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1. Introducere 

Cunoscând importanța sudurii în cadrul proceselor industriale, aplicată în industria constructoare de 
mașini, în industria de confecții metalice și în industria de construcții navale, în ultimul timp se acordă o mare 
atenție monitorizării calității sudurii și a stării echipamentelor de sudură centralizate. Se impune monitorizarea 
echipamentelor de sudură în special, pe liniile automatizate și robotizate de montaj. Monitorizarea sistemele 
automate de sudură se realizează utilizând echipamente adiționale de urmărire și semnalizare. Semnalele 
culese, din procesul de sudură, de aceste echipamente sunt introduse în sistemul de conducere a proceselor 
de la nivelul intreprinderii (sistem SCADA). De asemenea, aceste echipamente monitorizează starea 
echipamentelor de sudură și a roboților, având posibilitatea de: 

 a semnaliza local starea echipamentelor de sudură, pe o interfață locală; 

 a modifica modul de operare a roboților de sudură în funcție de comportamentul urmărit de sistemul 
de monitorizare; 

 a transmite date în sistemul informatic automat (SCADA) despre modul de funcționare a 
echipamentelor de sudură monitorizate; 

 a informa la nivel central asupra modului de operare 
a roboților de sudură. 

Dacă în primii ani aceste funcții erau realizate de 
echipamente independente, fiecare echipament realizând 
câte o funcție, în prezent, datorită creșterii gradului de 
integrare la nivelul electronicii și a standardizării 
comunicațiilor intersisteme s-a reușit reunirea acestor 
funcții într-un singur sistem. Acest sistem este subsistemul 
de urmărire tehnologică a sudurii. El este parte integrantă a 
sistemului de automatizare (Fig 1).  

Subsistemul de monitorizare a sudurii este compus 
dintr-o rețea de echipamente interconectate care 
monitorizează starea de funcționare a echipamentelor de 
sudură (Fig 1). Fiecare echipament de achiziție 
monitorizează funcționarea unui robot și/sau echipament de 
sudură (Fig 2) conectat sau independent de rețeaua de 
control SCADA.  

Fig 1 



Canalul de comunicație al echipamentelor de achiziție este integrat în rețeaua de comunicație a 
intreprinderii (aceasta opțional include și canalul pentru comunicații SCADA). In ultimii 15 ani rețeaua de 
comunicații SCADA, ce asigură comunicațiile între echipamentele de comandă și control pentru 
automatizarea procesului industrial, a devenit parte integrantă din sistemul informatic al intreprinderii, prin 
trecerea comunicațiilor SCADA pe suport TCP/IP peste Ethernet (standard IEEE 802.x). Astfel modul de 
integrare de noi echipamente in rețea s-a simplificat; iar aducerea de modificări la arhitectura SCADA este 
mult mai facilă, noile sisteme permițând interconectarea de echipamente diverse în această rețea și 
posibilitatea de a extinde mult mai ușor sistemul de automatizare. 

 

2. Sistem de achiziție pentru monitorizarea sudurii 

Pornind de la aceste principii am putut implemnenta în rețeaua deja existentă, un subsistem de 
monitorizare a echipamentelor de sudură. Astfel, echipamentele de achiziție, pentru monitorizarea roboților 
de sudură, vor fi integrate în sistemul informatic al intreprinderii, ele realizând monitorizarea on-line a roboților 
și introducerea datelor primite în sistemul automatizare (Fig 2). 

Aceste echipamente se conectează la ieșirile 
echipamentului de comandă și control a sudurii (pentru a 
prelua comenzile generate către robotul și unitate de 
sudură) și la unitatea de sudură (pentru a prelua 
parametrii de sudură) pentru a prelua semnalele curente 
ale echipamentului de sudură. De asemeni, ieșirile 
acestui echipament de achiziții se vor conecta la 
automatul programabil de comandă și control a sudurii 
pentru a putea interveni la timp în procesul de control a 
sudurii. Pentru a transmite datele despre starea 
echipamentului de sudură monitorizat echipamentul de 
achiziție pentru monitorizare va fi conectat la sistemul 
informatic al intreprinderii (Fig 2). Datele astfel transmise 
sunt culese la nivelul central de către un server (Fig 3). 

La nivelul acestui server, datele sunt stocate într-o structură organizată de date (un SQL server). Accesul la 
datele stocate se face prin pagini de web, utilizând o aplicație de web instalată pe același server. 

 

Fig 3 

 

Fig 4 

Pentru a putea fi uitilizată aplicația web, pe calculatorul server de date va fi instalat un Internet Web Server 
(de exemplu Apache cu servciciul Tomcat). 

Fig 2 



Structura server-ului de date este prezentată în Fig 4: 

 sistem de operare (Linux); 

 server organizat de baze de date SQL (MySQL); 

 serviciu de preluare a datelor de la sistemele de achiziții de date; 

 server de Internet pentru pagini de web (HTTP-Apache); 

 serviciu pentru interpretarea paginilor Java Script pentru server-ul HTTP; 

 aplicația web instalată pe server-ul de web. 

Server-ul este conectat în rețeau informatică a intreprinderii și culege date de la toate echipamentele de 
achiziții, prin intermediul unei interfețe Ethernet (IEEE 802.3), folosind suportul TCP/IP. Utilizatorii se pot 
conecta la server, prin intermediul paginilor de web și pot acesa informațiile despre starea echipamentelor de 
sudură din subsistemul de monitorizare. 

 

3. Echipament de monitorizare 

Pentru monitorizare am utilizat un echipament de achiziții “Wizard View 2” comercializat de ELCo 
Enterprises Inc (proiectat Software Integration Technology SRL); echipament ce permite (Fig 5): 

 monitorizarea echipamentului de sudură prin: 

o achiziția mărimilor de funcționare a 
echipamentului de sudură; 

o prelucrarea datelor preluate; 

 monitorizarea robotului de sudura prin: 

o achiziția stărilor robotului de sudură sau 
ale automatului de sudură; 

o prelucrarea datelor preluate; 

 analiza funcționării echipamentui și a robotului 
de sudură din datele preluate și prelucrate; 

 stabilirea stării echipamentului de sudură și 
setarea de mărimi de ieșire în funcție de un set 
de parametrii de funcționare normală prestabiliți; 

 comunicarea datelor și parametrilor spre server-ul central la cerere sau în funcție de importanța 
evenimentului, prin conectare directă; 

 actualizarea datelor pe paginile web interne, pentru acesare directă de către utilizator. 

Fig 5 



Echipamentul de achiziție “Wizard View 2” face parte din gama de echipamente de ultimă generație, 
acesta este proiectat pentru două moduri de lucru: 

 de sine stătător (stand alone); 

 ca echipament slave în rețeaua de date “Wizard View Central”. 

In cazul operării “stand-alone” echipamentul se comportă ca o unitate de sine stătătoare, el fiind capabil 
să afișeze pe pagini de web următoarele: 

 starea unității de sudură (Fig 6); 

 analiza mărimilor măsurate la diverse intervale de timp (orare, zilnice, lunare etc) (Fig 7); 

 starea echipamentui de achiziție (Fig 8); 

 configurarea echipamentui de achizitie (Fig 9). 

 

Fig 6 
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Fig 9 

În cazul utilizării lui ca echipament slave într-un sistem de monitorizare, atunci acest echipament este 
proiectat sa poata fi integrat în sistemul “Wizard View Central” (comercializat ELCo Enterprises Inc) sau în 
sistemul “APAS” (comercializat Orbitform Inc) sau alte echipamente de tip SCADA. Cele două sisteme de 
monitorizare sunt proiectate ca sisteme de monitorizare și analiza centralizată a calității sudurii, dar una 
dintre opțiunile acestor sisteme este prezentare stării echipamentelor de sudură. 



4. Sistem de monitorizare 

Sistemul de monitorizare este compus dintr-un server central (Fig 3) conectat la rețeaua informatică a 
intreprinderii; la această rețea se afla conectate unitățile de achiziție “Wizard View 2”. Server-ul va interoga 
periodic unitățile și va stoca datele culese într-o bază de date locală. Unitățile pot trasfera date către server, 
fără să aștepte următoarea interogare, în cazul în care sunt de transmis mesaje urgente. Baza de date este 
organizată pe un SQL server (localizat pe server sau pe un server extern). Aceasta va conține: 

 informații despre structura rețelei de date 

 informații despre configuratia fiecărui echipament de sudură monitorizat și a parametrilor ce vor fi 
urmăriți 

 informații despre configurația fiecărui echipament de monitorizare 

 tabelă cu datele achiziționate de la echipamentele de sudură 

 tabelă de evenimentele (început/sfârșit sudură, aclașare sau declanșare eveniment, depășiri limite 
prestabilite etc). 

Vizualizarea datelor se face prin acesarea paginilor de web. Sunt două moduri de afișare: 

 sub formă operativă (Fig 10) 

 analiză pe intervale și tipuri de mărimi (Fig 11) 

 

Fig 10 

 

Fig 11 
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