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REZUMAT: Despre procedeul de obținere a pieselor prin turnarea în forme coji cu ajutorul modelelor ușor 

fuzibile toată lumea începe prezentarea în felul următor: procedeul de formare – turnare cu modele ușor 

fuzibile este unul dintre cele mai vechi procedee de obținere a pieselor prin turnare... Este foarte adevărat 

încă din antichitate acest procedeu era utilizat pentru turnarea bijuteriilor și a operelor de artă de mici 

dimensiuni și precizie foarte mare. Dar spre surprinderea generală, descoperirea unei matrițe vechi de cel 

puțin de 2.000 de ani, gândirea inginerească trebuie revizuită și reconsiderată. Lucrarea de față propune (și 

nimic mai mult) o posibilă tehnologie prin care s-ar fi putut obține această matriță. 

Cuvinte cheie: turnare în modele ușor fuzibile a bijuteriilor, matrița dacică. 

ABSTRACT: About the process of obtaining the parts by casting in shell mold casting shapes with, everyone 

starts the presentation as follows: this process of forming - casting is one of the oldest processes of 

obtaining the parts by casting ... Very true since antiquity this process was used for casting jewelry and 

works of art of small size and very high precision. But to everyone's surprise, the discovery of a mold that is 

at least 2.000 years old, engineering thinking needs to be reviewed and reconsidered. This paper proposes 

(and nothing more) a a possible technology through which this mold could have been obtained.  

Key words: shell casting of jewelry, Dacian matrix. 

Semifabricatul este un produs cu un anumit grad 

de prelucrare, care se livrează unei alte secții sau 

întreprinderi, pentru a fi prelucrat, în continuare, în 

vederea obținerii unui produs finit. 

Semifabricatele standardizate, care sunt folosite 

în construcția de mașini, pot fi clasificate în funcție 

de natura materialului și modul de elaborare. 

1 - în funcție de natura materialului,  

2 - în funcție de modul de elaborare avem 

semifabricate obținute prin: turnate, deformare 

plastică, forjare, laminare, trefilare, tragere,  

extrudare, matrițare, ștanțare, metode combinate, 

sinterizare, materiale plastice. 

1. CLASIFICAREA PROCEDEELOR DE 

FORMARE 

Procedeele de formare – turnare se pot clasifica 

după mai multe criterii: 

1 – după forma utilizată, 

2 – după numărul de rame folosite, 

3 – după poziția planului de separație, 

4 – după metoda de lucru, 

5 – după materialul folosit. 

6 – după modul de formare. 

2. PROIECTAREA GARNITURII DE 

MODEL ȘI EXECUTAREA FORMELOR 

CU AJUTORUL MODELELOR UȘOR 

FUZIBILE 

Tendința actuală în turnătorii este de a obține 

piese turnate cu dimensiuni apropiate de dimen-

siunile piesei finite și de a reduce la maximum 

adaosul de prelucrare. Una dintre metodele care 

răspunde acestor cerințe este formarea cu ajutorul 

modelelor ușor fuzibile. 

Particularitatea acestui procedeu este lipsa planu-

lui de separație care duce la eliminarea bavurilor și a 

abaterilor dimensionale în direcție perpendiculară pe 

suprafața de separație a formei. 

Formele coji cu modele ușor fuzibile fac parte 

din categoria formelor temporare, deoarece după 

solidificarea și răcirea aliajului turnat se distrug 

pentru extragerea pieselor turnate. 

Piesele turnate obținute prin acest procedeu au 

precizie dimensională mai mare decât cele turnate în 

forme cu suărafață de separație, deoarece: 

– nu prezintă bavuri, 

– lipsește planul de separație, 

– abaterile dimensionale sunt constante. 
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Suprafața pieselor turnate este foarte netedă, 
rugozitatea lor depinzând de gradul de finisare al 
matriței folosite la turnarea modelelor, precum și de 
calitatea primului strat de nisip depus. 

Costul unei tone de piese turnate în forme coji, 
fără plan de separație este de circa 6 ori mai mic 
decât al unei tone de piese turnate în forme 
temporare, clasice. Metoda este rentabilă ca urmare 
a economiei de manoperă la prelucrarea pe mașini – 
unelte și a pierderilor mai mici de metal prin așchii. 
Metoda este cu atât mai rentabilă cu cât este mai 
ridicat costul aliajului din care se toarnă piesa și 
devine de neînlocuit la fabricarea pieselor din aliaje 
extradure care nu se pot prelucra pe mașini – unelte 
sau la piesele din aliaje refractare care se prelucrează 
foarte greu prin așchiere. 

Ciclul de fabricație al pieselor turnate în forme 
coji cu modele ușor fuzibile este de aproximativ 5 – 
7 zile, acest lucru nu constituie însă un inconvenient 
în cazul turnării de serie mare sau masă. 

Formele coji trebuie să aibă următoarele 
proprietăți: 

– să posede rezistență mecanică cât mai mare 
pentru a putea prelua solicitările din timpul turnării, 
la o grosime cât mai mică a straturilor refractare, 

– să aibă refractaritate mare pentru a se obține 
piese cu suprafață netedă și precizie dimensională 
mare, 

– să permită o dezbatere și curățire ușoară a 
pieselor turnate, 

– să aibă stabilitate termică mare și constantă și o 
permeabilitate mare pentru a preveni apariția 
suflurilor. 

Prin acest procedeu se poate turna o singură piesă 
sau se pot turna mai multe piese în ciorchine. Fazele 
procesului tehnologic de formare – turnare în forme 
coji cu modele ușor fuzibile, pentru turnarea în cior-
chine, a mai multor piese sunt date în cele ce urmează. 

3. TEHNOLOGIA DE FORMARE 

Fazele tehnologia de formare – turnare sunt 
următoarele: 

a – executarea matriței metalice, 
b – pregătirea materialului:  

1 – amestecul fuzibil (tabelele 1, 2 și 3), 
2 – soluția de degresare, 
3 – amestec de curățire și ungere a matriței, 
4 – clema pentru fixarea pâlniilor de turnare, 

c – confecționarea modelelor: 
1 – injectarea amestecului fuzibil în matriță, 
2 – scoaterea modelelor din matriță, 
3 – introducerea modelelor în baia cu apă rece 

pentru răcire, 
d – înciorchinarea modelelor, 
e – degresarea ciorchinilor în soluție apoasă cu 

5% săpun neutru, 
f – controlul tehnic de calitate, remedierea 

eventualelor defecte, 
 

Tabelul 1 – Caracteristicile unor materiale nemetalice folosite pentru MUF 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea Temperatura de 

topire (oC) 

Conținut de 

cenușă (%) 

Conținut de 

impurități (%) 

Conținut de 

apă (%) 

Densitatea 

(g/cm3) 

1 Ceară de albine 62 – 66 0,02 0 0 0,93 – 0,97 

2 Cerezină 67 – 80 0,05 0,1 0 0,91 – 0,94 

3 Stearină 50 – 52 0,02 0 0,5 0,92 – 0,93 

4 Parafină 45 – 62 0,02 0 0 0,91 – 0,97 

5 Colofoniu 80 0,05 0,05 0,4 1,0 – 1,1 

6 Ceară montană 80 - - - 1,0 – 1,1 

7 Etilceluloză 165 0,05 - - 1,1 – 1,2 

8 Polistiren 200 0,02 - 0,1 - 

 

Tabelul 2 – Rețete pentru masa de model ușor fuzibil 

 

Nr.crt. Compoziția (%) Temperatura de topire 

(oC) Stearină Parafină Cerezină Ceară de 

albine 

Etil celuloză Ceară 

montană 

1 40 60 - - - -  

50 – 80 2 45 25 5 25 - - 

3 - - 40 - - 53 

 

Tabelul 3 – Aliaje neferoase pentru modele ușor fuzibile 

 

Nr. 

crt. 

Compoziție (%) Temperatura de topire 

(oC) 

Cd Sn Pb Bi Hg  

1 10,8 14,2 24,9 50,1 - 65 

2 10,2 14,3 25,1 50,4 - 67 

3 7,0 14,8 26,0 52,2 - 68 

4 13,1 13,8 24,3 48,8 - 68 
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g – realizarea formei coajă: 

1 – vopsea refractară / barbonină (tabelele 4, 

5 și 6): - prepararea vopselei de model: se 

amestecă silicatul de sodiu diluat sau 

silicatul de etil hidrolizat cu marșalită, 

prepararea vopselei de consolidare, 

2 – soluția de fixare: se amestecă clorura de 

amoniu cu apă în proporție de 1 : 5, 

3 – nisip cuarțos de Vălenii de Munte spălat, 

uscat și cernut, 

h – realizarea crustei refractare: se introduce 

ciorchinele în vopseaua de model, se presară nisip și 

se fixează cu soluție de fixare. Se usucă timp de 30 

de minute și se repetă ciclul obținându-se două 

straturi de nisip.  

Se depun apoi 2 – 7 straturi de consolidare prin 

același procedeu, dar folosind vopsea de con-

solidare, pentru o rezistență bună a crustei, 

i – eliminarea amestecului fuzibil: se scoate tija 

de înciorchinare din crustă. Se întoarce cu pâlnia în 

sus în coșurile de barbotare în soluția de eliminare 

(25 % clorură de amoniu în apă), încălzită la 

temperatura de 85 oC. 

j – executarea împachetării și calcinării crustelor 

(tabelul 7): se astupă cu pastă refractară orificiul 

rezultat la scoaterea tijei de înciorchinare, se 

introduce un strat de nisip în cutia de calcinare și se 

execută calcinarea propriu-zisă, 

k – elaborarea aliajului lichid, 

l – turnarea aliajului lichid în crustele calde, 

m – solidificarea și răcirea pieselor, 

n – dezbaterea crustei ceramice și detașarea 

pieselor de pe rețeaua de turnare, 

o – îndepărtarea maselotelor, 

p – polizarea, sablarea pieselor. 
 

 

Tabelul 4 – Compoziția vopselelor refractare pe bază de silicat de  sodiu și cuarț 

 

Nr.crt. Destinația vopselei Compoziție (%) 

Na2SiO3  

soluție 

Cuarț (mm) 

0,063 0,1 

1 Primul strat 58 42 - 

2 Al doilea strat 52 - 48 

3 Al treilea strat  și următoarele 45 - 55 

Tabelul 5 – Compoziția vopselelor refractare pe bază de silicat de etil și cuarț 

Nr.crt. Destinația vopselei Compoziția (%) 

 

Silicat de etil 

hidrolizat 

Cuarț (mm) 

0,063 0,063 – 0,1 0,1 – 0,2 

1 Primul strat 50 70 - - 

2 Al doilea strat 35 – 40 - 60 - 65 - 

3 Al treilea strat 45 – 55 - 45 – 55 - 

4 Al patrulea strat și 

următoarele 

28 - 50 22 

 

Tabelul 6 – Barbotine refractare pe bază de silice coloidală 

 

Nr.crt. Destinația vopselei Compoziția (kg) 

Silice coloidală 

(30% SiO2, la 1,21 

g/cm3) 

Făină de cuarț Apă demineralizată Agent de 

umectare 

1 Primul strat 32 100 5,2 0,07 

2 Al doilea strat 48,4 100 8,0 - 

 

Tabelul 7 – Regimul de uscare și calcinare la formele coji pentru piese peste 30 kg. 

 

A – Uscare 

Încălzire la 50 oC Menținere la 

50oC 

Încălzire până la temperatura (oC) 

90 120 150 180 200 250 

Durata (ore) 

2 4 4 3 3 2 2 2 

B – Calcinare 

Temperatura 

formei la intrarea 

în cuptor 

Menținere la 

temperatura  

Încălzire până la temperatura (oC) 

350 + 

menținere 

500 600 700 800 990 

250oC 2 ore 1 oră 4 ore 
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4. GARNITURA DE MODEL 

În continuare se prezintă garnitura de model 

pentru piesa matriță. În figurile 1, 2 și 3 se prezintă 

două variante ale matriței. În figura 4 se prezintă 

matrița proiectată și executată practic. 

În continuare se va prezenta tehnologia de 

formare – turnare în forme coji cu modele ușor 

fuzibile a matriței din figura 4. Deoarece nu se știe 

ce poziție a avut forma la turnare, propunem două 

variante: 1 – turnare în poziție verticală și 2 – 

turnare în poziție orizontală. 
 

  

a a 

  

b a 

  
c c 

 

Figura 1 – Matrița – varianta 1 

 

 

Figura 2 – Matrița – varianta 2 

  
a a 

  
b b 

 
 

c c 
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Figura 3 – Matrița – varianta 3. Figura 4 – Matrița proiectată și executată practic. 
 

4.1. Turnarea în poziție verticală 

Elementele tehnologiei se prezintă în continuare. 

În figura 5 se prezintă modelul din ceară. În 

figura 6 se prezintă forma coajă cu modelul din 

ceară. În figura 7 se prezintă forma coajă fără 

modelul din ceară, gata pentru turnare. În figura 8 se 

prezintă forma coajă în care s-a turnat matrița. În 

figurile 9, 10 și 11 se prezintă diverse secțiuni prin 

forma coajă cu matrița. În figura 12 se prezintă 

matrița turnată cu rețeaua de turnare. În figura 13 se 

prezintă o secțiune prin matrița turnată cu rețeaua de 

turnare. În figura 14 se prezintă matrița turnată fără 

rețeaua de turnare. 

 

  

a b 

 

Figura 5 – Modelul ușor fuzibil, din ceară. 

 

  
 

Figura 6 – Forma coajă cu modelul din ceară. 

 

 

Figura 8 – Forma coajă + matrița turnată. 

  

a a 

  

b b 

 

Figura 7 – Forma coajă fără modelul din ceară, gata de 

turnare 

 

Figura 9 – Secțiune prin forma coajă + matrița. 
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a a 

  
b b 

  
c c 
 

Figura 10 – Secțiune prin forma coajă, cu matrița 
 

 
Figura 11 – Secțiune prin forma coajă 

 

  
a a 

  
b b 
 

Figura 12 – Matrița turnată cu rețeaua de turnare 
 

 
Figura 13 – Secțiune prin matriță cu rețeaua de turnare 

  
a b 
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Figura 14 – Matrița turnată fără rețeaua de turnare. 
 

4.2. Turnarea în poziție orizontală 

Elementele tehnologiei se prezintă în -

continuare. 

În figura 15 se prezintă modelul ușor fuzibil din 

ceară. În figura 16 se prezintă forma coajă cu 

modelul din ceară. În figura 17 se prezintă forma 

coajă fără modelul din ceară, gata pentru turnare. În 

figura 18 se prezintă forma coajă în care s-a turnat 

matrița. În figurile 19, 20, 21 și 22 se prezintă 

diverse secțiuni prin forma coajă cu matrița. În 

figura 23 se prezintă matrița turnată cu rețeaua de 

turnare. În figurile 24 și 25 se prezintă două secțiuni 

prin matrița turnată cu rețeaua de turnare. 
 

 

 

 
a b 

 

Figura 15 – modelul ușor fuzibil din ceară 

 

  

a b 

 

Figura 16 – Forma coajă cu modelul din ceară 

 

  
a a 

  
b b 

 

Figura 17 – Forma coajă fără modelul din ceară,  

gata pentru turnare 

 

Figura 18 – Forma coajă + matrița turnată 
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a a 

  
b b 

 

Figura 19 – Secțiune prin forma coajă + matrița 

 

 

Figura 20 – Secțiune prin forma coajă, cu matrița 

  
a a 

  
b b 

  
c c 

 

Figura 21 – Secțiune prin forma coajă 

 

Figura 22 – Secțiune prin forma coajă 
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a a 

  

b b 

  

c c 

 

Figura 23 – Prezintă matrița turnată cu rețeaua de turnare 

 

Figura 24 – Secțiune prin matrița turnată cu rețeaua de 

turnare 

 

  

a b 

 

Figura 25 – Secțiune prin matrița turnată cu rețeaua de turnare 
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