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Rezumatul fazei III 
 

 Prezenta lucrare reprezintă faza 3-a “Experimentări de sudobrazare a 
îmbinărilor eterogene (cupru-aluminiu, aluminiu-oţel, aluminiu-
magneziu). Evaluarea potenţialului de sudobrazare pentru operaţii de 
reparaţii“ a proiectului cu titlul „Sudobrazarea cu arcul electric, în mediu 
de gaze protectoare inerte”. 
 
 Lucrarea este structurată pe opt capitole şi anume: 

În Capitolul 1 se prezintă aspecte privind sudobrazarea în mediu de 
gaz protector inert utilizând o forma particulară de transfer în “arc rece”. Sunt 
descrise exemple de îmbinări eterogene din industrie (aliaj de aluminiu-oţel 
zincat, aliaj de aluminiu-cupru tehnic) ale procedeului CMT (figurile 1, 2). 

 

Figura 1 Modul de realizare a acoperişului 
autoturismului Lancer Evolution din aliaj de 
aluminiu pe caroserie din  oţel nealiat 
 

Figura 2. Îmbinare eterogenă cupru-oţel 
aliat din construcţia cablului electric  de 
înaltă tensiune 
 

De asemenea, sunt arătate particularităţile procedeului de îmbinare şi 
avantajele procedeului dintre care se amintesc: 

• se pot suda materiale de grosimi mici, între 0,5 mm şi 3 mm 
• se pot utiliza diametre mari ale sârmei electrod, cu curent de sudare mic 

(sârma cu diametrul de 1,2mm, poate fi sudată stabil cu un curent IS = 
65A); 

• se realizează îmbinări cu sârmă din aliaj CuSi sau cu material pe bază 
de Zn, (inclusiv îmbinarea materialelor galvanizate la care nu se 
deteriorează stratul anticoroziv) 

• există posibilitatea cuplării procesului hibrid (CMT-laser) pentru 
realizarea de îmbinări din materiale metalice galvanizate cu straturi 
anticorozive mari (peste 300 μm)  

• îmbinările realizate cu acest procedeu prezintă proprietăți structurale 
îmbunătățite, cu transformări structurale controlate și semnificativ 
atenuate față de procedeele de sudare tradiționale 
 

 În Capitolul 2 sunt prezentate caracteristicile materialele folosite la 
realizarea programului experimental (aliaj de aluminiu, cupru tehnic, oţel 
zincat, aliaj de magneziu). De asemenea, în capitolul 2 s-a realizat o evaluare 
a omogenităţii chimice (pe 15 zone) a materialelor de bază utilizând aparatul 
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de determinare a compoziţiei chimice INNOVIX-SYSTEMS. Spre exemplificare 
se prezintă modul de variaţie a elementului chimic aluminiu din aliajul de 
aluminiu (figura 3). 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

1

.

A
l %

 1     2     3    4     5     6     7    8     9    10    11   12   13   14   15  media

 
Figura 3. Variaţia procentului de aluminiu din tabla de aliaj de aluminiu 

Se observă că procentul de aluminiu variază între 98,3 şi 98,9. Media 
procentului de aluminiu în cele 15 zone analizate are valoarea de 98,6% iar 
abaterea medie pătratică are valoarea de ±0,24% confirmând omogenitatea 
chimică ridicată a acestui aliaj analizat.  

Programul experimental a fost conceput pe baza unui experiment 
factorial ce constă în realizarea unui număr de îmbinări eterogene prin 
determinarea unui punct central (0 – îmbinarea corespunzătoare) după care 
sunt formate variante pe două nivele, rezultând în final 8 variante de îmbinări 
sudobrazate (figura 4) pentru realizarea îmbinărilor eterogene sudobrazate 
oţel zincat-aliaj de aluminiu.  

 
Figura 4 . Modul de alegere a variantelor pentru realizarea îmbinărilor eterogene  

oţel zincat – aliaj de aluminiu 
 Experimentările de sudobrazare a materialelor eterogene s-au realizat 
prin fixarea componentelor metalice pe un dispozitiv proiectat şi realizat din 
oţel nealiat în cadrul fazei.  
 În Capitolul 3 sunt prezentate rezultatele experimentărilor de 
sudobrazare a îmbinărilor eterogene  oţel zincat-aliaj de aluminiu. În figura 5 
este arătată o îmbinare eterogenă oţel zincat-aliaj de aluminiu realizată prin 
procedeul CMT.  

PC 
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Figura 5. Îmbinare eterogenă oţel zincat-aliaj de aluminiu 

Examinările macroscopice efectuate nu au pus în evidenţă defecte de 
sudobrazare pe secţiunile îmbinărilor eterogene. Spre exemplificare în figura 6 
se prezintă o imagine a acestei îmbinări.  

 
Figura 6. Îmbinare eterogenă oţel zincat-aliaj de aluminiu   

Examinările microscopice au relevat structuri specifice aliajelor cu care 
s-au realizat îmbinări eterogene (oţel zincat-aliaj de aluminiu) a căror 
microstructuri reprezentative sunt  arătate în figurile 7…9. 

 

 
Figura 7. Microstructură interfaţă brazată cu prezenţa stratului de zinc  
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Figura 8 Microstructură  SUD,100x Figura 9. Microstructură  ZIT, 100x 
 
În figura 10 se prezintă variaţia rezistenţei la forfecare funcţie de 

variantele se sudobrazare.  
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Figura 10. Variaţia Rf funcţie de variantele de sudobrazare 

Caracteristicile mecanice determinate prin încercările la tracţiune, 
îndoire şi duritate au valori ce sunt specifice structurilor decelate microscopic.  
 În Capitolul 4 se analizează îmbinările eterogene aliaj de aluminiu-
cupru tehnic. În figura 11 este arătată o îmbinare eterogenă aliaj de aluminiu-
cupru tehnic.  

 
 

Figura 11. Îmbinare eterogenă aliaj de aluminiu-cupru tehnic 
Examinările microscopice au relevat structuri specifice aliajelor cu care 

s-au realizat îmbinări eterogene (aliaj de aluminiu-cupru tehnic)  figurile 13 şi 
14.  
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Figura 13 Microstructură  SUD,  100x 
 

Figura 14. Microstructură  ZIT, 100x 
 

 În figura 15 se prezintă variaţia rezistenţei la forfecare funcţie de 
variantele se sudobrazare aplicate.  
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Figura 15  Variaţia rezistenţei Rf funcţie de varianta de sudobrazare 
 

Caracteristicile mecanice determinate prin încercările la tracţiune, 
îndoire şi duritate au valori ce sunt specifice structurilor decelate microscopic.  
 Capitolul 5 se prezintă rezultatele experimentărilor de sudobrazare  a 
materialelor eterogene aliaj de aluminiu-aliaj de magneziu. Îmbinările 
eterogene aliaj de aluminiu-aliaj de magneziu au fost realizate cu parametrii 
preliminari în cinci variante de sudobrazare, plăcile sudobrazate nu au 
prezentat fisuri în zonele caracteristice, încercările mecanice la tracţiune 
evidenţiază valori scăzute ale rezistenţei la forfecare (între 26 şi 44 N/mm2) iar 
în urma încercării la îndoire unghiul de îndoire până la rupere a fost cuprins 
între 19 şi 58°, atestând o slabă capacitate la deformare plastică a îmbinărilor 
eterogene analizate. 
 În Capitolul 6  se evaluează potenţialul de sudobrazare pentru operaţii 
de reparaţii. Spre exemplificare se prezintă modul de realizare a  bucşelor 
antifricţiune în variantă nouă sau în variantă recondiţionată pe tije sau axe din 
oţel aliat (figura 16). 
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Figura 16. Modul de realizarea a bucşelor antifricţiune 
  

Procedeul CMT poate fi folosit de asemenea la depunerea unor aliaje 
rezistente la uzare sub formă de sârmă tubulară pentru repararea unor 
componente puternic solicitate cum ar fi: 

• dinţi uzaţi sau rupţi ale roţilor dinţate folosind încărcarea cu aliaje 
rezistente la şocuri şi la uzare 

• pompe elicoidale care necesită încărcarea suprafeţelor active cu 
materiale antiuzură  

• snecuri transportoare uzate în timpul funcţionării, a căror suprafeţe 
active sunt încărcate cu materiale rezistente la uzare, etc 

 
Capitolul 7 prezintă reactualizarea paginii WEB a proiectului. 
 Lucrarea se încheie cu Capitolul 8 ce prezintă principalele concluzii ale 
lucrării şi bibliografia aferentă lucrării. 
 Dintre  concluziile lucrării se menţionează următoarele: 

• Sudobrazarea este o metodă modernă de realizare a îmbinărilor 
eterogene (aluminiu-oţel, aluminiu-cupru, aluminiu-magneziu, etc) ce se 
regăsesc în tot mai multe domenii industriale (construcţii de maşini, 
electrotehnic, petrochimic, etc) folosind procedeele de sudare CMT sau 
CMTP 

• Variantele de sudobrazare alese pentru realizarea îmbinărilor eterogene 
sunt definite de parametrii procedeelor CMT şi CMTP stabiliţi pe baza 
unui experiment factorial extins pe două nivele (bază, superior), folosind 
trei funcţii de intrare (corecţia desprinderii picăturii, modul de 
sudobrazre, viteza de sudare). 

• Evaluarea potenţialului de sudobrazare pentru operaţii de reparaţii a 
evidenţiat o serie de aplicaţii industriale care utilizează îmbinări 
eterogene realizate prin procedeele CMT şi CMTP şi anume: reparaţia 
lagărelor de alunecare şi a axelor, reparaţia bucşelor antifricţiune, 
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recondiţionarea pieselor din fontă din construcţia motoarelor, repararea 
venelor din fontă turnată, încărcarea suprafeţelor de uzură a pompelor 
elicoidale. 

 
 Proiectul PN 09-160103 se va continua in anul 2011 cu faza 4-a 
“Optimizarea procesului de sudobrazare sub aspectul vitezei de sudare şi al 
consumului de energie. Identificarea domeniilor de aplicare posibilă a 
procedeului de sudobrazare şi formularea unor recomandări cadru de 
aplicare”. 

  
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului 
 
 Faza a treia proiectului s-a finalizat cu realizarea unui dispozitiv pentru 
fixarea componentelor metalice proiectat şi realizat la ISIM Timişoara. S-au 
realizat experimentări de sudobrazare a îmbinărilor eterogene (cupru-aluminiu, 
aluminiu-oţel, aluminiu-magneziu) şi s-a efectuat evaluarea potenţialului de 
sudobrazare pentru operaţii de reparaţii 

Se consideră că obiectivele fazei au fost integral realizate, iar Raportul 
tehnic întocmit pentru această fază creează premizele efectuării cu succes a 
cercetărilor din faza următoare (finală) ce se va derula în anul 2011.  
 

 
Responsabil proiect,  
 
 
Dr. ing. Radu Alexandru Roşu 

 


