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REZUMAT. Pentru a putea fi identificate coturile metalice ce se sudează în instalaţii termice, ca tipodimensiuni şi societate 
producătoare, se inscripţionează prin cifre şi litere punctate. Această „punctare” se face la o maşină specială de inscripţionat, 
pneumatică, programată şi condusă de un calculator. În lucrare se prezintă, atât maşina de inscripţionat, cât şi o instalaţie automată 
de concepţie proprie, pentru alimentarea şi evacuarea coturilor ce se inscripţionează. 

Cuvinte cheie: coturi metalice, maşină de inscripţionat, instalaţie automată de alimentare. 
 
ABSTRACT. In order to identify welded bent pipes, letters and numbers are marked on the side in order to have information regarding the 
type, size and manufacturer. This labeling is made by special pneumatic marking equipment programmed by a computer. In this paper is 
presented the marking equipment as well as a self developed automatic feeder equipment to label and discharge the bent pipes. 

Keywords: metalic bends, inscriptioning machine, automated feeding instalation. 
 

1. INTRODUCERE 

În lucrare se prezintă un sistem automat de in-
scripţionat coturi metalice de diferite tipodimensiuni. Co-
turile metalice utilizate în centrale termice, schimbătoare 
de căldură şi în instalaţiile de producere şi distribuţie a 
aburului, trebuiesc pregătite (îndoite, şanfrenate şi inscrip-
ţionate) pentru a putea fi uşor identificate. Inscripţionarea 

conţine codul de identificare al producătorului, tipodimen-
siunea şi materialul din care sunt realizate. 

2. REPERUL COT FLANŞĂ 

Coturile metalice sunt destinate transportului de aer, 
apa, agent termic (apă caldă şi abur viu) cu o anumită 
temperatură, viteză şi presiune folosite să pună în 
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mişcare: pompe, compresoare, generatoare de abur, 
turbine de abur, instalaţii de transmitere şi transportare 
a energiei, utilaj de transport apropiat, instalaţii de 
ventilaţie, turbinele cu gaz şi propulsoare cu reacţie, 
instalaţii termoenergetice, alimentarea cu apă a centra-
lelor siderurgice şi instalaţiilor de gaz. 

Presiunea de lucru la care sunt solicitate ansamblele 
cu flanşă este cuprinsă între 0 şi 300 bari, iar 
temperaturile sunt de peste 1500 C. 

Ansamblurile de legături cu flanşă sunt realizate sub 
diferite forme şi dimensiuni constructive în funcţie de 
necesităţile şi rolul fucţional la care sunt supuse. Fiind 
într-o gamă foarte mare şi cu o utilizare largă acestea 
sunt realizate în producţie de serie mijlocie şi mare. 

Ansamblu cot flanşă se poate realiza prin mai multe 
procedee cum ar fi: 

–  prin operaţia de ansamblare prin sudare, 
–  prin operaţia de nituire, 
–  prin operaţia de mandrinare sau 
–  prin operaţia de filetare. 
Constructiv, ansamblul cot flanşă, compus din flanşa 

(1) şi cotul (2) se prezintă în figura 1. 
 

 
 

Fig. 1. Ansamblul cot flanşă. 
 

Coturile metalice sunt destinate realizării unor con-
strucţii metalice de tip serpentină, pentru transportul 
aburului, gazelor şi a altor agenţi termici. 

Presiunea de lucru la care sunt solicitate ansamblele 
cu flanşă este cuprinsă între 0 şi 300 bari, iar tempera-
turile sunt de peste 1500 C. 

În figura 2 este prezentat un cot metalic având 
inscripţionate date tehnice. 

 

 
 

Fig. 2. Cot metalic inscripţionat. 

Construcţiile metalice realizate prin coturi metalice 
sunt sub diferite forme şi dimensiuni constructive în 
funcţie de necesităţile şi rolul fucţional la care sunt 
supuse. Constructiv sunt realizate într-o gamă mare 
de tipodimensiuni. 

3. SISTEME DE INSCRIPŢIONAT COTURI 
METALICE 

Există mai multe moduri de inscripţionare a coturilor 
metalice: 

– manual cu punctatorul sau poansonare cu matriţă; 
– manual cu aparate electromagnetice de inscripţio-

nat, folosind arcul electric; 
– automat cu punctatoare pneumatice programate 

pentru caractere numerice sau alfanumerice. 
 

În ultima perioadă s-a dezvoltat o generaţie de apa-
rate de inscripţionat pneumatice conduse de calculator. 

Un astfel de aparat de tipul MARCATOR MV5 este 
prezentat în figura 3. 

 

 
 

Fig. 3. Aparat de inscripţionat. 
 

Caracteristicile tehnice ale unui astfel de aparat sunt: 
– spaţiu de marcare: (x/y) 100x100 mm; 
– marimile valide ale caracterelor: 0.7-99.9 mm; 
– rezoluţia pasului: 0.0125 mm pentru calitatea 

maximă a marcării; 
– direcţia marcării: infinită, de la 0ş la 360ş; 
– emisia acustică maximă: 80dB(A); 
– spaţiu necesar: 342x515 mm (maxim). 
 

În lucrare a fost conceput un sistem automat de 
inscripţionat care, conform figurii 4, are urmatoarea 
schemă bloc funcţională. 

În concepţia acestui sistem automat s-a avut în vedere: 
– intervenţia unui singur operator care să alimenteze 

magazia cu coturi metalice; 
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Fig. 4. Schema bloc a sistemului de inscripţionare. 
 

 
 

Fig. 5. Sistemul de inscripţionare: 
 1 – maşină de inscrpţionat; 2 – magazie rotativă reglabilă; 3 – transportor (sanie); 4 – patul; 5 – cilindru pneumatic;  
6 – eliminator piese; 7 ş i8 – cititori electronici; 9 – container piese inscripţionate; 10 – sistem prindere/desprindere,  

rotire şi poziţionare; 11 – vârf centrare; 12 – ctitor golire magazie piese. 
 

– poziţionarea automată a cotului în faţa aparatului 
de inscripţionat; 

– inscripţionarea cu caractere numerice şi alfanume-
rice de tip etichetă, redactate pe calculator; 

– depozitarea coturilor inscripţionate automat în 
depozit; 

– prezenţa unui post de control; 
– ambalarea coturilor inscripţionate. 
Sistemul automat conceput este prezentat în figura 5. 

4. COMANDA ŞI AUTOMATIZAREA 
OPERAŢIEI DE INSCRIPŢIONAT 

Procesul de inscripţionare automatizat se realizează 
în urmatoarele faze tehnologice: 

– cotul metalic este transferat de la utilajul (care 
prelucrează feţele la 90 de grade şi execută teşiturile) în 
magazia rotativă care, după încărcarea completă, este 
transferată la agregatul pentru inscripţionat de unde este 
luată magazia goală şi lăsată magazia plină; realizarea 
schimbului se face prin călcarea pedalei ce comandă 
ridicarea dispozitivului de fixare, poziţionare, rotire, 
divizare, indexare şi desprindere realizată mecanic; 

– magazia fiind poziţionată în instalaţie, unitatea 
centrală comandată de senzori preia controlul liniei auto-
mate şi aceasta este pusă în funcţiune în ciclu automat; 

– cotul metalic, programat să cadă în suportul 
reglabil după dimensiunea cerută, este fixat pe sania 
care realizează transportul de la magazie la maşina de 
inscripţionat cu ajutorul unui cilindru pneumatic, care 
are în dotare senzori de cursă, viteză şi avans legaţi la 
calculatorul ce urmăreşte ciclu care este prestabilit în 
cadrul automatizării; 

– când ajunge pe poziţia de inscripţionare cotul 
metalic acţionează limitatorul de poziţionare, care 
comandă pornirea maşinii pentru inscripţionat (totodată 
realizează şi numărătoarea pieselor); 

– după inscripţionare urmează retragerea cotului me-
talic. La mijlocul cursei se găseşte un limitator mecanic 
basculant ce reţine cotul care cade în containerul pentru 
piese ce trebuiesc ambalate în vederea livrării la be-
neficiari; 

– sania ajunge în poziţia de preluare a următorului 
cot, iar agregatul îşi reia ciclul automat. 

Unitatea de comandă poate controla 5 maşini de 
inscripţionat în sistem individual sau combinat conform 
figurii 6. 

Depozit Utilaj Magazie rotativă Agregat de 
inscripţionat 

Cititor nr. piese şi 
control CTC 

Depozit 
vânzări 
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Fig. 6. Unitatea de comandă. 
 

5. CONCLUZII 

Analizând rezultatele şi comparându-le între cele 
două situaţii de inscripţionare, manuală şi automată, se 
constată că timpii de inscripţionare sunt mai mici în 
cazul folosirii sistemului automat. 

Sistemul automat propus, permite inscripţionarea a 
unei game largi de tipodimensiuni şi adaptarea la o 
viteză de inscripţionare optimă. 

Procesul de alimentare automată cu piese a maşinii 
de inscripţionat asigură o calitate şi vizibilitate bună a 
textului inscris (tipodimensiune, firmă producătoare, 
data prelucrării). 

Prin reducerea costurilor de manoperă şi de per-
sonal, sistemul propus are o productivitate mare, ceea 
ce duce la amortizarea investiţiei într-un timp relativ 
scurt. 
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