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Rezumatul fazei 2 
 
 1. Realizări şi reglementări privind utilizarea energiei solare  
               şi a altor surse ecologice de energie 
 Energia termică primită de la Soare, măsurată la nivelul suprafeţei Pământului, este de 
1000 W/m2. Potenţialul de utilizare a energiei solare în Romania, este 1450…1600kWh/m2/an în 
sud, respectiv 1250…1350kWh/m2/an în majoritatea zonelor. În 2011, pretul de referinta al 
investiţiei pentru 1kWp a fost 1 950 Euro/kWp. Pentru reglementarea subvenţionării energiei 
neconventionale şi regenerative, s-a emis Legea 220 din 2008, republicată în M.O. 577 din 13 
August 2010. Aceasta prevede certificate verzi valorice, pentru energie electrică produsă prin 
sisteme de conversie.  
  

2. Analiza consumurilor energetice ale unor procedee de îmbinare 
 2.1. Sudare cu electrozi înveliţi şi sudare MIG/MAG 
 Consumul de energie electrică depinde în primul rând de caracteristicile tehnice ale sursei 
de sudare şi de parametrii de sudare utilizaţi. 
 Norma tehnica de timp se calculeaza pentru o piesa cu ajutorul relaţiei: 
 NT= Tpî / n + ( Σk

j=1 Topi j • lj + tap) • Kd • Ko • Kp     [min / piesă]            (2.1) 
în care: Tpî - timpul de pregatire si încheiere, în min/lot;  n- numarul de piese identice care se 
executa; Topi - timpul operativ incomplet; tap- timp ajutator legat de piesa sudata, în min/piesa; Kd- 
coeficient ce tine seama de deservirea locului de munca; Ko- coeficient care tine seama de timpul 
de odihna si necesitati fiziologice; KP- coeficient pentru productivitatea muncii. Consumul de 
energie electrică se calculează cu relatia: 
 E = Σ Isj • Uaj • tbj • lj / (6 • 104 • η) + P0 • ( NT -  Σ tbj • lj ) / 60             (2.2) 
în care: Is - intensitatea curentului de sudare, în A; Ua- tensiunea arcului, în V; tb- timpul specific 
de baza, raportat la lungimea cordonului de sudură, în min/m; l- lungimea cordonului de sudura, în 
m;    η- randamentul electric al sursei de sudare; P0- puterea consumata de sursă la mersul în gol, 
în kW; NT- norma tehnica de timp, în min/piesa. Consumul specific se determină cu relaţia Especific 
= E / lsudură. El are valorile EspecificEI =  1,50135 kWh / m, respectiv EspecificMAG =  0,74781 kWh / m. 
 2.2. Lipire electrotermică cu aliaje neferoase 
 Consumul de energie electrica se stabileste cu relatia: 
 E = Ualim Ialim •  NT / (6 • 104 )                [kWh]     (2.3) 
în care: Ualim- tensiunea de alimentare a echipamentului de lipire, în V; Ialim - curentul de 
alimentare al echipamentului de lipire, în A; NT- norma tehnica de timp, în min/piesa. Consumul 
specific la ciocanul de lipit de 300 W se determină cu relaţia    Especific300W = E300W / llipire şi el are 
valoarea Especific 300W =  1,40748 kWh / m. 
 2.3. Sudare cu ultrasunete 
 Puterea la durata relativă de conectare DA 60 % este P= 800... 3000 W. 
 Norma de timp se calculează cu următoarea relaţie: 
 NT = tpi + (tSudare + tAuxiliar) · Kd · Ko· Kp                            (2.4) 
unde: tpi = 5... 8 s este timpul de pregătire, tUS =1,8... 65 s este timpul de sudare sau procesare 
ultrasonică, tAuxiliar = 5,5... 6,5 s este timpul pentru operaţiile auxiliare, iar Kd =1,3, Ko =1,2 şi Kp 
=1,4 sunt coeficienţi pentru deservirea locului de munca, timpul de odihnă şi de productivittea 
muncii. Pentru piese metalice, NT = 27,656 s, pentru material plastic NT = 20,9432 s, iar la 
procesare ultrasonică NT = 158,972 s. 
 Consumul de energie electrică se determină cu relaţia: 
 E = PUS •  tUS / (3,6 • 103 )   [kWh]                 (2.5) 
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în care:  PUS – puterea nominală echipamentului ultrasonic, în W; tUS este timpul de executare a 
sudurii ultrasonice propriu-zise. Pentru cele trei cazuri, consumurile specifice sunt respectiv: E1 = 
0,0020833 kWh, E2 = 0,0015 kWh şi E3 = 0,05416 kWh. 
 2.4. Sudarea cu energie înmagazinată 
 Se analizează un echipament pentru sudare cu energie înmagazinată, în condensatoare, de  
1400J, pentru bolţuri de 3... 6 mm. Timpul de sudare este 5 ms. Cadenţa maximă de sudare 
(bolţuri Φ3 mm) este de 8 suduri / min. Norma de timp determinată cu relaţia din capitolul anterior 
este NT = 7,5 s. Consumul specific de energie electrică pentru o sudură este E=  0,0003888 kWh. 
 2.5. Sudarea bolţurilor 
 Pentru echipamente cu puterea nominală de Sn= 1,3... 4,0 kW la  DA 60 %  şi frecvenţa de 
repetiţie a sudurilor este 15... 40 suduri / min, s-au utilizat tpi =2,0...3,2 s; tBolţ = 1,4...3,5 s; tAuxiliar 
= 1,5...2,5 s; Kd=1,1; Ko =1,05; Kp =1,15. Pentru Φ5 mm, norma de timp este NT= 5,8519s, iar 
pentru Φ16 mm, norma este NT = 11,1695 s.  
 Cu relaţia dată, consumul de energie electrică pentru un bolţ Φ5 este E1 =  0,0005055 
kWh, respectiv pentru  Φ16 este E2 =  0,003888 kWh.  
 2.6. Sudarea cu laser 
 Laserul tip HL-124PLC1, fabricat de firma Trumpf, din categoria NdYAG,  are puterea 
instalată de 7 kVA. Regimul de funcţionare este în impulsuri, cu frecvenţa de repetiţie 0...300 Hz. 
Energia pe impuls este de 10... 50 J. În cazul sudării pieselor din material plastic, norma de timp 
este NTMax = 16,61837 s. Consumul de energie electrică pentru o piesă de material plastic este 
EMax = 0,0097222 kWh. 
 2.7. Sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW) 
 La sudarea FSW a tablelor de aluminiu norma de timp este NT = 352,88 s. Pentru table de 
oţel NT = 619,968 s. La sudarea FSSW în puncte a tablelor de aluminiu NT = 62,232 s. Consumul 
de energie electrică se determină cu relaţia: 
E = [Pm vert • Gm vert • tvert + Pm rot • Gm rot • trot + Pm oriz • Gm oriz • toriz ] / (3,6 • 103 )                    (2.6) 
în care: Pm vert =0,75kW este puterea nominală a motorului pentru deplasarea verticală; Gm vert 
=0,70...0,95 este gradul său de încărcare (raportat la 1,0); tvert =4...12s este timpul de acţionare al 
acestuia; Pm rot = 4,0 kW este puterea nominală a motorului pentru mişcarea de rotaţie; Gm rot 
=0,71...1,29 este gradul său de încărcare; trot =15...180s este timpul  său de acţionare; Pm oriz = 2,2 
KW este puterea nominală a motorului pentru deplasarea orizontală; Gm oriz =0,55...0,59 este 
gradul de încărcare al acestuia; toriz =15...180s este timpul de acţionare al acestuia. La table de 
aluminiu consumul specific estimativ este EAl= 0,0696kWh pentru 0,30m; la table de oţel EOL= 
0,327kWh; la sudarea FSSW în puncte a tablelor de aluminiu EFSSW= 0,0175kWh. 
 2.8. Sudare rezistivă prin presiune în puncte 
 Domeniul de putere instalată al echipamentelor de sudare în puncte este foarte larg, de la 
mai puţin de 1kVA până la 250 kVA. Domeniul de putere de scurtcircuit ajunge până la 700 
kVA. Pentru un sistem de conversie intră în discuţie numai echipamentele de maximum 4 kVA. 
 2.9. Sudarea electrotermică a foliilor de mase plastice 
 Un echipament pentru folii de polietilenă de 2 x 0,1 mm şi pentru folii de policlorură de 
vinil de 2 x 0,08 mm are puterea nominală de 1100 W. Norma de timp  este NTMax =  29,9008 s, 
iar consumul specific este EMax = 0,0045833 kWh. 

2.10. Sudarea ţevilor de polietilenă 
 Puterea instalată a utilajelor pentru sudarea ţevilor de polietilenă de înaltă densitate 
(PEHD) este în domeniul S= 1450... 4500 W şi durata relativă de conectare DA = 35...60%. 
Acesta este un caz reprezentativ de aplicaţie la sudarea in-situ. 
 Norma de timp se calculează cu următoarea relaţie: 
 NT = tp + (tfrezare + tîncălzire + trefulare) · Kd · Ko· Kp                       (2.7) 



 

PN 09 -160107 - Promovarea unor procese de îmbinare 
ecologice şi cu consum energetic redus 

 

3/8 

unde: tp = 289s este timpul de pregătire, tfrezare 245s este timpul de frezare; tîncălzire =310s este 
timpul aferent încălzirii;  trefulare = 520s este timpul de refulare, iar Kd= 1,1; Ko= 1,05 şi Kp = 1,15 
sunt coeficienţi de ajustare. Pentru ţevi de diametrul 315 mm, norma  de timp este NT = 1716,86s. 
 Consumul de energie electrică se determină cu relaţia: 
   E = [Pfreză • tfreză + Pplită • tîncălzire + Ppompa • tpompă ] / (3,6 • 103 )    [kWh]              (2.8) 
în care: Pfreză = 1,1 kW este puterea nominală a motorului frezei; tfreză  = 18 s este timpul de 
acţionare al motorului frezei; Pplită = 4 kW este puterea nominală a plitei electrice de încălzire a 
capetelor ţevilor; tîncălzire = Σi ti =1364 s este timpul de încălzire; Ppompa= 1,5 kW este puterea 
nominală a motorului pompei hidraulice pentru refulare; tpompă  = 85 s este timpul de funcţionare al 
motorului pompei. Consumul de energie electrică este E = 1,55522 kWh pentru o sudură. 
 2.11. Tăierea şi debitarea 
 La tăierea termică cu flacără oxi-acetilenică şi oxi-gaz (cu gaz metan) consumul de energie 
electrică este redus, de 0,5... 1,0 kW. Alimentarea de la un sistem de conversie este realizabilă. 
 La debitarea din tablă de oţel 10mm x 1000mm x 2000mm, pentru valorile: tp = 10min , 
tDebitare = 20min; tAuxiliar =5min; Kd= 1,1; Ko= 1,05; Kp = 1,15 , norma de timp este între limitele 
22,26min... 43,20min. Consumul de energie electrică este 2,0 kWh... 4,0 kWh. Echipamentele de 
tăiere cu jet de apă şi abraziv au o pompă de înaltă presiune, cu motor de 22 kW. Aplicarea unui 
sistem de conversie este mai dificilă. 
  

3. Stabilirea cerinţelor tehnice pentru un sistem de conversie a energiei solare si de 
stocare a energiei, aplicabil la procese de îmbinare  
 3.1. Puterea medie 
 Puterea medie consumate de echipamentul de îmbinare se calculează cu relaţia  Pmed = E / 
NT , unde E este energia consumată, iar NT este norma de timp. 
 3.2. Puterea maximă 
 Puterea maximă consumată se calculează prin aplicarea unor coeficienţi, asupra valorii 
puterii instalate, conform relaţiei Sc = KU • KI • Sn , unde: KU şi KI sunt coeficienţii de încărcare în 
tensiune, respectiv curent; Sn este puterea aparentă nominală a sursei. Pentru echipamentele de 
sudare FSW, puterea maximă se determină cu relaţia Smax  = Σi (Kpi 3(1/2)UL Ili)  unde: Smax[kVA] 
este puterea maximă; UL = 380 V este tensiunea de linie; IL i [A] este curentul de linie al fiecarui 
motor; Kpi este coeficientul pentru curentul de pornire al fiecărui motor (Kp i = 2,0...3,0). La 
echipamentele de lipire, de sudare a foliilor de mase plastice şi a ţevilor de polietilenă, puterea 
maximă este egală cu puterea instalată, consumatorul fiind rezistiv. 
 3.3. Numărul de panouri fotovoltaice 
 Numărul de panouri fotovoltaice necesar pentru alimentarea unui echipament de îmbinare 
se determină cu relaţia  Npanouri = PMax / Pn panou, în care: PMax este puterea maximă consumată, iar 
Pn panou= 120...200 W este puterea nominală a panoului. 
 3.4. Funcţionarea în regim intermitent cu acumulatoare 
 O sursă de sudare are posibilitatea de a funcţiona la puterea maximă, mai mare decât 
puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice, dacă sistemul are acumulatoare. Bilanţul 
energetic trebuie să fie echilibrat: Ppanouri =  (Δtconsum /  Δtpanouri)  Pconsum. Durata relativă de 
conectare a sursei de sudare în regimul intermitent este: DA =  (Δtconsum /  Δtpanouri) • 100%. În 
aceste relaţii, Δtconsum = 1.. 6 ore , respectiv  Δtpanouri = 3...10 ore, este timpul de încărcare (pe zi) a 
acumulatoarelor. 
 3.5. Capacitatea sistemului de acumulatoare 
 Se utilizează formula  CA = Pconsum Δtconsum / (UA η Kîd),  unde:  CA [Ah] este capacitatea 
totală a acumulatoarelor; Pconsum este energia consumată; Δtconsum este timpul pentru efectuarea 
îmbinării; UA = 12V este tensiunea nominală a acumulatoarelor; η= 0,65... 0,75 este randamentul 
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de înmagazinare; Kîd= 0,5...0,75 este coeficientul de încărcare-descărcare parţială în vederea 
prelungirii duratei de exploatare. Durabilitatea acumulatoarelor este de 800 zile 
 3.6. Numărul de panouri fotovoltaice în condiţii atmosferice nefavorabile 
 Numărul necesar de panouri fotovoltaice este: Npanouri = (Δtconsum /  Δtpanouri) Pmed / (Ka Pn 

panou ), unde Ka = 0,10... 0,95 este un coeficient în funcţie de condiţii. 
  
  

4. Sistem de conversie şi de stocare , aplicabil la utilaje de îmbinare 
 4.1. Prezentarea comparativă a cerinţelor tehnice pentru un sistem  
                  de conversie destinat unor echipamente de îmbinare 
Nr. 
crt. 

Procedeul de 
îmbinare 

Puterea 
medie 

 
[kW] 

Puterea 
instalată 
maximă 

 
[kVA] 

Nr. 
pa- 

nouri 
foto-
volt. 

Regim 
intermi 

tent 
DA 
% 

Capaci-
tatea 

acumu 
latoare  
[Ah] 

Nr. 
acumu

lat.  
(250 
Ah) 

Nr. 
panouri  
interm. 
 (cond. 
nefav.) 

Aplica 
bilitate 
la îmbi 

nare  

1 Sudare cu 
electrozi înveliţi 

5,43 5,5 24 80
(10)
(35)

5470  
683

22
3

16 
2 

(32) 

Da 

2 Sudare 
MIG/MAG 

6,76 10 50 80
(40)

9244 37 50 
(67) 

Nu 

3 Lipire cu aliaje 
neferoase 

0,80 2,2 11 100
(40)

1504 6 5 
(15) 

Da 

4 Sudare cu 
ultrasunete 

1,22 6,08 6
(15) 40

2051 9 6 
(20) 

Da 

5 Sudare cu energie 
înmagazinată 

0, 186 4,0 20 70
(80)

- - 4 
(11) 

Da 

6 Sudarea bolţurilor 1, 253 4,0 5
20

80 1713 7 5 
(21) 

Da (li- 
mitată) 

7 Sudare cu laser 2, 106 7,0 11
(35)

80 2880 12 9 
(29) 

Da 

8 Sudare prin 
frecare (FSW) 

1, 899 11,43 
(29,82) 

10
(57)

100
(40)  
(80)

1298 6 10 
(13)  
(26) 

Da 

9 Sudare  în puncte 4,0 10,0 50 80
(80)

5470 22 16 
(54) 

Nu 

10 Sudarea foliilor de 
materiale plastice  

1,1 1,1 6 100
(80)

1504 6 6  
(15) 

Da 

11 Sudarea ţevilor de 
polietilenă 

3,26 4,0 17 100
(40)

2229 9 7 
(22) 

Da 

12 Tăierea şi 
debitarea 

5,55 12,0 28 100
(37)

16 410 66 28 
(74) 

Nu 

 Proiectarea unui sistem autonom de conversie se face în funcţie de puterea maximă 
consumată. Dacă sistemul are în componenţă acumulatoare, numărul de panouri fotovoltaice se 
stabileşte în funcţie de puterea medie consumată. Alegerea invertorului se efectuează totuşi în 
funcţie de puterea maximă consumată. 
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 4.2. Date tehnice pentru realizarea unui sistem de conversie 
      Pentru proiectarea şi realizarea unui sistem de conversie este necesară cunoaşterea 
cantităţii de energie produse anual de către un modul fotovoltaic în locaţia prevăzută, a valorii 
maxime a puterii recepţionate de la soare pe parcursul unei zile şi a balanţei energetice zilnice.  
 4.3. Caracteristicile tehnice ale unui sistem de  conversie şi de stocare a energiei, 
aplicabil la utilaje de îmbinare 
 Puterea maximă 120... 200 W; tensiunea nominală 12 V sau 24 V; dimensiuni 1310mm x 
675mm x 35mm (±2mm); rezistenţa la grindină de 28 mm; viteza de impact 90 km/h; efortul 
maxim pe suprafaţă 2400 N/mm2; viteza maximă a vântului 200 km/h. Costul producţiei de 
energie cu panouri fotovoltaice este 0,21 Euro/ kWh. 
         4.4. Componenţa sistemului de conversie autonom, cu panouri fotovoltaice 
 Un sistem de conversie cu dotare  minimă şi cost redus al investiţiei este compus din patru 
panouri fotovoltaice, un încărcător, acumulatoare cu capacitatea totată de 530Ah, un invertor de 
12 Vc.c. / 230 Vc.a. cu puterea aparentă de min 3 kVA. El permite alimentarea unei surse de 
sudare cu electrozi înveliţi, de 3 kVA şi 160 A, la DA= 10...35 %, la reparaţii in-situ. Pot fi 
conectate şi: un aparat de lipire cu aliaj de 0,1...0,3 kW, un aparat de sudare cu laser cu diodă de 
0,5...1,0 kW; un computer cu sursă neintreruptibilă de 0,2...0,5 kW. 
 5. Sistem de monitorizare pentru determinarea consumului energetic 
 S-a utilizat un sistem de monitorizare pentru măsurarea curentului consumat de motoarele 
electrice ale utilajului de sudare prin frecare (FSW), în scopul determinării consumului de energie, 
a puterii medii şi a puterii maxime.  
 6. Analiza tehnico- economică a unui sistem de conversie 
        Cheltuielile pentru energie electrică ale unui anumit consumator pot fi reduse sau chiar 
anulate, dacă puterea de ieşire a sistemului de conversie cu panouri fotovoltaice şi configuraţia sa 
sunt alese în funcţie de cantitatea de energie necesară anual a consumatorului şi în funcţie de 
numărul de ore însorite pe an, în locaţia respectivă, conform criteriilor stabilite în capitolele 
anterioare. 
 Perioada de recuperare a investiţiei penru realizarea unui sistem de conversie cu panouri 
fotovoltaice este de 8...25 de ani, în funcţie de preţul de livrare a energiei. 
 7. Concluzii 
 Sunt menţionate procedeele de îmbinare la care este posibilă aplicarea unor sisteme de 
conversie a energiei solare, cu condiţia ca nivelul de putere medie necesară să fie de maximum 
3...4kVA: sudare cu electrozi înveliţi, lipire cu aliaj, sudare cu ultrasunete, sudare cu energie 
înmagazinată, sudarea bolţurilor, sudare cu laser, sudare prin frecare cu element activ rotitor 
(FSW), sudarea foliilor de mase plastice, sudarea ţevilor de polietilenă, tăierea şi debitarea termică 
oxi-gaz. 
 Aplicarea sistemelor de conversie este dificilă la alte procedee de îmbinare, din cauza 
puterii medii  mari: sudarea MIG/MAG, sudare rezistivă prin presiune în puncte, tăierea şi 
debitarea cu plasmă, tăierea şi debitarea cu jet de apă şi abraziv. 
 Beneficiile obţinute prin protecţia mediului ambiant sunt foarte importante. 
 Bibliografie 
 Bibliografia prezintă 43 de titluri referitoare la: consideraţii privind energia solară [1], 
aplicaţii ale energiei solare la procese de îmbinare [2-5], sisteme hibride  [6-7], norma de timp la 
sudare [8], panouri fotovoltaice [9-14], orientare după soare şi concentratori [15-25], procese 
chimice şi termice cu energie solară [26-29], realizări de echipamente energetice care utilizează 
energia solară [30-36], cercetări și aplicații privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor 
(FSW) [37-43]. 
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 Anexe 
Anexele 1, 2 și 3 conțin tabele cu date achiziționate în experimentările de sudare prin 

frecare cu element activ rotitor (FSW), pentru determinarea consumurilor energetice ale 
motoarelor echipamentului de sudare, precum și graficele de variație a curenților. Anexa 4 conține 
câteva date despre sisteme de urmărire a mişcării soarelui şi concentratori. Anexa 5 se referă la 
filme de siliciu și sisteme fotovoltaice. Anexa 6 descrie un exemplu de utilizare a energiei solare 
pentru alimentarea consumatorilor electrici izolaţi. Anexa 7 prezintă  starea actuală și 
perspectivele pentru micro-hidrogeneratoare. 
  
 
 
 
 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru continuarea 
proiectului : 
 

Au fost analizate anumite realizări şi reglementări privind utilizarea energiei solare şi a altor 
surse ecologice. S-au analizat consumurile energetice ale unor procedee de îmbinare. S-au stabilit 
cerinţele tehnice pentru un sistem de conversie a energiei solare si de stocare a energiei, aplicabil la 
procedee de îmbinare. Au fost stabilite caracteristicile tehnice şi componenţa unui  sistem de 
conversie a energiei solare si de stocare a energiei, aplicabil la procedee de îmbinare. A fost 
experimentat un sistem de monitorizare a curenţilor de funcţionare de la un echipament de sudare 
FSW. S-a efectuat analiza tehnico-economică a unui sistem de conversie. 

 Concluziile cele mai importante sunt menţionate in continuare. 
 

1. Procedeul de sudare cu electrozi înveliţi are puterea medie de 4...5,43 kW. Este posibilă 
alimentarea de la un sistem de conversie a energiei solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice 
este 24 pentru puterea maximă, respectiv de 2.. 16 pentru un regim intermitent cu durata relativă de 
conectare DA= 10... 80%, cu acumulatoare. Numărul necesar de panouri este 32 pentru condiţii 
atmosferice nefavorabile, la DA= 35%. 

2. Procedeul de sudare MIG/MAG are puterea medie de 6,76 kW la un utilaj cu puterea instalată de 
10 kVA. În acest caz este dificilă alimentarea de la un sistem de conversie a energiei solare. 
Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 27 pentru puterea medie la DA=80%, respectiv 50 
pentru puterea instalată. Pentru regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 40%, cu 
acumulatoare, numărul necesar de panouri este 67, pentru condiţii atmosferice nefavorabile. 

3. Procedeul de lipire electrotermică cu aliaje neferoase are puterea medie de 0,3...2,2kW. Este 
posibilă alimentarea de la un sistem de conversie a energiei solare. Numărul necesar de panouri 
fotovoltaice este 11 pentru puterea maximă, respectiv 5 pentru un regim intermitent cu durata 
relativă de conectare DA= 40%, cu acumulatoare. Numărul necesar de panouri este de 15 pentru 
condiţii atmosferice nefavorabile, la DA= 40%. 

4. Procedeul de sudare cu ultrasunete are puterea medie de 1,22...3,0 kW. Este posibilă alimentarea 
de la un sistem de conversie a energiei solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 15 
pentru puterea maximă, respectiv 6 pentru regim intermitent cu durata reletivă de conectare DA= 
40%, cu acumulatoare. Numărul necesar de panouri este de 20 pentru condiţii atmosferice 
nefavorabile, la DA= 40%. 
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5. Procedeul de sudare cu energie înmagazinată are puterea medie de 0,186 kW la o putere instalată 
de 4 kVA (maximum pentru această aplicaţie). În acest caz este posibilă alimentarea de la un sistem 
de conversie a energiei solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 20 pentru puterea 
maximă, respectiv 4 pentru un regim intermitent cu durata reletivă de conectare DA= 70%. Numărul 
necesar de panouri este de 11 pentru condiţii atmosferice nefavorabile, la DA= 80%. 

6. Procedeul de sudare a bolţurilor are puterea medie de 1,253 kW la un nivel de putere instalată de 
4 kVA (maximum pentru această aplicaţie). În acest caz este posibilă alimentarea de la un sistem de 
conversie a energiei solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 20 pentru puterea maximă, 
respectiv 5 pentru un regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 80%, cu acumulatoare. 
Numărul necesar de panouri este de 21 pentru condiţii atmosferice nefavorabile, la DA= 100%. 

7. Procedeul de sudare cu laser are puterea medie de 2,106 kW la puterea instalată de maximum 7 
kVA. În acest caz este posibilă alimentarea de la un sistem de conversie a energiei solare. Numărul 
necesar de panouri fotovoltaice este 35 pentru puterea maximă, 11 pentru puterea medie, respectiv 9 
pentru un regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 80%, cu acumulatoare. Numărul 
necesar de panouri este de 29 pentru condiţii atmosferice nefavorabile, la DA= 80%. 

8. Procedeul de sudare FSW are puterea medie de 1,899 kW la un utilaj cu puterea instalată de 11,43 
kVA. În acest caz este posibilă alimentarea de la un sistem de conversie a energiei solare. Numărul 
necesar de panouri fotovoltaice este 10 pentru puterea medie, respectiv 57 pentru puterea instalată. 
Pentru un regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 40%, cu acumulatoare, numărul 
necesar de panouri este 13 pentru condiţii atmosferice nefavorabile. 

9. Procedeul de sudare prin presiune în puncte are puterea medie de 4 kW la un utilaj cu puterea 
instalată de 10 kVA. În acest caz este dificilă alimentarea de la un sistem de conversie a energiei 
solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 16 pentru puterea medie la DA=80%, respectiv 
50 pentru puterea instalată. Pentru regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 80%, cu 
acumulatoare, numărul necesar de panouri este 54 pentru condiţii atmosferice nefavorabile. 

10. Procedeul de sudare a foliilor de materiale plastice are puterea medie de 1,1 kW la un utilaj cu 
puterea instalată de 1,1 kVA. În acest caz este posibilă alimentarea de la un sistem de conversie a 
energiei solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 6 pentru puterea medie, la fel ca 
pentru puterea instalată. Pentru regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 80%, cu 
acumulatoare, numărul necesar de panouri este 15 pentru condiţii atmosferice nefavorabile. 

11. Procedeul de sudare a ţevilor de polietilenă are puterea medie de 3,26 kW la un utilaj cu puterea 
instalată de 4 kVA. În acest caz este posibilă alimentarea de la un sistem de conversie a energiei 
solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 17 pentru puterea medie, respectiv 20 pentru 
puterea instalată. Pentru regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 40%, cu 
acumulatoare, numărul necesar de panouri este 22 pentru condiţii atmosferice nefavorabile. 

12. Procedeul de tăiere cu plasmă are puterea medie de 5,55 kW la un post de lucru cu puterea 
instalată de 12 kVA, la un utilaj automatizat. În acest caz este dificilă alimentarea de la un sistem de 
conversie a energiei solare. Numărul necesar de panouri fotovoltaice este 28 pentru puterea medie, 
respectiv 60 pentru puterea instalată. Pentru regim intermitent cu durata relativă de conectare DA= 
37%, cu acumulatoare, numărul necesar de panouri este 74 pentru condiţii atmosferice nefavorabile. 

13. Dimensionarea unui sistem autonom de conversie a energiei solare pentru alimentarea unui 
echipament de îmbinare se face în funcţie de puterea maximă consumată, dacă sistemul nu dispune 
de acumulatoare. 
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14. Dacă sistemul de conversie are în componenţă acumulatoare pentru stocarea energiei electrice 
produse prin conversie, numărul necesar de panouri fotovoltaice se stabileşte în funcţie de puterea 
medie consumată. Alegerea invertorului se efectuează totuşi în funcţie de puterea maximă 
consumată. Invertorul trebuie să permită vârful de putere al echipamentului de îmbinare. 

15. Sistemele de conversie a energiei solare pentru alimentarea echipamentelor de sudare şi conexe 
sunt destinate unor firme care executa construcţii metalice sudate si produse sudate, care lucreaza in 
ateliere special amenajate conform profilului de activitate, dar şi în condiţii de şantier, în zone 
izolate, respectiv care efectuează lucrări ocazionale de reparaţii in-situ. Beneficiile obţinute prin 
protecţia mediului ambiant sunt foarte importante. 

  Conform schemei de realizare, proiectul de cercetare - dezvoltare PN107 urmează să 
continue cu fazele având denumirile menţionate în continuare: 
Faza 3. Cercetari comparative privind consumurile energetice si de materiale la          
            anumite procese de imbinare.               Valoare de decontare   80 000 lei. 
Faza 4. Evaluarea proceselor de imbinare ecologica, pe baza criteriilor tehnico- economice.                             
        Valoare de decontare   80 000 lei. 

        Workshop pentru diseminarea rezultatelor. 
 
 
                                                                    Responsabil proiect, 
                 Dr. Ing. Victor Verbiţchi 


