
PN 09‐160101 „Studiul procesului de sudare hibrid laser – WIG / microWIG în regim pulsat (laser pulsat şi 

respectiv WIG pulsat 

 

Rezumat PN 101/10: “Cercetări exploratorii privind îmbinarea prin sudare cu procedeul laser‐(micro)WIG 

pulsat a oțelurilor avansate utilizate în industria auto în combinații disimilare” 

 

Lucrarea este structurată pe 4 capitole şi anume: 

  

 În capitolul 1: Introducere, sunt prezentate rezultatele obținute în fazele anterioare și cele preconizate 

a fi obținute în prezenta faza precum și motivele pentru care s-a propus extinderea aplicabilității noului 

procedeu de sudare hibrid la alte tipuri de oțeluri avansate. 

În capitolul 2: Proiectare program experimental pentru sudare materiale de tip AHSS specifice 

industriei auto cu procedeul LASER-(micro)WIG pulsat în combinații disimilare. 

Studiul documentar efectuat a arătat că, la ora actuală, producătorii din industria de automobile 

concurează în a reducerea masa (auto)vehiculelor și pentru a obține astfel performanțe mai bune legate de 

reducerea consumului de combustibil, reducerea costurilor, dar și îmbunătățirea caracteristicilor tehnice 

generale, în special a componentelor ce furnizează gradul de siguranță . 

Aceste tendințe au dus la dezvoltarea și / sau extinderea domeniului de aplicare a unor noi tipuri de 

oțeluri cu plasticitate îmbunătățită şi cu rezistență la rupere mare, în cadrul unei noi grupe de oțeluri avansate 

de mare rezistență (U)AHSS (Ultra Advanced High Strength Steels), preocupări continue și actuale în 

îmbunătățirea carecteristicilor acestora și implementare pe scară tot mai largă în domenii industriale extrem 

de variate. 

Pentru selecția principalelor combinații de materiale de tip (U)AHSS la care să se aplice noul procedeu de 

sudare hibrid s-au utilizat informațiile din etapa anterioară cu privire la utilizarea acestora în construcția 

autovehiculelor, câteva imagini reprezentative fiind prezentate în figurile 1 și 2. 

 



Figura 1. Gradul de utilizare al diferitelor AHSS la 

realizarea elementelor de caroserii auto 

Fig. 2. Distribuția tipurilor de U/AHSS la structura de 

rezistență (Porche Cayenne) 

 

Pe baza celor prezentate, dar și în urma rezultatelor obținute anterior la aplicarea noului procedeu de sudare 

hibrid la sudare acestor materiale au fost selectate următoarele materiale pentru experimentare: 

(1). DP 600, 1.2 mm grosime 

(2). DP 500, 0.6 mm grosime 

(3). CPW800, 0.8 mm grosime 

(4). HC340LAD, 1.5 mm grosime 

(5). H400TDZ100, 1.6 mm grosime 

(6). STE 220 BH, 1.5 mm grosime 

(7). DP 500, 1.5 mm grosime 

Pentru selecția parametrilor de proces ficși și respectiv variabili s-au avut în vedere rezultatelor 

experimentărilor anterioare, dar și derularea unui set de încercări preliminare, câteva dintre probele sudate 

fiind prezentate în figura 3. 



 

Fig. 3. Aspectul la suprafața sudurii 

Pentru programul de experimentări exploratorii au fost selectate următoarele combinații de materiale (primul 

material fiind la suprafața îmbinării): 

I. (3) – (7) 

II. (7) – (3) 

III. (2) – (6) 

IV. (6) – (2) 

V. (2) – (3) 

VI. (3) – (2) 

VII. (3) – (1) 

VIII. (1) – (3) 

IX. (3) – (4) 

X. (4) –(3) 

XI. (3) – (5) 

XII. (5) – (3) 

XIII. (3) – (6) 

XIV. (6) – (3) 



Strategia experimentală a vizat controlul celor trei parametrii variabili (Pp, Iav și dp) pentru 

realizarea unor îmbinări fără pătrundere totală și cu afectarea minimă a stratului de zinc de la 

rădăcina îmbinării. Conform logicii de selecție și control al parametrilor de proces zona primară de 

experimentare este prezentată în tabelul 1. 

Pentru fiecare material și grosime în parte avute în vedere a fost derulate mai multe încercări, iar din 

probele realizate au fost prelevate (din zonele fără defecte vizibile) epruvete pentru analiza 

macroscopică și pentru încercări la forfecare.  

De asemenea, pe parcursul derulării încercărilor, unele probe realizate în cadrul experimentărilor 

preliminare au fost inspectate vizual și supuse unor teste de debutonare pentru evaluarea calității 

acestora și pentru inspectarea vizuala a zonei de interfață a îmbinării.  

Pentru fiecare combinație de materiale în parte au fost realizate mai multe încercări prin variația Pp, 

Iav și dp, astfel încât să se obțină o îmbinare sudată cu un proces relativ stabil și afectarea cât mai 

redusă a stratului de zinc protector de la rădăcina îmbinării. 

În figurile din tabelul 2 sunt prezentate imagini cu aspectul la suprafață, aspectul rădăcinii pentru un 

cuplu de materiale investigate din punct de vedere a aplicabilității procedeului de sudare hibrid laser 

WIG pulsat. 

Tabelul 2. Aspectul probelor sudate pentru cuplul de materiale  CPW 800 - DP 500 

Nr. 

proba 
Aspectul suprafeței sudurii Aspectul rădăcinii sudurii 

Aspect macroscopic 

secțiune transversală 

I.1 

 

Rezultatele obținute în cadrul programului experimental relevă aplicabilitatea noului proces de 

sudare hibrid la realizarea de îmbinări din materiale de tip (U)AHSS acoperite cu zinc în combinație 

disimilară. Datele acumulate în cadrul prezentei faze a proiectului vor permite elaborarea unui 

program de experimentări pentru stabilirea unor tehnologii cadru de sudare cu noul procedeu de 

sudare hibrid în cadrul unei faze viitoare. 

Instabilitățile observate s-au reflectat în calitate slabă a îmbinărilor realizate, iar principala cauză 

pare să fie curgerea combinată a celor două gaze de protecție în zona îmbinării, variațiile de debit, 

ceea ce reclamă utilizarea unei altfel de duze pentru protecția procesului laser, o duza care să 

permită dispersarea gazului pe o zonă relativ mare. 

Lucrarea se încheie cu capitolul 4 în care sunt prezentate principalele concluzii: 



 Programul de experimente exploratorii de aplicare a noului procedeu hibrid de sudare LASER-

(micro)WIG Pulsat a demonstrat faptul că acest procedeu poate fi aplicat cu rezultate bune în ceea 

ce privește îmbinarea prin suprapunere la oțeluri speciale acoperite cu zinc utilizate în industria 

auto, oțeluri de tip U/AHSS, în combinații disimilare. 

- Au fost selectate realizate experimentări pentru 14 combinații de îmbinări prin suprapunere, 

iar pentru majoritatea acestora au fost stabilite regimuri tehnologice de sudare ce permit 

realizarea îmbinărilor cu procedeul hibrid LASER-(micro)WIG Pulsat, varianta cu WIG proces 

conducător. 

- Combinațiile mai dificil de sudat au fost cele cu materialul cu grosime redusă la bază. 

- Stabilitatea procesului a fost afectată puternic de protecția de gaz combinată și instabilitățile 

de debit, în special la regimurile cu curenți relativ mici de sudare 

- Rezultatele obținute recomandă studierea în continuare a aplicării procesului în vederea 

optimizări și a determinării unor tehnologii cadrul de sudare pentru diferite cupluri 

disimilare de materiale. 

Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea proiectului 

Obiectivele propuse a fi realizate în această fază au fost realizate integral, iar rezultatele obținute 

recomandă continuarea studiului cu un program experimental care să permită elaborarea de 

tehnologii cadru de îmbinare a unor cupluri disimilare de materiale de tip (U)AHSS cu noul procedeu 

de sudare hibrid. 
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