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Rezumatul fazei 

 Prezenta lucrare reprezentă faza 2-a “ Realizarea unui sistem de 
monitorizare a parametrilor de proces. Experimentari de sudobrazare 
a tablelor acoperite superficial. Analiza procesului de umectare a 
materialului de adaos “ a proiectului cu titlul „Sudobrazarea cu arcul 
electric, în mediu de gaze protectoare inerte”. 
 
 Lucrarea este structurată pe şase capitole şi anume: 

 
În capitolul 1- Introducere se prezintă aspecte privind sudobrazarea 

în mediu de gaz protector inert utilizănd o forma particulara de transfer în 
“arc rece” Acest tip de transfer este posibil, în acest caz, întrucât 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 el fiind topit fără a topi şi metalul de bază. 
Acest lucru favorizează îmbinarea componentelor acoperite superficial, 
cum este cazul tablelor zincate 
 La elaborarea tehnologiei de sudobrazare, stabilirea parametrilor pe cale 
experimentală este foarte importantă. De aceea, echipamentul de sudobrazare 
necesită un sistem de monitorizare a parametrilor de sudare, care să 
îndeplinească următoarele funcţiuni: 

- monitorizarea în timp real a valorilor curente ale parametrilor de sudare 
principali: tensiune, curent, viteza de avans a sârmei-electrod, debit de 
gaz de protecţie, viteza de sudare, în scopul ajustării parametrilor la 
valorile recomandate, în funcţie de cazul concret de utilizare. 

- inregistrarea parametrilor de sudare, de către un sistem computerizat, 
în scopul reproducerii exacte a acestor parametri la aplicarea 
tehnologiei. 

 
 În capitolul 2 sunt prezentate principiile de concepere şi modul de 
realizare la ISIM a unui sistem de monitorizare a procesului de 
sudobrazare. Sistemele de monitorizare a parametrilor de funcţionare ai 
utilajelor industriale, ca elemente ale sistemului de asigurare a calităţii, se 
bazează pe sisteme computerizate de achiziţie a datelor, având anumite 
componente specializate, precum şi software specific domeniului de 
utilizare. Există sisteme computerizate tipizate pentru aplicaţii în domeniul 
sudurii, care pot fi adaptate pentru utilizare la procedeul de sudobrazare. 
În lucrare s-a elaborat o soluţie de  concepţie modulara pentru realizarea 
unui sistem informatizat de monitorizare a procesului tehnologic de 
sudobrazare, cu nivel de integrare complex şi apropiat de cerinţele 
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specifice ale procesului de sudobrazare. Capitolul prezintă sisteme de 
monitorizare tipizate în general şi detaliat modelul de referinţă tip μQAS 
utilizat la sudarea MIG/MAG şi care este dotat cu software-ul de 
specialitate WeldQAS. 
 Sistemul de achiziţie a datelor tip μQAS are următoarele variante de 
realizare, în funcţie de obiectivele urmărite şi de capacitatea de dotare 
tehnică a beneficiarului industrial: 

1. Sistem de monitorizare 
2. Sistem de monitorizare şi detectare a defectelor 
3. Sistem cu scanarea profilului termic. 

 Acest sistem de monitorizare a fost adaptat la standul de 
sudobrazare realizat în prima etapă, executându-se două adaptoare, unul 
între sursa de sudare şi blocul de traductoare iar al doilea între blocul de 
traductoare şi dispozitivul de compensare a variaţiilor vitezei de avans a 
sârmei. Schema bloc a sistemului de monitorizare care a stat la baza 
realizării acestuia este prezentată în continuare. 
 

 
Figura 2.1. Sistemul de monitorizare a parametrilor de sudobrazare. Schema 

 
 Pentru monitorizarea propriuzisă a parametrilor procesului de sudobrazare 
s-au utilizat blocul de traductoare de tipul HKS K1000, prezentat în figura 2.2, 
conectat la sursa de sudare.  

Sursa de sudare 
Fronius 
TransPuls 
Synergic 2700 
CMT 

Adap-
tor 2 

Adap-
tor 1 

Bloc de 
traductoare: 
curent, temsiune, 
viteza sârmei, 
debit de gaz 

Dispozitiv de 
compensare a 
variaţiilor vitezei 
de avans 

Pistolet de 
sudare 
MIG/MAG CMT, 
270A 

Sistem tip μQAS de 
monitorizare a parametrilor. 
Windows XP. Funcţionare 
autonomă min.8 ore. 
Memorie de date 500 MB.  
Interfaţă USB. Ethernet. 
Software WeldQAS 

Masa plană de sudare  

Piesele de îmbinat 

Pachetul de cabluri şi furtune al pistoletului 

Computer 
personal PC. 
Windows XP. 
HDD min.50 GB. 
DDRAM 512 kB. 
Interfaţă USB. 
Ethernet. 
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Figura 2.2. Blocul de traductoare tip HKS K1000, cuplat la sursa de sudare 

 
 Blocul de traductoare produce la ieşire semnale standardizate pentru 
parametrii următori: curentul de sudare, tensiunea arcului electric, viteza de 
avans al sârmei şi debitul de gaz de protecţie. 
 La cupla sursei de sudare tip Fronius CMT este conectată cupla tip Euro a 
blocului compact de traductoare, tip K1000, prin intermediul adaptorului nr.1, 
prezentat în figura 2.3.  

 
Figura 2.3. Adaptorul nr.1, dintre sursa de sudare şi blocul de traductoare 

 
 Pe partea opusă a blocului de traductoare, la cupla complementară tip 
Euro a acestuia, este conectat racordul pachetului de cabluri şi furtune al capului 
de sudare tip Fronius CMT, prin intermediul adaptorului nr. 2, prezentat în figura 
2.4.  
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Figura 2.4. Adaptorul nr. 2, dintre blocul de traductoare şi racordul pistoletului de 

 Piesele de adaptare proiectate şi realizate la ISIM asigură contactul pentru 
trecerea curentului de sudare, ghidajul pentru sârma de adaos, racordul pentru 
gazul de protecţie şi contactele pentru comenzile de pornire - oprire. Adaptoarele 
sunt necesare deoarece conexiunile pentru funcţiunile menţionate au forme şi 
amplasări diferite la sursa de sudare tip Fronius TransPuls Synergic 2700 CMT, 
comparativ cu blocul de traductoare tip K1000; respectiv la blocul de traductoare, 
faţă de racordul pachetului de cabluri şi furtune al pistoletului de sudare CMT . 
 Subcapitolele următoare (2.4 – 2.6) prezintă funcţionarea sistemului 
de monitorizare a parametrilor, experimentărilor efectuate privind monitorizarea 
parametrilor procedeului de sudobrazare, respectiv evaluarea înregistrărilor 
parametrilor la experimentările de sudobrazare MIG/MAG - CMT. Aceste 
înregistrări prezintă variaţia într-un timp real a curentului de sudare, tensiunii 
arcului, vitezei de sudare şi debitului gazului de protecţie. De exemplu în figura 
2.5 este prezentată înregistrarea parametrilor de lucru de la o probă de 
sudobrazare, a unor table zincate cu grosimea de 0,8 mm. 

 

Figura 2.5. Înregistrarea 41 din 7/1/2009. Probă de sudobrazare 
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 Datele prezentate în acest capitol sunt analizate de către specialişti, atunci 
când este necesar, la diferite nivele ale rezoluţiei, pe baza software-ului 
WeldQAS Evaluation, ceea ce  permite perfecţionarea procedeului de 
sudobrazare MIG/MAG a tablelor zincate. De asemenea, datele se arhivează, 
pentru a constata cauzele unor deficienţe de funcţionare sau avarii ale 
instalaţiilor sau amenajărilor, unde se utilizează tablele zincate îmbinate prin 
sudobrazare, conform cerinţelor sistemului integrat de management al calităţii, al 
protecţiei mediului, al securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 
 În capitolul 3 sunt prezentate experimentări de sudobrazare a 
tablelor acoperite superficial.  
 Pentru efectuarea experimentărilor s-au utilizat următoarele 
materiale: 

- tablă zincată [SR EN 10142] Tablă EN 10142 – Fe PO3 G ZF 100 
RB - O; 

- sârmă ML - CuSi3, conform AWS A5.7, tipul ER CuSi-A cu 
diametrul de 1,0 mm; 

- flux de lipire de tipul AG8, conform SREN 1045; 
- gaz de protecţie: Argon, conform SREN 439-93. 

 
 În tabelul 3.1. sunt prezentate marcajul probelor, cuplul de materiale 
de adaos utilizate şi tipul îmbinărilor executate în cadrul programului 
experimental de verificare a îmbinărilor realizate cu aliajele experimentale 
elaborate de IMNR Bucureşti. 

Tabelul 3.1 
Nr. 
crt. 

Materiale de adaos Materiale de bază 
Tip probă Marcaj 

probă 

Specificaţie 
de 

lipire/brazare 
Aliajul de 

sudobrazare 
Fluxul 

decapant MB1 MB2 

1 
S1 - CuSi3 

Flux 1802 PF 
ATMOSIM 
tip. AG8 

tablă OL 
galvanizat 
g = 0,8 mm 

tablă OL 
galvanizat 
g = 0,8 mm 

table cap la 
cap M1 - M8 WPS nr. 1 

2 tablă OL 
g = 0,8 mm 

tablă Cu  
g = 0,8 mm 

table cap la 
cap N1 - N2 WPS nr. 2 

 
 Probele realizate din tablele zincate au avut grosimi cu valori  
de 0,8 mm. 
 Cu aceste materiale s-au realizat probe sudobrazate în standul de la 
ISIM. Probele au fost supuse controlului vizual şi analizei structurale 
(micro-macro). 
 Examinarea metalografică a evidenţiat că în îmbinările sudobrazate 
nu se observă fisuri, discontinuităţi sau defecte, iar stratul de Zn îşi 
păstrează continuitatea până la metalul depus. 
 
 În capitolul 4 se efectuează o analiză a procesului de umectare a 
materialului de adaos în cazul diferitelor forme de acoperire a tablelor din 
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oţel prezentându-se probleme teoretice ale procesului de umectare şi 
rezultatele experimentărilor pentru determinarea capacităţii de umectare în 
diferite condiţii tehnologice. S-a observat, ca tendinţă valori superioare ale 
unghiurilor de umectare în cazul tablelor nezincate, ceea ce ne arată că în 
cazul tablelor zincate umectarea este mai bună. 
 
 Capitolul 5 prezintă reactualizarea paginii WEB a proiectului. 
 
 Lucrarea se încheie cu capitolul 6 ce prezintă principalele concluzii 
ale lucrării şi bibliografia aferentă lucrarii care contine 24 referinte 
bibliografice. 
 Din concluziile lucrarii se mentioneaza urmatoarele: 

• Procedeul de sudo-brazare a tablelor zincate din oţel, având grosimea de   
0,5 ... 1,0 mm presupune elaborarea unei tehnologii de sudo-brazare, în 
care parametrii să fie selectaţi şi verificaţi cu atenţie, pentru a evita 
străpungerea tablelor subţiri de metal de bază, deformaţiile şi defectele de 
sudare, care pot face dificilă obţinerea dimensiunilor necesare, 
îndeplinirea cerinţelor de calitate sau consumul redus de materiale şi 
costurile reduse. 

• Sistemele de monitorizare a parametrilor de funcţionare ai utilajelor 
industriale, utilizate conform cerinţelor sistemului de asigurare a calităţii, 
se bazează pe sisteme computerizate de achiziţie a datelor, având 
anumite componente specializate, precum şi software specific domeniului 
de utilizare. 

• Au fost efectuate experimentări pentru procedeul de sudo-brazare 
MIG/MAG CMT (cold metal transfer = transfer de metal rece), având 
energia liniară redusă, în cadrul unui post de lucru special amenajat 
şi dotat pentru acest procedeu, cu un bloc de traductoare, tip K1000 
şi un sistem computerizat de monitorizare, tip μQAS, la care s-au 
executat două adaptoare specifice. 

• Au fost realizate mai multe probe de sudo-brazare ale unor table zincate 
din oţel, cu grosimea de 0,5 ... 1,0 mm, având lungimea de 250 ... 300 
mm, iar lăţimea de 90 ... 100 mm. Pe probele de sudo-brazare executate 
în scopul elaborării tehnologiei de sudo-brazare nu se observă defecte de 
sudare. Rezultatul este corespunzător, la controlul vizual conform SR EN 
970 cit si la examinarile micro- macro structurale. 

• Evaluarea înregistrărilor parametrilor la experimentările de sudo-brazare  
s-a făcut pe baza graficelor de variaţie trasate de sistemul de monitorizare  
μQAS. Numărul înregistrării este alocat automat pentru data calendaristică 
respectivă şi pentru ora începerii procesului de sudare.  

• Procesul de sudo-brazare de durată, cu derulare relativ uniformă, este 
reprezentat cu rezoluţie de secunde şi zeci de secunde, pe extensia 
ecranului unei înregistrări. Reprezentarea grafică a înregistrării poate fi 
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detaliată, în funcţie de timp, în vederea detectării eventualelor abateri. 
Detalierea se efectuează până la rezoluţia de zecimi de microsecundă. 

• Examinarea microscopică a probelor sudobrzate în diferite condiţii 
tehnologice a evidenţiat: 

- lipsa microfisurilor din îmbinările realizate prin sudobrazare; 
- structura zonei investigate reprezentată de materialul de adaos (MA) 

din rostul îmbinărilor realizate cu aliajul S1 – CuSi 3 este o structură 
constituită din soluţie Cuα cu eutectic (Cu-Si), structură dendritică de 
turnare; 

- structura zonei investigate reprezentată de materialul de bază (MB): 
OL37 este o structură constituită din soluţie solidă de ferită şi perlită 
globulară. 

• Analiza procesului de umectare a materialului de adaos în diferite condiţii 
tehnologice a reliefat îmbunătăţirea capacităţii de umectare a materialului 
de adaos în condiţiile sudobrazării tablelor zincate, respectiv cu creşterea 
curenţilor de sudare. 

 
 Proiectul PN 09-160103 se continuă in anul 2010 cu faza 3-a 
“Experimentări de sudobrazare a îmbinărilor eterogene (cupru-aluminiu, 
aluminiu – otel). Evaluarea potenţialului procedeului de sudobrazare 
pentru operaţii de reparaţii” care are termen de predare 15.06.2010. 
 

  
6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri 

pentru continuarea proiectului 
 Faza a doua a proiectului s-a finalizat cu realizarea unui sistem de 
monitorizare a parametrilor de proces şi efcetuarea de experimentări de 
sudobrazare a tablelor zincate (acoperite superficial) la care s-au obţinut 
rezultate corespunzătoare. S-a analizat procesul de umectare a materialelor de 
adaos pe tablele zincate, în diferite condiţii tehnologice. 
 Se consideră că obiectivele fazei a fost integral realizate, Raportul tehnic 
creeind premizele efectuării cu succes a cercetărilor din fazele următoare. 

 
 
 
 
 

Responsabil proiect,  
 
 
Ing. Lucian Drăguţ 


