asociativității cu acestea, lucru 
esențial pentru implementarea rapidă a 
modificărilor în diferite etape ale procesului 
de fabricație. Rezultatul constă în creșterea 
calității produselor prelucrate, reducerea 
rebuturilor, și implicit a timpilor și costurilor 
asociate dezvoltării oricărui produs.

MAGMASOFT® este utilizat la nivel mondial de inginerii tehnologi și proiectanți din turnătorii, în 

special pentru optimizarea componentelor turnate utilizate în majoritatea domeniilor industriale: 

automotive, construcții de mașini și utilaj greu, industria navală, petrol și gaze, echipamente 

industriale, aerospațiale, etc. Capacitățile de simulare MAGMASOFT® conferă o mai bună înțelegere 

a interacțiunilor metal-formă și a efectelor termodinamice care au loc în decursul întregului proces 

tehnologic de turnare, fenomene care determină în final gradul calitativ și structural al piesei turnate 

și al procesului tehnologic efectiv. Totodată, MAGMASOFT® conferă o predicție a tensiunilor termice 

remanente în piesa turnată și a abaterilor față de dimensiunile nominale, ceea ce contribuie atât la o 

mai bună înțelegere a parametrilor de turnare utilizați, precum și a posibilităților de optimizare a 

întregului proces tehnologic. Astfel, simularea cu MAGMASOFT® descrie cu exactitate calitatea unei 

componente turnate înainte de începerea producției efective, iar parametrii de proces pot fi proiectați 

și optimizați înainte de orice demers în producție.

14



office@inas.ro
www.inas.ro

fax: +40.251.426.335
tel: +40.251.438.789

37C, Nicolae Romanescu Blvd. 
200738, Craiova, Dolj, Romania

INAS 2021. Toate drepturile rezervate.


