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REZUMAT. Tehnologiile utilizate în domeniul procesării materialelor prin turnare se caracterizează de cele mai 
multe ori printr-un traseu sinuos, complicat, uneori chiar oneros pe parcursul tehnologic de la materia primă la 
produsul finit. La aceasta concură utilizarea variatelor tipuri de materii prime, a unor numeroase materiale 
auxiliare, a diverselor forme de energie şi a fluidelor tehnologice care parcurg un traseu variat în mai multe tipuri 
de instalaţii şi utilaje specifice. Ultimele decenii au marcat apariţia în exploatarea industrială curentă, în 
domeniul procesării materialelor, a preocupǎrilor tot mai intens legate de reducerea şi optimizarea consumurilor 
de materiale şi energie strâns corelate cu ameliorarea condiţiilor de mediu. Dezvoltarea industrialǎ ulterioarǎ a 
condus la amplificarea, aprofundarea şi lărgirea domeniului în scopul creǎrii celor mai bune procedee de 
procesare pentru asigurarea realǎ a dezvoltǎrii durabile. Acestea iau în considerare aspectele esenţiale legate de 
latura tehnologică cât şi cele privind latura economică, dar şi acelea care sunt impuse de creştere calităţii şi 
minimalizarea impactul asupra mediului. Procedeele specifice procesării materialelor s-au dezvoltat continuu şi 
au ajuns să reprezinte astăzi variante moderne şi performante de obţinere a materialelor, semifabricatelor si 
produselor cu perspective de dezvoltare şi utilizare viitoare deosebite. 

Cuvinte cheie: procesarea materialelor, turnare, cercetare, dezvotare tehnologică. 

ABSTRACT. The technologies used in the processing of materials by casting are characterized by mostly by a 
sinuous, complicated, sometimes technological consideration during raw material to finished product. At this 
concur using various types of raw materials, auxiliary materials of numerous, various forms of energy and 
technological fluids flowing through varied route more specific types of plant and equipment. Recent decades 
have marked the emergence of the current industrial exploitation in the processing of materials, preoccupations 
more intensely related to the reduction and optimization of material and energy consumption linked with 
improving the environment. Subsequent industrial developments leads to a deeper, deeper and the extension 
field in order to creating of the best processing methods to ensure a sustainable development as on real. They 
take into account the essential aspects related to technological side and those on the economic side, but also 
those that are imposed by the increase quality and minimizing environmental impact. Specific procedures for 
processing materials were continuously developed and have come to represent today's modern and efficient 
alternatives for obtaining materials and semi finished products development prospects and future use special. 

Keywords: casting materials processing, research, technological development. 

1.INTRODUCERE 

Marile schimbări care au avut loc în procesarea 
materialelor prin turnare în ultimii 20 de ani sunt 
realizate sub noua paradigmă: evoluţia tehnologiilor 
sub influenţa mediului economic, social şi politic. 

Trecerea în procesarea materialelor prin turnare 
spre o industrie de înaltă tehnologie va depinde de 
gradul în care se poate asigura perfecţionarea 
vocaţională şi nevoile educaţionale specifice noilor 
cerinţe tehnologice în scopul eliminării erorilor, 
rezultând o producţie cu o mai mare consistenţă 
calitativă şi o productivitate optimă. De asemenea 
această trecere va depinde de gradul de guvernare, 
de un management care trebuie să fie din ce în ce 
mai performant şi mai adecvat pentru dezvoltarea în 
direcţia mai bine, mai repede, mai ieftin în micile 

companii industriale şi nu numai. Un astfel de 
management implică trei probleme importante :  

– liderul şi suportul liderului vor fi cruciale 
pentru succesul eforturilor de progres ale companiei; 

– campionii care vor să aducă actualul plan în 
progres prin iniţiative directe vor conduce pas cu pas 
activităţile necesare pentru culegerea beneficiilor 
îmbunătăţirii procesului; 

– furnizarea de „know-how” tehnic necesar per-
sonalului pentru implementarea industrială a celor 
mai bune tehnici şi a le întări, focalizând priorităţile 
progresului spre necesităţile propriei afaceri. 

Experienţa pozitivă acumulată în ultimele decade 
ale secolului trecut face posibilă dezvoltarea pro-
cesării materialelor prin turnare în continuare, astfel 
că în secolul 21 de acestea să beneficieze consu-
matorii de produse din economia mondială precum 
şi ecologia. 
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La procesarea materialelor prin turnare avantajele 
sunt: complexitatea pieselor obţinute; dimensiunile 
pieselor sunt apropiate de cele ale pieselor finite; 
uniformitate relativ crescută a structurii, echipamentul 
tehnologic accesibil; Dezavantajele: caracteristici de 
rezistenţă mai scăzute decât la alte procedee de 
prelucrare; traseul tehnologic mai laborios; indicatorii 
de poluare greu de optimizat; etc.  

2. EVOLUŢIA TEHNOLOGIILOR SUB 
INFLUENŢA MEDIULUI ECONOMIC, 
SOCIAL ŞI POLITIC 

Se poate constata nemijlocit că evoluţia previzibilă 
la procesarea materialelor prin turnare este sub in-
fluenţa mutuală a factorilor macro-economici legaţi 
de modificările mediului social şi politic şi a ele-
mentelor tipice legate de sector ca şi de răbufnirile 
tehnologice. Schimbările de paradigmă sunt cauzate 
de conjuctura dintre două componente fundamen-
tale: prima din domeniul tehnologic, care rezultă din 
creativitatea şi inventivitatea omului, iar cealaltă din 
domeniul socio-cultural, care rezultă din evoluţia 
economică şi politică. 

Este acceptat în general ca orice activitatea de 
bussines trebuie condusă cu o anumită strategie în 
cadrul unei discipline interiore care să asigure ce 
este nevoie sau dezideratele definite şi acţiunile care 
trebuie luate pentru satisfacerea nevoilor sau dorin-
ţelor pentru a pune în operă şi executa într-o manieră 

efectivă şi într-un anumit timp produsul/produsele 
care constituie obiectul exploatării industriale. 
Aceasta necesită trei resurse de bază: 

1) operatori cu cunoştinte şi deprinderi adecvate; 
2) facilităţi care să facă posibilă exercitarea de 

către personalul implicat a cunoştinţelor şi abilită-
ţilor; 

3) materii prime şi materiale de o calitatea şi 
cantitate optime. 

Alături de aceste resurse este necesar să existe: 
o un plan de activităţi care trebuie urmat ca 

material şi timp atât ca instrucţiuni generale cât şi 
individuale; 

o activităţile de control şi/sau demonstrare a 
ieşirilor conform prescripţiilor. 

Aceste deziderate vor fi identificate (recunoscute) 
ca fiind parte a ingineriei pentru atâta timp cât au 
fost urmărite şi cât timp nu este nimic nou. 
Componenţa unui sistem de management este cea 
redată în figura 1. 

Este în general cunoscut faptul că succesele unei 
demostraţii a consistenţei conformării produsului la 
specificaţii este o cerinţă esenţială al oricărui proces 
industrial. În multe procese de manufacturare părţi 
sau toate operaţiile trebuie să fie realizate prin 
elemente de mecanizare. Aceste dispozitive pot fi 
proietate să includă propriile lor sisteme de control 
astfel încât cu o întreţinere adecvată şi cu o corectă 
utilizare a materialelor, fără pertubaţii externe, se pot 
utiliza la manufacturarea produselor la un înalt nivel 
de acurateţe şi precizie.  

 

 
 

Fig. 1. Schema componentelor de producţie. 
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Direcţiile principale pentru optimizarea elaborării 
oţelului în la procesarea materialelor prin turnare pot 
fi sintetizate în: 

– costuri directe scăzute; 
– intensificarea exploatării; 
– sisteme de control computerizat; 
Industria de procesarea materialelor prin turnare 

este un factor puternic de eliminare anuală prin 
reciclare, reutilizare şi refolosire a unor cantităţi 
importante produse secudare şi deşeuri.  

Contribuțiile şi deficiențele de cercetare ale an-
treprenoriatului sunt vizibile în contextul sarcinilor 
de cercetare: scop, perspectivă teoretică, concentra-
re, nivel de analiză, interval de timp şi metodologie. 
Tendința recentă condusă dinspre teorie spre proces 
determină una orientativă şi contextuală încura-
jatoare. Este timpul pentru antreprenoriat de a 
urmări cauzalitatea mai agresiv. 

Într-o societate industrială în domeniul procesării 
materialelor se pot distinge direcţiile specifice de 
cercetare-dezvoltare:  

● cercetarea produselor şi tehnologiilor de 
realizare a acestora;  

● proiectarea produselor;  
● pregătirea tehnologică;  
● proiectarea şi realizarea sculelor, dispozitive-

lor şi verificatoarelor;  
● investiţiile, inovaţiile şi raţionalizările;  
● dezvoltarea capacităţilor de producţie;  
● elaborarea normelor de consum de materii 

prime, materiale şi energie;  
● elaborarea normativelor şi a normelor de muncă.  

3.DEZVOLTAREA RESURSELOR 
INFORMATICE  

Din ansamblul tehnologic calculatorul, dar mai 
ales softul, încep să devină o latură esenţială, consti-
tuind componenta principală a dezvoltării viitoare în 
domeniul procesării materialelor. Softul constă din 
două părţi: sistemul de operarea şi programele 
aplicative dezvoltate. De asemenea sunt integrate 
programe metalurgice/ tehnologice (parametrii de 
turnare, limitele, mărcile de material, destinaţie/ 
organizare, relevarea parametrilor de deviaţie pentru 
mărcile de material, etc. (fig. 2)). 

Softul general îl constituie sistemul de operare 
care are suficientă capacitate să opereze în timp real, 
atât la evenimentele instantanee, cât şi să răspundă 
imediat la schimbări cerute cu următoarele avantaje: 

– utilizează uşor limbajul pentru comunicarea cu 
sistemul de operare; 

– asigură ajutor în linie; 
– transmiterea mesajelor şi dezvoltarea programe-

lor; 
– procesarea în timp real a evenimentelor. 

 
 

Fig. 2. Model on line de control al procesului . 
 

Principalele module pentru posturile individuale 
sunt: 

– comunicarea cu managementul producţiei; 
– comunicarea cu unităţile adiacente;  
– interfaţa operator - instalaţie; 
– rapoarte; 
– introducerea parametrilor. 
Softul metalurgic/tehnologic este introdus în variate 

părţi ale softului general. Părţile cheie referitoare la 
asigurarea calităţii sunt întotdeauna legate de para-
metrii de bază şi sistemul general al elaborării. Cu 
aceste două părţi poate fi creat un sistem de asigurare a 
calităţi care este capabil să prezică statutul calităţii la 
fiecare marcă, şi subsecvenţial la fiecare început. Cu un 
astfel de sistem este uşor de asigurat calitatea 
procesului, deoarece defectele posibile uzuale sunt 
foarte greu de detectat cu metodele clasice. 

Spre deosebire de fabricația tradițională care 
presupune introducerea de material într-o formă 
procedeul de fabricație aditiv (imprimare 3D) începe 
cu un model 3D virtual care este transformat într-o 
formă solidă prin crearea succesivă strat după strat. 
Prin adăugarea succesivă  se realizează o formă solidă 
care reprezintă modelul virtual 3D în complexitate și 
detaliu fără a necesita forme suplimentare de pre-
lucrare și tratamentul necesar în formele tradiționale 
de fabricație. 

Deși imprimante 3D au fost disponibile de ani 
buni, doar recent au devenit disponibile la un preț la 
care mai mulți utilizatori își pot permite. Imprimarea 
3D este gata să aibă un impact asupra consumato-
rilor medii și pentru că inovații în această tehnologie 
permit acum crearea de produse într-o gamă mult 
mai largaă de materiale şi chiar combinaţii de mate-
riale. 

Eficienţa proiectării sau exploatării industriale 
metodice este determinată în mare măsură de 
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existenţa unor date tehnice şi tehnologice privind 
funcţiile, componentele, materialele inginereşti, pro-
cesele de fabricaţie, utlizarea produselor, vânzarea, 
recuperarea şi refolosirea, etc. Odată cu dezvoltarea 
tehnicii de calcul toate aceste informaţii sunt stocate 
în prezent în băncile de date care asigură cantităţi 
importante de date pentru cercetătorii şi specialiştii 
din exploatarea industrială. 

Ca şi în alte domenii procesarea presupune 
personal educat, cunoscător, pregătit care să fie apt 
să lucreze cu un sistem de management adecvat. De 
asemenea mecanizarea, robotizarea şi computeriza-
rea reclamă operatori ai proceselor care să fie 
specializaţi, abili şi calificaţi în procedurile specifice 
de realizare a proceselor specifice cât şi în verifi-
carea lor. 

Noua tehnologie, infrastructura IT şi viteza 
internetului constituie resursele fundamentale care 
fiind la îndemână dau avantajul noilor antreprenori 
în domeniul procesării materialelor prin turnare 
pentru a se dezvolta optim în competiţia care este 
din ce în ce mai intensă. Tinerii sunt în prima linie 
a avansului tehnologic datorită uşurinţei cu care 
tinerii utilizează comunicarea şi faptului că sunt 
pasionaţi de tehnologia informaţională, aplicaţiile 
informatice venind direct spre preferinţa lor pentru 
calculatoare. 

Totodată atractivitatea pentru antreprenoriatul din 
domeniul procesării materialelor prin turnare devine 
mai mare şi ca urmare a ameliorării semnificative a 
condiţiilor efective de muncă în aceste tehnologii 
considerate ca puternic poluante. 

Pe de altă parte dezvoltarea noilor tehnologii face 
ca să apară posibilitatea oportunităţilor datorită 
facilităţilor de personalizare şi individualizare a 
produselor ceea ce determină o mare varietate de 
produse în codiţiile unor investiţii minime. 

4. CONCLUZII 

Industria procesării materialelor va rămâne în 
ierarhia celor mai utilizate modalităţi de prelucrare a 
materialelor pe plan mondial până cel puţin la 
sfârşitul secolului XXI. Realizarea tehnologiilor 
specifice va necesita dezvoltarea unor forme care se 
abat de la cele clasice. Multiplele presiuni incubă 
existenţa unor tehnologii exigente care să asigure 
deziderate fundamentale legate de: 

o tehnologie; 
o costuri; 
o calitate; 
o protecţia mediului 
Plecând de la stadiul actual în industria procesării 

materialelor şi luând în considerare aspectele legate de 
latura tehnologică cât şi cele privind latura economică 
şi nu în ultimul rând acelea care sunt impuse de 
protecţia mediului, se poate aprecia că activitatea 
antreprenorială complexă în industria procesării 
materialelor implică valorificarea cunostinţelor dobân-
dite în activităţile economice şi sociale de dezvoltare 
tehnologică, cercetarea ştiinţifică reprezentând factorul 
de bază al procesului de retehnologizare şi dezvoltare a 
societăţilor, în concordanţă cu tendinţa intensificării 
laturilor calitative şi creşterii profitabilităţii societăţilor 
industriale. 

Realizarea acestor deziderate în practică impune 
activităţii antreprenoriale acţiuni competente pentru 
reconsiderarea de fond a mecanismelor de funcţionare 
a managementului cercetării-dezvoltării, precum şi a 
politicii manageriale în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. 
Ca atare apare necesar în activitatea antreprenorială ca 
alături de asimilarea în fabricaţie, ca act de finalizare a 
procesului de inovare tehnologică, managerul să ţină 
seama de cercetarea ştiinţifică şi evoluţia tehnologică. 
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