
Modulul 4:
Alte Aplicații

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.
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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.



Alte aplicații.
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Introducere în disciplină.

"O colecție de meșteșuguri și tehnici alternative care nu au fost 
enumerate, precum și exemple pentru diferite surse disponibile.„

Această colecție include tehnici precum:
1. Arta culinară
2. Arta cofetariei - Ciocolateriei
4. Artefacte culturale și sculpturi
5. Lumânări
6. Jocuri de societate
7. Ghid pentru utilaje și resurse

IMAGE BY MAXIM HOPMAN
https://unsplash.com/photos/8vn4KvfU640



Cum pot tehnologiile digitale să 
îmbunătățească abilitățile altor 
meșteșuguri alternative, sprijinind 
procesul lor de producție și crearea de 
produse unice?
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Domenii de 
adaptare.
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Adăugarea de valoare în toate etapele procesului de crafting.

UTILIZAREA PROBELOR DE 
CAZ
Exemple culinare și cofetărie
Exemple decorative
Alte exemplei de utilizare

SOFTWARE
Modelare CAD 

solidă 
Sculptură digitală

Software de feliere 
3D

UTILAJE DESKTOP
Imprimante desktop 3D 
Mașini de formare în vid CNC 
și mașini cu laser



Exemple culinare și cofetărie
Exemple decorative
Alte exemplei de utilizare
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01. UTILIZAREA 
PROBELOR DE CAZ.

SUBIECTE 
ABORDATE



Lumânări personalizate.
Adaptat de pe Blog-ul Makyu.

Anna și Tatiana utilizează mașina de vidat Makyu 
FormBox pentru a crea matrițe personalizate pentru 
lumânări și ceară. Echipa Nata Concept a dorit să 
creeze produse care nu sunt disponibile în magazine. 
Folosind FormBox, au reușit să dezvolte produse 
care să combine estetica lor vintage cu lumânări 
ecologice lucrate manual.

Cu ajutorul Tatălui Anei, care are cunoștințe în 
modelarea 3D și imprimarea 3D, au reușit să 
combine ambele tehnologii pentru a dezvolta modele 
de matrițe. Acest lucru le-a permis să testeze și să 
valideze ideile lor rapid înainte de a se achiziționa 
orice materiale costisitoare.

“CANDLE MOULD DESIGN” BY NATA CONCEPT STORE
https://www.instagram.com/nataconceptstor  
https://nataconceptstore.com/
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http://www.instagram.com/nataconceptstor


Design 
Universal.
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Proiectul ThisAbles creează suplimente la produsele 
Ikea.

Proiectul ThisAbles a fost creat pentru a permite 
persoanelor cu nevoi speciale să se bucure de 
calitatea vieții oferite de produsele Ikea.

Acest proiect a fost o colaborare cu organizații non-
profit Milbat & Access Israel, care se specializează în 
dezvoltarea de soluții pentru populația celor cu nevoi 
speciale și dizabilități. A

ceste modele imprimabile 3D reduc decalajul dintre 
produsele Ikea existente și acest grup țintă.

Desenele au fost puse la dispoziția publicului larg 
pentru a fi descărcate gratuit, ajutând la crearea unei 
vieți de zi cu zi mai bune pentru cât mai mulți oameni 
posibil. “3D PRINTED IKEA ADD ON” BY 

THISABLES
https://thisables.com/en/



“EASY-PULLER” BY THISABLES
https://thisables.com/en/new-developments/easy-puller/
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“INSIDER” BY THISABLES
https://thisables.com/en/new-developments/insider/

“BAG-HANDLER” BY THISABLES
https://thisables.com/en/new-developments/bag-handler/

ThisAbles 
Mostre.Fișiere 3D disponibile pentru descărcare.



Producerea 
Croissantelor.Foaie de aluat imprimată 3D.

Alex, cunoscut și sub numele de "French Guy Cooking" a 
dezvoltat o rolă de aluat imprimată 3D pentru "Croissant 
Series". 

În acest sens, Alex a constatat că echipamentul său nu a fost 
în măsură să îndeplinească sarcina de aplatizare a aluatului 
în mod corect și a decis să-și construiască propriul său 
echipament.

Designul trece prin iterații ale printurilor de testare cu Prusa 
Mk3s, iar fișierele sunt disponibile pentru descărcare. 
Echipamentul poate fi văzut în videoclipul de prezentare a 
retetei: Wellington de vită. Alex a folosit un Makyu FormBox și 
pentru a crea matrite pentru formele de ciocolata a patiseriei.

“3D PRINTED CROISSANT MACHINE” BY ALEX AÏNOUZ
https://www.youtube.com/watch?v=_2eIZ3a_hrw  
https://www.instagram.com/frenchguycooking/
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http://www.youtube.com/watch?v=_2eIZ3a_hrw
https://www.instagram.com/frenchguycooking/


Replicare Artefact.
Adaptare după Prusa Stories.

La Praga, o expoziție numită "Între Praga și Cario" a 
fost creată pentru a sărbători aniversarea a 100 de ani 
de la deschiderea Institutului Ceh de Egiptologie.

Deoarece artefactele nu pot părăsi țara în care sunt 
descoperite de legea țării, arheologii ar trebui să 
producă desene, descrieri și fotografii detaliate. Cu 
toate acestea, recent, cu progresele în scanarea 3D și 
imprimarea 3D, au putut fi produse replici. Acest lucru 
deschide oportunități pentru vizitatori de a atinge 
piesele.

MiniWorld3D este, de asemenea, un proiect diferit, care 
permite nevăzătorilor să simtă repere diferite din 
întreaga lume pe care aceștia nu le pot vedea altfel.

“ARTIFACTS FOR EXHIBITION” BY BETWEEN PRAGUE AND CAIRO
https://www.prusa3d.com/prusa-3d-printing-stories-artifacts-for-between-prague-to-cairo-exhibition/
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http://www.prusa3d.com/prusa-3d-printing-stories-artifacts-for-between-prague-to-cairo-exhibition/


“POLITEAMA THEATER - SICILIY” BY MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-politeama-theater-palermo-  

sicily-132596

CRAFT 4.0 MODULE 3 OTHER APPLICATIONS

“TEATRO MASSIMO - SICILY” BY MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-teatro-massimo-palermo-  

sicily-125772

“CHURCH OF SAN CATALDO - SICILY” BY MINIWORLD3D
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-church-of-san-cataldo-sicily-  

italy-123009

Exemplu MiniWorld3D.
Fișiere 3D disponibile pentru descărcare.

http://www.myminifactory.com/object/3d-print-politeama-theater-palermo-
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-teatro-massimo-palermo-
http://www.myminifactory.com/object/3d-print-church-of-san-cataldo-sicily-


Imprimante desktop 3D 
Mașini de  vidareCNC și 
mașini cu laser
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02. Echipamente 
DESKTOP.

SUBIECTE 
ABORDATE



Imprimante 3D 
FDM.

SERIA CREALITY ENDER
O mașină prietenoasă cu bugetul, cu un volum mare de 
imprimare. Seria Ender 3, permite producătorilor să 
actualizeze mașina cu achiziții adăugate sau componente 
imprimate 3D.

https://www.creality.com/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-mini/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/
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PRUSA MK3S+
Imprimanta mai mare de la Prusa, cu o reputație pentru 

calitatea imprimării și fiabilitate. O imprimantă cu 
acționare directă care merge mână în mână cu filamentul 

Prusa's Prusament.

PRUSA MINI+
O imprimantă 3D compactă, dar fiabilă, potrivită pentru 
imprimarea la scară mică. Seria Prusa vine în kituri sau 

complet asamblate, producând cu ușurință imprimeuri de 
înaltă calitate.

Eșantion de imprimante 3D în stil FDM (pe bază de 
filament).

Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, 
cu toate acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care 

pot apărea din acțiunile cititorului.

http://www.creality.com/
http://www.prusa3d.com/original-prusa-mini/
http://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/


Imprimante SLA 3D.

ELEGOO MARS 2
Un echipament cu buget prietenos care produce printuri de 
calitate superioară imprimantelor FDM. Procesul SLA 
implică o mașină de spălat și de întărire, fiind astfel un 
proces mai costisitor.

https://www.elegoo.com/ https://www.anycubic.com/ https://www.prusa3d.com/original-prusa-sl1/
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PRUSA SL1S SPEED
Imprimanta SLA Prusa care imprimă de trei ori mai rapid 
decât majoritatea de pe piață, menținând în același timp 
detalii ridicate și calitatea imprimării cu caracteristici de 

siguranță integrate.

ANYCUBIC PHOTON MONO X
O imprimantă la scară mai mare pentru cei care doresc volume 
de imprimare mai mari. Imprimarea SLA necesită, de asemenea, 

o bună ventilație datorită vaporilor de rășină care se emit în 
timpul imprimării.

Eșantion de imprimante 3D în stil SLA (pe bază de rășină).

Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, cu 
toate acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care pot 

apărea din acțiunile cititorului.

http://www.elegoo.com/
http://www.anycubic.com/
https://www.prusa3d.com/original-prusa-sl1/


Alte 
echipamente.Exemple de alte echipamente pe care producătorii le pot 

utiliza.
Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, 
cu toate acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care 

pot apărea din acțiunile cititorului.
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MAKYU FORMBOX
O mașină de formare a vidului desktop, care permite 

producătorilor să creeze matrițe, ambalaje cu blistere și 
idei rapide de prototipare in-house.

https://www.mayku.me/

INVENTABLES X-CARVE SERIES
O mașină CNC care permite producătorilor să taie 

desenele în atelierul lor. Seria x-carve include propriul 
software interactiv de sculptură potrivit pentru 

începători.
https://www.inventables.com/

GLOWFORGE SERIES
Un laser-cutter care poate grava sau tăia, permițând 

producătorilor să creeze branding personalizat și 
produse cu planuri 2D.

https://glowforge.com/

http://www.mayku.me/
http://www.inventables.com/


Mașini de 
artizanat.Echipamente de tăiere a hârtiei sau vinilului.

Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, 
cu toate acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care 

pot apărea din acțiunile cititorului.
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CRICUT SERIES
O gamă de mașini de tăiat care pot tăia diferite modele din hârtie, vinil etc. În funcție de 

mașină, unele pot tăia piele și textile. 
https://cricut.com/en_us

SILOHUETTE SERIES
O mașină de tăiat de precizie care vă permite să tăiați modele de țesături, să creați autocolante 

personalizate care ar putea fi utilizate pentru branding. Un alimentator cu role încorporat 
permite producătorilor să taie materiale laminate cu o lungime de până la 18 metri.

https://www.silhouetteamerica.com/

http://www.silhouetteamerica.com/


Externalizarea imprimării.
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Servicii de imprimare la cerere disponibile.
Aceste produse trebuie sa indice ce este disponibil pe piata, insa Craft 4.0 nu este responsabil 

pentru nicio achizitie, daună sau probleme care pot aparea din actiunile cititorului.

THE HUBS

https://www.hubs.com/

SHAPEWAYS

https://www.shapeways.com/

SCULPTEO

https://www.sculpteo.com/

IMPRIMAREA LA CERERE
Laboratoarele enumerate oferă producătorilor imprimarea desenele lor într-o serie de 

materiale disponibile de la materiale plastice la metal. Fiecare site oferă o ofertă estimată 
instant pentru componentele prototip dorite.

http://www.hubs.com/
http://www.shapeways.com/
http://www.sculpteo.com/


Modelare CAD solidă 
Sculptură digitală
Software de feliere 3D

CRAFT 4.0 MODULE 3 OTHER APPLICATIONS

03. MOSTRE 
SOFTWARE.

SUBIECTE 
ABORDATE



CAD 
Software.
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Progame de modelare pentru factorii de decizie.
Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, 
cu toate acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care 

pot apărea din acțiunile cititorului.

TINKERCAD
Un software online gratuit de modelare 3D orientat către 
factorii de decizie entry-level cu lecții care vă vor învăța 

elementele de bază ale tehnicilor mai complexe.
https://www.tinkercad.com/

AUTODESK FUSION 360
Un software de modelare 3D bazat pe cloud, cu mai multe 

caracteristici pentru a dezvolta produse complexe și 
pentru a crea planuri de desen 2D ale ideii dvs. Redarea 

produselor este disponibilă.
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal

SOLIDWORKS
Un software CAD standard în industrie care funcționează 

la fel Fusion 360 cu instrumente și caracteristici de design 
adăugate. Licența poate fi costisitoare pentru producătorii 

cu producție mică.
https://www.solidworks.com/

http://www.tinkercad.com/
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
http://www.solidworks.com/


CAD 
Software.
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Sculptură digitală și progamme de modelare a suprafețelor 
pentru producători.

Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, cu toate 
acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care pot apărea din 

acțiunile cititorului.

BLENDER
Un software gratuit și open-source de modelare 3D care 

permite producătorilor să construiască modele geometrice 
de suprafață și să sculpteze modele organice.

https://www.blender.org/

ZBRUSH
Un instrument digital de sculptură care permite 
producătorilor să construiască modele unice de 

caractere și să aplice materiale, culori și texturi pentru 
randare.

https://pixologic.com/

RHINOCEROS 3D
Un software CAD standard în industrie care permite 

producătorilor să-și modeleze digital ideile cu ajutorul 
suprafețelor și a controlului NURB.

https://www.rhino3d.com/

http://www.blender.org/
https://www.rhino3d.com/


Software de feliere.
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Software necesare pentru a pregăti modele de 
imprimare 3D.

Disclaimer: Scopul prezentării acestor produse este de a indica ceea ce este disponibil pe piață, 
cu toate acestea, Craft 4.0 nu este responsabil pentru orice achiziții, daune sau probleme care 

pot apărea din acțiunile cititorului.

CURA
O aplicație de feliere open-source pentru imprimante 3D 

în stil FDM, oferind producătorului posibilitatea de a 
adăuga extensii / plugin-uri la software.

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

PRUSASLICER
Prusa slicer, care este potrivit pentru seria prusa & 
ender 3, cu toate acestea, alte profiluri pot fi făcute 

pentru a se potrivi imprimanta 3D de alegere.
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/

CHITUBOX
Un software de feliere îndreptat spre SLS, DLP și 

imprimarea 3D pe bază de rășină LCD, oferind 
producătorului un control excelent asupra setărilor lor 

de imprimare cu o interfață simplă.
https://www.chitubox.com/en/index

http://www.prusa3d.com/prusaslicer/
http://www.chitubox.com/en/index


Concluzie la:  
Alte aplicații.

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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