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Linie jedno lub wielotorowe



Wszystkie warstwy technologiczne

Podtorze z rowami

Niesort (warstwa ochronna)

Subwarstwa

Stabilizacja



Relacje między warstwami

Podtorze docinane automatycznie do krawędzi skarpy 

niesortu

Subwarstwa docinana do skarpy (zsypu) tłucznia, a 

ten docinany do warstwy podtorza (oparty na 

podtorzu)

Uwzględnienie przechyłek tłucznia itp.



Rozjazdy

Płynne poszerzenia 

▪ każdej warstwy

▪ każdego toru

Płynne zmiany grubości

▪ pod każdym torem



Schodkowanie skarp

Przy poszerzaniu nasypów 

stosowane schodkowanie 

skarp ze spadkami 

schodków jak spadek 

podtorza; docinane do 

modelu DTM istniejącego 

terenu



Rowy po przebiegu istniejącym

Początkowo po terenie istniejącym z 

podczyszczeniem, potem 

zagłębienie w terenie po niwelecie 

rowu



Perony stacyjne

Płyta peronowa

Rowy za peronami



Analiza spływu wody

▪ z podtorza

▪ z rowów



Obliczenia objętości

Raporty

Przekroje poprzeczne

Plany sytuacyjne z zakresem obliczeń



Osie geometryczne pobierane z 

DWG/DXF/DGN/XML lub 

podawane ręcznie w tabeli

Przechyłki i płynne ich zmiany

DWG

DWG



Eksport danych do wytyczenia w terenie

Eksport punktów, linii, modeli DTM, 

modeli drogowych do instrumentów 

geodezyjnych różnych marek



Eksport modeli 3D do systemów 

sterowania maszyn

Leica Geosystems

Trimble

Topcon

Modele DTM oraz osie z KM

Korytarze dla systemów LGS



Mapa wykopu - nasypu

Mapa generowana w formacie DWG

Z legendą

Z osią i hektometrami

Definiowane zakresy kolorystyki



Program iCON Office w różnych branżach

▪ Kolej

▪ Hydrotechnika ▪ Nasuwy mostów

▪ Drogi

▪ Tunele

▪ Kubaturowe

▪ Rurociągi (SUT)

▪ Naloty i skany (chmury)



Program iCON Office w różnych branżach

▪ Systemy sterowania maszyn



Zapewnione przez firmę 3D Geosystemy.

Wraz z zakupem programu przysługuje prawo do aktualizacji

programu przez rok oraz rocznego wsparcia technicznego:

telefonicznego,

e-mail,

web-prezentacji rozwiązań problemów na żywo

Co rok takie prawa wygasają, zaś program działa dożywotnio.

Możliwość zakupu od razu 2-letniego prawa do obu

przywilejów lub aktualizacji co rok

Kontakty do obsługi wsparcia iCON Office:

Telefon: 721 609 109, 575 709 109

E-mail: wsparcie@iconoffice.pl

Wsparcie techniczne i subskrypcje



Prowadzona przez firmę 3D Geosystemy

www.iconoffice.pl

Opisy modułów i funkcji

Do pobrania:

• Program instalacyjny

• Instrukcje obsługi PL pdf i video

• Dodatki

Strona www poświęcona programowi

http://www.iconoffice.pl/


Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy w 
dowolnym miejscu w Polsce oraz online

Strona poświęcona szkoleniom:

www.szkolenia.iconoffice.pl

Rabaty na oprogramowanie przy 

zamówieniu szkoleń.

Szkolenia popołudniowo - wieczorne
Kadra z dala od budowlanego zgiełku 

Szkolenia poświęcone programowi

http://www.szkolenia.iconoffice.pl/


Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy

www.blog.iconoffice.pl

Opis mniej znanych funkcji programu

Instrukcje i pokazy video

/iconofficepolska

/3dgeosystemy 

/3dgeosystemy 

Blog/VLOG poświęcony programowi

http://www.blog.iconoffice.pl/
http://www.fb.com/iconofficepolska
http://www.fb.com/3dgeosystemy
http://www.youtube.com/3dgeosystemy
http://www.fb.com/iconofficepolska
http://www.fb.com/3dgeosystemy

