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Faza III: „Experimentari cu procedeul de sudare hibrid laser-WIG pulsat. Studiul dinamicii 
procesului.” 

Obiectivul fazei III: 

 Planificarea și derularea unui program experimental cu procedeul de sudare hibrid 
LASER-WIG pulsat pentru studiul dinamicii procesului. 

REZUMAT 

Lucrarea este structurată pe 4 capitole: 

În capitolul 1: Introducere, sunt prezentate rezultatele obținute în fazele anterioare și cele 
preconizate a fi obținute în prezenta faza precum și modul lor de obținere. 

În capitolul 2: Prezentarea sistemului experimental pentru studiul dinamicii proiectului. 
Condiții generale de experimentare., este prezentat sistemul experimental utilizat pentru 
studiul dinamicii procesului de sudare hibrid LASER-WIG pulsat, modificările aduse pentru 
atingerea obiectivului asumat precum și condițiile generale de experimentare. 

Pentru studiul dinamicii procesului de sudare hibrid LASER-WIG (microWIG) pulsat a fost 
utilizat sistemul experimental proiectat și realizat în fazele anterioare, cu schimbarea sursei 
de sudare WIG cu una care a asigurat reglarea frecvenței pulsurilor pe un domeniu larg de 
variație (inclusiv zona de variație a frecvenței – KEMPPI MASTERTIG 2500 AC/DC. 

Pentru vizualizarea dinamicii procesului, la sistemul experimental modificat au fost adăugate 
două sisteme de achiziție / înregistrare video (unul cu captură perpendiculară pe zona de 
sudare montat pe capul optic de sudare cu camera CCD și unul cu înregistrare 
perpendiculară față de direcția de sudare) pentru vizualizarea băii de sudare comune laser - 
WIG, completat de măsurători termografice ale zonei procesate cu camerei termografice 
FLIR System A40, cu următoarele caracteristici principale: 

• Câmp vizual/ distanță focală minimă: 24° x 18° / 0.3 m 
• Rezoluţie spaţială (IFOV): 1.3 mrad 
• Sensibilitate termică la 50/60Hz: 0.08°C at 30 °C 
• Focus: Automat cu motor 
• Tip detector: „Focal Plane Array” (FPA), micro-bolometer nerăcit 
• Spectru radiaţii: de la 7.5 la 13 µm 
• Precizia de măsură (% la citire): ± 2°C or ± 2% 
• Mod de măsură: Punct, Zonă, Linie, Diferenţe 
• Corecţie automată a emisivităţii: Variabilă de la 0.1 la 1.0 
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Fig. 1 – Ansamblul experimental final cu 3 sisteme de achiziție video: CCD, camera video, 
camera termografică IR 

Pentru experimentări au fost decupate table din oțel aliat inoxidabil austenitic la dimensiunea 
de 150x35mm cu grosimi de 2 și respectiv 3 mm utilizate în funcție de setul de parametri de 
proces pentru evitarea pătrunderii totale a materialului de bază. Pe tablele decupate au fost 
efectuate treceri cu procedeul hibrid, marcate în funcție de varianta utilizată, de exemplu WL 
pentru varianta WIG-LASER, LW pentru varianta LASER-WIG, etc. pentru asigurarea 
trasabilității necesare efectuării analizelor prevăzute pentru faza următoare a proiectului. Cu 
fiecare probă au fost efectuate maxim 4 treceri pentru a se limita deformarea materialului de 
bază și influențarea caracteristicilor geometrice ale sistemului experimental. Pentru protecția 
băii de sudare a fost utilizat Ar 99%, atât pentru procedeul WIG cât și pentru procedeul de 
sudare cu fascicul laser în regim pulsat. Pentru toate experimentările distanța electrod WIG – 
piesă a fost 1.0mm, iar dimensiunea spotului laser 0.7mm. 

Capitolul 3,  prezintă principalele observații supra influenței parametrilor de proces asupra 
dinamicii procesului de sudare hibrid LASER-WIG pulsat, observații ce au putut fi stabilite în 
urma derulării programului experimental și studierea capturilor video efectuate. 

Pe baza unor experimentări efectuate anterior cu procedeul hibrid laser pulsat – WIG în 
curent continuu, ce au demonstrat creșterea adâncimii de pătrundere pentru varianta WIG-
LASER, a fost stabilită ordinea logică de experimentare: 

• experimentări preliminare pentru stabilirea zonei de experimentare (parametri de 
proces laser, parametri de proces WIG, parametrii specifici procesului hibrid) 

• experimentări cu varianta WIG-LASER 
• experimentări cu varianta LASER-WIG pulsat pe un set redus de combinații a 

parametrilor de proces utilizați la varianta WIG-LASER 
• experimentări WIG-LASER și respectiv LASER-WIG fără gaz de protecție laser 
• experimentări cu varianta LASER-WIG la viteze crescute de sudare 
• experimentări WIG-LASER / LASER-WIG cu cuplarea frecvențelor (frecvența 

pulsurilor WIG multiplu al frecvenței de repetiție a pulsurilor laser) 
Pentru stabilirea zonei de experimentare a fost efectuată o serie de experimentări 
preliminare cu realizarea unor treceri cu fascicul laser și respectiv doar cu procedeul WIG, 
pentru verificarea parametrilor de proces, urmată de cuplarea celor două procese și 
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stabilirea parametrilor de sudare pentru procedeul hibrid, dar și a vitezei de sudare pentru 
evitarea pătrunderii totale a probei. 

În figura 3.1.1 sunt prezentate un set de treceri pentru stabilirea zonei de experimentare, în 
figura 3.1.2, un detaliu al trecerilor respective, figura 3.1.3 prezintă un cadru din timpul 
procesului hibrid LASER-WIG în care se poate observa plasma generată de laser și devierea 
arcului WIG către aceasta, iar figurile 3.1.4 – 3.1.5 prezintă câteva cadre cu baia comună a 
procesului hibrid în care se poate observa devierea arcului WIG către zona fierbinte și modul 
cum această deviere influențează dinamica băii de sudare (curgerea, agitația și respectiv 
solidificarea). 

 

Fig. 3.1.1 – Experimentări pentru stabilirea zonei de experimentare 
(W – trecere WIG; L – trecere laser; WL – trecere WIG-LASER) 

 

Fig. 3.1.2 – Aspectul vizual al trecerilor pentru stabilirea zonei de experimentare (suprafață) 

 

Fig. 3.1.3 – Detaliu plasmă generată de fasciculul laser și devierea arcului WIG către 
fasciculul laser 
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Fig. 3.1.4 Creșterea curentului WIG și devierea către spotul laser 

 

Fig. 3.1.5 – Alungirea arcului WIG cu creșterea agitației băii de sudare 

Setul de experimentări preliminare a permis stabilirea zonei centrale de experimentare 
conform tabelului 3.1.1, iar variația temperaturii monitorizată în timpul procesului este 
prezentată în figura 3.1.6. 

 
Tabel 3.1.1 – Zona centrală de experimentare 

 
WIG Hibrid LASER 

Vs 

[mm/s] 

Imediu 

[A] 

FrecvW 

[Hz] 
rat[%] 

A 

[mm] 

Unghi 

[°] 

Pp 

[W] 

dp 

[ms] 

FrecvL 

[Hz] 

Ep 

[J] 

PmedieL 

[W] 

3.6 28 15 49 1.4 45 1400 3 15 4.2 63 

 

 
Fig. 3.1.6 – Variația temperaturii zonei băii comune WIG-LASER 
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Pentru studiul dinamicii variantei WIG-LASER pulsat s-au păstrat la aceeași valoare 
parametri laser (conform tabelului 3.1.1), dar cu modificarea parametrilor procedeului WIG și 
a configurației geometrice a procesului hibrid conform tabelului 3.2.1. 

Tabel 3.2.1 – Parametrii de proces investigați 

WIG Configurația geometrică 

Imediu: 15; 20; 28 A ”distanța hibridă” a: 1.4; 3; 6mm 

Frecv.: 1;15; 150 Hz Unghi FL-WIG: 30, 45, 60 grade 

Rata de umplere: 40; 60% 

 

Principalele observații asupra influenței parametrilor investigați asupra dinamicii procesului 
variantei WIG-LASER sunt următoarele: 

• stabilitatea procesului scade la valori mici ale curentului de sudare și a 
frecvenței pulsurilor WIG și cu creșterea distanței dintre cele două procese 
datorită cuplării slabe a celor două procese și tranziția către un proces ce nu 
mai e hibrid 

• odată cu scăderea gradului de cuplare și tranziția către un proces ce nu mai 
este hibrid are loc separarea băilor de sudare chiar la distanțe mici între cele 
două procese deși se poate observa o deviere redusă a arcului WIG către 
spotul / plasma generată laser. 

• în condițiile în care scade cuplarea celor două procese, asimetria magnetică a 
sistemului experimental utilizat (apariția suflajului magnetic), dar și gazul de 
protecție laser au dus la apariția unor devieri / pendulări ale arcului WIG față 
de direcția de sudare mai ales în zona curentului de bază (fig. 3.2.2) ce pot fi 
atenuate prin reducerea distanței dintre cele două procese corelată cu 
creșterea frecvenței WIG și ratei de umplere (fig. 3.2.1) 

 

Fig 3.2.1. Stabilizarea procesului la curenți mici (15A) și distanță redusă între procese prin 
creșterea ratei de umplere (de la 40% la 60%), a frecvenței pulsurilor WIG (1H la 15Hz) și 

combinarea celor două (15Hz cu 60%) 

  

Fig. 3.2.2 – Devierea arcului WIG datorită suflajului magnetic și a gazului de protecție laser 
în zona curentului de bază și stabilizarea acestuia prin creșterea ratei de umplere 
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• fenomenul de deviere a arcului dispare la utilizarea valorilor mari ale curentului 
mediu (fig. 3.2.3) datorită creșterii dimensiunii băii de sudare, dar și la valori 
diferite de 45° ale unghiului dintre FL și arzătorul WIG datorită modificării 
curgerii gazelor de protecție în zona băii de sudare (fig. 3.2.4) 
 

 
Fig. 3.2.3 – Lipsa suflajului magnetic la curenți mici și unghi FL-WIG 39°  

(stabilitatea crește cu creșterea frecvenței și ratei de umplere WIG) 
 

• la distanță redusă între cele două procese (1.4mm), creșterea curentului 
mediu în combinație cu frecvențe mici (1Hz) sau medie (15Hz) și rate de 
umplere mici pentru curentul WIG produce acumulări de metal topit și 
creșterea dimensiunii băii de sudare la intervale regulate (fig. 3.2.5), fenomen 
ce scade în intensitate cu creșterea ratei de umplere (fig. 3.2.5), dar și la 
frecvențe mari (150Hz) indiferent de valoarea ratei de umplere; înregistrările 
cu camera ccd au relevat faptul că dimensiunea băii de metal topit crește în 
zona curentului de vârf fapt ce este evidențiat și de monitorizarea efectuată cu 
camera termografică 

 

 

Fig. 3.2.5 – Creșterea dimensiunii băii de sudare la curenți mari (28A) și frecvențe mici (1Hz: 
1 și 2) și atenuarea fenomenului prin creșterea frecvenței pulsurilor WIG (15Hz: 3 și 4); (rata 

de umplere: 40% - 1 și 3; 60% - 2 și 4) 

•  fenomenul de creștere regulată a dimensiunii băii de sudare la creșterea 
curentului mediu de sudare, scade în intensitate cu creșterea distanței între 
procese (scăderea gradului de cuplare între procese)  
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• la valori mici (15A) ale curentului mediu de sudare și frecvență mică, cele 
două procese au fost decuplate la distanță de 3mm, rezultatul procesării fiind 
influențat doar de fasciculul laser, arcul WIG producând doar topiri superficiale 
ale materialului (fig. 3.2.8) deși în zona curentului de vârf a fost observată 
devierea arcului spre zona spotului laser 

Pentru studiul dinamicii procesului cu varianta LASER-WIG, curentul mediu de sudare a fost 
păstrat la valoarea de 20A, distanța dintre cele două procese la 3mm și au fost variați 
următorii parametri: 

• unghiul FL-WIG: 39, 45 și 60° 
• frecvența pulsurilor WIG: 1, 15 și 150Hz 
• rata de umplere WIG: 40 și 60% 

Principalele observații asupra dinamicii procesului variantei LASER-WIG sunt următoarele: 

• comparativ cu varianta WIG-LASER procesul a fost mai stabil cu mai puține 
stropiri, instabilități fiind observate la frecvență mică a curentului pulsat WIG 
datorită gazului de protecție laser 

• fenomenul de creștere a dimensiunii băii de sudare a fost prezent, dar mai 
puțin vizibil chiar la frecvență și rată de umplere mică a curentului pulsat WIG 

• devierile arcului WIG cauzate de gazul de protecție laser sunt corectate de 
pulsurile laser atât în zona curentului de vârf, dar și în zona curentului de bază 
(fig. 3.3.2 și 3.3.3). 

 

 

Fig. 3.3.2 – Atenuarea devierii arcului WIG de către pulsul laser în zona curentului de bază 
(I=20A, rataWIG=40%) 

   

Fig. 3.3.3 – Creșterea volumului arcului WIG datorită plasmei generate laser și devierea 
către spotul laser (I=20A, rataWIG=40%, FWIG=1Hz) 

• creșterea unghiului FL-WIG influențează fenomenul de creștere a dimensiunii 
băii de sudare – cu cât unghiul FL-WIG este mai mare cu atât fenomenul este 
mai atenuat la valori identice pentru restul parametrilor de proces datorită 
modificării curgerii gazelor de protecție ale celor două procese 
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Datorită faptului că înregistrările video efectuate au demonstrat o influență puternică a 
gazului de protecție laser asupra dinamicii procesului de sudare hibrid WIG-LASER / 
LASER-WIG ce pot duce la stingerea arcului WIG în anumite situații a fost efectuat un set de 
experimentări fără gaz de protecție laser, aspectul vizual al trecerilor realizate fiind prezentat 
în figurile 3.4.1 și respectiv 3.4.2. 

Experimentările cu varianta WIG-LASER pulsat au pus în evidență apariția unor oxidări 
superficiale mai intense asociate unei distanțe reduse între cele două procese comparativ cu 
aspectul vizual al trecerilor similare la care s-a utilizat gaz de protecție laser. Înregistrările 
video au relevat că procesul este de asemenea însoțit de stropiri  comparativ cu situația în 
care este utilizat gazul de protecție laser. 

 

Fig. 3.4.1 – Treceri WIG-LASER pulsat fără gaz de protecție laser – aspect vizual 

 

Fig. 3.4.2 – Treceri LASER-WIG fără gaz de protecție laser – aspect vizual 

În cazul variantei LASER-WIG pulsat s-a observat lipsa oxidărilor datorită protecției de gaz 
asigurată de arzătorul WIG și a fost pus în evidență fenomenul de creștere a dimensiunii băii 
de metal topit în zona curentului de vârf. De asemenea, la frecvență mare a pulsurilor WIG 
au fost observate instabilități ce sunt susținute de modul de variație a temperaturii zonei 
monitorizate (fig. 3.4.4). 

 
Fig. 3.4.4 – Variația temperaturii în zona monitorizată pentru varianta LASER-WIG la 

frecvență mare (150Hz) a pulsurilor WIG 
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Programul experimental a fost finalizat un set de experimentări ce a vizat testarea creșterii 
productivității prin creșterea vitezei de sudare și respectiv un set de experimentări ce a 
urmărit verificarea cuplării frecvenței pulsurilor WIG cu frecvența de repetiție a pulsurilor 
laser. 

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

• programul amplu de experimentări efectuat în prezenta fază a relevat 
principalele influențe ale parametrilor de proces asupra dinamicii procesului 
de sudare hibridă LASER-WIG pulsat 

• observațiile calitative stabilite în urma programului experimental derulat în 
prezenta fază vor fi completate cu analizele prevăzute a fi efectuate în faza 
următoare pentru stabilirea unor relații cantitative între parametri de proces și 
caracteristicile geometrice ale cusăturilor sudate obținute. 

Obiectivele propuse a fi realizate în această fază au fost realizate integral – acumularea 
know-how-ului asupra influenței parametrilor de proces asupra dinamicii procesului de 
sudare LASER-WIG pulsat permit stabilirea unor zone de lucru în care procesul este stabil și 
asupra care sunt parametrii de proces ce influențează puternic stabilitatea acestuia. 

Datele, în mare parte calitative, acumulate în cadrul prezentei faze vor fi completate, în faza 
următoare cu titlul ”Caracterizare şi modelare proces.”, termen 15.11.2009, cu analize 
specifice pentru determinarea unor relații cantitative între caracteristicile geometrice ale 
cusăturile realizate și parametrii de proces. 

Responsabil proiect 

Ing.fiz. Valentin Bîrdeanu 


