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

respectiv WIG pulsat 

 

Rezumat PN 101/12: “Continuare 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: Selectare combinații de material disimilare de tip AHSS specifice industriei auto și grosimi pentru 

continuare program experimental 

În etapa anterioară au fost studiate 3 combinații de materiale: combinații pentru care s-au obținut atât 

tehnologii cadru de îmbinare, cât și modele matematice statistice pentru controlul energiei liniare și afectarea 

stratului de protecție de zinc cu obținerea unor rezistențe la forfecare satisfăcătoare: CPW 800 0.8 mm 

superior cu HC 340 LAD 1.5 mm inferior; HC 340 LAD 1.5 mm superior cu CPW 800 0.8 mm inferior; DP 500 de 

0.6 mm grosime (superior) cu CPW 800 0.8 mm inferior. 

Pentru continuarea  evaluării aplicabilității noului proces de sudare hibrid la combinațiile disimilare selectate s-

a utilizat o informație în ceea ce privește modul de realizare practic / real a unui automobil (fig. 1), combinațiile 

bazându-se pe tipurile necesare de îmbinări și materiale specifice din structura acestuia: 

(1). oțel de tip CPW – oțel de tip DP: CPW 800-0.8mm cu DP 600-1.2mm; 

(2). oțel de tip CPW – oțel de tip TRIP: CPW800-0.8mm cu HC 690 TD-1.5mm; 

(3). oțel de tip DP – oțel de tip TRIP: DP600-1.2mm cu HC 690 TD-1.5mm. 

 



 

Fig. 1. – Distribuția tipurilor de U/AHSS la structura de rezistență a unui autovehicul (Porche Cayenne) 

 

Parametrii de proces variabili investigați în cadrul programului de experimentări au fost cei care au o influență 

importantă asupra eficienței economice / productivității a procesului : 

• Puterea în puls – Pp (W) 

• Curentul mediu de sudare – Ia (A) 

• Viteza de sudare – vs (mm) 

 

Figura 2 – Imagine teste efectuate în etapa anterioară combinație (I) [18] 

 

(I) 

(II) (III) 

Tipuri de oțeluri: 



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

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

suprafață. 

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 micro/macroscopică și 

pentru încercări la forfecare și măsurători de duritate. 

 

 

Figura 5 – Imagine din timpul experimentărilor 

De asemenea, pe parcursul derulării încercărilor, dar și a programului experimental propriu-zis (figura 5), 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 

Pentru fiecare combinație de materiale disimilare au fost realizate mai multe încercări experimentale (variați 

mai mulți parametri) pentru stabilirea unui punct central din punct de vedere a Pp, Iav și vs față de care să se 

realizeze încercări suplimentare cu variația: Pp (seria A), Iav (seria B) și vs (seria C). 

Din punct de vedere fenomenologic, unele regimuri au fost stabile (dpdv a arderii arcului WIG și a interacțiunii 

arc – plasmă generată laser), 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, dar și deplasarea arcului WIG către bridele 

de prindere datorită gazului de protecție laser. Pe de altă parte, la regimuri intense dpdv energetic acumularea 

vaporilor de zinc în zona de procesare, precum și micile explozii cu stropiri mai intense 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. 

Aspectul câtorva îmbinări sudate, pentru cuplurile de materiale investigate din punct de vedere a aplicabilității 

procedeului de sudare hibrid este prezentat în figurile din tabelele 3.6. - 3.8, iar schema generală de prelevare 

pentru analizele micro/macroscopice și respectiv încercările de forfecare sunt prezentate în figura 3.1. 

Tabelul 5.  Aspectul probelor sudate pentru cuplul de materiale  CPW 800 -  DP 600 

Nr. 

proba 
Aspectul suprafeței sudurii Aspectul rădăcinii sudurii 

Aspect macroscopic 

secțiune transversală 

I.1. 

Test 

  

- 

I.2.2.A 

   

I.3.A 

   

 

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

un exemplu asupra evoluției valorilor Rf cu creșeterea parametrului de proces în fiecare serie fiind prezentate 

în figura 6 

 



Figura 6. Varia

Din datele prelucrate pot fi subliniate următoarele:

• Rf în valoare absolută este mai mare pentru combina

obținute și pentru combinația (I)

• pentru combinația (III) au fost obținute valori mai 

grosimi mai mari de tablă ce ar necesita o putere mai mare pentru fasciculul laser, fie curen

WIG mai mari (cu cre

• pentru toate combina

să permită neafectarea stratului de Zm de la rădăcină

• regimurile tehnologice determinate pot fi aplicate cu succes la realizarea îmbinărilor avute în 

vedere dpdv practic, cu condi

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 combina

studiate, cupluri de materiale utilizate practic la realizarea unui autovehicul. Cercetările efectuate în cadrul 

prezentei faze demonstrează necesitatea continuării studiului la alte combina

noi direcții de aplicare industrială și de aceea se consideră că studiul ar trebui continuat și promovat în 

industrial auto din România. 

Lucrarea se încheie cu capitolul 4 

 - Programul experimental de completare 

(micro)WIG pulsat la îmbinarea o

disimilare a demonstrat faptul că acest procedeu poate fi aplicat cu rezulta

îmbinarea prin suprapunere la o

U/AHSS, cupluri utilizate practic la în elementele de caroserie a unor autovehicule.

- Au fost determinate regimuri teh

trei combinații cu valori ale Rf relativ ridicate.

. Variația Rf pentru combinația (I) funcție de Pp, Iav și vs

Din datele prelucrate pot fi subliniate următoarele: 

Rf în valoare absolută este mai mare pentru combinația (II), dar valori apropiate au fost 

ținute și pentru combinația (I) 

ția (III) au fost obținute valori mai reduse pentru Rf care pot fi corelate cu 

grosimi mai mari de tablă ce ar necesita o putere mai mare pentru fasciculul laser, fie curen

WIG mai mari (cu creșterea energiei liniare introduse și deci cu creșterea deformațiilor)

pentru toate combinațiile de materiale s-au putut stabili regimuri / tehnologii de îmbinare care 

să permită neafectarea stratului de Zm de la rădăcină 

regimurile tehnologice determinate pot fi aplicate cu succes la realizarea îmbinărilor avute în 

vedere dpdv practic, cu condiția ca lungimile sudurilor să satisfacă cerin

ținute 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 dis

studiate, cupluri de materiale utilizate practic la realizarea unui autovehicul. Cercetările efectuate în cadrul 

prezentei faze demonstrează necesitatea continuării studiului la alte combinații de materiale ce pot deschide 

ții de aplicare industrială și de aceea se consideră că studiul ar trebui continuat și promovat în 

 în care sunt prezentate principalele concluzii: 

Programul experimental de completare 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 bune în ceea ce prive

îmbinarea prin suprapunere la oțeluri speciale acoperite cu zinc utilizate în industria auto, oțeluri de tip 

U/AHSS, cupluri utilizate practic la în elementele de caroserie a unor autovehicule.

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

ții cu valori ale Rf relativ ridicate. 

 

ția Rf pentru combinația (I) funcție de Pp, Iav și vs 

ția (II), dar valori apropiate au fost 

reduse pentru Rf care pot fi corelate cu 

grosimi mai mari de tablă ce ar necesita o putere mai mare pentru fasciculul laser, fie curenți 

șterea energiei liniare introduse și deci cu creșterea deformațiilor) 

au putut stabili regimuri / tehnologii de îmbinare care 

regimurile tehnologice determinate pot fi aplicate cu succes la realizarea îmbinărilor avute în 

ngimile sudurilor să satisfacă cerințele de proiectare. 

ținute în cadrul programului experimental relevă aplicabilitatea noului proces de sudare hibrid la 

ție disimilară pentru cuplurile 

studiate, cupluri de materiale utilizate practic la realizarea unui autovehicul. Cercetările efectuate în cadrul 

ții de materiale ce pot deschide 

ții de aplicare industrială și de aceea se consideră că studiul ar trebui continuat și promovat în 

ții procedeului de sudare hibrid LASER-

țelurilor avansate cu rezistență înaltă (AHSS) acoperite cu zinc în combinații 

te bune în ceea ce privește 

țeluri speciale acoperite cu zinc utilizate în industria auto, oțeluri de tip 

U/AHSS, cupluri utilizate practic la în elementele de caroserie a unor autovehicule. 

ției de Zn de la rădăcina îmbinării pentru cele 



- Combinația cu valori mai reduse pentru Rf a fost cea cu tablele de grosime mai mare, cauzată de limitările de 

putere ale echipamentului laser. 

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

practice în condițiile utilizării unor lungimi de sudură care să asigure cerințele specificate de proiectanți. 

- 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 

 


