
Modulul 4:
Prelucrarea 
Metalelor și a 
Bijuteriilor.
CREAT 
PENTRU

Cum se pot raporta tehnologiile digitale la activitatea mea?

Craft 4.0 - Digital 
Craft
www.craftproject.eu

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.  Referință acord de 
grant: 2018-1-IE01-KA202-038787.

http://www.craftproject.eu/


Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului care reflectă numai punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la 
răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Partenerii.
Cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.



Scopul modulului.

CRAFT 4.0
MODULUL  3

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.

PRELUCRAREA METALELOR ȘI A 
BIJUTERIILOR



Prelucrarea metalelor și a 
bijuteriilor.
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Introducere în disciplină.

"Practica eliminării și fabricării metalului în obiecte funcționale și 
decorative.„

Această activitate include tehnici precum:
Fierărie
Ceas / Ceasornicărie
Emailare/ Ștanțare/ Gravură
Bijuterii
Tăiere
Turnare

IMAGE BY SABRINNA RINGQUIST
https://unsplash.com/photos/q_sPpAv0MXE



Cum pot tehnologiile digitale să sprijine 
practica noastră în fabricarea de obiecte 
metalice și scule personalizate care pot 
adăuga valoare procesului nostru 
artizanal?
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Domenii de adaptare.
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Adăugarea de valoare în toate etapele procesului artizanal.

VIZUALIZAREA IDEILOR
Modelarea suprafetei CAD 
Randare fotorealistica 3D 

Taierea cu laser a bijuteriilor plate

PRODUSUL FINAL
Bijuterii imprimate complet 3D 

Externalizarea producției
Gravare laser

SCULE & TURNARE
Prototipuri de bijuterii imprimate 3D 

Produse personalizate din ceară
Instrumente de presă din plastic



Modelarea suprafetei CAD 
Randare fotorealistica 3D 
Taierea cu laser a 
bijuteriilor plate
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01. VIZUALIZAREA 
IDEILOR.

SUBIECTE 
ABORDATE



Modelarea suprafeței 
CAD.
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Modelarea formelor organice complexe pentru piese 
de bijuterie.

Dezvoltarea ideilor într-un spațiu digital cu software de 
modelare a suprafeței care vă permite să controlați și 
să manipulați forma cu NURB.

Modelarea solidă generală este potrivită pentru 
obiectele cu dimensiuni controlate, cu toate acestea, 
această abordare este dificilă atunci când se creează 
obiecte foarte detaliate sau curbate.

Modelarea pe baza de suprafață permite producătorilor 
să creeze piese complexe, curbate sau organice, care 
sunt mai eficiente pentru producătorii de bijuterii. La 
fel ca majoritatea CAD, vă permite să lucrați la un nivel 
ridicat de precizie și să creați iterații într-un ritm mai 
rapid.

 Mudbox sau RhinoGold sunt exemple de software CAD 
care vă permite să construiți obiecte organice și să 
adăugați texturi / gravuri la desenele dvs.

“ETERNITY RING” BY CAD MAKER
https://www.cgtrader.com/cadmaker

http://www.cgtrader.com/cadmaker


Randări fotorealiste.
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Randare modele CAD cu culoare, textura si materiale.

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

Deoarece bijuteriile sunt obiecte vizuale, știind cum va 
arăta designul cu materialele destinate, îți va permite să 
observi orice defecte. 

În cadrul software-ulor ca Mudbox sau RhinoGold, 
randările pot prezenta modul în care va arata piese, cu 
iluminare corectă și texturi.

Aceste software-ul disponibil deține o bibliotecă de 
diferite materiale utilizate în sectorul de bijuterii, care 
facilitează procesul de redare a design-ul. 

De asemenea, vă permite să personalizați designul cu 
caracteristici de gravare încorporate în software.

“DEEPIMAGE RENDER SAMPLE” BY 3DESIGN FR
https://3design.com/en/deepimage-renderings-gallery/



Exemplu de proces CAD.

MODELAREA CAD CU AJUTORUL NURBS
Modelul este creat cu NURBS prin combinarea diferitelor 
părți într-un singur model întreg și aplicarea definițiilor 
materialelor pentru faza de randare.
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IMPORTUL ÎN SOFTWARE-UL DE RANDARE
Modelul poate fi redat în software-ul de modelare sau 
exportat ca fișier OBJ și importat în software specific, în 
acest caz SketchFab.

APLICAREA MATERIALELOR
Cu materialul definit, producătorul poate aplica materiale, 
culori și texturi modelului și poate simula modul în care 
lumina cade pe model pentru o senzație realistă.

De la modelarea suprafeței la redarea 3D a designului.

“3D MODELLING JEWELLERY IN RHINO3D” BY JAMES GREEN.
https://sketchfab.com/blogs/community/preparing-and-uploading-3d-jewelry-designs-in-rhino/



“JEWELLERY RENDERS” BY ERIK 
TADEVOSYAN
https://www.behance.net/Erik-Tadevosyan

CRAFT 4.0 MODULE 3 METALWORK & 
JEWELLERY

http://www.behance.net/Erik-Tadevosyan


Bijuterii de tăiere cu laser.

CRAFT 4.0 MODULE 3 METALWORK & 
JEWELLERY

Crearea de piese de bijuterii precise.

Utilizarea tăierii cu laser pentru a crea bijuterii plate unice 
sau personalizate dintr-o gamă de materiale diferite.

Tăierea cu laser oferă producătorilor posibilitatea de a tăia 
ilustrații schematice pe materiale de tablă. 

Prin crearea unei ilustrații 2D a designului pe care doriți să 
îl includeți pe cercei, coliere, pandantive sau adăugând 
modele pe o piesă existentă, un tăietor cu laser poate tăia 
cu precizie acel design.

Acest proces poate fi destul de provocator, deoarece 
depinde de materialul pe care îl utilizați și de procesul cu 
laser pe care îl utilizați. 

Tăierea cu laser este un proces mult mai rapid de a 
transforma prototipuri decât imprimarea 3D, atunci când se 
lucrează cu produse plate.

IMAGE BY OPT LASERS
https://unsplash.com/photos/7NvkRlTzLZE

  



CRAFT 4.0 MODULE 3 METALWORK & 
JEWELLERY

 

UNNY SIDE JEWELLERY” BY SAHARA ALDRICH
https://www.sunnysidestudio.shop/

https://www.instagram.com/sunnyside_studio_

https://www.sunnysidestudio.shop/
https://www.instagram.com/sunnyside_studio_


Prototipuri de bijuterii imprimate 3D 
Produse personalizate din ceară
Instrumente de presă din plastic
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02. SCULE & 
TURNARE.

SUBIECTE 
ABORDATE



Validarea desenelor 
sau modelelor.
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Utilizarea imprimării FDM, SLA sau SLS pentru a 
produce prototipuri.

Cu modelul 3D produs pe software CAD, producătorul 
poate imprima piesa cu imprimante FDM, SLA sau SLS 
pentru a verifica designul general și calitatea înainte de 
a produce piesa finală.

Imprimarea SLA sau SLS este cea mai potrivită pentru 
designul bijuteriilor datorită capacității tehnologiei de a 
produce componente complexe care sunt modelate 
organic.

Acest lucru va permite meșteșugarului să facă 
modificări înainte de a trimite fișierele spre tipărire 3D 
în metal sau alte materiale de calitate superioară.



Exemple de imprimare 
SLS.
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Modele de imprimare cu tehnologie selectivă de 
sinterizare cu laser.

PRINTED ON THE SINTERIT LISA PRO IN PA12 POWDER MATERIAL
https://www.sinterit.com/sinterit-lisa-pro/

De la stânga la dreapta:
“INTERLOCKING PENDANT” BY ARIS 
PAPAMARKAKIS  “VICKY” BY ARIS PAPAMARKAKIS
“MELPOMENI” BY ARIS PAPAMARKAKIS  
“BRAIDED RING” BY ANDREW REYNOLDS

https://www.myminifactory.com/object/3d-print-interlocking-celtic-necklace-pendant-18676  
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-vicky-82432  
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-melpomeni-24058  
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-braided-ring-22809

http://www.sinterit.com/sinterit-lisa-pro/
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-interlocking-celtic-necklace-pendant-18676
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-vicky-82432
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-melpomeni-24058
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-braided-ring-22809


Turnare în 
rășină
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Procesul de fabricare cu piese imprimate 3D cu rășină.

Odată cu progresele în imprimarea SLA 3D, rășina 
asemănătoare cu ceara poate fi utilizată pentru a 
produce modele pentru matrițe. 

În loc de o sculptură manuală, o parte imprimată 3D 
poate oferi niveluri ridicate de detalii. Piesele pot fi 
apoi turnate și arse, lăsând o matriță negativă a 
designului.

Procesul continuă cu metodele tradiționale de turnare 
a metalului în cavitatea goală. Acest proces poate fi 
folosit pentru a crea multe matrițe identice care vor 
simplifica procesul de producție.

“3D PRINTED WAX MODEL VS CASTED FINSIHED PIECE” BY 
FORMLABS
https://formlabs.com/blog/3d-printed-jewelry/



“CASTING PROCESS WITH WAX RESIN” BY FORMLABS
https://support.formlabs.com/s/article/Introduction-to-Casting-with-Formlabs-Resins?language=en_US
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Procesul de 
turnare.Adaptat după FormLabs.

Producătorul își va dezvolta modelul CAD 
și va imprima 3D piesa cu rășină. 
Apoi se creează matrița prin arderea 
pieselor imprimate și, în cele din urmă, 
se toarnă metalul. Piesa poate fi lustruită 
și este gata de utilizat.



Scule 
personalizate.Crearea de instrumente personalizate de modelare a 
metalelor.

Modelarea foii de metal este utilizată pe scară largă pentru 
fabricarea pieselor de vehicule mari care necesită unelte 
metalice prelucrate CNC.  Cu toate acestea, majoritatea 
atelierelor metalice produc unități mici de piese care necesită 
o forță scăzută de îndoire.

Instrumentele de modelare din plastic imprimate 3D pot scurta 
timpul de producție și costurile datorate producției interne. 
Sculele imprimate intern pot permite lucrătorilor în metal să 
prototipeze piese și să creeze iterații ale modelelor de scule 
care se potrivesc scopului. 

Imprimarea SLA poate oferi înlocuitori puternici pentru jig-uri 
metalice, corpuri de iluminat și instrumente de modelare.

Imprimarea FDM oferă, de asemenea, producătorilor 
posibilitatea de a crea scule personalizate.

“VICE PRESS BRAKE TOOLS ” BY 
BRAUNCNC
https://www.thingiverse.com/thing:4063689
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“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY FORMLABS
https://formlabs.com/blog/sheet-metal-forming/
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“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY CINCINNATI
https://www.e-ci.com/

“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY BRAUN CNC
https://www.thingiverse.com/thing:4063689

“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY WILSON TOOLS
https://www.wilsontool.com/en-us/ideas/additive

http://www.e-ci.com/
http://www.wilsontool.com/en-us/ideas/additive


Bijuterii imprimate complet 3D 
Externalizarea producției
Gravare laser
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03. PRODUSUL 
FINAL.

SUBIECTE 
ABORDATE



Bijuterii imprimate 
3D.Bijuterii complet imprimate cu tehnologie SLS.

Deși imprimantele 3D SLS și SLA produc prototipuri 
de înaltă calitate care pot fi utilizate pentru a valida 
dimensionarea, forma și texturile iterațiilor de 
design, mulți producători își produc produsul final 
prin aceste procese.

SLS este mai frecvent utilizat în sectorul de design 
costum și bijuterii, permițând producerea modelelor 
finale in-house relativ rapid. SLS este o imprimantă 
3D pe bază de pulbere care nu necesită structuri de 
sprijin, permițând, prin urmare, producătorului să 
creeze forme care ar fi dificil de produs în mod 
tradițional. Materialele folosite mai des datorită 
rezistenței și proprietăților sale flexibile sunt PA12 
și nailonul. 
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“ARMURE FAMILY” BY ODO FIORAVANTI  
PROJECT ASSISTANT: JUAN NICOLAS 
PAEZ
http://www.fioravanti.eu/project/Armure_family

http://www.fioravanti.eu/project/Armure_family
http://www.fioravanti.eu/project/Armure_family


“3D PRINTED NYLON JEWELLERY” BY MARIA 
EIFE

http://www.mariaeife.com/
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http://www.mariaeife.com/


IMAGE BY MINKUS
https://unsplash.com/photos/aCniNTiIFd8
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Externalizarea 
producției.Utilizarea serviciilor de imprimare 3D pentru 
imprimarea la cerere.

Turnarea pieselor de bijuterii detaliate de înaltă poate fi 
un proces dificil chiar și atunci când creați propria 
matriță din rășină. Prin urmare, producătorul poate 
externaliza producția de imprimare 3D, către furnizori 
care lucrează cu metal.

Prin imprimarea 3D în metal, piesa poate fi mai ușoară, 
poate fi de înaltă calitate și poate oferi libertatea de a 
produce forme complexe.

Piesele de bijuterii sunt doar un exemplu, dar și alte 
produse precum mânerele cuțitelor și obiectele legate 
de alte sectoare meșteșugărești pot fi externalizate în 
acest fel.  Piesele de bijuterii, de asemenea, nu trebuie 
să se limiteze la metal, materiale plastice puternice și 
flexibile, cum ar fi TPU sunt, de asemenea, utilizate în 
acest sector.



Gravare cu laser.

Valorificarea produsului prin branding și împachetare.

Deși acest modul este axat pe procesul de prototipare și 
pe crearea produsului final, totuși ambalarea și 
brandingul unui obiect nu pot fi omise, acestea 
adăugând, de asemenea, valoare.

Aparatele de tăiere laser pot crea ștanțe pentru cutii 
pliabile sau logo-ul". 

Acest lucru reduce costurile de producție și crearea de 
ambalaje interne, de exemplu, cutii de cercei tăiate cu 
laser sau carcase de afișare pentru produsele dvs.

Mesajele personalizate pot fi, de asemenea, gravate pe 
produsele finite, adăugând o notă personală 
consumatorului.

De la stânga la dreapta:
“JEWELLERY ORGANISER” BY LEELA MORIMOTO
“WOODEN BOX” BY JULIA KELINA  
“JEWELLERY DISPLAY” BY JULIA 
KELINA
“PERSONALISED MESSAGE” BY 
DANIELLE PLOWMAN
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https://leemodesigns.com/  
etsy.com/shop/JKelinaJewelry  
etsy.com/shop/JKelinaJewelry  
https://www.ellieellie.co.uk/

http://www.ellieellie.co.uk/


Concluzie la: 
Prelucrarea 
metalelor si a 
bijuteriilor.
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/
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