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REZUMAT 

 
   A fost redactat raportul de cercetare din Faza 1 / 2009 având denumirea  
Studiu documentar privind sisteme de îmbinare ecologice şi cu consum energetic 
redus, a proiectului de cercetare-dezvoltare PN107 cu tema  Promovarea unor 
procese de îmbinare ecologice şi cu consum energetic redus, din Programul 
Nucleu al  Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Sudură şi Încercări de 
Materiale ISIM Timişoara. 
 Capitolul 1 expune câteva consideraţii generale privind procesele ecologice de 
sudare. Sunt enunţate cerinţele tehnice pentru procese tehnologice ecologice. Se face 
o scurtă trecere în revistă a noţiunilor de ecologie, mediu natural, mediu social, 
ecologie industrială, ciclu de viată al produselor, fabricaţie, utilizare, reciclare [1]. O 
nouă tendinţă se poate evidenţia şi prin exemplul industriei europene de automobile 
care asigură reciclabilitatea şi refolosirea a 80% din greutatea vehiculelor uzate. 
 Cerinţele tehnice pentru procese ecologice de sudare constau în primul rând în  
îndeplinirea cerinţelor tehnice referitoare la protecţia mediului ambiant şi a celor 
privind sănătatea muncii, în sectoarele industriale unde se aplică procedeele 
tehnologice de sudare [2]. Emisiile de gaze cu efect de seră (monoxid de carbon, 
dioxid de carbon) trebuie reduse la minimum sau eliminate. 
 Substanţele gazoase şi sub formă de particule generate la sudare, tăiere şi 
procedee conexe sunt clasificate astfel, după efectele asupra organismului:  
 A. Substanţe periculoase gazoase: Argon; Heliu; Oxigen; Gazele emanate de  
materialele de acoperire: monoxid de carbon, formaldehida, toluen poliuretanic, acid 
cianhidric, fosgen ş.a. 
 B. Substanţe  periculoase sub formă de particule: Crom VI; Oxizi de nichel; Oxizi 
de cupru, plumb, zinc sub formă de fum sau praf; Oxizii de fier şi de aluminiu. 
 C. Substanţe gazoase toxice: Monoxid de carbon; Oxizi de azot; Ozon.   
 D. Fumuri degajate la sudare – sunt suspensii de microparticule solide de 
dimensiuni foarte mici, (fier, mangan, crom şi nichel ), care pot afecta în principal 
aparatul respirator. 
 Se precizează efectele nocive ale acestor substanţe şi câteva valori ale 
concentraţiei maxime admisibile în aerul inhalat la postul de lucru. 
 Conform unor estimări preliminare, procesele de îmbinare care îndeplinesc 
cerinţele privind emisiile de gaze cu efect de seră şi de substanţe toxice sunt: sudarea 
prin frecare cu element activ rotitor (FSW), sudarea cu laser şi sudarea cu ultrasunete. 
Alimentarea unor echipamente de sudare de la energia solară este ecologică, 
deoarece asigură reducerea cotei de emisii poluante care provine din consumul de 
energie. 
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 Sunt explicate efectele curentului electric, care pot determina accidente, prin 
arsuri, electrocutare, influenţe electromagnetice, etc. şi moduri de contracarare a lor. 
 Capitolul 2 face o prezentare a procesului FSW de  sudare prin frecare cu 
element activ rotitor [2]. La început sunt arătate principalele caracteristici tehnice ale 
procesului FSW. Unealta de sudare, în mişcare de rotaţie, este introdusă in material si 
este deplasata in lungul liniei de joncţiune, realizand o imbinare sudata, prin agitarea 
metalului de bază. 

 Se descrie o comparaţie între caracteristicile ecologice ale proceselor                
MIG/MAG, WIG şi FSW. La sudarea FSW, eliminarea completă a radiaţiilor 
ultraviolete, precum şi a degajării de argon de 26 100 litri, de monoxid de carbon, de 
oxizi de azot, de alte gaze toxice şi de fumuri constituie  avantaje ecologice, a căror 
evaluare este mai dificilă. Eliminarea completă a acestor substanţe face ca procedeul 
FSW să se încadreze în categoria proceselor cu emisii zero de substanţe poluante. 
 Se face analiza consumului specific de energie electrică la procesul FSW, în 
comparaţie cu procesul MIG/MAG, la sudarea unor table de aluminiu. O firmă 
menţionează, la sudarea unor structuri de vagoane, reducerea consumului de energie 
cu 25000 kWh, pentru 96000 m de sudură, pe lângă  eliminarea materialelor. 
  Pe baza unor date din experimentările proprii, la ISIM Timişoara au fost estimate 
comparativ consumurile specifice de energie electrică, la procesele FSW şi MIG/MAG. 
         Consumul specific de energie electrică la procesul FSW este dat de relaţia: 
   E = (k1 • P1 + k2 • P2) / vs                                                              (1) 
  În relaţia de mai sus P1 este puterea nominală a motorului de la rotire P1 = 
1,5kW, iar P2 este puterea nominală a motorului pentru translaţie P2 = 2,2kW. 
Deoarece motoarele nu sunt încărcate în permanenţă la sarcina corespunzătoare 
puterii nominale, valorile puterilor trebuie ajustate prin coeficienţii de sarcină k1 şi k2, 
care rezultă din monitorizarea procesului de sudare pe durata executării sudurii. 
Mărimea vs = 0,10 ...0,15m/min = 6 ...9m/h este viteza de sudare.   
 Consumul specific pentru un metru de sudură FSW este în domeniul 0,11083 
...0,08711 kWh / m, în cazul sudării unor table de 6mm grosime din aliaj de aluminiu. 
Este de remarcat că la viteză mare consumul specific este mai redus, de unde rezultă 
că este mai avantajos să se lucreze cu viteză mare. Acest avantaj este aplicat în 
activitatea industrială a unor firme, care utilizează cu succes procesul FSW. Pentru 
alte materiale, alte grosimi şi alţi parametri tehnologici se pot obţine alte valori. 
 În cazul procesului de sudare MIG/MAG, se calculează consumul specific de 
energie electrică pentru un metru de sudură, utilizând formula următoare: 
   E = (Ua • Is • 10-3 / η) / vs                                                                     (2)  
  În relaţia (2), Ua = 20V...22V este tensiunea arcului electric; Is = 80A...90A este 
curentul de sudare; factorul 10-3 este introdus pentru a obţine consumul de energie 
electrică exprimat în kilowatt-ore/metru; η = 85%/100 = 0,85 este randamentul sursei 
de sudare; vs = 0,20 ...0,30m/min = 12,0...18,0m/h este viteza de sudare.  
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 Consumul specific de energie electrică la procesul de sudare MIG/MAG este în 
domeniul 0,10457... 0,19412 kWh / m, în cazul sudării unor table de 6mm grosime din 
aliaj de aluminiu.  
 Diferenţa dintre consumurile specifice ale celor două procedee este în domeniul 
ΔE = 0,01746 ... 0,08329 kWh/m. Procesul FSW are consumul mai redus cu diferenţa 
calculată, comparativ cu procesul MIG/MAG, în condiţiile precizate. 
 În capitolul 3 sunt prezentate panourile fotovoltaice [3-8], ca sisteme de 
alimentare ecologică pentru procese de sudare cu consum energetic redus, în regim 
de conectare la reţeaua electrică sau în regim autonom. 

Una dintre soluţiile energetice de interes deosebit o prezinta energia solară. 
Pamântul primeste anual de la Soare cantitatea de energie Q= 2,93 • 1014 kWh. 
Cantitatea de energie solară ce atinge la un moment dat un anumit loc de pe suprafaţa 
Pământului se numeşte constantă solară, iar valoarea ei este de 1000 W/mp.  

Pentru conversia energiei solare în energie electrică se utilzează celulele 
fotovoltaice [3], realizare cu materiale semiconductoare. O celula solară conventională 
constă dintr-o plăcuţă de siliciu de o grosime de aproximativ 0,5 mm. Celulele solare 
tipizate au un diametru de 10 cm şi produc 1 W de energie. Ele sunt grupate câte 12 
bucăţi în module. Modulele sunt la rândul lor grupate în panouri fotovoltaice. Celulele 
solare pe baza de Si şi cele cu GaAs au eficienta de conversie ridicată, de 18-25%. 
Celulele din CdS policristalin şi cele din Si amorf hidrogenat au randamente mai 
scazute, de 5-12% 
 Au fost întocmite hărţi care prezintă nivelul de iluminare solară în diferite regiuni, 
prezentate în fig.1 şi în fig.2, cât şi pentru toată suprafaţa globului terestru. Ele se 
utilizează la evaluarea performanţelor instalaţiilor de conversie a energiei solare, cu 
panouri fotovoltaice. 

Deşi nu este situată într-o zonă cu radiaţie solară intensă, Germania este liderul 
în producţia de energie bazată pe energia solară. Cea mai importantă problemă 
referitoare la panourile solare este costul de capital (instalare şi materiale). În prima 
parte a anului 2006, costul mediu pentru 1 W instalat pentru un sistem dimensionat 
pentru categoria rezidenţială (pentru locuinţe) a fost de 7,50 ... 9,50 dolari USA, ceea 
ce cuprinde panouri, invertoare, piese de montaj şi componente electrice. În anul 
2006, investitorii au început să ofere instalarea de panouri solare gratuite în schimbul 
unui contract pe 25 de ani, numit şi acord de aprovizionare (de la cetăţeanul proprietar 
de panouri fotovoltaice) 
 Aplicaţiile panourilor fotovoltaice constau în centrale electrice solare [3] de 
14...50MW, în sisteme integrate clădirilor [3,5,6,7,8], prezentate în fig.3, având puterea 
de 4...10kW, în sisteme de alimentare a unor consumatori izolaţi şi a unor aparate cu 
funcţionare autonomă. Sistemele de alimentare pentru sursele de sudare menţionate 
fac parte din sistemele integrate clădirilor şi din sistemele autonome. 
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Fig.1. Zonele de radiaţie energetică solară din Europa [3] 

 

 
Fig.2. Zonele de radiaţie energetică solară din România [4] 
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Fig. 3. Panouri solare fotovoltaice pe acoperişul unei case [3] 

 
 Instalaţiile solare fotovoltaice au însumat 2,826  GWp (vârf de putere) în anul 
2007, respectiv 5,95 GWp în anul 2008, adică o creştere de 110%. Cele trei ţări 
conducătoare, Germania, Japonia şi Statele Unite, reprezintă aproape 89% din totalul 
capacităţii de panouri fotovoltaice instalate în întreaga lume.  

O varietate de fluide au fost folosite pentru înmagazinarea energiei solare, 
inclusiv apă, aer, ulei, grafit  şi sodiu, dar sarea topită a fost aleasă ca fiind cea mai 
performantă. Sarea topită este un amestec de 60% nitrat de sodiu şi 40% nitrat de 
potasiu, denumit în general salpetru. Această sare se topeşte la 220˚C şi ea este 
menţinută în stare lichidă la 290˚C într-un rezervor izolat termic.  
 Centralele solare mari, de 50 MW au randamentul total de circa 2,60...2,75%. 
Aceste valori ţin cont de energia solară recepţionată, dar neutilizată pe întreaga 
suprafaţă de teren ocupată de centrală. Sistemele fotovoltaice integrate clădirilor şi 
cele autonome au randament de 10...15%, dar numai dacă se neglijează pierderile de 
energie cauzate de umbra panourilor fotovoltaice. 
 Sunt expuse unele aspecte tehnico- economice legate de oportunitatea 
investiţiei, de eficienţa economică a utilizării, costuri, preţuri de furnizare în reţea, 
durata de recuperare a investiţiei, subsudii guvernamentale ş.a.  
 Investiţia pentru producerea unui kWh într-un an, la o centrală solară de 50MW, 
este 1,73 Euro/(kWh x an). Pentru o investiţie de 1,73 Euro/kWh,  rezultă un preţ de 
0,15 Euro/ kWh. Dacă se adună un cost de 0,01 Euro/ kWh pentru funcţionare şi 
întreţinere, atunci costul uniformizat este de 0,16 Euro/ kWh. O centrală solară are un 
tarif garantat de început de 0,21 Euro/ kWh pentru 25 de ani. Calcule similare de 
eficienţă economică se fac şi pentru sistemele de conversie fotovoltaică ale firmelor 
mici şi ale persoanelor fizice. Un preţ de 0,10 dolari USA pentru 1 kWh devine 
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competitiv. Un obiectiv simplu este 1 US$ (sau mai puţin) investiţie pentru o producţie 
de 1 kWh pe an. 
 În Germania, la început, tariful de furnizare a fost de peste 3 (trei) ori preţul cu 
amănuntul. Principiul este un contract cu preţ global pe 20 de ani. Programul a avut 
mai mult succes decât s-a aşteptat, cu peste 1 GW putere instalată în 2006.     Tarifele 
de furnizare francez şi grec oferă un premiu mare, de 0,55 Euro/kWh, pentru sisteme 
integrate clădirilor.  

  Spre deosebire de tehnologiile bazate pe combustibilii fosili, energia solară nu 
produce emisii dăunătoare. Instalaţiile solare sunt ecologice. 

  Pentru panourile fotovoltaice, emisiile de gaze de seră pe ciclul vieţii sunt acum 
în domeniul 25 – 32 g / kWh. Pentru comparaţie o centrală electrică cu gaz, cu un ciclu 
combinat, emite circa 400 g / kWh, iar o centrală electrică pe cărbune emite 915 g / 
kWh. Cantitatea de cadmiu utilizată la modulele fotovoltaice cu strat subţire este relativ 
mică (5 – 10 g / mp). Emisiile de cadmiu sunt de 0,3 – 0,9 micrograme / kWh pe tot 
ciclul de viaţă [17]. Emisiile de cadmiu pe ciclul vieţii, produse de cărbune sunt de 3,1 
μg / kWh, cele produse de lignit sunt de 6,2  μg/kWh, iar cele produse de gazul natural 
(gaz metan) sunt de 0,2  μg/kWh.   

  Sursele de sudare şi alte echipamente pentru sudare şi pentru procedee conexe 
sudării sunt echipamente electrice cu alimentare de la reţeaua electrică monofazată 
sau trifazată. Energia consumată de către aceste echipamente poate fi compensată 
parţial sau integral prin energia debitată în reţeaua electrică de către un sistem de 
panouri solare fotovoltaice, respectiv produsă în sistem autonom. 

Câteva tipuri de cuptoare solare, care se utilizează la lipirea unor metale şi la 
sudarea maselor plastice sunt descrise în capitolul 4. 
          Un cuptor solar este o structură utilizată pentru a concentra razele soarelui în 
scopul de a produce temperaturi înalte, prin utilizarea unei oglinzi sau a unei lentile.  
Temperatura în punctul focal poate atinge 3 000°C. Cel mai mare cuptor solar din 
lume este la Odeillo, în Pirineii Orientali, din Franţa. 

În lucrare, în fig.4 se prezintă un cuptor solar experimental, de dimensiuni mici, 
având puterea de aproximativ 1 kW [9]. El este realizat cu lentile Fresnel; în focar se 
poate atinge temperatura de 500 ...1200°C în 25 ...30 de secunde. Aparatul se poate 
utiliza şi la sudarea pieselor din aliaje de metale neferoase, a pieselor din mase 
plastice, precum şi la tăierea acestora. Utilizarea aparatului necesită atenţie deosebită, 
deoarece pot avea loc accidente, din cauza temperaturii ridicate. 

Forja solară prezentată în capitolul 5, fig.5, constă dintr-un sector mare de 
oglindă parabolică, un cărucior şi un focar, ca zonă de lucru. Lumina solară incidentă 
pe suprafaţa colectoare de 6,87mp este focalizată pe o suprafaţă de mai puţin de 
0,09mp [10]. Într-o zi însorită, puterea dezvoltată în focar este de circa 7,0 kW. 
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Fig.4. Cuptor solar experimental cu lentile Fresnel [9] 

 
 Această forja solară poate fi utilizată la încălzirea unor piese din metale 
neferoase, care au temperatura de plastifiere de 200 ..500ºC: cupru, aluminiu, zinc, 
argint, aur, mase plastice, pentru prelucrare prin forjare, dar şi pentru sudare prin 
forjare, brazare şi lipire moale, care sunt procese ecologice propriu-zise.  
 

 
Fig.5. Echipament de forjă solară de 7 kW [10] 

 
 În capitolul 6 sunt prezentate unele date tehnice referitoare la caracteristicile 

ecologice şi la consumul de energie electrică ale procesului de sudare cu laser. De 
asemenea, se descriu câteva caracteristici tehnice  ale laserelor cu pompaj solar. 
Acestea au aceleaşi proprietăţi optice ca şi laserele convenţionale. Mediile de lucru 
pentru lasere cu pompaj solar, care au fost studiate, sunt Iodina, cu lungimea de undă 
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de 1,31μm, şi NdCrYAG, care are lungimea de undă de 1,06μm. O aplicaţie a acestor 
lasere este producerea de hidrogen, prin ciclul bazat pe magneziu. Avantajele 
laserelor cu pompaj solar sunt masa redusă şi numărul mic de componente, ceea ce 
conferă o înaltă fiabilitate. 
 Cel mai mare laser cu pompaj solar este de tip NdYAG, de 1 MW. El are 
temperatura de funcţionare de 3 000°C. Laserul este răcit cu apă distilată.  
 Laserele actuale, iar în perspectivă şi cele cu pompaj solar, au diverse aplicaţii 
la sudarea, tăierea şi acoperirea cu materiale de înaltă performanţă, care conferă 
duritate ridicată, rezistenţă la uzare şi/sau rezistenţă la coroziune. 
 Lucrarea se încheie cu concluzii, în care sunt sintetizate cele mai importante 
date  din studiul documentar efectuat. 
 Bibliografia cuprinde 82 de titluri de articole de pe Internet, din reviste şi cărţi de 
specialitate, referitoare la procese ecologice, aplicaţii ale energiei solare, cu precizări 
pentru sudare, consumuri energetice, aspecte tehnico-economice ş.a. 
  Conform schemei de realizare, proiectul de cercetare - dezvoltare PN107 
urmează să continue cu faza 2/ 2010, având denumirea:  
 Analiza unor tehnici de utilizare a energiei solare şi a altor surse ecologice de 
energie pentru procese de îmbinare.    
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