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REZUMAT. În lucrare se prezintă o tehnologie robotizată de sudare pentru platformele de ridicat. Sunt prezentate reperele, operaţiile 
pregătitoare şi tehnologia de sudare MIG-MAG. Echipamentul de sudare care realizează în construcţie sudată; platforma de ridicat 
este adaptat unui robot de sudare. 
 
Cuvinte cheie: platformă de ridicat, tehnologii de sudare MIG-MAG, echipamente de sudare, roboţi de sudare. 
 
ABSTRACT: This paper presents a robotized technology used to weld elevation platforms. The components of an elevation platform 
are presented along with preparatory operations and the MIG-MAG welding technology. The welding equipments, used to weld the 
elevation platform are fitted to an industrial welding robot. 
 
Keywords: elevation platform, MIG-MAG welding technologies, welding equipments, welding robots. 

 
1. INTRODUCERE 

Realizarea în construcţie sudată a multor utilaje şi 
instalaţii industriale este o soluţie de neînlocuit, asi-
gurând o bună rezistenţă, siguranţă în funcţionare, 
fiabilitate, economii de materiale şi manoperă. 

În multe domenii industriale – hale, construcţii, 
reparaţii sau operaţii auxiliare de montaj şi transport – 

sunt folosite platforme de ridicat atât pentru echipa-
mente cât şi pentru muncitori. 

2. PREZENTAREA REPERULUI 

Ansamblul platformei de ridicat realizat în con-
strucţie sudată este compus din următoarele suban-
samble: platforma nacelei; tiranţi mobili; şasiul 
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nacelei; mecanismul de elevare; mecanismul de de-
plasare. 

Ansamblul platformei de ridicat ce urmează a fi 
realizat în construcţie sudată este prezentat în figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Nacela mobilă auto-elevatoare. 
 

Platforma fixă a nacelei mobile reprezintă spaţiul de 
lucru efectiv pe care îl oferă nacela şi unde pot opera 
unul sau mai mulţi muncitori în funcţie de greutatea pe 
care o poate eleva nacela, aceasta variind în funcţie de 
tip şi de locul unde se foloseşte. 

Acest ansamblu este realizat din următoarele sub-
ansamble: 

• tub rectangular (fig. 2); 
• placă de fixare centrală (fig. 3); 
• ţevile sudate (fig. 4); 
• ansamblul final (fig. 5). 

 

  
 

Fig. 2. Tub rectangular.  
 

 
 

Fig. 3. Placă de fixare centrală. 

  
 

Fig. 4. Ţevi sudate. 
 

 
 

Fig. 5. Ansamblul final. 
 

Materialul folosit este de forma unui tub rectangular 
S355 J2H – EN 10027-1(OL52). Caracteristici mecanice 
pentru profile cave din oţeluri de construcţie nealiate 
SR EN 10210/1 – 94. Forma constructivă este un tub 
rectangular sudat pe generatoare, având următoarele 
caracteristici: 

• lungime tub rectangular 3600 mm; 
• lăţime tub rectangular 130 mm; 
• înălţime tub rectangular 200 mm; 
• Φ interior ţeavă 58 mm; 
• Φ exterior ţeavă 74 mm; 
• lungime ţeavă 130 mm; 
• detalii tabla 1: 290x130x6 Φ74 mm; 
• detalii tabla 2: 190x130x6 Φ74 mm. 

3. OPERAŢII PREGĂTITOARE 

Semifabricatele ajung la întreprindere sub forma unor 
bare rectangulare cu lungimea între 16 şi 20 m. Sunt 
realizate următoarele operaţii pregătitoare: 

a) curăţarea semifabricatelor, care poate fi mecanică, 
termică sau chimică; este recomandată sablarea cu alice 
sau nisip; 

b) tăierea(debitarea) semifabricatelor, se face termic, 
prin aşchiere sau forfecare; se recomandă tăierea prin 
aşchiere folosind un fierăstrău mecanic alternativ 
pânza-lamă. 

c) găurirea semifabricatului (găurile cu diametrul de 
74 mm) se realizează cu ajutorul unor freze modificate, 
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care execută o găurire simultana pe ambele feţe (înăl-
ţimi) ale tubului rectangular. 

d) agrafarea este necesară pentru a se putea face o 
sudură cât mai rapidă şi cât mai precisă depinzând în 
final calitatea tirantului; tubul rectangular este fixat pe 
un suport metalic iar pe el sunt agrafate tablele de 
poziţionare, manual, cu un pistolet de sudare MAG. 

Prima dată tablele de poziţionare sunt fixate cu aju-
torul unor dispozitive de fixare cu acelaşi diametru cu al 
găurii realizate de freze pentru centrare, în vederea 
agrafării. 

4. TEHNOLOGIA DE SUDARE 

Sudarea MAG se poate realiza în două variante: 
− sudare cu arc scurt (Short-arc) în cazul îmbinării 

tablelor subţiri (sub 5 mm grosime) având intensităţi 
reduse de curent şi polaritate directă (cc–) sau polaritate 
inversă (cc+) 

− sudare cu arc lung (Spray-arc) în cazul îmbinării 
tablelor cu grosime mai mare (peste 5 mm), având 
intensităţi mari de curent şi, în exclusivitate, polaritate 
inversă (cc+), pentru a reduce stropirea. 

În figura 6 este prezentat transferul de material în 
corelaţie cu pulsurile de curent. 

Materialele necesare sudării MAG sunt: 
− gazele protectoare; 
− sârma electrod. 
În mod curent la sudarea MAG se foloseşte gazul 

CO2 care trebuie sa respecte anumite condiţii: 
− puritate: CO2 > 99,9 % (nu sunt admise impurităţi 

ca H2S, H3As3 etc.). 

− umiditate: 300 mg/ 1000 l CO2 (umiditatea optimă 
este 70 mg/ 1000 l CO2); umiditatea este cea mai 
periculoasă la sudarea în CO2, întrucât provoacă pori în 
cusătură şi împroşcare intensă la sudare. 

Avantaje ale procedeului de sudare M.A.G 
– viteză mare de sudare; 
– nu se obţine zgură după sudare; 
– vizibilitatea arcului; 
– caracteristici mecanice bune după sudare; 
– sudarea în toate poziţiile; 
– controlul uşor al pătrunderii; 
– aspect frumos al cordonului depus ; 
– uşor de utilizat; 
– limitarea deformaţiilor; 
– domenii diverse de aplicare; 
– posibilitatea automatizării/robotizării. 
Parametrii de sudură sunt următorii: 
• intensitatea: 80 A; 
• tensiunea: 37 V; 
• viteza de sudură: 1,5 cm/s. 
Sursa MIG/MAG cu tiristoare controlate electronic, 

transformator trifazic, punte trifazică, transformator mono-
fazic şi comanda pulsurilor este prezentată în figura 7. 

Sinergia MIG/MAG. Electronica ne oferă posibili-
tatea realizării de sisteme ce ne permit obţinerea rapidă a 
condiţiilor de sudare în conformitate cu necesităţile 
practice. Unele tipuri de generatoare sunt de asemenea 
echipate cu programatoare care ne permit stabilirea 
predeterminată a condiţiilor coerente de fuziune în curent 
pulsat. În consecinţă, parametrii impulsurilor de curent şi 
frecvenţa lor sunt produse automat, în funcţie de diametrul 
sârmei electrod şi de viteza sa de avans depinzând de 
grosimea cordonului ce trebuie obţinut. 

 

        
 

 Fig. 6. Transferul de material prin stropi controlaţi cu ajutorul impulsurilor: Fig. 7. Sursa de sudare M IG/MAG. 
 a – curent de bază; b – curent efectiv; c – curent critic; d – curent de puls. 
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5. ROBOTIZAREA PROCESULUI  
DE SUDARE 

Pentru aceasta aplicaţie s-a utilizat un robot de sudare 
echipat cu pistolet pentru sudarea în mediu protectiv cu 
CO2. 

Caracteristicile generale mecanice ale robotului 
utilizat pentru sudare sunt: 

• rigiditatea ansamblului cinematic este obţinută prin 
utilizarea de materiale de construcţie speciale; 

• structura mecanică robustă reduce necesitatea revi-
ziilor tehnice; 

• motoarele şi reductoarele sunt cuplate direct pe 
structura de rezistenţă a robotului cu legături cinematice 
directe; 

• greutatea robotului : cca 211 kg; 
• structura este bine echilibrată din punct de vedere 

static şi este descărcată de momentele statice ale forţei 
gravitaţionale, astfel încât puterea necesară actuatoare-
lor este scăzută, iar consumul de energie electrică este, 
în mod proporţional, redus; 

• servomotoarele pas cu pas sunt comandate digital; 
• rigidizarea bună a structurii permite obţinerea unei 

precizii de operare foarte bune; 
• deplasările rapide în timpii de poziţionare sau 

ocolire a obstacolelor permit reducerea timpilor de 
producţie; 

• robotul poate fi montat atât la sol, pe şină, cât şi pe 
pereţi sau pe traverse (suspendat). 

 

 
 

Fig. 8. Robotul ROMAT 360 într-o secţie de producţie. 
 

Caracteristici geometrice: 
• suprafaţa de montaj : 500x515 mm; 
• precizia de repetiţie : sub +/-0.1 mm; 
• diametrul zonei utile de lucru : 3200 mm; 
• înălţime maximă : 2500 mm. 
Integrarea roboţilor în sisteme de producţie se poate 

realiza prin utilizarea unui panou inteligent de comandă. 
Acesta poate controla şi comanda întreg sistemul 
sinergic de sudare robotizat: sursă de sudare - robot - 

manipulator. În figura 9 este reprezentat schematic sis-
temul sinergic de sudare robotizată, în care rolul central 
îl deţine sistemul de comanda şi control, comandat de 
operator fie de la tastatura integrată, fie cu ajutorul unei 
telecomenzi inteligente. 

 

 
 

Fig. 9. Reprezentarea schematică a unei soluţii de integrare a unui 
robot într-o celulă de sudare prin topire (MIG/MAG) automată. 

 
Alegerea propriu-zisă a unui robot trebuie să ţină 

seama de o serie de factori: 
• este necesară alegerea unui producător recunoscut 

în domeniu care poate asigura suportul tehnic necesar 
atât la instalarea iniţiala cât şi în cazul unor schimbări 
în ceea ce priveşte profilul întreprinderii; 

• este recomandată alegerea unui robot care să fie 
conceput pentru sudarea MAG şi care să posede un 
software adecvat pentru aplicaţia respectivă; 

• furnizorul selecţionat trebuie să asigure instruire la 
nivelul întregului sistem robotizat, atât la producător cât 
şi la societatea beneficiară, după montarea roboţilor; 

• se recomandă alegerea unui furnizor care va 
asigura realizarea deplină a proiectului beneficiarului; 

• este necesară implicarea personalului departamentu-
lui de sudură în procesul de alegere, alături de un 
program adecvat de instruire; aceste măsuri pot consti-
tui factorii de succes ai aplicaţiei de sudare robotizate; 

• se va alege un furnizor care poate furniza piese de 
schimb şi service la faţa locului; 

• este indicată alegerea unui furnizor care poate 
asigura echipament şi proceduri adecvate pentru pro-
tecţia muncii; 

• se impune alegerea unui furnizor a cărui politică 
este bazată pe conceptul sistematic total şi nu pe preţul 
competitiv. 

6. AVANTAJELE SUDĂRII ROBOTIZATE  
A TIRANŢILOR 

Automatizarea proceselor de sudare a componentelor 
pentru platforme autoelevatoare se efectuează într-o 
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celulă de fabricaţie automatizată. Structura celulei este 
prezentată în figura 10. 

 

 
 

Fig. 10. Celulă automatizată de sudare pentru platforme 
autoelevatoare. 

 
Prin robotizare se aduc o serie de beneficii procesu-

lui de sudare: 
• îmbunătăţirea productivităţii operaţiilor de sudare 

cu minimum 40-70% şi până la 200% în unele cazuri; 
• reduce duratele de şcolarizare a operatorilor sudori; 
• reduce cheltuielile cu forţa de muncă; 
• reduce consumul de material de adaos prin realizarea 

unor îmbinări superioare ca performanţe, la dimensiuni 
mai mici decât cele necesare la sudarea manuala; 

• reduce costurile materialului de adaos prin folosirea 
rolelor de sârmă mult mai mari comparativ cu sudarea 
manuală, de 200-250 kg; 

• reduce costurile de inspecţie – pentru toate îmbină-
rile, o dată cu punerea la punct a tehnologiei, şi inspecţia 
este similară; 

• îmbunătăţeşte calitatea sudurilor şi asigură repeta-
bilitatea; 

• reduce necesitatea curăţirii îmbinărilor după sudură; 
• reduce spaţiul necesar în hală pentru realizarea 

unui produs; 
• reduce consumul de gaz datorită vitezelor de sudare 

mai mari; 
• necesită mai puţine sisteme de aspiraţie a noxelor; 
• nu necesită atâtea scule ca la sudarea manuală. 

6. CONCLUZII 

În cazul studiat introducerea robotului în ciclul de 
fabricaţie al tiranţilor de nacele mobile autoelevatoare 
este o soluţie de viitor ce permite încă îmbunătăţiri 
majore. Prin dezvoltarea continuă a tehnicii de calcul şi 
a aplicaţiilor de software industrial, care sunt elemente 
de necontestat ce contribuie la armonizarea proceselor 
tehnologice, şi prin interacţiunea lor inteligentă cu siste-
mele integrate, complex robotizate, se pot îmbunătăţi în 
mod continuu calitatea şi performanţele acestor sisteme. 
Prin folosirea unui poziţioner cu două posturi de lucru 
sunt eliminaţi timpii auxiliari de poziţionare. Cordoa-
nele sudate au proprietăţi foarte bune şi prezintă 
constant un nivel ridicat de calitate. Consumul de 
energie electrica şi consumul de materiale specifice 
procesului de sudare sunt reduse, reducându-se numărul 
de rebuturi până aproape de eliminarea lor. Programarea 
procesului se face rapid şi relativ uşor; 
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