
Experimente

Cercetări

Descoperiri

-
lucruri pe care le-am încercat sau descoperit

individual sau în echipă, 

în timp.



Experimente

Cercetări

Descoperiri

-
despre materiale, îmbinări, soluții tehnice și estetice

Am hotărât să punem, încă de la începutul 
activității noastre, bazele unui caiet cu în-

vățăminte, încercări și descoperiri, care sperăm 
să evolueze într-o sursă de cunoaștere și inspi-
rație.

Ție, vouă, oricui este interesat să transforme 
materia în obiect.





Beton

Intersecție de cilindri

• cofraj din țevi de pvc pentru scurgere, 
tăiate la 45° la banzic (Bandsäge) 
lipite și sigilate cu silicon

• betonul e colorat în masă cu oxizi dedicați 
(de la Leroy Merlin)

Linia de intersecție imperfectă poate fi 
asumată, corectată sau acoperită
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Beton

Amprentare

• betonul este foarte sensibil și reacționează 
la elementele cu care intră în contact

• aici diferite frunze lasă diferite tente de 
culoare

• ca betonul să își păstreze culoarea, 
frunzele pot fi acoperite cu folie stretch, 
fără a pierde mult din relieful lor
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Cupru

Oxidare

• Cuprul oxidează repede în atmosferă de 
oțet cu sare sau stropit cu aceeași soluție 
din când în când.

• Simpla cufundare în soluție sau expunerea 
la aer produc o oxidare lentă

• oxidul produce cristale pe suprafața țevii
• țeava se poate sigila cu lac spray (pentru 

jante)

• Dacă e ștearsă, țeava pierde culoarea 
albastră, dar păstrează o patină și va oxida 
din nou, mai repede decât dacă nu ar fi 
fost tratată.
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Cupru

Detaliu de rigidizare

• Țeava de cupru este greu de îmbinat, 
gama de piese de îmbinare pentru 
instalații fiind limitată, sudura complicată și 
profilul rotund 

• detaliul propus de Ștefan folosește bara 
turtită cu un patent și prinderi cu șuruburi 

• turtirea se poate face cu o menghină, dacă 
țeava e mai groasă și cere prea multă forță

• pentru rigidizare, centrul trebuie fixat. se 
poate face folosind sârmă sau o piesă de 
legătură + șuruburi.
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Oțel

Bară tensionată

• bara de oțel este sudată vertical jos și 
tensionată sus. asta dă structurii o curbă 
firească, plăcută vizual și un grad în plus 
de rigiditate.
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Lemn - placaj

Relief router cnc

• aici relieful e obținut în Rhinoceros printr-
un loft între curbe diferite în planuri 
verticale paralele

• în placaj poate produce efecte grafice cu 
contrast slab sau puternic în funcție de 
structura placajului

• aici este folosit placaj de mesteacăn
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Lemn - masiv

Finisare prin ardere

• lemnul este ars la suprafață cu lampa cu 
gaz

• apoi este finisat cu ulei
• apare o diferențiere puternică între alburn 

și duramen

• aici este folosită esență de frasin
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Alamă

Sistem de prindere

• sistemul de prindere a platbandelor 
folosind 2 șuruburi produce aderență, 
dar nu împiedică integral rotația brațelor. 
rezultatul poate fi  însă satisfăcător, în 
funcție de necesități

Sistem de prindere

• prinderea punților care susțin piesele 
ceramice pe platband-ul vertical cu 
poxipol e insufi cientă. trebuie încercat 
cositor au îmbunătățit detaliul în ansamblu

• sistemul poate fi  replicat mai ieftin folosind 
elemente de oțel

• șuruburile sau tijele fi letate pot fi  șlefuite 
pe zonele unde fi letul nu e necesar pentru 
un aspect curat

• sistemul ar putea fi  folosit în diferite 
obiecte de mobilier

• distanțarea precisă a șuruburilor ca să 
încadreze bara e difi cilă și nu asigură 
blocarea la orizontală a brațelor.

• decalarea șuruburilor pe verticală ar putea 
da un rezultat mai bun
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explorarea 
continuă


