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Faza V: „Experimentări pentru stabilirea limitelor de control a procesului și a direcțiilor de 
optimizare.” 

Obiectivul fazei IV: 

 Cercetarea și dezvoltarea procesului de sudare hibrid LASER – WIG / microWIG – o 
situație particulară a procedeului de sudare hibrid de mare actualitate LASER-ARC. 

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: Limitele de control a procesului hibrid LASER-(micro)WIG pulsat. Soluție 
tehnică pentru optimizarea funcțională a sistemului experimental, este prezentat modul de 
stabilire a limitelor de control a procesului de sudare hibrid LASER-(micro)WIG pulsat, 
evaluarea limitelor de control pentru selectarea domeniului de experimentare de interes, 
precum și modalitatea de optimizare funcțională a sistemului hibrid proiectat și realizat.  

În urma analizei înregistrărilor video efectuate în cadrul programul experimental derulat 
pe parcursul proiectului urmate de caracterizarea și modelarea fenomenologică a noului proces 
de sudare hibrid, dar și prin efectuarea unui nou set de experimentări cu diferite combinații a 
parametrilor de proces WIG, LASER și respectiv specifici geometriei hibride a relevat câteva 
aspecte importante cu privire asupra limitelor de control ale procesului hibrid de sudare LASER-
(micro)WIG pulsat: 

• varianta pe care se va focaliza cercetarea este varianta WIG-LASER datorită 
faptului că această variantă a prezentat cel mai pregnant fenomenul de reducere 
a variației pătrunderii 

• fenomenele tranzitorii de cuplare hibridă a celor două procese specifică noului 
proces de sudare hibrid pot duce la situații în care procesul nu mai este hibrid 
(devine WIG ajutat de laser) pe toată durata sa pentru unele combinații ale 
parametrilor de proces 

• existență cuplării hibride pe tot parcursul procesului de sudare depinde atât de 
valorile parametrilor de proces (curent de bază – determinat de valorile stabilite 
pentru curentul mediu și ratei curentului mediu, puterea laserului în puls, durata 
pulsului, distanța dintre cele două procese, defazajul dintre două procese și 
respectiv valorile frecvențelor pentru cele două procese, unghiul dintre cele două 
procese), dar și de instabilitățile produse de efectele termice ale procesului hibrid 
asupra materialului de bază corelate cu asimetria circuitului magnetic 

• domeniul de frecvențe ale curentului de sudare de interes pentru cercetare este 
domeniul de frecvențe medii (și eventual mici pentru agitarea băii de sudare) – 
cu valori corelate cu frecvența de repetiție a pulsurilor laser, utilizarea unor 
frecvențe ale curentului de sudare în domeniul de frecvențe ridicate tinde să se 
comporte ca varianta laser pulsat – WIG nepulsat 

• experimentările efectuate au relevat apariția unor instabilități pe durata procesului 
de sudare cauzate în principal de deformarea materialului de bază, dar și de 
uzura electrodului de sudare sau de acumularea stropilor pe acesta 
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• utilizarea domeniul de frecvențe reduse pentru procesul WIG poate permite 
obținerea unei agitații crescute a băii, dar nu poate fi studiat decât în condițiile în 
care poate fi controlat defazajul dintre cele două procese pulsatorii 

Datorită acestor fenomene complexe și a efectelor acestora asupra stabilității procesului 
precum și datorită existenței unui echilibru fragil al cuplării hibride pentru situațiile în care 
valorile curentului de sudare mediu sunt reduse în combinație cu o rată a curentului redusă – 
necesare îmbinării unor materiale cu grosimi mici ce necesită utilizarea unor regimuri cu energie 
liniară redusă – în combinație cu faptul că sistemul experimental dezvoltat nu permite reglarea 
defazajului între cele două procese s-a hotărât elaborarea unei soluții tehnice care să 
optimizeze funcțional sistemul experimental în sensul reducerii erorilor de reglare a distanței 
hibride și respectiv a unghiului dintre cele două procese. 

 Sistemul este destinat reglării poziției capului WIG în raport cu capul de sudare laser. 
Sistemul a fost astfel conceput și proiectat încât să permită reglarea poziției capului WIG prin 
mișcări de translație și rotație, dar și fixarea și strângerea cât mai rigidă a acestuia în zona de 
lucru prescrisă (dorită). 

Sistemul experimental cap de sudare hibrid laser – WIG este prezentat în figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Dispozitiv cap de sudare hibrid laser –WIG 

Cap de sudare 
laser 

Dispozitiv de fixare și 
reglare cap WIG 

Cap de sudare 
WIG 
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 Dispozitivul de fixare și reglare cap WIG (figura 2.2), este compus în principal din 
următoarele module / repere principale:  

• Unitatea de translație I – asigură mișcarea liniară pe verticală (pe direcție paralelă 
cu axa capului de sudare laser) – figura 2.2. Elementul în mișcare (ghidajul 
dreptunghiular, poziția 1) și totodată capul de sudare WIG, se deplasează în plan 
vertical prin culisa 4, realizată în brida de construcție specială fixată pe capul de 
sudare laser.  

Cursa pe verticală este c1 = max. 200 mm. 

 

  

Figura 2.2. Dispozitiv de fixare și reglare cap de sudare WIG 

 

• Sistem mecanic dublu articulat (figura 2.2, poziția 3) asigură reglaje grosiere 
combinate, liniare și unghiulare ale poziției senzorului într-un plan vertical care 
conține axa de simetrie a acestuia.  

Spre deosebire de varianta anterioară sistemul experimental cap de sudare hibrid laser 
–  WIG permite în plus: 

• autonomie mai mare de reglare a poziției capului WIG în raport cu capul de sudare 
laser, pe direcția axei de simetrie a acestuia; 
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• un reglaj fin, de mare precizie, în plan vertical, pe o direcție paralelă cu axa capului 
de sudare laser; 

• un reglaj mai precis al unghiului dintre capul de sudare WIG și capul de sudare 
laser. 

După efectuarea ajustărilor constructive, au fost verificate îmbunătățirile funcționale ale 
sistemului experimental în ceea ce privește controlul reglajelor pentru valorile unghiului hibrid și 
a distanței hibride prin efectuarea unui set de experimentări care au relevat îmbunătățirile 
funcționale aduse de această soluție tehnică. 

Capitolul 3: Program experimental pentru stabilirea direcțiilor de optimizare a procesului 
de sudare hibrid LASER-(micro)WIG pulsat, prezintă programul experimental proiectat pentru 
stabilirea direcțiilor de optimizare a procesului de sudare hibrid LASER-(micro)WIG pulsat, 
precum și rezultatele obținute în urma analizelor efectuate și a interpretării acestora. Rezultatele 
obținute au permis stabilirea factorilor de influență semnificativi, reducerea numărului de 
variabile de proces ce sunt importante din punct de vedere statistic pentru optimizarea 
procesului și deci a direcțiilor de optimizare. 

Rezultatele analizelor efectuate au permis selectarea variantei ce răspunde la obiectivul 
principal al dezvoltării noului proces hibrid – atenuarea variației de pătrundere – varianta ce are 
procesul WIG pulsat ca proces conducător precum și domeniul de frecvențe ale curentului WIG 
de interes – domeniul de frecvențe medii, în zona frecvenței de repetiție a pulsurilor laser. 

Pe de altă parte, este de așteptat ca parametrii de proces laser să influențeze procesul 
hibrid, dar și cuplările tranzitorii cu impact asupra caracteristicilor geometrice ale sudurii 
realizate. De aceea, programul experimental avut în vedere  iar în această fază completează 
cercetările efectuate pentru a completa imaginea de ansamblu a noului proces de sudare hibrid 
și pentru a stabili direcțiile de optimizare a acestuia. 

3.1. Proiectare program experimental 

Datorită numărului mare de parametri de proces, strategia experimentală utilizată pentru 
determinarea direcțiilor de optimizare s-a bazat pe programarea experimentală cu utilizarea 
experimentului de tip factorial – strategia Box – Wilson. 

Parametrii procesului de sudare hibrid pot fi grupați astfel: 

• parametri WIG: 
1. curent de sudare mediu (Imed) 
2. frecvența curentului de sudare WIG (Fwig) 
3. rata curentului WIG (ratWIG) 
4. curentul de bază și respectiv curentul de puls – determinați de combinația Imed – 

rata 
5. unghiul de înclinare al arzătorului – determinat de unghiul FL – WIG 
6. debit gaz de protecție 
7. distanța electrod – MB 

• parametri LASER: 
1. putere în puls (Pp) 
2. durata pulsului (dp) 
3. frecvența de repetiție a pulsurilor laser (FpL) 
4. puterea medie – determinată de combinația Pp – dp – FpL 
5. energia pulsului laser (determinată de combinația Pp – dp) 
6. debit gaz de protecție laser 
7. diametrul petei  focale 
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8. poziția focarului față de suprafața MB 
• parametri geometrici ai procesului hibrid 

1. unghiul FL –WIG (α) 
2. distanța hibridă (a) – distanța spot laser – arc WIG 

• parametri generali: 
1. viteza de sudare (vs) 
2. defazajul dintre procese 
 

Pentru programul experimental derulat în această fază au fost selectați un număr de 9 
parametri de proces ca factori de influență (FI) pentru evaluarea efectelor acestora asupra 
funcțiilor obiectiv (FO) și a stabilirii direcțiilor de optimizare a procesului. Selecția factorilor de 
influență a fost efectuată ținând cont de caracteristicile pe care aceștia trebuie să le 
îndeplinească - controlabili precis independent de restul parametrilor de proces.  

Pentru asigurarea trasabilității experimentărilor, materialul de bază utilizat a fost același 
ca și în programul experimental anterior – tablă de oțel aliat inoxidabil austenitic, tip EN 1.4301 
(X5CrNi18-10), de 3mm grosime. 

Chiar și în aceste condiții, numărul mare de factori de influență nu permite efectuarea 
unui experiment factorial complet și de aceea s-a decis aplicarea unui experiment factorial 
parțial prin utilizarea unei matrici de experimentare de tip Taguchi. O matrice de experimentare 
de acest tip permite reducerea numărului de încercări necesare (de la 512 la 16) având ca 
rezultat diagrama efectelor FI asupra FO și permite ierarhizarea factorilor de influență pentru 
determinarea direcțiilor de optimizare. 

Ordonarea factorilor de influență a fost efectuată de o așa manieră încât să fie reduse 
erorile de control a FI ( x1 – unghiul hibrid și respectiv x2 – distanța hibridă) și să permită în 
același timp evaluarea unor parametri de proces și a combinațiilor acestora cele mai intersante. 
Corespondența FI codificați – FI reali este prezentată în tabelul 3.1.1. 

Tabel 3.1.1 – corespondența FI codificați – parametri de proces 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

α 
[°] 

ahibrid 
[mm] 

vs 
[mm/s] Fwig [Hz] 

dp 
[ms] 

ratWIG 
[%] 

Iav 
[A] 

Pp[
W 

FpL 
[Hz] 

Nivele codificate FI 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2 2 2 2 2 2 2 2 

 - - - - - 3 3 3 

 - - - - - 4 4 4 

 

3.2 . Stabilire spațiu de experimentare. Experimentări pentru stabilirea direcțiilor de 
optimizare a procesului de sudare. 

După proiectarea matricii de experimentare s-a trecut la stabilirea limitelor spațiului 
multi-factorial de experimentare prin determinarea valorilor reale ale factorilor de influență. 
Pentru această, s-a ținut cont de rezultatele obținute anterior, au fost stabilite valori pentru 
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factorii de influență și au fost testate experimental situații extreme: combinații cu valori reduse 
ale aportului energetic liniar (regimuri ”slabe” – viteze de sudare mari) și respectiv cu valori 
ridicate ale aportului energetic liniar (regimuri ”tari” – viteză de sudare mică). 

Testele efectuate au fost evaluate din punct de vedere a stabilității procesului de sudare, 
dar și prin inspecția vizuală a sudurilor realizate (de ex. ardere a suprafeței sau topire 
insuficientă), iar după mai multe iterații au putut fi stabilite nivelele extreme ale spațiului multi-
factorial de experimentare precum și valorile pașilor de variație. De asemenea au fost studiate 
înregistrările video ale experimentelor de sudare pentru evaluarea intensității cuplării hibride 
dintre cele două procese, domeniul de interes fiind cel în care cele două procese sunt cuplate 
hibrid, rezultat prin stabilirea valorilor extreme ale distanței hibride și respectiv a curentului de 
sudare mediu. 

Astfel, a putut fi determinată matricea cu valori reale de experimentare, prezentată în 
tabelul 3.2.1. 

Nr. 
inc. 

Tabel 3.2.1 – Matricea de experimentare 

x1 

α [°] 

x2 

ahibrid 
[mm] 

x3 

vs 
[mm/s] 

x4 

Fwig 
[Hz] 

x5 

dp 
[ms] 

x6 

ratWIG 
[%] 

x7 

Iav 
[A] 

x8 

Pp[W
] 

x9 

FpL 
[Hz] 

1 38.5 1.4 2 15 2.6 36 15 1100 12 

2 38.5 1.4 2 15 3.2 66 21 1200 15 

3 38.5 1.4 2 21 2.6 66 27 1300 18 

4 38.5 1.4 2 21 3.2 36 32 1400 21 

5 38.5 2 3.6 15 2.6 36 21 1300 21 

6 38.5 2 3.6 15 3.6 66 15 1400 18 

7 38.5 2 3.6 21 2.6 66 32 1100 15 

8 38.5 2 3.6 21 3.2 36 27 1200 12 

9 48.5 1.4 3.6 15 2.6 36 27 1400 15 

10 48.5 1.4 3.6 15 3.2 66 32 1300 12 

11 48.5 1.4 3.6 21 2.6 66 15 1200 21 

12 48.5 1.4 3.6 21 3.2 36 21 1100 18 

13 48.5 2 2 15 2.6 36 32 1200 18 

14 48.5 2 2 15 3.2 66 27 1100 21 

15 48.5 2 2 21 2.6 66 21 1400 12 

16 48.5 2 2 21 3.2 36 15 1300 15 
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Din tabel se poate observa că au fost selectate combinații ale frecvențelor curentului 
WIG – frevența de repetiție a pulsurilor laser care să compenseze faptul că sistemul 
experimental existent nu permite sincronizarea celor două procese sau controlul defazajului 
dintre acestea. 

Parametri de proces păstrați constanți pe parcursul programului experimental au fost 
următorii: 

• debit gaz de protecție laser (Ar99%): 12l/min 
• debit gaz de protecție (Ar99%) WIG: 12l/min 
• presiune duză ”cross-jet” laser: 2.5bar 
• diametru petei focale laser: 0.6mm 
• poziție pată focala laser: pe suprafața MB 

 

Odată stabilită matricea de experimentare, s-a trecut la efectuarea încercărilor și la 
prelevarea de epruvete pentru analiza caracteristicilor geometrice ale sudurilor realizate. Pe 
parcursul derulării programului experimental au fost făcute observații cu privire la stabilitatea 
procesului de sudare, dar și prin monitorizarea tensiunii de sudare.  

 În figura 3.2.1 se prezintă un exemplu al aspectului macroscopic (secțiune transversală 
și respectiv longitudinală) pentru îmbinarea T10. 

  

Fig. 3.2.1 – T10 

3.3. Evaluarea importanței factorilor de influență asupra funcțiilor obiectiv selectate 

Prelucrarea datelor experimentale a fost efectuată cu un software specializat (Statistica) 
ce permite trasarea diagramei efectelor, valorile măsurate ale funcțiilor obiectiv fiind prezentate 
în tabelul 3.3.1. 

Pe lângă FO măsurate direct pe probele prelevate, a mai fost utilizată o funcție obiectiv 
calculată – amplitudinea de variație a pătrunderii efective: diferența dintre pătrunderea 
măsurată în secțiunea longitudinală și pătrunderea efectivă. De asemenea, a fost efectuată o 
evaluare a diferențelor dintre valorile măsurate pe secțiunile transversale și respectiv 
longitudinale pentru evaluarea dimensiunii erorilor sistematice cauzate de fie de instabilitățile 
din timpul procesului de sudare, dar și de prelucrarea dificilă a epruvetelor de dimensiuni 
reduse. Aceste date sunt prezentate în tabelul 3.3.2. 
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Tabel 3.3.1 – Valorile măsurate ale FO 

FO Probe transversale Probe longitudinale 
Nr. 
inc. Ls p Ph Lh Pmax Pef dv Obs: 

1 0.93 0.76 0.26 0.57 0.81 0.7 0.16 fara pori 
2 1.18 1.24 0.4 0.72 1.17 1.06 0.11 pori 
3 1.81 1.49 0.56 1.13 1.16 1.02 0.14 fara pori 

4 2.56 1.96 0.87 1.67 1.6 1.44 0.02(0) pori mari - sudura aprox. 
continua 

5 1.24 1.03 0.35 0.72 1.16 1.02 0.17 incluziuni 
6 1.22 1.31 0.44 0.7 1.44 1.26 0.23 pori 
7 1.43 1.11 0.57 0.78 1.16 0.91 0.26 pori 
8 1.7 1.41 0.79 0.75 1.08 0.89 0.27 pori mari 
9 2.24 1.65 0.94 1.68 1.87 1.71 0.22 2 pori 

10 1.83 1.56 0.67 1.16 1.49 1.34 0.16 2 pori 
11 1.21 1.3 0.35 0.75 1.25 1.14 0.16 fara pori 
12 1.09 1.24 0.37 0.86 1.46 1.19 0.23 fara pori 
13 1.7 1.43 0.62 1.14 1.55 1.34 0.26 pori 
14 1.83 1.4 0.44 1.25 1.53 1.4 0.3 pori 
15 1.4 1.14 0.42 0.68 1.02 0.88 0.23 fara pori 
16 1.09 1.17 0.31 0.69 1.28 1.11 0.15 pori 

 

Tabel 3.3.2 – Valorile amplitudinii de variație a Pef și evaluarea diferențelor valorilor 
măsurători longitudinale / transversale 

 FO calculată 
Amplit. Pef 

Evaluari 
masuratori transv. 

/ longit. 
Dif. % 

Nr. inc. Pmax. - Pef. 
[mm] 

Pmed. == (p 
+Pmax)/2 

Dif. Masuratori 
"p" transv - longit. 

[mm] 

diferente % 
(Dif / 

Pmed)*100 
1 0.11 0.785 -0.05 -6.369426752 
2 0.11 1.205 0.07 5.809128631 
3 0.14 1.325 0.33 24.90566038 
4 0.16 1.78 0.36 20.2247191 
5 0.14 1.095 -0.13 -11.87214612 
6 0.18 1.375 -0.13 -9.454545455 
7 0.25 1.135 -0.05 -4.405286344 
8 0.19 1.245 0.33 26.5060241 
9 0.16 1.76 -0.22 -12.5 

10 0.15 1.525 0.07 4.590163934 
11 0.11 1.275 0.05 3.921568627 
12 0.27 1.35 -0.22 -16.2962963 
13 0.21 1.49 -0.12 -8.053691275 
14 0.13 1.465 -0.13 -8.873720137 
15 0.14 1.08 0.12 11.11111111 
16 0.17 1.225 -0.11 -8.979591837 
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Diagramele efectelor asupra Ls  este prezentată în figura 3.3.1, iar în figura 3.3.2 este 
prezentată evoluția unei funcții obiectiv, dar și corelații între evoluția unor perechi de valori ale 
valorilor acestora. 

 

Fig. 3.3.1 – Diagrama efectelor asupra Ls 

 

Fig. 3.3.2 – Corelația evoluției Ls; p 
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Analizele macroscopice au relevat existența porilor în sudură, fenomen specific sudării 
cu fascicul laser în regim pulsat și datorat închiderii periodice a găurii de cheie, dar în număr 
relativ mic. Pe de altă parte, o parte din regimurile utilizate nu au produs pori vizibili în secțiunile 
transversale sau longitudinale ceea ce relevă efectul cuplării hibride a celor două procese 
asupra stabilității procesului de sudare corelată cu o agitație mai crescută a băii de sudare și o 
lățime crescută în zona inferioară a sudurii. 

Se precizează că pentru încercarea 4, combinația de parametri de proces a produs o 
sudură aproximativ continuă, în limita erorilor de prelevare/prelucrare și a erorii de măsurare 
(0.02mm). Diferența de pătrundere a fost stabilită totuși pe spoturi cu o pătrundere mai mare 
decât majoritatea – cauzate probabil de instabilități în timpul procesului de sudare sau de 
cuplări rezonante ale frecvențelor celor două procese. 

Sintetic, factorii de influență semnificativi pentru funcțiile obiectiv avute în vedere sunt 
următorii: 

• Ls: X7, X8, X9 si eventual X2 
• p: X7, X8, X9, X5 si X2 
• Ph: X2, X3, X6, X7, X8 și X9 (eventual X5) 
• Lh: X1, X2, X6, X7, X8 și X9 
• Pmax: X1, X4, X5, X7, X8, X9 (eventual X3) 
• Pef.: X1, X4, X5, X7, X8 și X9 
• Dv: X1, X2, X3, X7, X8, X9 
• Pmed (calculat long.-transv.): X1, X2, X5, X7, X8 și X9 

Se poate observa din analiza rezultatelor obținute faptul că se poate utiliza un număr 
mai redus de factori de influență pentru optimizarea procesului, optimizare avută în vedere 
pentru faza următoare. 

3.4. Direcții de optimizare ale procesului 

Pe baza rezultatelor obținute în urma analizelor și măsurătorilor efectuate se pot stabili 
următoarele direcții de optimizare pentru funcțiile obiectiv avute în vedere: 

• Pentru Pef: 
1. unghiul dintre capul laser si capul WIG – α [˚] 
2. frecvența curentului de sudare WIG – Fwig [Hz] 
3. durata pulsului – dp [ms] 
4. Curentul mediu – Iav [A] 
5. puterea în puls – Pp [W] 
6. frecvența de repetiție a pulsurilor laser – FpL [Hz] 
7. optimizare == maximizare valorii 

• Pentru Ls: 
1. Curentul mediu – Iav [A] 
2. Puterea în puls – Pp [W] 
3. Frecvența de repetiție a pulsurilor laser – FpL [Hz] 
4. distanța hibridă – a [mm] 
5. optimizare == minimizare sau maximiare functie de aplicație 

• Pentru Pmed (calculat long.-transv.): 
1. unghiul dintre capul Laser si capul WIG – α [˚] 
2. distanța hibridă – a [mm] 
3. durata pulsului – dp [ms] 
4. Curentul mediu – Iav [A] 
5. Puterea în puls – Pp [W] 
6. Frecvența de repetiție a pulsurilor laser – FpL [Hz] 
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• Pentru p: 
1. Curentul mediu – Iav [A] 
2. Puterea în puls – Pp [W] 
3. Frecvența de repetiție a pulsurilor laser – FpL [Hz] 
4. durata pulsului – dp [ms] 
5. distanța hibridă – a [mm] 

Pentru optimizare pot fi avute în vedere atât combinații Pef mare și Ls mic, dar și Pef 
mare și Ls mare funcție de aplicația specfică. Faza viitoare va trata optimizarea procesului care 
va fi efectuată utilizând aceeași strategie de experimentare, dar cu utilizarea unor experimente 
factoriale care să permită determinarea modelelor de variație a principalelor funcții obiectiv – 
pătrunderea efectivă și lățimea la suprafața sudurii. 

Lucrarea se încheie cu capitolul 4 în care sunt prezentate principalele concluzii: 
• În urma analizei înregistrărilor video efectuate în cadrul programul experimental 

derulat pe parcursul proiectului urmate de caracterizarea și modelarea 
fenomenologică a noului proces de sudare hibrid, dar și prin efectuarea unui nou 
set de experimentări cu combinații au putut fi stabilite limitele de control ale 
noului procedeu hibrid de sudare. 

• Analiza efectuată a determinat elaborarea unei soluții tehnice pentru 
îmbunătățirea funcțională a sistemului de experimentare proiectat și realizat, în 
sensul reducerii erorilor experimentale în ceea ce privește rigiditatea 
dispozitivului hibrid și controlului parametrilor geometrici hibrizi (unghiul FL – 
WIG și respectiv distanța hibridă) 

• Pentru stabilirea direcțiilor de optimizare a procesului a fost utilizată o strategie 
de experimentate de tip Box-Wilson bazată pe utilizarea experimentului de tip 
factorial. 

• Numărul mare de factori de influență a determinat utilizarea unui experiment 
factorial parțial cu o matrice de experimentare de tip Taguchi. 

• Analiza măsurătorilor efectuate în secțiune transversală și respectiv longitudinală 
a sudurii pe probele prelevate din trecerile realizate au permis stabilirea factorilor 
de influență semnificativi pentru fiecare dintre valorile ce caracterizează 
geometria sudurii și deci a direcțiilor de optimizare a procesului. 

• Din punct de vedere a pătrunderii efective – mărimea cea mai importantă pentru 
procesul de sudare, factorii de influență semnificativi sunt: unghiul hibrid, 
frecvența WIG, durata pulsului, curentul mediu de sudare, puterea laser în puls și 
frecvența de repetiție a pulsurilor 

• Se consideră că obiectivele prezentei faze au fost atinse în totalitate și se 
propune continuarea proiectului cu faza ”Optimizare proces si experimentări 
exploratorii pe materiale avansate noi.” 

1. Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru continuarea 
proiectului: 

 Obiectivele propuse a fi realizate în această fază au fost realizate integral -  stabilirea 
limitelor de control ale noului proces de sudare hibrid propus precum și stabilirea direcțiilor ce 
trebuie urmate pentru optimizarea procesului prin derularea unui program experimental. 
 Datele acumulate în cadrul prezentei faze vor permite, în faza următoare cu titlul 
”Optimizare proces si experimentări exploratorii pe materiale avansate noi”, în care va fi derulat 
un program experimental pentru optimizarea noului proces de sudare hibrid precum şi îmbinări 
test pe materiale avansate noi cu acest procedeu.  
 

Responsabil proiect 
       Ing.fiz. Valentin Bîrdeanu 


