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REZUMAT. Sudarea LaserHibrid reprezintă o combinaţie între sudarea MIG/MAG şi Laser. Structuri sudate de bună calitate, 
fiabilitate şi cu o mare productivitate se pot obţine folosind tehnologii de sudare LaserHibrid în sisteme complex robotizate. În 
lucrare se prezintă un cap de sudare LaserHibrid ce urmează a fi cuplat la ultima axă a unui robot. Lucrarea propune dezvoltarea 
vizibilităţii sitemelor de sudare robotizate utilizând capete de sudare LaserHibrid performante. 

Cuvinte cheie: tehnologie complex robotizată, sudare LaserHibrid, tehnologii de sudare, sisteme complex robotizate, fiabilitate. 
 
ABSTRACT. In this paper we propose developing and widening of visibility of ctw through LaserHybrid welding procedure wich brings 
multiple advantages regarding a good quality weld. The purpose of this paper is to implement applications of high productivity 
welding procesess and fiability in complex robotized systems. 

Keywords: complex robotized technologies, LaserHybrid welding, welding technologies, complex robotized systems, fiability. 
 

1. INTRODUCERE 

Tehnologia de sudare a materialelor metalice prin 
procedeul propus MIG/MAG şi Laser imbină toate 
direcţiile inginereşti de vârf: metalurgia, chimia, meca-
nica, electrotehnica, electronica, automatica, ştiinţa 
calculatoarelor şi tehnica avansată a tehnologilor ro-
botizate. Realizarea unor îmbinări sudate de bună 
calitate şi fiabilitate necesită cercetări fundamentate şi 
aprofundate la nivel macro şi micro al materialelor. 

2. PROCESUL DE SUDARE  
LASERHIBRID 

Una dintre marile deficienţe ale procedeului MIG/ 
MAG în varianta clasică o reprezintă imposibilitatea 
reglării independente a debitului de material de adaos şi 
a energiei introduse. Pe lângă faptul că este un procedeu 
de mare productivitate, sudarea LaserHibrid permite 
furnizarea către baia topită a unei cantităţi suplimentare 
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de energie, dozată extrem de precis. Sudarea LaserHibrid 
reprezintă o combinaţie între procedeul de sudare cu arc 
electric în mediul protector de gaz şi sudarea cu laser. 

În cazul utilizării practice, procesul LaserHibrid 
asigură: 

• o toleranţă mult mai bună faţă de variaţiile dimen-
sionale ale rostului; în consecinţă, se pot suda piese cu 
deschideri mai mari şi mai neuniforme ale rostului; 

• viteze de sudare mult mai mari decât cele posibil a 
fi obţinute la aceeaşi putere a arcului MIG/MAG; 

• pătrundere mai accentuată decât cele întâlnite la 
sudarea MIG/MAG clasică; 

• mai puţină energie (căldură) introdusă în compo-
nentele îmbinării, deci şi zone afectate termic mai reduse; 

• un proces mai stabil, încă de la amorsare: arcul 
MIG ia naştere în zona ionizată de laser şi astfel se evită 
stropirea; 

• tendinţa de fisurare şi porozitatea fiind mult mai 
reduse, se constată o rezistenţă mărită a îmbinărilor; 

• cusături mai înguste, având un factor de formă mai 
bun. 

Prin dezvoltarea unor echipamente de sudare 
LaserHibrid se urmăreşte pe cât posibil menţinerea 
avantajelor caracteristice ambelor procedee: dacă la 
sudarea cu arcul electric sursa de energie este ieftină, 
posibilitatea de a acoperi rosturi largi e mare şi putem 
influenţa prin tipul materialului de adaos microstructura 
îmbinării, în cazul sudării cu laser avem: 

– o pătrundere mare; 
– o încărcare termică redusă; 
– dimensiuni transversale reduse (o cusătură îngustă). 
În cazul pieselor metalice, la o densitate energetică 

dată a fascicolului, radiaţia laser produce un efect de 
,,cusătură pătrunsă, adâncă”, astfel că devine posibilă 
sudarea pieselor cu grosime medie şi mare. 

3. CAPUL DE SUDARE LASERHIBRID 

În figura 1, se prezintă un cap de sudare LaserHibrid 
destinat producţiei industriale având următoarele 
componente: 

1 – flanşa de montare pe robot; 
2 – conexiunea ghidajului razei laser; 
3 – fanta de ieşire a razei laser; 
4 – perdea de aer pentru protecţia sistemului optic; 
5 – servomotorul axei integrate; 
6 – dispozitiv de antrenare a sârmei de tip Cloos 

Duo Drive; 
7 – capul de sudare MIG/MAG; 
8 – pachetul de cabluri şi furtunuri; 
9 – conexiunea la dulapul ROTROL. 

 
 

Fig. 1. Capul de sudare LaserHibrid. 

4. STRUCTURA UNUI SISTEM DE SUDARE 
ÎN TCR 

În alegerea mijloacelor de robotizare complexă, 
trebuie plecat de la analiza atentă şi multiparametrică a 
procesului tehnologic, urmărindu-se următoarele aspecte: 
caracteristicile elementelor componente ale construcţiei; 
geometria şi poziţia spaţială a rostului de sudare; condi-
ţiile de rezistenţă impuse îmbinării sudate; productivitatea 
necesară şi numărul de repere; condiţiile de calitate şi 
de control; gradul de flexibilitate dorit; gradul de auto-
matizare necesar; criteriul de alegere al robotului şi al 
dispozitivelor auxiliare de prindere şi fixare; condiţiile 
de mediu ambiant. 

În baza acestei analize complexe se poate stabili 
structura unui sistem de sudare robotizată în următoarea 
configuraţie: 

 unul sau mai mulţi roboţi ce pot asigura poziţio-
narea şi deplasarea pe o traiectorie spaţială a capului de 
sudare; 

 unul sau mai multe dispozitive de prindere şi 
strângere (electrice, pneumatice sau hidraulice) a com-
ponentelor îmbinării cu scopul prevenirii deformaţiilor 
ce pot apare prin efectele termice din timpul sudării şi 
asigurării unui montaj corect şi a poziţionării faţă de 
sistemul de referinţă al robotului; 
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Fig. 2. Schema bloc de comandă a unui proces de sudare robotizat. 
 

 unul sau mai multe manipulatoare de poziţionare a 
structurilor sudate, pentru a oferi condiţii optime de 
acces / viteză a robotului şi pentru a reduce la minim 
timpii auxiliari; 

 instalaţia de sudare complexă, compusă din: sursa 
de alimentare; dispozitivele de avans a sârmei electrod; 
set de capete de sudare cu sisteme de curăţire şi răcire, 
prevenire a blocării şi sesizării momentelor de incident, 
aparatură de distribuţie şi control a gazelor, fluxului sau 
a elementelor conexe; aparatură de comandă şi control 
a parametrilor de sudare; instalaţii de absorbţie şi 
evacuare a noxelor; echipamente auxiliare, etc; 

 sistemul de comandă centralizat – calculatorul – la 
care sunt conectate toate componentele sistemului în 
scopul luării unor decizii optime şi al controlului în 
timp real al procesului de sudare. 

Este de dorit ca din punct de vedere tehnologic 
sistemul de comandă să asigure alegerea parametrilor 
optimi de sudare, în funcţie de condiţiile restrictive ale 
procesului prescris şi să permită modificarea lor în 
limitele de stabilitate ale sistemului. 

Sistemul de comandă al unui proces de sudare în 
TCR trebuie să gestioneze toate componentele descrise 
la punctele A, B, C, D, conform schemei bloc din figura 2. 

Printr-o alegere corespunzătoare sistemul de comandă 
poate asigura controlul întregului proces. Echipamentul 
de comandă trebuie să controleze, pe lângă cele 5-6 axe 
ale robotului, 1 până la 6 axe ale dispozitivelor de 
poziţionare şi să posede cel puţin 5 până la 8 semnale 
de comandă: valorile momentane ale curentului de 
sudare şi tensiunii arcului; energia liniară; viteza de 
sudare; viteza de avans a sârmei electrod, lungimea 
liberă a capătului ei; cantitatea de metal depus; starea 

suprafeţei sârmei şi cantitatea de sârmă electrod rămasă; 
presiunea, debitul şi compoziţia gazului sau a ameste-
cului de gaze protectoare; gradul de încărcare cu stropi 
al ajutajului. 

5. SISTEM INTEGRAT DE SUDARE 
LASERHIBRID 

În principal, la sudarea cu arc electric, trebuiesc 
controlaţi următorii parametrii: valorile instantanee ale 
curentului şi tensiunii arcului; energia liniară; viteza de 
sudare; viteza de avans a sârmei electrod, lungimea 
liberă şi cantitatea de metal depus; starea şi caracte-
risticile cantitative şi calitative a sârmei şi a fluxului 
protector; presiunea, debitul şi compoziţia gazului sau a 
amestecului protector de gaz; temperatura, presiunea şi 
debitul lichidului de răcire; uzura capului de sudare, a 
duzei şi starea contactului electric; gradul de încărcare 
cu stropi a duzei; calitatea straturilor de metal depus. 

Una din principalele performanţe ale sistemelor 
robotizate se referă la durata de funcţionare, non-stop, 
în timpul unui schimb sau a unei zile de lucru, fără 
intervenţia directă a operatorului. 

Fiecare element component al sistemului robotizat 
îşi are rolul său determinant în proces, însă rolul 
coordonator îl deţine sistemul de comandă care trebuie 
să controleze permanent pe lângă cele 5…6 axe de 
lucru ale robotului încă 1…6 axe de lucru ale ma-
nipulatorului şi să gestioneze 5…8 semnale de proces, 
care caracterizează parametrii regimului de sudare. 

În figura 3 se prezintă un sistem integrat de sudare 
LaserHibrid adaptat pe un robot CLOOS. 
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Fig. 3. Sudare LaserHibrid robotizată. 

6. CONCLUZII 

În lucrare au fost urmărite următoarele obiective: 
• vizibilitatea sudării LaserHibrid prin sisteme 

complex robotizate; 

• crearea conceptului de sistem complex robotizat 
care include procesul, manipulatorul, dispozitivele, 
robotul, sistemul de programare şi cel de control; 

• cuantificarea operaţiilor de sudare LaserHibrid ce 
pot fi robotizate şi evaluarea performanţelor; 

• realizarea unei celule flexibile de sudare adapta-
bile componentelor de gabarit mic şi mediu; 

• identificarea unor noi tehnologii de sudare com-
binate pe bază de LaserHibrid. 
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