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IntroducereIntroducere

� Procedeele de sudare cu arc electric şi cele cu fascicul laser sunt de multa 
vreme implementate în industrie

� Fiecare dintre procese are avantajele şi dezavantajele sale
� FL: posibilitatea controlării energiei în material la viteze relativ mari de sudare, 

“deep weld  effect”, flexibilitate ridicată, pregătirea pentru îmbinare necesită 
toleranţe micitoleranţe mici

� ARC: abilitate de îmbinare cu rost larg mare, randament ridicat, investiţii mai 
reduse, viteze relativ scăzute de sudare, cusături mai late, raport mic 
penetrare/lăţime a sudurii

� Studii şi cercetări asupra posibilităţii combinării şi cuplării fascicul laser –
arc electric:

� evoluţie spectaculoasă de la combinare la cuplare – fenomene sinergice –
procedeu hibrid

� Caracteristici speciale: abilitate de sudare în rost larg la viteze crescute, 
creşterea stabilităţii procesului, flexibilitate



Conceptul „sudare hibridă LASER Conceptul „sudare hibridă LASER –– ARC”ARC”

capul de sudare

capul de sudare

fascicul laser

fascicul laser

„procedeul de sudare hibrid laser-arc se bazează pe combinarea şi cuplarea acţiunii radiaţiei laser 
(CO2 sau YAG:Nd) cu procesul de descărcare electrică în arc (WIG, plasmă sau MIG/MAG) într-o 
singură zonă de procesare (plasmă şi material topit) ceea ce duce la apariţia unor fenomene 
sinergetice, făcând posibilă evitarea dezavantajelor ce le implică fiecare proces în parte şi utilizarea 
avantajelor specifice acestora”.

procesul de cuplare
“procedeu hibrid de sudare”

îmbinare în Y material de 
bază

procesul de combinare



ScurtScurt istoricistoric

•Anii 70:

• primele investigatii: procedeu ajutat � procedeu cuplat hibrid

• nu a gasit imediat aplicatii industriale datorita in principal aplicarii reduse 
a laserilor in industrie

• Anii 80:

• sudarea laser este viabila industrial � procedeul hibrid revine in atentia • sudarea laser este viabila industrial � procedeul hibrid revine in atentia 
cercetatorilor

• au loc primele implementari industriale

• Anii 90:

• cercetarile continua trendul anilor 80 cu cercetari intense si noi 
implementari industriale (auto si navala)

• Actual:

• capete specializate, implementare industriala

• cercetari asupra fenomenologiei si limitarilor procesului

• dezvoltarea de noi aplicatii



TransferulTransferul de de energieenergie: : proceseleprocesele separateseparate



TransferulTransferul de de energieenergie: : ProcedeulProcedeul hibridhibrid



AvantajelorAvantajelor procedeuluiprocedeului hibridhibrid ((sinteticsintetic))



FenomeneFenomene sinergicesinergice

Reducerea distanţei dintre cele două procese sub o distanŃă limită, cele 
două procese interacţionează şi se influenţează reciproc astfel:

• plasma generată de fasciculul laser este preluată în circuitul 
descărcării electrice ceea ce duce la scăderea rezistivităţii acestuia; în 
acelaşi timp arcul electric este atras spre pata focală îmbunătăţind 
stabilitatea arcului; aportul termic suplimentar al laserului duce la stabilitatea arcului; aportul termic suplimentar al laserului duce la 
evitarea fenomenului de contracţie al arcului electric

• preluarea în circuitul electric a plasmei generate de fasciculul laser 
precum şi „preîncălzirea” materialului de către arcul electric duc la 
creşterea coeficientului de absorbţie şi în consecinţă la creşterea 
adâncimii de penetrare a fasciculului laser

Observatie: “distanta de cuplare hibrida” depinde de mai multi factori 
printre care tipul procedeului de sudare in gaz protector, parametrii de 
proces laser si respectiv arc electric.



VerificareaVerificarea fenomenologieifenomenologiei: LASER: LASER--WIGWIG

WIG camp magnetic asimetric LASER – WIG



VerificareaVerificarea fenomenologieifenomenologiei: LASER: LASER--MIG/MAGMIG/MAG

• sudarea cu arc electric emisia termică scade odată cu creşterea vitezei de sudare 
datorită scăderii temperaturii la sudarea hibrida densitatea de electroni din gaura de 
cheie formată de fasciculul laser combinată cu emisa termică permit păstrarea 
descărcării în arc in regim stabil

• în acelaşi timp concentrarea arcului într-o zonă de dimensiuni reduse (în zona petei 
focale) concentrează energia arcului şi produc topiri fine de material cu frecvenţă 
mare.



AspecteAspecte tehnologicetehnologice: LASER: LASER--WIGWIG



AspecteAspecte tehnologicetehnologice: LASER: LASER--MIG/MAGMIG/MAG



DirectiiDirectii actualeactuale: : imbinareimbinare aliajealiaje usoareusoare sisi
imbinariimbinari disimilaredisimilare

• materiale specifice industriei auto si 
aerospatiale pentru reducerea masei



AjustariAjustari la la echipamenteleechipamentele existenteexistente
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ConcluziiConcluzii

• Studiul efectuat a relevat situaţia actuală şi direcţiile actuale de cercetare 
în domeniul procedeului de sudare hibrid LASER-ARC precum şi 
oportunitatea dezvoltării variantei laser-WIG/microWIG pulsat

• Cercetările actuale în domeniul procedeului de sudare LASER-ARC vizează 
atât studierea fenomenologiei procesului cât şi limitele de aplicabilitate ale atât studierea fenomenologiei procesului cât şi limitele de aplicabilitate ale 
procedeului, dar şi dezvoltarea de aplicaţii noi şi extinderea celor existente

• Rezultatele deosebite obţinute în cazul variantei laser-WIG recomandă 
studierea cuplării hibride pentru laseri de putere redusă şi procedeele 
micro-WIG şi respectiv microplasmă, subiectul prezentului proiect

• Soluţia de principiu dezvoltată, pe baza studiului bibliografic, în cadrul 
prezentei faze va permite experimentările prevăzute pentru investigarea 
procesului de sudare hibrid




