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Cum se pot raporta tehnologiile digitale la activitatea mea?

Craft 4.0 - Digital 
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Scopul modulului.

CRAFT 4.0 MODULUL  3 PRODUSE ARTIZANALE DIN CERAMICĂ ȘI STICLĂ

Ce, De ce, Cât timp?

Ce?
Pentru a oferi o introducere a capacităților de modelare 3D, evidențiind potențialul 
în crearea de forme complexe care nu sunt fezabile prin mijloace tradiționale.

De ce?
Pentru a sublinia modul în care tehnologiile digitale pot aduce plus-valoare 
practicilor existente, și anume  explorarea multiplicității și reproducerii/adaptării în 
obiectele meșteșugărești finite. De asemenea, capacitatea de a crea instrumente 
personalizate, matrițe și suporturi care pot ajuta la faza de realizare și prototipare 
a muncii dvs.

Cât timp?
Acest modul va include șase unități de prezentare care au un timp de citire 
estimat de 30 de minute fiecare. Vi se vor oferi și alte exemple care se referă la 
anumite sectoare meșteșugărești.

Notă
Toate componentele văzute în documente au fost utilizate cu permisiunea 
creatorului.



Produse Artizanale din Ceramică 
și Sticlă.

CRAFT 4.0 MODULE 3 CERAMICS & GLASS 
CRAFTS

Introducere în disciplină.

"Procesul de producere a articolelor din lut/porțelan sau 
de modelare a sticlei topite.„

Această activitate include tehnici precum:
Olărie
Arta mozaicului
Porțelan / gresie / faianță
Suflare de sticlă
Gravură de sticlă
Modelare în sticlă

IMAGE BY TOM CREW
https://unsplash.com/photos/E64Hv5Ab_nQ



Cum ar putea tehnologiile digitale să ne 
sporească abilitățile de fabricare a 
ceramicii/sticlei pentru a fabrica forme 
complexe care nu sunt fezabile prin 
mijloace tradiționale?
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Domenii de adaptare.
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Valoarea adăugată în toate etapele procesului artizanal.

VALIDAREA IDEILOR

Idei de sculptură digitală
Imprimare 3D – model vază 

Vizualizare obiect cu randare 3D

PRODUSUL FINAL

Ceramică tipărită 3D
Reutilizarea creativă a obiectelor din 

sticlă combinând metode tradiționale și 
digitale

MATRITE & BRANDING

Crearea unor matrițe personalizate 
3D din ceramică Personalizarea 

brand-ului propriu



Idei de sculptură digitală
Imprimare 3D - model vază
Vizualizarea obiectelor cu randare 3D
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01. VALIDAREA 
IDEILOR.

SUBIECTE 
ABORDATE



Idei de modelare digitală.
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Modelarea și sculptarea formelor complexe.

Sculptarea digitală și manipularea formelor pentru a crea 
piese complexe organice sau bazate pe modele repetate.

Artizanii de ceramică și sticlă pot utiliza software de design 
asistat de calculator, cum ar fi Blender sau Fusion360, 
pentru a-și sculpta ideea digital.  Folosind caracteristica 
sculptează/forma, factorii de decizie pot crea obiecte 
organice sau pot dezvolta modele unice în jurul formei de 
vaza dorită.

CAD poate fi un alt instrument suplimentar în portofoliul de 
lucru al unui producător, permițându-i să dezvolte procesul 
de ideație rapid și să exploreze noi forme și detalii care ar fi 
costisitoare utilizând procesele tradiționale.



“CURVED HONEYCOMB VASE” BY EGGNOT
https://www.thingiverse.com/thing:2376777
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Imprimare 3D - Model 
vaza.Imprimarea modelelor CAD cu imprimante FDM standard.

Imprimarea design-urilor modelate/sculptate cu  
caracteristici unice utilizând software-ul PrusaSlicer - 
standard de feliere (slicing) pentru imprimarea FDM.

Modelele CAD produse pot fi exportate în tipuri de fișiere pe 
care software-ul slicer de imprimare 3D le poate citi. Aceste 
formate includ, STL, OBJ & 3MF. 

Acest lucru vă permite să imprimați 3D desenele folosind 
imprimante tip FDM pentru a le utiliza fie ca formă principală 
pentru matrițe, fie pentru a vizualiza fizic ideea.

În software-ul de feliere a imprimării 3D, o caracteristică 
cunoscută sub numele de "Mod vază" poate permite 
imprimarea obiectelor cu o singură grosime a peretelui și o 
bază solidă. Această caracteristică accelerează timpul de 
imprimare și este perfectă pentru artizanii de 
ceramică/sticlă pentru a-și prototipa modelele CAD.



“VAZĂ CROMATICĂ DE DEVON MONTES
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-chromatic-vase-40704

CRAFT 4.0 MODULE 3 CERAMICS & GLASS 
CRAFTS

VAZA SAFIR DE CLOCKSPRING
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-zephyr-vase-81577

VAZĂ ORBITALĂ DE CLOCKSPRING
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-orbit-vase-93961

Mostre de vaze tipărite 3D.
Fișiere descărcabile disponibile gratuit.

http://www.myminifactory.com/object/3d-print-chromatic-vase-40704
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-zephyr-vase-81577
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-orbit-vase-93961


Vizualizarea 
obiectelor.
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Randarea modelelor CAD cu scheme de culori.

Crearea de imagini fotorealiste cu modelele 3D înainte de a 
imprima fizic obiectul, creează o viziune clară asupra 
culorii sau finisajelor care ar putea fi aplicate.

Randarea este procesul de conversie a modelelor CAD 
într-o fotografie realistă care simulează materialele și 
texturile ce pot fi aplicate obiectului. 

Iluminarea și mediile pot fi, de asemenea, aplicate pentru a 
explora modul în care lumina s-ar putea reflecta de pe 
suprafața obiectului.

Randarea poate fi o metodă utilizată pentru a verifica 
combinațiile de culori care ar putea fi aplicate obiectului 
înainte de a produce produsul final. De exemplu, 
producătorul ar putea aplica o combinație de materiale 
pentru a valida dacă a fost alegerea corectă a designului.PINK VASE 3D-RENDERING” BY NATALIYA SMIRNOVA

https://unsplash.com/photos/3T6LAs2JhMw



Exemple ale procesului de 
randare.

RAFINAREA DESIGNULUI
Randarea a fost produsă cu ajutorul modelelor CAD, cu 
scopul de a vizualiza proporțiile și materialele.
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CREAREA FORMEI MASTER & MATRIȚE
Preluarea modelelor CAD cu dimensiuni stabilite și 
crearea unei forme principale, din care au fost realizate 
matrițe de ipsos.
Capacele au fost create din plută.

PROTOTIP FINAL VITRAT
Odată vitrate, prototipurile finale au fost finalizate.  

Cele 4 recipiente pentru sare, piper, smântână și zahăr 
formează o colecție de vase de tacamuri unice.

De la CAD & schite la prototipul final.

“NOTCH COLLECTION” BY NICHOLAS BAKER
https://baker.studio/#/notch-collection/
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02. MATRITE & 
BRANDING.

SUBIECTE 
ABORDATE

Crearea unor matrițe personalizate 3D 
din ceramică 
Personalizarea brand-ului propriu 



Matrite de imprimare 3D.
Utilizarea imprimărilor 3D pentru a crea matrite.

Modelele imprimate 3D pot fi folosite pentru a crea matrițe ale 
obiectelor finale. Modelele imprimate vor necesita la final doar 
șlefuire și un strat de grund pentru a evita transferul liniilor stratului 
la piesa turnată.

Acest proces permite crearea mai multor copii ale unei matrițe, 
fără deteriorarea sau deformarea obiectului, de obicei ipsos sau 
lut. Prin combinarea tehnologiei digitale, producătorul poate 
proiecta și menține rapid acuratețea atunci când produce mai 
multe matrițe dintr-o singură imprimare.
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“CESTI DE CAFEA " DE LAUTARO LUCERO (UIDO DESIGN 
STUDIO)
https://www.behance.net/gallery/95376471/Coffee-cups
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http://www.behance.net/gallery/95376471/Coffee-cups


EXEMPLE DE 
MATRIȚE.

MODEL IMPRIMAT 3D / TĂIAT CU LASER
Modelarea pe software CAD și imprimarea 3D a 
modelului sau tăierea cu laser a straturilor stivuite, 
formând forma principală inițială pentru crearea matriței.
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CREAREA FORMEI MASTER & MATRIȚE
Pregătirea modelelor prin șlefuire și acoperire lac care 
creează cea mai bună calitate a suprafeței pentru matriță. 
Matrița este creată, folosind metode tradiționale standard.

PROTOTIPUL FINAL
Accelerarea timpului de producție, menținând în același 
timp precizia prin crearea mai multor matrițe dintr-un 
singur model imprimat 3D sau tăiat cu laser.

De la modelul imprimat 3D la matrițele turnate și prototipul 
final.

“CERAMICS & DIGITAL DESIGN” BY JADE CROMPTON
https://www.designbyjade.co.uk/

http://www.designbyjade.co.uk/


Procesele CNC pot adăuga valoare inventarului de unelte ale 
producătorilor, permițându-le să creeze echipamente, cum ar fi matrițe 
de turnare prin rotație. 

Cu toate acestea, instrumentele mai simple pot fi făcute cu 
Imprimare 3D,  cum ar fi prese cu role sau piese de schimb pentru a 
asigura plasarea găurii în matrițe de presă.

Un producător poate produce ștampile de semnătură personalizate 
pentru a-și marca obiectele finite, formulând propria marcă comercială 
și propria identitate de marcă pentru afacerea sa.

Unelte personalizate.
Crearea de instrumente sau ștampile 
pentru identitatea mărcii.
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Idei de instrumente.

CRAFT 4.0 MODULE 3 CERAMICS & GLASS 
CRAFTS

Instrumente utilizate prin procesul artizanal.

“PRESA CU ROLE" DE RADOVAN VALENTA
https://www.prusaprinters.org/prints/56874-modeling-tool-roller-press

“PIESE DE SCHIMB PENTRU MATRIȚE DE 
PRESĂ" DE JADE CROMPTON
https://www.designbyjade.co.uk/

“CRAFT 4.0 ȘTAMPILA" DE VINH TRUONG
https://www.instagram.com/vinh  truong/?hl=en

http://www.prusaprinters.org/prints/56874-modeling-tool-roller-press
http://www.designbyjade.co.uk/
http://www.instagram.com/vinh


Ceramică tipărită 3D
Reutilizarea creativă a obiectelor din sticlă 
combinând metode tradiționale și digitale
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03. PRODUSUL 
FINAL.

SUBIECTE 
ABORDATE
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Ceramică tipărită 
3D.Utilizarea progreselor în imprimarea 3D.

Imprimantele 3D în stil FDM sunt utilizate pe scară 
largă pentru modelele prototip prin extrudarea 
termoplasticelor, cum ar fi PLA sau PETG, printr-o duză 
încălzită. Această metodă poate adăuga valoare la 
primele etape ale designului dumneavoastră și sprijină 
crearea matritelor.

Cu toate acestea, imprimantele ceramice sunt, de 
asemenea, disponibile pe piață, care permite 
producătorilor să producă obiecte cu materiale cum ar 
fi lutul de porțelan, adăugând o nouă gamă de 
posibilități. Aceste mașini funcționează la fel ca 
imprimantele FDM prin imprimarea într-un proces strat 
cu strat.

VIA BINARII” BY UNFOLD DESIGN STUDIO
http://www.unfold.be/pages/via-binarii.html

http://www.unfold.be/pages/via-binarii.html


“STRATIGRAPHIC PORCELAIN” BY UNFOLD DESIGN STUDIO
http://www.unfold.be/pages/stratigraphic-porcelain.html

MODULE 3

Lucrări experimentale, combinând imprimarea 3D cu ceramica.

Exemplu imprimare 3D cu 
ceramică.

http://www.unfold.be/pages/stratigraphic-porcelain.html


Recuperarea 
obiectelor.Recuperarea produselor reziduale/respinse.

Proiectele de artizanat personal sau obiectele lăsate 
neutilizate pot primi o a doua șansă prin combinarea 
procesului de upcycling cu imprimarea 3D.

După cum se vede în exemple, se pot crea 
atașamente la borcanele de sticlă care le transformă 
în noi obiecte funcționale. Acest proces de upcycling 
poate fi personalizat pentru propriile creații într-un 
mod similar.

“VASE1” BY UAU PROJECT
https://www.behance.net/gallery/41340127/VASE1
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http://www.behance.net/gallery/41340127/VASE1


“SILHOUETTE COLLECTION” BY DESIGNLIBERO
https://www.designlibero.com/portfolio/3d-printed-vases-collection/
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Exemple de reutilizare.
O colecție de mostre care combină imprimarea 3D cu borcane și sticle.

http://www.designlibero.com/portfolio/3d-printed-vases-collection/


Exemple de Reutilizare Creativă a Materialelor.
Recuperarea cărămizilor de lut respinse și crearea unui material de imprimare 3D ceramic.

"CĂRĂMIDĂ CARAFĂ DE LUT & CUPE" DE UNFOLD DESIGN STUDIO
http://www.unfold.be/pages/bokrijk-ware.html
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http://www.unfold.be/pages/bokrijk-ware.html


Combinarea 
metodelor.Combinarea tehnicilor tradiționale și digitale.

Prin combinarea tehnologiilor digitale cu procesele 
tradiționale, se pot crea obiecte care arată contrastul 
dintre cele două materiale diferite.

poate fi folosit un stilou 3D pentru a finaliza un obiect 
incomplet sau pentru a adăuga o notă personală 
produsului. Un alt exemplu ar putea fi combinația 
dintre o formă simplă creată prin mijloace 
tradiționale și un obiect mai complex atașat, produs 
prin imprimare 3D.

"VAZE TĂIATE" DE DEVON MONTES
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-cut-vases-45712
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http://www.myminifactory.com/object/3d-print-cut-vases-45712


Exemplu de 
combinație.Combinarea ceramicii imprimate 3D cu tehnicile de suflare a sticlei.

“PROIECTUL TRANZACȚIEI, STICLĂ SUFLATĂ ÎN CERAMICĂ TIPĂRITĂ " DE UNFOLD DESIGN STUDIO
http://www.unfold.be/pages/the-transaction-project.html
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http://www.unfold.be/pages/the-transaction-project.html


Concluzie la:
Produsele Artizanale 
din Ceramică și 
Sticlă.
Doriți să 
aflați mai 
multe?

“Felicitări pentru finalizarea acestei lecții!”

Vizitați Craft 4.0 la
www.craftproject.eu

Lucrarea prezentată, produsă de Consorțiul Craft 4.0, este licențiată sub un Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Lincence.

http://www.craftproject.eu/

	Cum se pot raporta tehnologiile digitale la activitatea mea?
	Partenerii.
	Scopul modulului.
	Produse Artizanale din Ceramică și Sticlă.
	Slide 5
	Domenii de adaptare.
	SUBIECTE ABORDATE
	Idei de modelare digitală.
	Imprimare 3D - Model vaza.
	Mostre de vaze tipărite 3D.
	Vizualizarea obiectelor.
	Exemple ale procesului de randare.
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	EXEMPLE DE MATRIȚE.
	Slide 17
	Idei de instrumente.
	Slide 19
	Ceramică tipărită 3D.
	Slide 21
	Recuperarea obiectelor.
	Exemple de reutilizare.
	Exemple de Reutilizare Creativă a Materialelor.
	Combinarea metodelor.
	Exemplu de combinație.
	“Felicitări pentru finalizarea acestei lecții!”

