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Rezumatul fazei: 
 

 Prezenta lucrare reprezentă faza 1-a “Cercetarea procesului de sudobrazare cu 
arcul electric în mediu de gaz protector. Adaptarea instalaţiei pentru sudobrazare“ a 
proiectului cu titlul „Sudobrazarea cu arcul electric, în mediu de gaze protectoare 
inerte”. 
 
 Lucrarea este structurată pe şapte capitole şi anume: 

 
În capitolul 1 - Introducere se prezintă aspecte privind sudobrazarea în general 

şi sudobrazarea în mediu de gaze protectoare în special cu aplicaţii specifice în 
industria auto. Spre deosebire de sudarea prin topire la care materialul de adaos are  
punctul de topire aproximativ egal cu materialul de bază care sunt apoi topite împreună, 
la sudobrazare materialul de adaos are un punct de topire mai scăzut decât materialul 
de bază. Sudobrazarea devine un proces de îmbinare de importanţă tot mai mare, 
concurând în perspectiva foarte serios brazarea oxi-acetilenică şi în unele cazuri 
sudarea  se utilizează pentru realizarea de îmbinări rezistente din oţeluri, fonte, cupru şi 
câteva aliaje de cupru. În trecut procedeul de sudobrazare se numea “sudarea 
bronzului”. De când procedeul a fost redenumit “sudobrazare” s-a creat o confuzie între 
termenii brazare şi sudobrazare. În continuare sunt prezentate câteva tendinţe în 
aplicarea de noi procedee de îmbinare în domeniul industriei europene de automobile şi 
generalitati privind îmbinarea prin sudobrazare a aluminiului cu otelul. Capitolul se 
încheie cu prezentarea sudobrazării cu fascicul laser. 

 
 În capitolul 2 sunt prezentate rezultatele cercetării fenomenologice ale 
procesului de sudobrazare cu arcul electric la utilizarea mai multor variante de procedee 
şi anume: 

- sudarea cu arcul electric în mediu de gaz protector MIG/MAG clasic 
- sudarea cu arcul electric în mediu de gaz protector MIG/MAG cu procedee 

derivate(CMT,COLD-ARC,STT) 
- sudobrazarea cu arc de plasmă 
- sudobrazarea cu arcul electric în mediu de gaz protector WIG 

 La sudarea cu arcul electric în mediu de gaz protector MIG sunt prezentate 
principiile procedeului, fenomene, tipuri de transfer, avantaje şi dezavantaje ale 
diferitelor moduri de transfer clasice şi derivate. 
 Fenomenologic procesul de sudare, respectiv sudobrazare în mediu de gaz 
protector MIG/MAG se bazează pe transferul de material prin spaţiul arcului electric de 
la materialul de adaos (sârma de sudare sau sudobrazare) în baia topită la sudarea 
MIG/MAG clasică transferul de material prin spaţiul arcului electric se face ca urmare a 
forţelor ce acţionează asupra capătului sârmei, conform figurii 1. 
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Figura 1. Forţele care acţionează la transferul picăturii 

 
Forţele care acţionează la transferul picăturii sunt următoarele: 
1 – forţa electromagnetică Fem (forţa pinch Fp) 

2 – forţa tensiunii superficiale Fσ 
3 – forţa gravitaţională 
4 – forţa de reacţie anodică Fan 
5 – forţa jetului de plasmă Fj 
6 – forţa electrodinamică Fed 
La sudarea MIG/ MAG clasică întâlnim următoarele moduri de transfer: 
- Transferul prin scurtcircuit 
- Transferul prin pulverizare 
- Transferul globular 
- Transferul intermediar 
- Transferul prin tensiune superficială 
- Transferul sinergic în curent pulsat 

 Dintre aceste moduri de transfer la sudobrazarea în mediu de gaz protector este 
favorabil modul de transfer prin scurtcircuit sau unele forme derivate de transfer cum ar 
fii: 

- Transferul de tip Cold Metal Transfer CMT 
- Transferul de tip ColdARC  
- Transferul prin tensiune superficială STT 

 Schema de principiu a procedeului de sudare MIG clasic este prezentată în 
figura 2. 
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Figura 2 

 
 Faţă de procedeul clasic la procedeul CMT „transfer de metal cu energie liniară 
mică” sârma nu este mişcată doar în direcţia piesei de lucru, ci prin oscilarea sârmei la 
frecvenţă de până la 70 Hz, este retrasă faţă de aceasta. 
 Pentru a putea descrie principiul transferului CMT în figura 3 sunt prezentate 
etapele transferului „transfer de metal cu energie liniară mică”. 
 

 
 

Figura 3 
 
 Ca principale avantaje ale transferului se menţionează: 

- reducerea stropilor datorită cotrolului curentului de scurtcircuit, care este 
menţinut scăzut prin retragerea sârmei şi curentul de reamorsare este scăzut 
prin aducerea sârmei înspre piesă, practic procedeul este lipsit de stropi 
datorită celor două avantaje lucru ce duce la reduceea costurilor şi timpului 
postsudare. 

- alt avantaj este controlul lungimii arcului, în procesul clasic controlul lungimii 
arcului se face prin măsurarea tensiunii arcului. În procesul CMT lungimea 
arcului nu este controlată prin Ua, ci este ajustată mecanic după fiecare 
scurtcircuit. Astfel frecvenţa de oscilaţie a sârmei este de până la 70 Hz şi 
reglarea lungimii se face de 70 ori/s. Rezultă două caracteristici importante: 
lungimea arcului este menţinută constantă în raport cu baia topită şi lungimea 
arcului nu se schimbă pentru viteze de sudare diferite, lucru specific sudării 
MAG clasică. 

- al treilea avantaj este posibilitatea de lipire tare a tablelor subţiri cu grosime 
diferită şi cu rost cu deschidere mare. Sârma este topită şi materialul de bază 
rămâne solid, căldura introdusă fiind cea mai scăzută comparativ cu lipirea 
tare clasică.  
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 Un subcapitol întreg prezintă echipamente specifice de sudobrazare în mediu de 
gaze protectoare, în figura 4 este prezentată o vedere de ansamblu a unei instalaţii de 
sudare şi sudobrazare cu procedeul CMT. 
 

 
 

Figura 4 
 
 Ultimele subcapitole prezintă sudobrazarea cu arcul de plasmă şi  cu arcul 
electric în mediu de gaz protector WIG. 
 
 În capitolul 3 sunt prezentate materialele de adaos utilizate la procedeul de lipire 
prin sudare (sudobrazare), acestea fiind prezentate pe tipuri de aliaje, caracteristici 
chimice, dimensionale şi de prezentare. Sunt prezentate cele mai avansate sârme, 
realizate pe plan mondial pentru sudobrazare. În anexe sunt prezentate detaliat 
diferitele tipuri de sârme din tipurile uzuale de aliaje. Cele mai reprezentative sârme 
pentru sudobrazarea în mediu de gaz protector sunt prezentate în tabelele 1 
respectiv 2. 
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Tabelul 1 cu sârme din aliaje CuSi 

 
Tabelul 2 Sârme din aliaje CuZn 

 
 
 Un subcapitol întreg este destinat gazelor de protecţie şi amestecurilor de gaze 
specifice procedeului de sudobrazare. 
 În capitolul 4 este descris modelul experimental de sudobrazare proiectat şi 
realizat la ISIM din componente parţial existente, tema de proiectare, cartea tehnică, 
desenul de ansamblu etc. 
 Modelul experimental al standului pentru sudobrazare prezentat în figura 5 şi se 
pompune din: 
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Figura 5 
 

- Sursa de curent pentru sudare tip TPS 2700 CMT Fronius 
- Mecanism de antrenare a sârmei electrod special, amplasat în imediata 

apropiere a capului de sudare 
- Capul de sudare tip PullMig CMT care are înglobat mecanismul de antrenare 
- Calea de rulare asigură conducerea tractorului în lungul liniei de îmbinare. Este 

realizată sub forma unei table profilate pentru susţinerea şi ghidarea roţilor 
tractorului; 

- Cadrul suport, asigură susţinerea căii de rulare şi a tractorului de sudare; 
- Mecanismele de poziţionare a capului de sudare, după două direcţii reciproc 

perpendiculare respectiv o rotire în plan vertical; 
- Masa de suduare serveşte la aşezarea şi fixarea pieselor de îmbinat, împreună 

cu dispozitivele de aşezare şi strângere ale acestora. 
 
 În capitolul 5 sunt prezentate aplicaţii specifice ale procedeului de sudobrazare 
cu arc electric în mediu de gaz protector una din aplicaţii fiind din domeniul industriei 
auto utilizându-se sârme pe bază de zinc pentru îmbinarea eterogene aluminiu-oţel. 
  
 Capitolul 6 prezintă reactualizarea paginii WEB a proiectului. 
 
 Lucrarea se încheie cu capitolul 7 ce prezintă principalele concluzii ale lucrării şi 
bibliografia aferentă prezentându-se modul de continuare. 
 
 În anul 2009 proiectul PN 09-160103 se continuă cu faza 2  Realizarea unui 
sistem de monitorizare a parametrilor de proces. Experimentari de sudobrazare a 
tablelor acoperite superficial. Analiza procesului de umectare a materialului de adaos 
care are termen de predare 15.07.2009. 
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Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului 
 

 Prima fază a proiectului s-a finalizat cu cercetarea fenomenologică a procesului 
de sudobrazare cu arcul electric în mediu de gaz protector identificându-se variate de 
procedee derivate din procedee MIG clasic favorabile îmbinării prin sudobrazare şi 
realizarea la ISIM unui stand experimental de sudobrazare în mediu de gaz protector. 
 Se consideră că obiectivul fazei a fost integral realizat, Raportul tehnic creeind 
premizele efectuării cu succes a cercetărilor din fazele următoare. 

 
 

Responsabil proiect,  
 
 
Ing. Lucian Drăguţ 


