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ADNOTARE 

Lucrarea de faţă abordează un domeniu actual, inovativ şi 
foarte dinamic al tehnologiilor de prelucrare a materialelor, şi 
anume, al tehnologiilor de prelucrare prin adăugare de material 
(Additive Manufacturing). Aceste tehnologii s-au dezvoltat extrem de 

rapid în ultimele cinci decade, aducând un plus de valoare şi o 
complementaritate la tehnologiile clasice. Prin tehnologii clasice 

mă refer la cele de prelucrare prin înlăturare (aşchiere, decupare 
etc.), respectiv, prin redistribuire de material (forjare, matriţare, 
turnare etc.). Tehnologiile prezentate aici au aplicaţii în industria 
de automobile, industria aerospaţială, industria dentară şi 
medicală, de bijuterii, încălţăminte, arhitectură, construcţii etc. 
Aceste tehnologii au apărut pe plan mondial la sfârşitul anilor ’80 
sub denumirea de tehnologii de Rapid Prototyping. Odată cu 
dezvoltarea tehnicii de calcul, a programelor de Proiectare Asistată 
de Calculator (CAD), a dezvoltării de noi cunoştinţe în domeniile 
fizicii, chimiei, ştiinţei şi tehnologiei materialelor, a simulării 
comportării materialelor s-au dezvoltat o serie de noi tehnologii 

din ce în ce mai complexe, mai inovative, mai performante şi mai 
vizionare (unele dintre ele erau privite doar cu un deceniu în urmă 
ca fiind de domeniul science-fiction, iar acum sunt aplicate la scară 
industrială). Timpul de la descoperirea unui fenomen fizic sau 

chimic nou până la utilizarea lui în tehnologii a scăzut din ce în ce 
mai mult. Acest lucru s-a datorat, în principal, unui nou mod de 
abordare a problemelor complexe care apar în cadrul cercetărilor 
pentru dezvoltarea acestor noi tehnologii, şi anume, abordarea 
mutidisciplinară. Considerăm că cercetările care au condus la 
dezvoltarea acestor tehnologii sunt cele mai relevante din punct de 

vedere al multidisciplinarităţii. 
Apariţia acestor noi tehnologii a condus la cea de-a patra 

paradigmă în evoluţia tehnologică a societăţii. Prima paradigmă, 
producţiei artizanale, s-a caracterizat prin aceea ca fiecare produs 

era proiectat şi realizat pentru un anumit client (încălţăminte, 
haine, hamaşamentele pentru cai etc.). Revoluţia industrială din 
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secolele XVIII şi XIX a condus la o creştere a productivităţii şi a 
volumului producţiei pe variante de produs, ceea ce a făcut ca la 
începutul secolului XX să se treacă la o altă paradigmă, a producţiei 
de masă (introdusă de Ford la fabricaţia modelului de automobil 

Ford T). În cadrul acestei paradigme sunt produse un număr limitat 
de produse, acestea fiind realizate într-un număr foarte mare (de 
masă), presupunându-se că vor fi suficienţi cumpărători pentru ele. 
Anul 1955 se consideră a fi anul caracteristic pentru producţia de 
masă, fiind anul cu volumul cel mai mare de producţie pentru o 
anumită variantă de produs. Începând cu acest an, de cotitură, 
varietatea produselor creşte, iar numărul de produse pe o variantă 
începe să scadă. Anul 1980 este anul trecerii într-o nouă 
paradigmă, a personalizării de masă (mass customization), în care 
clientul selectează produsul dorit dintr-o listă de opţiuni înaintea 
realizării acestuia (exemplul clasic este cel al alegerii configuraţiei 
autoturismului de către client, apoi lansarea acestuia în producţie). 
În fine, cea de-a patra paradigmă tehnologică este a producţiei 
personalizate şi începe în anul 2000. În această paradigmă, 

opţiunile produsului sunt alese de către client, cumpărate de la 
producător, apoi realizate cu sisteme avansate de prelucrare. Un rol 

esenţial la saltul tehnologic în această nouă paradigmă l-au avut 

tehnologiile de Rapid Prototyping, denumite mai nou tehnologii de 

tip Additive Manufacturing. Din cele de mai sus rezultă că 
tehnologiile de prelucrare au parcurs o dezvoltare ciclică, de la 
producţia artizanală personalizată (orientată pe individ), la 
producţia de masă (orientată pe produs), apoi la cea personalizată 
de masă (orientată pe grupuri de consumatori) şi revenind la 
producţia personalizată (orientată pe consumatorul individual). 

Volumul este structurat în șase capitole. Scopul şi 
conţinutul capitolelor este prezentat pe scurt în primul paragraf al 
fiecărui capitol. Primul capitol conţine o prezentare generală a 
tehnologiilor aditive, definiţia şi clasificarea lor, precum şi rolul 
acestor noi tehnologii în complexul tehnologiilor de prelucrare a 
materialelor. Este prezentată detaliat evoluţia acestor tehnologii 
de-a lungul ultimelor decenii, avantajele şi dezavantajele fiecărei 
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tehnologii în parte, precum şi aplicaţiile acestora în diferitele 
domenii (de la industria de automobile la cea spaţială, ajungând la 
aplicaţiile medicale extrem de spectaculoase). Capitolul 2 este 

dedicat clasificării tehnologiilor pe baza tipului stării materiei 
prime folosită: lichidă, solidă sau pulverulentă. În capitolul al 

treilea se prezintă resursele CAD. Prezentarea aplicaţiilor acestor 
tehnologii în fabricaţia de scule flexibile este prezentată în 
capitolul 4. Capitolul 5 este orientat asupra utilizării tehnologiilor 

de fabricaţie prin adăugare de material la construcţia modelelor 
pentru turnarea metalelor (sistemele LOM, FDM şi SLS), iar 
capitolul 6 - asupra  prezentării tehnologiilor de turnare sub vid a 

pieselor nemetalice în matriţe din cauciuc siliconic.  
Acest volum  este comparabil cu cărţile de specialitate de 

top din acest domeniu. Lucrarea va contribui la promovarea 

tehnologiilor avansate în universităţile din RM, fiind recomandată 

colegilor de la facultăţile de profil din ţară, cercetătorilor, 
inginerilor tehnologi şi proiectanţilor de produse, precum și 
studenților de la ciclul II master. 
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