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

respectiv WIG pulsat 

 

Rezumat PN 101/11: “Program experimental pentru extinderea aplicabilității procedeului de sudare hibrid 

LASER‐(micro)WIG pulsat la îmbinarea oțelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc 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 

După evaluarea rezultatelor obținute din punct de vedere a stabilității procesului, dar și a valorilor rezistenței la 

forfecare a îmbinărilor realizate în etapa anterioară [15-17] au fost stabilite să fie studiate 3 combinații de 

materiale: 

(1). CPW 800 0.8 mm superior cu HC 340 LAD 1.5 mm inferior; 

(2). HC 340 LAD 1.5 mm superior cu CPW 800 0.8 mm inferior; 

(3). DP 500 de 0.6 mm grosime (superior) cu CPW 800 0.8 mm inferior. 

 

Rezistenta la rupere a materialelor de bază utilizate a fost măsurată, valorile fiind prezentate în anexă la raport, 

precum și alte date despre materiale studiate. 

Pentru studierea aplicabilității noului proces de sudare hibrid la combinațiile disimilare selectate s-a ales să se 

utilizeze modelarea statistică cu utilizarea experimentului de tip factorial, iar pentru determinarea zonei de 

experimentare s-a apelat la informațiile determinate apriori urmate de derularea unor încercări suplimentare, 

câteva dintre probele realizate fiind prezentate în tabelul1. 

Parametrii de proces variabili investigați pentru programul de experimentări exploratorii: 

• Puterea în puls – Pp (W) 

• Curentul mediu de sudare – Ia (A) 

• Distanța hibridă– ah (mm) 



Se menționează că în cadrul încercărilor suplimentare pentru determinarea zonei de experimentare, 

combinația (3) a ridicat probleme în ceea ce privește repetabilitate a încercărilor (cu aceleași combinații de 

parametri de proces s-au obținut rezultate foarte diferite în ceea ce privește stabilitatea sau aspectul îmbinării 

precum și la testele de debutonare efectuate în cadrul încercărilor) ceea ce a determinat amânarea studiului 

experimental și reproiectarea secvențială a încercărilor prin proiectarea ulterioară a unui program 

experimental complex care să includă un număr mai mare de parametri de proces studiați. 

Tabelul 1  Imagini teste preliminare  

Aspectul la suprafața îmbinării 

 

 

 

 

Figura 2. Configurația îmbinării 
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Deoarece rezultatele pentru combinația (3) nu au fost satisfăcătoare din punct de vedere a stabilității și 

repetabilității, studiul experimental s-a focalizat pe combinațiile (1) și respectiv (2): două materiale diferite 

îmbinate prin suprapunere, în configurații de îmbinare superioară și respectiv inferioară. 

Cele două configurații sunt interesante deoarece în cadrul unor aplicații variate (nu neapărat automotive) 

accesul pentru realizarea îmbinării poate necesitata sudarea din oricare parte a combinației. 

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

îmbinări fără pătrundere totală și cu afectarea minimă a stratului de zinc de la rădăcina îmbinării. 

 

 

Figura 4 – Imagine din timpul experimentărilor 

 

De asemenea, pe parcursul derulării încercărilor, dar și a programului experimental propriu-zis (figura 4), unele 

probe realizate în cadrul experimentărilor 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 a evita 

derularea unui experiment cu dificultăți de interpretare a rezultatelor. 

 

În capitolul 3: Program experimental pentru extinderea aplicabilității procedeului de sudare hibrid LASER-

(micro)WIG pulsat la îmbinarea oțelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în combinații 

disimilare 

 



Matricele de experimentare utilizate pentru cele două combinații de materiale disimilare și valorile obținute 

pentru rezistența la forfecare pentru fiecare încercare în parte pe baza probelor prelevate sunt prezentate în 

tabelul 3. 

 

Tabel 3. Matricea EFC 2^3+2 pentru îmbinare prin suprapunere table subțiridin CP-W 800 

 0.8mm – HC340LAD, 1.5mm acoperite cu Zn 

Nr. încercare Pp [W] Iav [A] ah [mm] Τf [N/mm2] 

CH-1 1050 25 0,8 432,58 

CH-2 1450 25 0,8 616,73 

CH-3 1050 35 0,8 605,69 

CH-4 1450 35 0,8 587,03 

CH-5 1050 25 1,6 431,21 

CH-6 1450 25 1,6 679,35 

CH-7 1050 35 1,6 584,05 

CH-8 1450 35 1,6 596,76 

CH-9 1250 30 1,2 565,04 

CH-10 1250 30 1,2 621,88 

Din punct de vedere fenomenologic, unele regimuri au fost stabile, iar altele instabile, funcție de combinațiile 

de parametri de proces, instabilități care au putut fi corelate cu cuplarea hibridă, obturarea fasciculului laser de 

către arcul WIG, ușor suflaj magnetic combinat cu o curgere turbulentă a gazelor de protecție și deplasarea 

arcului WIG către bridele de prindere, dar și datorită acumulării vaporilor de zinc în zona băii de sudare și a 

micilor explozii cu stropiri mai intense ce au crescut foarte puternic temperatura în zona electrodului și au dus 

la uzarea excesivă a acestuia, deși curenții de sudare medii utilizați pe parcursul programului experimental au 

fost relativ de valoare redusă. 

În figurile din tabelul 7  sunt prezentate imagini cu aspectul la suprafață, aspectul rădăcinii pentru încercările 

efectuate în cadrul programului experimental pentru extinderea aplicabilității procedeului de sudare hibrid 

LASER-(micro)WIG pulsat la îmbinarea oțelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în 

combinații disimilare. 

 

Tabelul 7.  Aspectul probelor sudate pentru cuplul de materiale  CPW 800 -  HC 340 LAD 



Nr. 

proba 
Aspectul suprafeței sudurii Aspectul rădăcinii sudurii 

Aspect micro/macroscopic 

secțiune transversală din zona 

SUD (sudură) 

(100x) 

CH 1 

   

CH 2 

   

Rezultatele obținute în urma încercărilor la forfecare – funcția obiectiv (FO) principală selectată pentru studiere 

-  pentru fiecare cuplu studiat au fost prelucrate și analizate cu un software specializat – Statgraphics, graficele 

principale privind evoluția FO selectate, fiind prezentate în figurile 5 şi 6. 

Alte FO studiate au fost lățimea stratului de Zn afectat (nu neapărat distrus ci chiar și amprentă termică) la 

rădăcina îmbinării, deformația maximă a îmbinării (ca abatere / săgeată maximă comparativ cu îmbinarea 

ideală cu zero deformație). 

 

Figura 5. Diagrama Pareto – Rf îmbinarea de tip (1) Figura 6. Diagrama Pareto – Rf îmbinarea de tip (2) 

 



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 pentru cuplurile 

studiate. Cercetările efectuate în cadrul prezentei faze demonstrează necesitatea continuării studiului la alte 

combinații de materiale ce pot deschide noi direcții de aplicare industrială și de aceea se propune extinderea 

studiului. 

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

  

- Programul experimental pentru extinderea aplicabilității procedeului de sudare hibrid LASER-

(micro)WIG pulsat la îmbinarea oțelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în 

combinații disimilare a demonstrat faptul că acest procedeu poate fi aplicat cu rezultate relativ bune în 

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

auto, oțeluri de tip U/AHSS, cel puțin în două combinații: (1) CPW800 0.8mm - HC340LAD 1.5mm și 

respectiv (2) HC340LAD 1.5 mm CPW800 0.8 mm. 

 

- Au fost determinate regimuri tehnologice fără afectarea protecției de Zn de la rădăcina îmbinării 

pentru combinația (1) cu valori ale Rf comparabile cu Rm al CPW 800 

 

- Combinația mai dificil de sudat a fost cea cu materialul cu grosime redusă la bază, combinație ce 

reclamă deplasarea zonei de experimentare la valori mai mari ale FI studiați. 

 

- Regimurile tehnologice determinate pot fi aplicate pentru realizarea de îmbinări sudate pentru aplicații 

practice. 

 

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

determinării unor tehnologii cadru de sudare pentru alte diferite cupluri disimilare de materiale 

 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. 

 

Responsabil proiect,  

 

Dr. ing. Aurel Valentin Bîrdeanu 


