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Faza II: „Modelarea procesului. Ajustări constructive. Experimentări preliminare.” 

REZUMAT 

Lucrarea este structurată pe 4 capitole: 

În capitolul 1: Introducere, se face o introducere referitoare la procedeul de sudare hibrid 
LASER-ARC şi sunt prezentate obiectivele prezentei faze precum şi modul în care vor fi 
rezolvate. 

În capitolul 2: Aspecte ale modelării proceselor de sudare hibride laser-arc, pe baza 
literaturii de specialitate studiate, sunt prezentate aspecte ale modelării procedeelor de 
sudare hibride. Sunt discutate modele elaborate de cercetători pentru sudarea cu fascicul 
laser şi cu arc electric ca bază în dezvoltarea modelelor pentru procedeele hibride laser-arc. 
Sunt prezentate rezultatele obţinute în modelarea proceselor de sudare hibride laser-arc. 

Fenomenele fizice ale interacţiunilor ce intervin la cuplarea celor două surse termice 
(fasciculul laser şi arcul electric) sunt foarte complexe, iar pentru evidenţierea acestora este 
necesar să fie înţelese principalele fenomene fizice ale sudării cu fascicul laser şi ale sudării 
cu arc electric separat, precum şi a modelării acestor două procese. În acest sens, este 
efectuată o trecere în revistă a principalelor modele utilizate în cazul celor două procedee: 
sudarea cu fascicul laser şi respectiv sudarea cu arc electric. Modelele dezvoltate de diverşi 
autori, pentru procesarea cu cele două procedee distincte, încearcă pornesc de la ecuaţia 
căldurii în formă diferenţială utilizând metode analitice cu ipoteze simplificatoare corelate cu 
condiţiile specifice de prelucrare termică. 

Modelele dezvoltate de diverşi autori, pentru procesarea cu cele două procedee distincte, 
încearcă pornesc de la ecuația căldurii în formă diferențială utilizând metode analitice cu 
ipoteze simplificatoare corelate cu condițiile specifice de prelucrare termică. 
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unde: 

• K = ρ0cpk 
• Qw - este fluxul de căldură 

• vTcp0

r
ρ  este densitatea de căldură de convecţie 

 

Pentru sudarea cu fascicul laser în regim continuu, în situația în care este stabilită o gaură 
de cheie quasi-staționară, câmpul de temperatură este determinat de conducția energiei 
fasciculului laser absorbită şi distribuită la nivelul pereților găurii de cheie, dar şi de convecția 
legată de deplasare şi dinamica băii de metal topit. 
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Pentru viteze de sudare constante, modelul cel mai uzual este reprezentat de surse de 
căldură punctuale mobile (2.1.1.1) sau surse de căldură liniare mobile (2.1.1.2). 

     (2.1.1.1) 

unde: 

•  
• A – absorbtanță (%) 
• PL – puterea fasciculului laser 
• K – conductivitatea termica 
• v – viteza de sudare 
• κ – difuzivitatea termică 

 

   (2.1.1.2) 

unde: 

• d – diametrul FL 

• K0( ) – funcția Bessel de speța a doua şi ordin zero modificată 

Unul dintre modele ce consideră majoritatea mecanismelor la sudarea cu fascicul laser a fost 
dezvoltat de Kaplan şi colaboratorii [1,2] este prezentat în continuare. Modelul elaborat, are 
la bază principalele fenomene produse la sudarea cu fascicul laser şi relațiile complexe 
dintre acestea, atât pentru cele trei stări succesive ale materialului prelucrat (solidă, lichidă, 
gazoasă): generarea câmpului termic şi transferul de căldură (absorbția, conducția şi 
convecția, convecția la suprafață şi radiația, transformările de fază, conducția specifică 
fasciculului pulsat, geometria băii topite), curgerea materialului topit, fenomenele fizice în 
gaura de cheie precum şi influența câmpurilor electromagnetice. 

Modelul elaborat are la bază generarea parțială a căldurii la absorbția fasciculului laser de 
către materialul de prelucrat în cele trei stări, luând în considerare principalul mecanism de 
absorbție – absorbția directă a fasciculului laser la peretele găurii de cheie, dar şi absorbția 
datorată împrăştierii multiple, absorbția directă de plasma metalică şi la suprafața piesei 
precum şi pierderile inerente ale energiei fasciculului. Pentru modelarea unor surse termice 
echivalente (de exemplu sursă punctuală sau liniară în mişcare) cea mai simplă metodă 
aplicată este utilizare unei energii absorbite echivalente prin stabilirea unui coeficient de 
absorbție relativ. Pe baza acestor surse echivalente au fost dezvoltate modele cu surse 
suprapuse (fig. 2.1) pentru a ține cont de conducție şi absorbția la suprafața găurii de cheie 
[3], fără a calcula însă distribuția temporală şi spațială a puterii absorbite ținând cont de 
variația coeficientului de absorbție de caracteristicile optice ce depind de material, lungimea 
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de undă a fasciculului laser, de temperatură precum şi de incidența fasciculului. Aceste tipuri 
de modelări produce un număr mare de simplificări, dar s-au dovedit a fi utilizabile pentru 
mai multe situații complexe ca de exemplu sudarea laser prin conducție sau cu penetrare 
adâncă parțială (fig. 2.2) cu obținerea unor câmpuri de temperatură şi viteze de răcire 
realistice ce permit evaluarea comportării metalurgice a materialelor prelucrate cu fascicul 
laser [4]. 

  

Fig. 2.1 – Exemple de utilizare surse punctiforme suprapuse pentru modelarea şi simularea 
câmpului termic la sudarea cu fascicul laser [4] 

 

 

Fig. 2.2 – Forma calculată a băii de material topit pe baza 
suprapunerii surselor termice punctiforme în mişcare [4] 

 

În situația sudării cu fascicul laser în regim pulsat, situație ce va fi întâlnită în cazul 
procedeului de sudare hibrid LASER-microWIG pulsat avut în vedere în cadrul prezentului 
proiect, sunt produse condiții tranzitorii cu variații puternice, dar în cele mai multe situații 
fenomenologia poate fi prezentată prin utilizarea condițiilor quasi-staționare. De asemenea, 
studii referitoare la sudarea cu fascicul laser în regim pulsat [6] au demonstrat, prin 
dezvoltarea unui model ce ține cont de variabilele dependente de temperatură precum şi 
distribuția de intensitate a laserului cu utilizarea metodei elementului finit şi validarea 
experimentală au demonstrat faptul că dimensiunea cusăturii depinde puternic de distribuția 
energiei laser şi a absorbtivității. 
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O soluție pentru ecuația conducției căldurii a fost dezvoltată prin dilatarea soluțiilor stărilor 
staționare a surselor de căldură în mişcare [5]. Acest model permite calcularea câmpului 
termic de conducție discretizat pentru sudarea ”single-pulse” ținând cont de absorbanța 
suprafeței funcție de spațiu şi timp prin suprapunerea unor surse inelare de căldură. 

Utilizarea unui astfel de model a permis stabilirea domeniilor de topire şi respectiv evaporare 
şi variația acestora în timp. (fig. 2.4) 

 
Fig. 2.4 – Razele de evaporare (rv) şi respectiv topire (rm) calculate 

pentru două energii ale pulsului (EL) 
 

La combinarea celor două procese de sudare, câteva fenomene sunt posibile. Fasciculul 
laser poate să fie absorbit în plasma arcului, împrăştiat sau defocalizat având ca rezultat o 
reducere a puterii fasciculului ce interacționează cu materialul de prelucrat. Pe de altă parte, 
fasciculul laser interacționează cu un material la temperaturi ridicate sau chiar topit. Din 
punct de vedere al arcului electric, energia absorbită de la fasciculul laser în coloana de 
plasmă poate produce o modificare a structurii electrice, a curgerii şi a temperaturii. De 
asemenea, radiația laser poate modifica emisia termoelectrică şi distribuția energiei 
particulelor, mai ales în cazul în care piesa de lucru este conectată la catod. Interacțiunile 
sinergice dintre cele două procese, ce fac posibilă evitarea dezavantajelor celor două 
procedee şi utilizarea avantajelor acestora, au loc doar pe un domeniu specific de distanțe 
dintre cele două procese, distanță ce depinde în principal de caracteristicile geometrice ale 
arcului electric, dar şi de cele ale fasciculului laser. 

Pornind de la aceste fenomene posibile, cercetările [25,26,27] s-au axat pe evaluarea şi 
modelarea absorbției şi împrăştierii fasciculului laser în plasma, arcului electric, utilizând 
diferite aproximații, pentru stabilirea unor coeficienți care să permită definirea unor surse 
termice echivalente. 

Literatura studiată arată un număr redus de lucrări ce abordează modelarea procedeelor de 
sudare hibride, dintre acestea majoritatea se concentrează asupra interacțiunii laser plasmă 
sau discută influența surselor combinate. 
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Un astfel de model utilizează sursele necuplate/independente cu o reducere a razei arcului 
electric pentru a ține seama de influența fasciculului laser asupra arcului electric (fig. 2.10). 

 

  

Fig. 2.10 – Rezultatele simulate şi experimentale ale modelarii unei surse de căldură 
echivalente pentru sudarea laser-WIG [29] 

Modelul necuplat [28,29] utilizează o distribuție de a energiei fasciculului laser în gaura de 

cheie de forma   cu  şi respectiv o distribuție de 

suprafață a energiei arcului de forma , unde: 

• uw este viteza de sudare 
• I0 este maximul densității de putere în centrul fasciculului laser 
• r0 este raza fasciculului laser 
• κν este coeficientul de absorbție radiativă 
• V este tensiunea arcului electric 
• I este curentul de sudare 
• η este randamentul procesului 
• ra este raza arcului electric 

 
Modelul elaborat explică fenomenele legate de creşterea pătrunderii la cuplarea hibridă a 
celor două procese, precum şi modul de variație al acesteia funcție de curentul de sudare 
(creştere a pătrunderii cu creşterea curentului de sudare urmată de scăderea acesteia cu 
creşterea curentului, explicată prin lățirea arcului electric şi absorbția fasciculului laser. 

Un studiu similar [35], a dezvoltat un model pentru o sursă termică echivalentă pornind de la 
evaluarea efectelor sinergice ce apar în procesul de sudare utilizând simularea cu element 
finit pentru a evalua efectul fiecărei surse asupra celeilalte. Modelele elaborate pentru fiecare 
sursă termică în parte au corespuns relativ bine cu măsurătorile experimentale, dar sursa 
combinată modelată nu a putut descrie cazul cuplării hibride, decât cu modificarea distribuției 
parametrilor (fig. 2.11) – observație ce relevă influența transferului termic de tip convecție în 
baia de metal topit. 
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Fig. 2.11 – Forma experimentală şi prezisă a cusăturii după adaptarea modelului hibrid 
cuplat [35] 

Un alt model matematic ce permite simularea dezvoltării băii de sudare şi dinamica 
procesului laser-MIG în condiții staționare a fost dezvoltat de [34]. Modelul a permis 
calcularea curgerii materialului ținând cont de tensiunile superficiale, iar prin introducerea 
efectului de cuplare a celor două surse (lățimea plasmei) a fost posibilă simularea formei şi 
caracteristicilor tranzitorii a băii de metal topit, geometria pentru cusăturilor calculate/simulate 
fiind aproape de valorile măsurate experimental (fig. 2.12). 

 

Fig. 2.12 [34] 

Un alt tip de modelare întâlnit în literatura studiată [36], utilizează analiza statistică a 
parametrilor de proces prin utilizarea programării experimentale, pentru determinarea 
factorilor cei mai importanți asupra caracteristicilor îmbinărilor sudate realizate, obținerea 
unor modele polinomiale ce descriu variația funcției/funcțiilor obiectiv în domeniul investigat, 
precum şi pentru determinarea zonelor de optim. O astfel de modelare reduce consumurile 
de materiale şi timp pentru un proces atât de complex şi cu un număr ridicat de parametri, 
dar rezultatele obținute nu pot fi extinse în afara domeniul experimental investigat. 
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În acelaşi timp, literatura studiată arată interesul deosebit în studierea continuă [30,37] a 
fenomenologiei proceselor de sudare hibride laser-arc prin vizualizarea curgerii băii de 
sudare. Aceste modele au stat la baza stabilirii principalelor cauze în apariția unor 
imperfecțiuni, corectarea acestora şi în evaluarea caracteristicilor geometrice ale cusăturilor. 

Având în vedere cele prezentate în capitolul 2 se poate concluziona că modelarea 
proceselor de sudare hibride prezintă un interes major, dar că în acelaşi timp rezultatele 
obținute sunt limitate. 

Deşi interacțiunea fasciculului laser cu materialul şi structura arcului electric au fost explorate 
mai mult sau mai puțin în detaliu, înțelegerea interacțiunilor specifice proceselor de sudare 
hibride laser-arc, a influenței acestora asupra formării cusăturii şi a stabilității procesului este 
doar la început. Deoarece modelarea statistică şi studierea prin metode vizuale a dinamicii 
băii de sudare au dat rezultate în optimizarea procedeelor hibride, cele două metode vor fi 
utilizate în cadrul prezentului proiect pentru studierea procesului laser-WIG (microWIG) 
pulsat. 

Pentru realizarea programului experimental avut în vedere necesar studierii dinamicii 
procesului acestei variante a procedeelor de sudare hibride, în această fază au fost realizate 
ajustările necesare echipamentelor existente, iar pentru verificarea acestor ajustări au fost 
efectuate experimentări preliminare. 

Capitolul 3 prezintă ajustările constructive realizate pentru a putea efectua programul 
experimental avut în vedere precum şi cum au fost efectuate experimentările preliminare 
pentru verificarea ajustărilor. 

Soluţie de principiu pentru montajul experimental – robot cartesian YAMAHA FXYX-A1 

Pentru realizarea programului experimental de sudare prin procedeul hibrid Laser – 
WIG/microWIG pulsat, în cadrul temei s-au efectuat o serie de ajustări pentru utilizarea 
echipamentelor din cadrul laboratorului în mod flexibil, funcție de aplicația necesară (sudare 
FL, tăiere FL, sudare hibridă). Soluţia constructivă compusă în principal din următoarele 
componente, figura 3.1: 

- sursa fascicul laser (1)   

- sursă de sudare cu arc electric  tip GL 80 I–H MICRO PLASMA–TIG (2) 

- cap de sudare laser (3) 

- masă suport inerţială (4) 

- exhaustor tip KEMPER Dusty (5) 

- poziţioner cap de sudare (6) 

- robot cartesian pentru asigurarea deplasării probelor de sudat 
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Figura 3.1. Soluţie de principiu pentru montajul experimental 

Pentru varianta de deplasare robotizată au fost efectuate adaptări unui robot FANUC ARC 
Mate 100 iC. Aspectul general este prezentat in figura 3.2. 

Pentru a verifica daca ajustările efectuate în prezenta fază asigură modificarea parametrilor 
geometrici de proces ce vor fi ajustați în cadrul programului experimentali a fost efectuate 
următoarele experimentări preliminare: 

• treceri cu fascicul laser în regim pulsat la putere medie de ieşire mică pentru 
verificarea alinierii în acelaşi plan a capului de sudare cu fascicul laser şi a 
capului de sudare WIG 

• experimentări cu procedeul hibrid laser-WIG pentru verificarea posibilității 
reglării distanței dintre cele două procese precum şi pentru verificarea reglării 
unghiului dintre capul WIG şi capul de sudare laser. 
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Fig. 3.2 – Echipamentele pentru manipulare 

Experimentările preliminare efectuate au relevat faptul că ajustările efectuate permit reglarea 
parametrilor geometrici în domeniile specificate şi că sistemul poate fi utilizat în bune condiții 
pentru programul experimental. Aspectul vizual al materialului de bază afectat de astfel de 
treceri este prezentă în figura 3.3. 

 

Fig. 3.15 – Aspectul vizual al experimentărilor preliminare pentru verificarea soluției 
constructive 

(treceri cu fascicul laser si treceri laser-WIG pulsat) 
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Lucrarea se încheie cu principalele concluzii şi cu bibliografia aferentă. 

Studiul efectuat a relevat situaţia actuală şi direcţiile actuale de cercetare în domeniul 
modelării procedeului de sudare hibrid LASER-ARC, rezultatele obținute şi limitările acestora 

Literatura studiată a arătat că interacțiunea fasciculului laser cu materialul şi structura arcului 
electric au fost explorate mai mult sau mai puțin în detaliu, înțelegerea interacțiunilor 
specifice proceselor de sudare hibride laser-arc, a influenței acestora asupra formării 
cusăturii şi a stabilității procesului este doar la început 

Deoarece modelarea statistică şi studierea prin metode vizuale a dinamicii băii de sudare au 
dat rezultate în optimizarea procedeelor hibride, cele două metode vor fi utilizate în cadrul 
prezentului proiect pentru studierea procesului laser-WIG (microWIG) pulsat 

Ajustările constructive efectuate în prezenta fază cresc gradul de flexibilitate în utilizarea 
echipamentelor existente, oferind posibilitatea dezvoltării de aplicații industriale în domeniile: 
sudare cu fascicul laser în regim pulsat, tăiere cu fascicul laser în regim pulsat, sudare 
hibridă laser-WIG(microWIG) pulsat precum şi manipulare robotizată. 

Obiectivele propuse a fi realizate în această fază au fost realizate integral – acumularea 
know-how-ului în domeniul modelării sudării hibride laser-arc şi identificarea principalelor 
direcţii de aplicare a modelării procesului actuale. Experimentările preliminare efectuate au 
demonstrat că soluţia de principiu dezvoltată şi realizată în această fază, va permite 
derularea experimentărilor prevăzute a fi efectuate în faza următoare, pentru investigarea 
procesului de sudare hibrid. 

De aceea, se propune continuarea proiectului cu faza a 3 a: „Experimentări cu procedeul de 
sudare hibrid laser-WIG pulsat. Studiul dinamicii procesului.” cu termen 15.09.2009. 

 

 

Responsabil proiect 

Ing.fiz. Valentin Bîrdeanu 


