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REZUMAT. Sunt prezentate rezultatele sudării prin presiune în puncte, cu ajutorul echipamentului TECNA ,din dotarea Catedrei SMS 
a Facultăţii de Mecanică din Timişoara, a tablelor din material compozit MCM Sil3-S235 JR cuprat, elaborat în şarjă experimentală. 
Sunt daţi parametri de sudare, dar şi rezultatele analizelor micro-macroscopice, respectiv de măsurare a durităţii pe 6 probe . 
 

Cuvinte cheie: material compozit metalic, sudare prin presiune, sudare în puncte, echipament de sudare, parametrii de sudare, 
micro-macro-structura, firma TECNA. 
 
ABSTRACT. It presents the results of resistance spot welding by means of TECNA equipment within the SMS department of the 
Faculty of Mechanics from Timişoara, of the metallic composite material coppered MCM Sil3-S235 JR plates, elaborated în the 
experimental batch. The welding parameters are given, but also the results of micro-macroscopic analyses, hardness measurement 
on 6 probes, respectively. 
 

Keywords: metallic composite material, pressure welding, points welding, welding equipment, welding parameters, micro-macro-
structure, TECNA Company. 
 

1. ASPECTE GENERALE 

Sudarea MCM prin procedeul de sudare prin pre-
siune în puncte, a condus, urmare unui program 
experimental, la rezultate corespunzătoare. 

2. ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE 

Stabilirea tehnologiei de sudare prin presiune în 
puncte a tablelor din MCM Sil3-S235JR cuprat, de dife-
rite grosimi, s-a făcut utilizând echipamentul TECNA 

cu braţ oscilant cu pedală şi pneumatic de 16-25 kVA 
(fig. 1) [4, 5]. 

Instalaţia poate realiza îmbinări pe grosimi de table 
între 0,12 şi 4 mm, având lungimea în intervalul 230-
700 mm. Performanţele echipamentului sunt prezentate în 
tabelul 1, în funcţie de varianta de putere instalată [5]. 

Sudarea se execută în conformitate cu ciclograma 
din figura 2 şi parametrii tehnologici de sudare pentru 
toate îmbinările realizate prin sudare prin presiune în 
puncte, sunt prezentaţi în tabelul 2. Reprezentarea 
grafică a caracteristicilor sursei în timpul sudării (fig. 3) 
prezintă pentru cele 7 studii de caz aspecte similare. 
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a)                                            b) 

Fig. 1. Echipamentul TECNA de sudare prin presiune în puncte 
utilizat pentru îmbinările MCM Sil3-S235JR cuprat a) instalaţia de 

sudare  b) braţul reglabil [1] 

Fig. 2. Ciclograma de funcţionare a echipamentului TECNA de 
sudare prin presiune în puncte utilizat pentru îmbinările MCM Sil3-

S235JR cuprat [1] 
 

Tabelul 1. Performanţe ale echipamentului de sudare prin presiune în puncte TECNA 
 

Grosime table 
[mm] 

Lungime braţe 
[mm] 

Diametru electrod
[mm]

Timp de sudare 
[s] Număr de puncte 

Tip 16 kVA 
0,8+0,8 230 5 6 4000
1,5+1,5 230 5,5 14 2800
2,5+2,5 230 7,5 60 600

2+2 550 7 55 1000
1,5+1,5 700 6 50 1000

Tip 20 kVA
0,8+0,8 230 4,5 5 4000
1,5+1,5 230 5,5 12 3400

3+3 230 8 55 400
1+1 550 5 5 4000
2+2 550 7 40 1200
2+2 700 7 50 1100

Tip 25 kVA
0,8+0,8 230 4,5 5 4000
1,5+1,5 230 5,5 12 3400

3+3 230 8 55 400
1+1 550 5 5 4000
2+2 550 7 40 1200
2+2 700 7 50 1100
4+4 230 11 80 220

0,6+0,6 550 16 15 4000
0,8+0,8 230 16 20 1600

0,12+0,12 230 16 40 500
 

Tabelul 2. Parametrii tehnologici de sudare în conformitate cu ciclograma maşinii [1, 4] 
 

Nr. 
Grosime 

s 
[mm] 

Timp de 
strângere 

t1 
(0-99)p 

Timp de 
creştere a 

curent 
t3 

(0-50)p 

Timp de 
sudare 

t4 
(1-99)p 

Timp de 
forjare 

t9 
(0-99)p 

Forţa de 
strângere 

Fs 
[daN] 

Forţa de 
refulare 

Ff 
[daN] 

Faza 

Curent 
măsurat 

Is 
[kA] 

Tensiunea de 
alimentare 

U1r 
[V] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2,5+2,5 70 3 6 9 400 630 

1 39,9 367,3
2 40,5 354,6
3 41,1 348,3
4 41,1 348,3
5 41,1 348,3
6 41,1 348,3
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Tabelul 2 (continuare) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 3,0+3,0 70 3 8 11 400 630 

1 43,4 360,9
2 44,0 348,3 
3 44,6 348,3 
4 44,6 348,3 
5 44,6 348,3 
6 44,6 348,3 
7 45,2 348,3 
8 46,0 348,3 

3 3,0+3,0 70 3 8 11 400 630 

1 43,4 354,6 
2 44,0 348,3 
3 44,6 342,0
4 45,2 342,0 
5 46,0 342,0 
6 46,0 342,0 
7 46,0 342,0 
8 46,3 342,0 

4 3,0+3,0 70 3 7 10 400 630 

1 37,5 367,3 
2 38,7 342,0 
3 39,9 348,3 
4 40,5 348,3 
5 41,1 348,3
6 41,1 348,3 
7 41,6 348,3 
8 42,2 348,3 

5 2,5+2,5 70 3 7 10 500 630 

1 35,1 367,3 
2 36,3 354,6 
3 37,5 354,6 
4 38,0 354,6 
5 38,0 354,6 
6 38,7 354,6 
7 38,7 354,6 

6 2,5+3,0 70 3 7 10 500 615 

1 32,8 367,3 
2 34,0 360,9 
3 35,2 354,6 
4 36,0 354,6 
5 36,0 354,6 
6 36,0 354,6 
7 36,4 354,6 

7 1,0+0,5 70 1 3 4 220 330 
1 25,2 380,0 
2 26,4 367,3 
3 27,0 367,3 

Pentru toate probele: Timp de strângere: t1 (0-99)p = 70 
Timp de răcire: t5 (0-99)p = 0 

Timp post sudare: t6 (0-99)p = 0 
Timp de menţinere + forjare: t7 (1-99)p = 40 
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Fig. 3. Caracteristicile sursei de alimentare în timpul sudării. 

În primele faze (secunde) ale procesului de sudare, 
tensiunea scade brusc, menţinându-se apoi constantă pe 
toată durata realizării îmbinării. Pentru probele sudate 2 
şi 3 (table de grosime 3 mm) caracteristicile sunt practic 
identice, dar la proba 2 curba corespunzătoare apare de-
calată, spre zona unor tensiuni de valoare mai ridicată. 
Cu toate acestea, puterea aparentă în timpul procesului 
este în ambele cazuri practic aceeaşi (fig. 4), ceea ce se 
explică prin parametrii identici ai regimului de sudare 
(tabelul 2). 

Din motive similare sunt practic grupate regimurile 
la probele 1 şi 4, respectiv 5 cu 6, atât în ceea ce pri-
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veşte caracteristicile tensiune-curent, cât şi variaţia 
puterii aparente a sursei de sudare. în mod normal, aceste 
observaţii trebuie regăsite în aspectele microstructurale 
ale îmbinărilor realizate în aceste regimuri . 
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Fig. 4. Puterea aparentă a sursei în timpul sudării. 
 

Analiza macro şi microstructurală. La fiecare probă 
atacul metalografic pentru matricea de aliaj de aluminiu 
s-a realizat cu reactivul specific: 1 ml HF + 5 ml H2O2 
timp de 3 min. la o temperatură de 35oC. Pentru sârma 
de oţel S235 JR atacul s-a realizat cu reactivul nital 3% 
(100 ml alcool tehnic 97o +3 ml HNO3 cu concentraţie 
de 37%), timp de 30 s. la o temperatură de 20oC [1, 2, 3]. 

 

• Proba 1. Aspectul macrostructural al îmbinării este 
prezentat în figura 5, inserţiile fiind situate aproximativ 
în zona centrală. Se observă o serie de goluri în 
îmbinare ca urmare a curentului de sudare relativ redus 
pentru grosimea respectivă de tablă. 
 

 
 

Fig. 5. Aspectul macroscopic al probei 1, MO 15x. 
 

Structura matricei este eutectică (Al-Si), grosieră în 
metalul de bază şi fină în zona influenţată termic (fig. 6, a) 
cu o proporţie relativ mare de pori, iar în jurul firelor 
există porţiuni cu contact corespunzător, dar şi pori 
(fig. 6, b). 
 

   
 

a)   b) 
 

Fig. 6. Aspectul microscopic al probei 1, MO 100x neatacat. 

Structura metalului matricei şi a zonei influenţate 
termic, după atacul metalografic, se prezintă în fi-
gurile 7 a şi b. 
 

   
 

a)   b) 
 

Fig. 7. Aspectul microscopic al probei 1, MO 500x. 
 

În figura 8 se prezintă structura zonei de contact 
dintre sârma de oţel acoperită cu un strat de cupru şi 
matrice. Există zone cu contact corespunzător (a) şi 
zone cu desprinderi ale inserţiei fată de matrice (b). 

 

     
 

a)    b) 
 

Fig. 8. Aspectul microstructural al zonei de contact matrice – sârmă 
de oţel, MO 500x. 

 

 
 

Fig. 9. Aspectul macroscopic al probei 2, MO 15x. 
 

• Proba 2. Este asemănătoare din punct de vedere 
macroscopic probei 1, dar are mult mai puţini pori, ceea 
ce se corelează cu parametrii tehnologici utilizaţi la 
realizarea îmbinării. 

Structura matricei este formată din eutectic grosier 
Al-Si în zona metalului de bază şi eutectic fin în zona 
influenţată termic (fig. 10, a). Sârma de oţel este, în 
general, în contact cu matricea, dar există şi zone de 
discontinuităţi (figurile 10, b şi c) [1, 2, 3]. 

Structura metalului matricei şi a zonei influenţate 
termic, după atacul metalografic, se prezintă în figu-
rile 11, a şi b. 

Structura zonei de contact dintre sârma de oţel aco-
perită cu un strat de cupru şi matrice este asemănătoare 
celei obţinute pentru proba 1. 
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a) 
 

          
 

 b) c) 
 

Fig. 10. Aspectul microscopic al probei 2, MO 100x neatacat. 
 

      
 

a)   b) 
 

Fig. 11. Aspectul microscopic al probei 2, MO 500x 
 
• Proba 3. Prezintă un aspect macrostructural cores-

punzător, dar inserţia de oţel se află practic în afara 
zonei îmbinării. 
 

 
 

Fig. 12. Aspectul macroscopic al probei 3, MO 15x 
 

Proba 3 are matricea formată dintr-un aliaj de alu-
miniu hipoeutectic cu grăunţi de dimensiuni mai mari în 
zona metalului de bază şi o structură fină în zona 
influenţată termic (fig. 13,a). Se constată că legătura 
dintre inserţie şi matrice este bună (fig. 13,b). 

Structura metalului de bază şi a zonei de trecere 
dintre materialul de bază şi zona influenţată termic, 
după atacul metalografic, se prezintă în figurile 14, a şi b. 

Structura zonei de contact dintre sârma de oţel 
acoperită cu un strat de cupru şi matrice este prezentată 

în figura 15 şi indică şi existenţa unor zone unde con-
tactul este imperfect. 
 

     
 

a)   b) 
 

Fig. 13. Aspectul microscopic al probei 3, MO 100x neatacat. 
 

     
 

a)   b) 
 

Fig. 14. Aspectul microscopic al probei 3, MO 500x. 
 

 
 

Fig. 15. Microstructura zonei de contact matrice – sârmă de oţel, 
MO 500x. 

 
• Proba 4. Aspectul macrostructural al îmbinării este 

prezentat în figura 16, inserţiile fiind situate aproxi-
mativ în zona superficială a îmbinării. Se observă însă o 
aglomerare neregulată de inserţii în zona centrală. 
 

 
 

Fig. 16. Aspectul macroscopic  
al probei 4, MO 15x. 

 
Structura matricei este eutectică fină în zona in-

fluenţată termic şi grosieră în zona metalului de bază 
(fig. 17,a) iar legătura dintre inserţie şi matrice este 
corespunzătoare (fig. 17, b). 
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a)   b) 
 

Fig. 17. Aspectul microscopic al probei 4, MO 100x neatacat. 
 

În figura 18 se prezintă, după atacul metalografic, 
structura matricei formată din eutectic, remarcându-se 
aceeaşi legătura bună cu firul de inserţie. 

 

 
 

Fig. 18. Aspectul microscopic al probei 4, MO 100x. 
 

• Proba 5. Aspectul macrostructural al îmbinării este 
prezentat în figura 19, inserţiile fiind situate aproxi-
mativ în zona centrală. 

 

 
 

Fig. 19. Aspectul macroscopic al probei 5, MO 15x. 
 

        
 

a)   b) 
 

Fig. 20. Aspectul microscopic al probei 5, MO 100x neatacat. 
 

Matricea prezintă o structură similară cu proba 4 
(fig. 20,a), iar legătura dintre fire şi matrice este bună, 
observându-se stratul de cupru depus pe fire (fig. 20,b). 

În figura 21 se prezintă, după atacul metalografic, 
structura matricei formată din eutectic fin şi se remarcă 
stratul de cupru depus pe fir. 

 
 

Fig. 21. Aspectul microscopic al probei 5, MO 100x. 
 

 
• Proba 6. Aspectul macrostructural al îmbinării este 

prezentat în figura 22, inserţiile fiind plasate pentru o 
tablă în zona centrală şi pentru cealaltă la suprafaţa 
acesteia. Una din table are matricea din aliaj de Al 
hipoeutectic, iar cealaltă din aliajul Sil3. 
 

 
 

Fig. 22. Aspectul macroscopic al probei 6, MO 15x. 
 

        
 

a)   b) 
 

Fig. 23. Aspectul microscopic al probei 6, MO 100x. 
 

După atacul metalografic se constată că matricea 
prezintă o structură similară cu probele 4 şi 5 (fig. 23,a), 
iar legătura dintre fire şi matrice este bună (fig. 23,b). 
Se observă în această figură, structura matricei formată 
din aliaj hipoeutectic. 

 

• Proba 7. Aspectul macrostructural al îmbinării este 
prezentat în figura 24, tablele fiind de grosime mai mică 
decât la celelalte îmbinări şi, la fel ca proba 6, 
îmbinarea este disimilară. 

 

 
 

Fig. 24. Aspectul macroscopic al probei 7, MO 15x. 
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Calitatea îmbinării este necorespunzătoare, tablele 
fiind unite doar în zona punctului sudat. 

Structura este similară cu cea a probei 6, în matrice 
se disting dendrite de α şi eutectic, iar în zona in-
fluenţată termic, eutectic şi structura fină de α [1, 2]. 

 
Încercări de microduritate. S-au efectuat încercări 

de microduritate Vickers pe toate probele, cu ajutorul 
aparatului PMT 3, cu sarcina de 100 g . Aspectul 
amprentelor de duritate se prezintă în figurile 25-33, iar 
valorile măsurate sunt prezentate în tabelul 3. 

 
Tabelul 3. Valorile medii ale durităţilor  

în materialul matricei şi în ZIT 
 

Nr. probă Valoare duritate în 
matrice, HV0,1 

Valoare duritate în 
ZIT, HV0,1 

1. 61,10 104,00 
2. 57,90 88,25 
3. 28,00 40,00 
4. 117,00 147,00 
5. 137,00 159,00 
6. 123,00 168,00
7. 24,80 20,90 

 

 
Fig. 25. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 1,   

MO 100x. 

 
Fig. 26. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 2,   

MO 100x. 

 
Fig. 27. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 3  

în materialul matricei, MO 100x. 

 

Fig. 28. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 3  
în zona influenţată termic, MO 100x. 

 

Fig. 29. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 4  
în materialul matricei, MO 100x. 

 

Fig. 30. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 4  
în zona influenţată termic, MO 100x. 

 

Fig. 31. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 5 atât în 
materialul matricei cât şi în zona influenţată termic, MO 100x. 

 

Fig. 32. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 6  atât în 
materialul hipoeutectic cât şi în zona influenţată termic, MO 100x. 
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Fig. 33. Aspectul amprentelor de duritate pentru proba 7  atât în 
materialul hipoeutectic cât şi în zona influenţată termic, MO 100x. 

Rezultatele măsurătorilor de microduritate indică 
faptul că, după sudare, materialul compozit se durifică. 
De asemenea, există o corespondenţă între valorile pa-
rametrilor de sudare, ceea ce s-a evidenţiat şi la analiza 
regimurilor de îmbinare. Astfel probele corespunzătoare 
studiilor de caz 4, 5 şi 6 au practic parametrii com-
parabili, pe când celelalte patru sunt mult diferite 
(figurile 3 şi 4). 
 

 
 

Fig. 34. Variaţia microdurităţii în funcţie de curentul mediu  
de sudare 

 
Dacă se reprezintă grafic valorile măsurate ale duri-

tăţilor în matrice şi ZIT pentru probele realizate prin 
sudare prin puncte (figurile 34 şi 35) în funcţie de 
parametrii tehnologici de sudare (Imed şi Umed) se 
constată în ambele situaţii valori mai mari în zona 
influenţată termic decât în materialul matricei, curbele 
având aspecte similare, ceea ce corespunde realităţii la 
aceste tipuri de îmbinări. 

Valorile maxime ale durităţii se obţin în matrice la 
un curent mediu de cca. 38 KA şi la o tensiune medie 

de cca. 355 V, iar în zona influenţată termic la un curent 
mediu de cca. 37 KA şi la o tensiune medie de cca. 360 V. 
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Fig. 35. Variaţia microdurităţii în funcţie de tensiunea medie de 
sudare 

CONCLUZII 

• Se prezintă procedeul de sudare prin presiune, cu 
insistare asupra instalaţiei TECNA, din dotarea catedrei 
SMS, utilizată la sudarea MCM creat. 

• Sunt făcute 7 probe de MCM, evidenţiindu-se 
rezultatele bune obţinute la proba 6. 

• Rezultatele obţinute în urma examinărilor micro-
macrostructurale şi de măsurare a durităţii, justifică ex-
tinderea utilizării acestor materiale, pe repere distincte. 
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