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Invenția prezintă soluțiile de realizare a trei tipuri de vergele învelite pentru brazare, cu randament ridicat, care se pot utiliza pentru 

brazarea cu flacără oxi-gaz, care depun simultan, dintr-o singură trecere, câte două straturi, unul activat chimic de tip„tampon” care 

permite interacțiunea chimica cu materialele de bază prin topirea învelișului și un strat de umplere a rostului, cu domeniul de topire decalat 

față de primul cu cca. 50°C, avand conținut redus si optimizat de elemente de aliere scumpe. 

Vergelele învelite din noua generație sunt constituite din 60-65% miez de tip vergele nude, in conformitate cu EN ISO 17672:2010 și 

35-40% înveliș compozit, realizat prin extruziune la cald a amestecului mecanic, masă de învelire care conține cca. 80% fluxuri 

dezoxidante, in conformitate cu EN 1045:1999, cca. 10% adaosuri de nanopulberi activante chimic și cca. 10% lianți-plastifianți, 

omogenizat umed într-un malaxor cu melc la 45-65°C. 

Fig.1. Imbinare de tip țeavă din oțel cu țeavă din cupru.   
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Vergelele învelite VIAg25SnSiPR cu randament ridicat pentru 

realizarea îmbinărilor eterogene în rost adânc, de tip țeavă de oțel în 

țeavă de cupru, care depun simultan, prin topirea dintr-o singură 

trecere, a două straturi distincte, unul cu conținut de cca. 40%Ag și 

adaosuri de Sn, Si, P cu caracteristici bune de aderenta la substrat si 

rezistență la rupere, prin efectele de dezoxidare pe care le promovează 

fata de suprafeţele metalice (in speţa, pentru piesele din cupru) si de 

umectare facilă a suprafeţelor interstiţiului de brazare, cumulate cu 

efecte de difuzie si de fluiditate, care permit pătrunderea prin 

capilaritate in rosturi adanci, peste care se depune un nou strat de 

umplere a rostului, din aliaj ce conţine cca.25%Ag, care are un 

domeniu de topire decalat fata de primul strat cu circa 50oC, rezultat 

prin topirea baghetei metalice solide. 

Vergele învelite VIAg30SnR, cu randament ridicatpentru realizarea 

îmbinărilor omogene de tip otel inoxidabil cu otel inoxidabil, supuse la 

solicitări complexe de oboseală termodinamică și eventuale câmpuri 

iradiante, obținute prin extruziune, care depun simultan prin topire, într

-o singură trecere, două straturi diferite, unul cu conținut de cca. 56%

Ag cu proprietăți bune de rezistență la rupere si aderenta bazata pe 

difuzie în oțelurile inoxidabile, cu umectare foarte buna a suprafetelor 

și un alt strat de umplere a rosturilor, alcatuit din aliaj cu conținut de 

cca. 30% Ag, rezultat din topirea baghetei metalice. 

  
Fig. 3.Sectiuni transversale prin îmbinări de colț (a) și suprapunere (b) 

intre componente din otel inoxidabil austenitic de tip 18Cr si 8Ni. 

Vergele învelite VIAg40SnR, cu randament ridicatpentru 

realizarea îmbinărilor eterogene cu solicitări de constrângere, de tipul 

carburilor metalice sinterizate pe suport din oțel, obținute prin 

extruziune pe baza rețetei de produs, care permit depunerea simultana 

prin topire, dintr-o singură trecere, a două straturi, unul cu conținut de 

cca. 56%Ag, cu proprietăți bune de rezistență la rupere si aderenta 

prin difuzie în carburile sinterizate, cu o buna umectabilitate fata de 

carburile metalice sinterizate și un alt strat de umplere a rosturilor, 

alcatuit din aliaj cu conținut de 40% Ag. 

  

a) 100x b) 100x 

Fig. 2. Aspecte microstructurale din imbinarea brazata a) zona de 

influenta termica (ZIT) la componenta din otel(atac Nital 2%, 100x); 

 b) zona de influenta termicala componenta din cupru(atac E1, 100x) 

Fig. 5. Dinți pentru freză de asfalt cu vârfuri brazate din carbura de 

wolfram (a) , microstructura metalografica (b) a depunerilor realizate 

cu vergelele învelite de tipVIAg40SnR.  

  

Fig. 4.Detalii pe zonele de interfaţa si din materialul de brazare topit.  


