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Rezumatul etapei 
  
 Lucrarea de faţă reprezintă etapa II intitulată “Concepţie sistem de sudare. 
Concepţie sistem de monitorizare utilizând termografia în infraroşu”, contract 
72174/2008 având titlul “Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare a 
materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element activ rotitor”. 
 Pentru a putea îndeplini obiectivele propuse prin proiect este necesară 
dezvoltarea unor programe experimentale complexe. Ca urmare este necesară 
completarea tehnicii FSW aflată în dotarea ISIM cu module specifice, utile atât pentru 
dezvoltarea proceselor de sudare propriu-zise, dar şi a tehnicilor de monitorizare şi 
control a acestora. 
 În cadrul prezentei faze a proiectului (faza 2) s-a realizat concepţia şi 
proiectarea acestor module. 
Pentru realizarea obiectivelor fazei II a fost necesară conceperea şi proiectarea unui 
sistem tehnologic de sudare (figura 1) care să asigure condiţiile tehnice necesare 
pentru: - monitorizarea procesului de sudare utilizând termografia în infraroşu; 
  - sudare hibridă FSW-WIG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Sistem tehnologic de sudare FSW-WIG, cu monitorizarea procesului 
 
Sistem de monitorizare a procesului de sudare FSW utilizând termografia în 
infraroşu 
 Termografia în infraroşu este o metodă imagistică modernă ce permite 
aprecierea temperaturii unui obiect prin determinări fără contact, efectuate de la 
distanţe de până la ordinul sutelor de metri. 
În cazul procedeului FSW, termografia în infraroşu poate avea un rol important pe 
două direcţii:  
• pentru a se obţine suduri de calitate, cu un nucleu bine consolidat pe toată 

grosimea materialelor de sudat, este necesar să se obţină nivelul de temperatură 
optimă de plastifiere a acestora. Atingerea temperaturii de plastifiere şi menţinerea 
acesteia la valori optime, poate fi urmărită on-line prin diagramele obţinute prin 
utilizarea sistemului de termografiere în infraroşu; 

• detectarea unor defecte de îmbinare sudată. 
 Cercetările de până acum referitoare la utilizarea termografiei în infraroşu la 
sudarea FSW, s-au desfăşurat pe standuri de lucru experimentale, construite pe o 
maşină de frezat. 
 Odată cu dotarea ISIM Timişoara cu o maşină specializată de sudare FSW, este 
necesară integrarea sigură a tehnicii de măsurare în infraroşu în sistemul de sudare 
hibrid FSW-WIG (figura 2), pentru a se asigura eficienţa procesului şi eliminarea 
posibilităţilor de apariţie a unor perturbaţii sau erori de măsurare / înregistrare a 
evoluţiei temperaturilor. 
 
 
 

     Componenţă (figura 1): 
1 - Ansamblu cameră  
     termografică 
2 - Echipament sudare WIG 
3 - Instalaţie alimentare cu gaz 
4 - Dispozitiv poziţionare cap  
     sudare WIG 
5 - Maşină de sudare FSW 
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 Sistemul de monitorizare are în componenţă următoarele module principale: 
- camera termografică FLIR A40M  
- software specializat, ThermaCAMTM Researcher 
- ThermaCAMTM QuickView 
- laptop Intel Pentium IV, 1GB DDR, 250GB HDD 
- manipulator pentru poziţionarea şi fixarea camerei termografice în poziţia 

optimă de măsurare (figura 2). 
 
Sistem de sudare FSW-WIG 
Pentru a putea dezvolta tehnica de sudare hibridă FSW-WIG, este necesară 
completarea maşinii de sudare FSW cu componente/module specifice procedeului de 
sudare WIG:- echipament de sudare WIG, tip MASTERTIG AC/DC 2500, 
  - dispozitiv pentru reglarea şi poziţionarea capului de sudare (figura 3) 
  - instalaţie de alimentare cu gaz de protecţie. 
  - instalaţia electrică de acţionare şi comandă  
Concluzii 
• Prezenta lucrare reprezintă faza II a proiectului şi a avut ca scop principal, 

pregătirea condiţiilor necesare la nivel de concepţie, a tematicii necesare pentru 
realizarea a două obiective importante ale proiectului: 

- monitorizare procesului de sudare FSW utilizând termografia în infraroşu; 
- sudarea hibridă cu aport suplimentar de căldură FSW-WIG. 

• S-a conceput şi proiectat un sistem de monitorizare a procesului de sudare FSW. 
Soluţia tehnică realizată permite integrarea facilă a camerei termografice pe maşina 
specializată de sudare FSW, precum şi mişcări de poziţionare liniare şi unghiulare a 
spotului luminos în raport cu poziţia uneltei de sudare. 

• Pentru a dezvolta noua tehnică hibridă de sudare FSW-WIG a fost necesară 
proiectarea unui sistem specializat, care rezolvă completarea maşinii de sudare 
specializate FSW prin integrarea componentelor necesare specifice procedeului de 
sudare WIG. 

• S-au stabilit şi elaborat cerinţele tehnice pentru lansarea în execuţie a celor două 
sisteme proiectate, precum şi regulile de verificare. 

• În cadrul proiectului s-a continuat activitatea de diseminare a rezultatelor. Au fost 
prezentate cinci  lucrări la manifestări ştiinţifice, a fost publicat un articol în Buletinul 
Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, iar un articol este acceptat spre 
publicare în revista BID. De asemenea s-a obţinut un premiu la concursul 
“Promovarea sudării prin cunoaştere” organizat de Asociaţia de Sudură din România 
(ASR) 2009. 

• Lucrările proiectului vor continua cu etapa III “Modelarea proceselor de imbinare 
FSW hibrid. Realizarea sistemelor si uneltelor de sudare specifice”. 

Fig. 2 Modul de manipulare, poziţionare şi 
fixare a camerei termografice 

Fig. 3 Dispozitiv pentru reglarea şi 
poziţionarea capului de sudare WIG 


