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Faza IV: „Caracterizare şi modelare proces.” 

Obiectivul fazei IV: 

 Analize specifice ale probelelor experimentale efectuate, modelare fenomenologică și 
stabilirea de relații caracteristici geometrice treceri sudate – parametri de proces. 

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: Caracterizarea procesului de sudare hibrid LASER-WIG pulsat, sunt 
prezentate principalele caracteristici ale acestei noi variante a procedeului de sudare laser-
arc, stabilite în urma studierii înregistrărilor video efectuate în faza anterioară și a analizelor 
efectuate în prezenta faza. 

Daca pentru cazul în care procedeul WIG este nepulsat fenomenele tranzitorii sunt 
influențate doar de frecvența de repetiție a pulsurilor laser corelate cu viteza de sudare și 
dimensiunea spotului laser (rata de suprapunere a spoturilor) – fenomenul de creare și 
închidere a găurilor de cheie, iar cuplarea hibridă depinde în principal de distanța dintre 
procese, în cazul procedeului laser-WIG pulsat (laser pulsat – WIG pulsat), deși a fost pus în 
evidență principalul fenomen al procedeelor de sudare hibride laser-arc (devierea arcului 
electric către plasma generata de laser), pot fi distinse trei situații tranzitorii: 

• cuplarea laser-arc electric pe durata curentului de bază (fig. 2.2a) 
• cuplarea laser-arc electric pe durata curentului de vârf (fig. 2.2b) 
• cuplarea laser-arc electric pe durata tranziției curent de bază – curent de vârf și 

respectiv curent de vârf – curent de bază (fig. 2.2c) 

   

a    b     c 

Fig. 2.2 – Fenomenele tranzitorii de cuplare fascicul laser – arc WIG pulsat: a – pe durata 
curentului de bază; b – pe durata curentului de vârf; c – la tranziția curent de vârf – curent de 

bază 

Mai mult, aceste cuplări tranzitorii, sunt influențate de combinația frecvența de repetiție a 
pulsurilor laser – frecvența pulsurilor WIG și rata curentului de sudare WIG ce determină 
durata curentului de bază și durata curentului de vârf, fenomen pus în evidență de 
experimentările în care s-a observat creșterea dimensiunii băii de sudare la intervale 
regulate. 
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Deoarece, pe lângă dependența de puterea fasciculului / energia pulsului laser și respectiv 
curentul de sudare, intensitatea cuplării hibride fascicul laser – arc electric depinde de 
configurația geometrică a sistemului hibrid (distanță hibridă și respectiv unghi fascicul laser – 
cap de sudare WIG) este de așteptat ca aceste fenomene tranzitorii să aibă o influență 
asupra stabilității procesului hibrid și respectiv asupra caracteristicilor cusăturii,  chiar daca 
cuplajul este hibrid pentru varianta în care se utilizează WIG nepulsat la un curent de aceași 
valoare cu curentul mediu al procesului WIG pulsat. Acest lucru a fost pus în evidență atât 
prin studierea înregistrărilor video ce au permis vizualizarea unor situații în care cuplajul 
hibrid este aproape insesizabil sau nu mai are loc (distanță relativ mare între arcul electric și 
spotul / plasma generată laser),  dar și de variațiile de temperatură în zona monitorizată cu 
camera termografică, fig. 2.3-1. 

Rezultatul acestor fenomene tranzitorii asupra stabilității procesului au putut fi evidențiate 
atât de prezența unor stropiri în timpul experimentărilor de sudare, dar și de aspectul vizual 
al suprafeței cusăturilor realizate (fig. 2.4) precum și de aspectul macroscopic transversal 
(fig. 2.5) și respectiv longitudinal unde au putut fi observați pori de dimensiuni relativ mari, 
dar și variații ale pătrunderii cusăturii. 

 

Figura 2.4 – Aspectul vizual al suprafeței cusăturilor 
Iav=20A (rata curentului WIG: 40% la 60%; frecveța WIG: 1-15Hz) 

 

 

Fig. 2.5 – Pori vizibili în secțiunea transversală 

 

Un alt efect al scăderii tranzitorii a cuplării hibride și implicit al efectului de stabilizare a 
arcului electric a fost pus în evidență de aspectul macroscopic al unor secțiuni transversale 
ale cusăturilor realizate la care s-a observat o topire asimetrică la frecvență medie (15Hz) a 
curentului WIG deși la frecvență redusă (1Hz) cusătura a fost simetrică. 

La creșterea curentului mediu de sudare (Iav=20A), variația curentului electric de sudare în 
combinație cu repetiția pulsurilor laser duc la o creștere a agitației băii de sudare având ca 
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efect diferențierea mai clară a zonelor băii solidificate WIG și respectiv laser (fig. 2.8). 
Utilizarea unei frecvențe mari pentru curentul WIG (150Hz), la aceeași configurație 
geometrică a sistemului de sudare hibridă și la aceeași parametri de sudare nu a avut ca 
efect creșterea pătrunderii, ci doar a dus la o zonă influențată termic mai pronunțată 
(fig. 2.8b). 

 

    

a     b 

Fig. 2.8. Aspect macroscopic transversal 
WIG: a – Iav=20A, 15Hz; b – Iav=20A, 150Hz 

Comparativ, pentru varianta laser pulsat – WIG nepulsat, forma cusăturii obținute este 
similară cu cele prezentate în literatura de specialitate, iar varianta recomandată pentru 
utilizare este cea WIG-LASER deoarece pătrunderea cusăturii este sensibil mai mare. 

Pe baza celor prezentate se poate concluziona că la cuplarea celor două procese pulsate, 
apariția fenomenelor tranzitorii fac procedeul mai dificil de controlat, dar că efectul de cuplare 
poate fi utilizat pentru controlul pătrunderii efective specifice procesului de sudare laser 
pulsat și respectiv pentru controlul agitației băii de sudare. Zona recomandată a frecvențelor 
pulsurilor WIG este domeniul de frecvențe medii, domeniu în care a fost observată o creștere 
a pătrunderii, dar și o stabilizare mai pronunțată a arderii arcului WIG. Pe de altă parte, 
aceste fenomene tranzitorii permit utilizarea unor regimuri de sudare care fac posibil 
controlul pătrunderii efective precum și obținerea unei agitații a băii de sudare comune având 
ca efect creșterea pătrunderii cusăturii. 

De asemenea prin cuplarea frecvențelor de repetiție a pulsurilor celor două procese este 
posibilă obținerea unui nou efect sinergic – atenuarea variației pătrunderii cusăturii. 
Problema de rezolvat, din punct de vedere tehnologic, ține de sincronizarea pulsurilor celor 
două procese. 

Capitolul 3, prezintă rezultatele în urma analizelor și măsurătorilor efectuate influența 
parametrilor de proces asupra caracteristicilor geometrice ale cusăturii și modelarea  
acestora. 

Pe baza observațiilor din etapa anterioară au fost selectate pentru prelevare următoarele 
treceri: 

• varianta WIG-LASER pulsat: unghi 450, distanța hibridă 1.4 și respectiv 3mm, rata 
curentului WIG 60% pentru 3 valori ale curentului mediu de sudare – experimentări 
care au relevat stabilitate și nu au prezentat variații ale dimensiunii băii de sudare 

• varianta LASER-WIG pulsat: toate trecerile efectuate 



 
PN 09-160101: „Studiul procesului de sudare hibrid laser – WIG / microWIG 
în regim pulsat (laser pulsat şi respectiv WIG pulsat).” 

 

4 

• WIG-LASER și respectiv LASER-WIG pulsat cu variația vitezei de sudare și frecvențe 
ale curentului WIG 15 și respectiv 30Hz 

Modul de prelevare a probelor este prezentat în figura 3.1.1. Secțiunile longitudinale au fost 
utilizate pentru stabilirea influenței parametrilor de proces studiați asupra pătrunderii efective 
(determinată de zona de suprapunere a pulsurilor laser, iar secțiunile transversale pentru 
determinarea influenței parametrilor de proces asupra geometriei cusăturii realizate. 

 

Fig. 3.1.1 – Schema de prelevare a probelor 

Geometria secțiunii transversale a cusăturii a fost împărțită în patru elemente specifice: 
lățimea la suprafață (Ls), pătrunderea (maximă) - p, lățimea specifică procedeului WIG (Lh) 
și respectiv adâncimea specifică procesului WIG (ph), elemente ce au putut fi identificate în 
probele studiate. 

 

 

Fig. 3.1.2 – Elementele caracteristice geometriei cusăturii realizate cu procedeul hibrid 
LASER-WIG-LASER pulsat 

 

Pentru varianta LASER-WIG pulsat au putut fi observate următoarele: 

• variația lățimii la suprafață cu frecvența pulsurilor WIG a putut fi interpolată cu 
o funcție logaritmică care își schimbă tendința în scădere la valoarea unghiului 
de 600 (fig. 3.2.1) 

• variația pătrunderii a putut fi interpolată cu o funcție logaritmică doar pentru 
valoarea unghiului de 450 (scăzătoare) și 600 (crescătoare), pentru unghi mic 
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între fascicul laser și capul de sudare WIG poate fi observată o scădere la 
trecerea în domeniul frecvențelor medii (fig. 3.2.2) 

• pătrunderea specifică procesului WIG are o variație liniară la valori reduse a 
unghiului hibrid, își schimbă forma și sensul de variație cu creșterea la valori 
mari; se observă că la valori ridicate ale unghiului hibrid variația tinde către o 
limită inferioară 

• pătrunderea efectivă prezintă valori mari la frecvențe WIG mici și valori reduse 
ale unghiului dintre cele două procese; datele pot fi interpolate cu o funcție 
logaritmică cu schimbarea sensului de variație odată cu creșterea unghiului 
hibrid (fig. 3.2.4) 

 

 

Fig. 3.2.1 – Variația lățimii la suprafață a cusăturii funcție de frecvența pulsurilor WIG și 
unghiul dintre fasciculul laser și capul WIG 

 

Fig. 3.2.2 – Variația pătrunderii funcție de frecvența pulsurilor WIG și unghiul dintre fasciculul 
laser și capul WIG 
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Fig. 3.2.4 – Variația pătrunderii efective funcție de frecvența pulsurilor WIG și unghiul dintre 
fasciculul laser și capul WIG 

Pentru studierea influenței vitezei de sudare asupra caracteristicilor geometrice ale cusăturii 
au fost măsurați aceeași parametri geometrici pentru trecerile WIG-LASER pulsat și 
respectiv LASER-WIG pulsat la valori de 15 și respectiv 30Hz ale frecvenței curentului WIG. 
Câteva din rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în figurile 3.3.2 și 3.3.3. 
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Fig. 3.3.2 – Variația pătrunderii cu viteza de sudare 

 

Din graficele trasate s-au putut observa următoarele: 

• Ls prezintă variație liniară față de viteza de sudare la frecvența de 30Hz a 
pulsurilor WIG în cazul variantei LASER-WIG pulsat 

• pătrunderea prezintă o variație liniară față de viteza de sudare la frecvența de 
15Hz pentru varianta LASER-WIG pulsat 

• deși măsurătorile efectuate pe probele transversale au arătat o valoare mai mare a 
pătrunderii pentru varianta laser-WIG, această discrepanță este explicabilă datorită 
zonei de prelevare și prelucrarea probelor; acest lucru este susținut de 
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măsurătorile pătrunderii efective efectuate pe secțiunea longitudinală care relevă 
faptul că penetrarea are valori mai mari pentru varianta WIG-LASER pulsat 

• Lh, prezintă o variație liniară descrescătoare cu viteza de sudare la ambele 
frecvențe ale pulsurilor WIG pentru varianta LASER-WIG pulsat și respectiv 
crescătoare la 15Hz pentru varianta WIG-LASER 

• schimbările sens a variației la valoarea de mijloc a vitezei explicabilă creșterea 
instabilității procesului de sudare laser pulsat (fenomene tranzitorii) datorită 
reducerii gradului de acoperire a pulsurilor laser 

• pătrunderea efectivă are valori maxime pentru varianta WIG-LASER și viteză 
redusă, în același timp lățimea la suprafață având valori reduse 

• variația liniară a parametrului Lh pentru varianta L-W este consistentă cu 
observațiile asupra dinamicii procesului și tine de o scădere mai lentă a cuplării 
hibride odată cu creșterea vitezei de sudare 

 

Deoarece varianta WIG-LASER prezintă avantajul obținerii unor pătrunderi cu valori mai 
mari, dar și o influență mai ridicată a situațiilor tranzitorii analizele au vizat și studierea 
influenței curentului mediu de sudare (15, 20 și respectiv 28A) asupra caracteristicilor 
geometrice ale cusăturii, dar și a distanței dintre cele două procese (1.4 și respectiv 3mm) 
pentru valori ale unghiului dintre cele două procese de 450. Câteva din rezultatele 
măsurătorilor efectuate și interpolarea datelor sunt prezentate în figura 3.4.1. 

  
Fig. 3.4.1 – Variația Ls cu frecvența pulsurilor WIG 

 

Din variația parametrilor studiați pentru varianta WIG-LASER pulsat s-au pot observa 
următoarele: 

• pătrunderea efectivă are valori maxime în zona domeniului de frecvențe medii 
WIG odată cu creșterea curentului de sudare mediu atât la ambele valori ale 
distanței dintre procese cu excepția situației distanță mică între procese – curent 
de valoare relativ mică unde tendința este crescătoare cu creșterea frecvenței 
pulsurilor WIG 
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• pentru 3mm distanță între procese, odată cu creșterea curentului mediu de 
sudare la 28A variația lățimii la suprafață a cusăturii cu frecvența devine liniară 

• pătrunderea specifică procesului WIG are un maxim în domeniul de frecvențe 
medii a curentului de sudare pentru toate valorile de curent mediu la ambele 
valori ale distanței dintre procese cu excepția valorii de 28A a curentului mediu la 
distanță redusă între procese unde se observă o variație către o valoare limită 
inferioară 

• variația Ls fată de frecvența de repetiție a pulsurilor poate fi interpolată cu o 
funcție logaritmică la 20A curent mediu și distanța dintre procese de 1.4mm și 
devine exponențială cu o valoare limită la 28A în combinație cu o distanță de 
3mm între procese 

• parametrul Ph tinde logaritmic către o valoare limită cu variația frecvenței pentru 
o valoare de 1.4mm a distanței între procese 

• Lh variază logaritmic cu frecvența de repetiție a pulsurilor WIG la valorile de 20 și 
28A ale curentului mediu de sudare și 1.4mm distanță între procese 

• datele disponibile din probele longitudinale au permis de asemenea interpolarea 
cu o funcție logaritmică a pătrunderii efective funcție de frecvența de repetiție a 
pulsurilor WIG pentru distanță și curent mediu de valori reduse (1.4mm și 
respectiv 15A) 

 

Din prelucrarea datelor experimentale obținute în urma analizelor și măsurătorilor efectuate 
pe probele transversale și longitudinale și modelarea procesului pot fi trase următoarele 
concluzii principale: 

• pătrunderea efectivă are valori mai mari pentru varianta WIG-LASER în domeniul 
de frecvențe medii – prin cuplarea celor două procedee de sudare pulsate 

• principalele elemente de caracterizare ale geometriei cusăturii au putut fi 
modelate cu funcții matematice, dar nu pentru toate combinațiile de parametri de 
proces selectați, fie datorită interacțiunilor puternice dintre parametri de proces 
corelate cu instabilități ale procesului de sudare hibrid, fie datorită dificultăților de 
prelucrare a probelor prelevate 

• chiar dacă pătrunderea cusăturii a fost mai mare pentru varianta WIG nepulsat – 
laser pulsat (la curent de sudare cu valoare apropiata și cu putere medie laser 
mai mare), forma cusăturii este impune viteze de sudare reduse pentru a crește 
valoarea efectivă a pătrunderii prin creșterea gradului de acoperire a spoturilor 
laser; acest lucru însă implică creșterea instabilității procesului de sudare hibrid și 
reducerea productivității pentru situația în care pătrunderea efectivă este 
importantă pentru îmbinarea sudată 

• modelele de variație obținute prin interpolarea măsurătorilor efectuate vor permite 
estimarea parametrilor geometrici respectivi ai cusăturii la valori specifice ale 
parametrilor de proces 

• deoarece variația unor parametrii geometrici ai cusăturii nu a putut fi modelată 
pentru regiunea de interes a frecvenței pulsurilor WIG, programul experimental 
viitor va cuprinde un set suplimentar de experimentări și analize pentru 
verificarea ipotezelor legate de instabilitatea procesului 

 

Pe lângă fenomenele sinergice cunoscute la cuplarea hibridă a procedeului de sudare cu 
fascicul laser și cu arc electric, această nouă variantă prezintă câteva particularități legate de 
fenomenele tranzitorii prezentate în capitolul 2: 
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• daca la utilizarea unui fascicul laser în regim continuu și respectiv a unui arc 
electric nepulsat, în funcție de parametri celor două surse energetice și de 
configurația geometrică poate fi determinată, experimental, o distanță între 
procese la care cele două procese sunt cuplate hibrid, în cazul acestei noi 
variante distanța hibridă este influențată de modul de variație a celor două surse 
energetice în timp și spațiu fiind puternic influențată de modul de variație al 
curentului de sudare 

• interacțiunea dintre cele două procese de sudare este influențată de asemenea 
de modul de suprapunere a celor două variații temporale funcție de frecvența de 
repetiție a pulsurilor laser și respectiv pulsurilor WIG: pulsurile pot fi în fază sau 
decalate în timp ceea ce modifică dinamica băii de sudare 

• în cazul variantei WIG-LASER pulsat, fasciculul laser interacționează cu o baie 
de metal topit agitată care are ca efect o pătrundere mai mare a cusăturii însoțită 
de o lățire având ca efect creșterea pătrunderii efective, în domeniul de frecvențe 
medii a procesului WIG 

Deoarece numărul mare de variabile de proces face ca modelarea experimentală să fie 
dificilă, un model ce utilizează experimentul de tip factorial este recomandat. Pe de altă 
parte, în lipsa unor alte date referitoare la această nouă variantă de proces, a fost necesară 
derularea programului experimental și determinarea unor modele de variație pentru 
parametri geometrici ai cusăturii pentru fundamentarea noii variante de procedeu hibrid. 

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

• prin studierea achizițiilor video și termografice efectuate în faza anterioare 
precum și analiza macroscopică a probelor efectuate a putut fi caracterizată noua 
variantă de procedeu hibrid – LASER-WIG pulsat 

• analizele și măsurătorile efectuate pe probele prelevate în secțiune transversală 
și longitudinală au permis modelarea fenomenologică a procesului de sudare 
hibrid și determinarea unor funcții de variație a elementelor constitutive a 
cusăturilor sudate 

• măsurătorile efectuate au relevat faptul că pătrunderea efectivă are valori mari 
pentru varianta WIG-LASER pulsat în domeniul de frecvențe medii ale curentului 
de sudare WIG 

• deși, în condiții relativ similare, valoarea pătrunderii a fost mai mare pentru 
procedeul de sudare WIG-LASER cu WIG nepulsat, forma cusăturii implică 
utilizarea unor viteze reduse de sudare pentru obținerea unor pătrunderi efective 
comparative ceea ce implică instabilități ale procesului de sudare, dar și 
productivitate redusă. 

Obiectivele propuse a fi realizate în această fază au fost realizate integral prin efectuarea de 
analize specifice ale probelelor experimentale efectuate, modelare fenomenologică și 
stabilirea de relații caracteristici geometrice treceri sudate – parametri de proces. 

Datele acumulate în cadrul prezentei faze vor permite, în faza următoare cu titlul 
”Experimentări pentru stabilirea limitelor de control a procesului şi a direcţiilor de 
optimizare.”, prevăzută pentru anul 2010, cu experimentări care să stabilească principalele 
direcții de optimizare a procesului. 
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