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Faza VI: „Optimizare proces și experimentări exploratorii pe materiale avansate noi.” 

Obiectivul fazei VI: 
 Optimizarea procesului de sudare hibrid LASER-WIG pulsat. 

REZUMAT 
Lucrarea este structurată pe 5 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: Optimizare funcțională proces de sudare hibrid LASER-WIG pulsat, este 
prezentat modul de realizare a unui sistem ce va permite sincronizarea și controlul defazajului 
frecvențelor celor două procese pentru optimizarea funcțională a noului proces de sudare hibrid. 

Pe baza rezultatelor obținute în urma derulării programului experimental din etapa anterioară a 
fost propusă o direcție de optimizare a procesului ce implică sincronizarea pulsurilor celor două 
procese, dar și controlul defazajului dintre ele, ceea ce ar permite controlul agitației băii de 
sudare, dar mai ales controlul intensității cuplării hibride dintre cele două procese pentru a evita 
situațiile tranzitorii în care interacțiunea dintre cele două procese nu mai este hibridă, situație în 
care procesul ar fi unul ”sudare WIG ajutată laser”. În urma studierii caracteristicilor celor două 
procese și a echipamentelor uzuale s-a stabilit ca procesul conducător să fie procesul WIG 
deoarece amorsarea cu înaltă frecvență implică instabilități la inițierea arderii arcului ce pot 
duce la desincronizarea celor două procese.  

Sunt propuse două metode / proceduri prin care să se realizeze un sistem de sincronizare a 
pulsurilor celor două procese, soluțiile de implementare fiind: 

A. cu fascicul laser pornit pentru amorsare facilă arc WIG 
1. inițiere fascicul laser (frecvență + durata puls - factor de umplere 

prestabilite – eventual regim slab din punct de vedere energetic) 
pentru aprindere facilă WIG 

2. amorsare WIG HF 
3. timp pentru stabilizare arc WIG la frecvență și factor de umplere 

prestabilite 
4. sesizare stabilizare arc WIG 
5. oprire și pornire sincronă cu frecvența WIG a pulsurilor laser (cu / fără 

defazaj prestabilit) 

B. cu pornire directă WIG 
1. amorsare WIG cu frecvență și rată de umplere prestabilită 
2. timp pentru stabilizare arc 
3. sesizare stabilizare ardere arc WIG 
4. pornire sincronă pulsuri laser (frecvență laser – frecvență WIG) a 

fasciculului laser (cu / fără defazaj prestabilit) 

Ambele variante de sisteme pot include componente de sesizare a sincronizării celor două 
procese, de corecție și respectiv de control în timp real a defazajului dintre cele două procese, 
situație în care sistemul ar deveni extrem de complex, pentru aplicații industriale fiind suficiente 
doar sesizarea desincronizării și eventual avertizarea / oprirea procesului de sudare. Schema 
de funcționare a celor două soluții de implementare este prezentată în figura 2.1. 
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Fig. 2.1. – Soluțiile de control a sincronizării pulsurilor 

Schema electronică de principiu a modulului de comandă şi sincronizare pentru sudare prin 
procedeul hibrid Laser - WIG pulsat este constituită din următoarele părţi: 

• Alimentarea modulului de comandă 
• Pornirea sudării WIG şi pornirea sudării cu Laser 
• Temporizator pentru defazarea impulsurilor laser 
• Interconectarea şi sincronizarea impulsurilor 

Modulul de comandă şi sincronizare se poate realiza ca model experimental. Montajul se 
execută pe o placă electronică de probă cu dimensiunile 100mm x 70mm x 0,5mm. Ansamblul 
modulului se montează într-o carcasă metalică având dimensiunile 130mm x 75mm x 50mm, 
pentru protecţie şi ecranare faţă de semnalele parazite din hala industrială unde se află utilajul 
HL124P LCU de sudare cu laser. 

Modulul de comandă şi sincronizare funcţionează interconectat cu convertorul tensiune - 
frecvenţă pentru laser, realizat în cadrul altei lucrări, de la care primeşte impulsurile pentru 
comanda externă a laserului, pe care la intercondiţionează cu semnalul READY dat la ieşire de 
către interfaţa I/O a utilajului laser HL124P şi le sincronizează cu comanda defazată în 
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prealabil, dată de către impulsurile curentului de sudare WIG. În continuare, impulsurile de 
sincronizare de la ieşirea modulului de comandă şi sincronizare se transmit pe baza 
tranzistorului de putere din etajul de ieşire al convertorului tensiune - frecvenţă. De pe colectorul 
acestui tranzistor se transmit la interfaţa de timp real a utilajului laser impulsurile de comandă 
pentru generarea impulsurilor laser, conform parametrilor setaţi la calculatorul de comandă al 
utilajului laser HL124P 

Capitolul 3: Program experimental pentru optimizarea procesului de sudare hibrid 
LASER-(micro)WIG pulsat, prezintă programul experimental proiectat și derulat pentru 
determinarea zonelor de optim a funcțiilor obiectiv studiate pe parcursul proiectului. 

3.1. Sinteză experimentări pentru stabilirea direcțiilor de optimizare. Stabilirea strategiei de 
experimentare. 

Programele experimentale derulat în fazele anterioare ce a utilizat o strategie de tipul Gauss – 
Seidel a permis caracterizarea noului proces de sudare hibrid precum și stabilirea unor relații 
care să descrie cantitativ influența parametrilor de proces asupra caracteristicilor geometrice ale 
cusăturii sudate a fost focalizat asupra parametrilor de proces specific procesului de sudare 
WIG pulsat și a configurației geometrice hibride, parametrii de proces laser fiind păstrați 
constanți. 

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. 

Pentru stabilirea direcțiilor de optimizare a procesului a fost derulat un program experimental, 
ce a vizat un număr mare de parametri de proces – laser, WIG, dar și hibrid, bazat pe matrici de 
tip Taguchi, iar rezultatele au permis determinarea factorilor de influentă principali și a direcției 
în care aceștia influențează valorile funcțiilor obiectiv avute în vedere. 

Montajul experimental utilizat în cadrul programului experimental este prezentat în figura 3.1, iar 
în figura 3.2 sunt prezentate principalele FO avute în vedere. 

 

Fig. 3.1. – Montajul experimental 
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Pentru stabilirea strategiei de experimentare pentru optimizarea noului proces de sudare a fost 
efectuată o sinteză a rezultatelor programului experimental Taguchi 

Lista factorilor ce influențează, la trecerea de pe un nivel pe altul, semnificativ funcțiile obiectiv 
avute în vedere este următoarea: 

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

Din matricea FO – FI se poate observa faptul ca 3 FI fiecare toate FO avute în vedere, precum 
și faptul că numărul de FI semnificativi pentru FO de interes în ceea ce privește atenuarea 
variației de pătrundere – pătrunderea efectivă este relativ mare pentru a efectua un experiment 
factorial complet care să permită stabilirea direcției de deplasare pentru determinarea zonei de 
optim. 

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

Pentru EFF spațiul experimental a fost stabilit în următorul mod: 

• poziționarea FI care influențează relativ puțin variația FO principale pe nivelele 
favorabile: 

o maximizarea sau minimizarea efectelor – FO principala Pef 

o observație: din motive de stabilitate unghiul hibrid a fost poziționat la 450, iar 
ratWIG la 50% - valori la care s-a observat o stabilitate ridicată a procesului 
hibrid 

• selectarea FI care vor fi studiați pe baza sintezei experimentului de tip Taguchi: FPL, Pp, 
Iav, FWIG, dp și ahibrid 

• stabilirea punctului central și a domeniului de variație pentru FI studiați, pe baza 
rezultatelor experimentului Taguchi și a limitărilor impuse de echipamentele utilizate în 
ceea ce privește reglarea parametrilor de proces 

Pentru asigurarea trasabilității experimentărilor, materialul de bază utilizat a fost același ca și în 
programele experimentale anteriore – tablă de oțel aliat inoxidabil austenitic, tip EN 1.4301 
(X5CrNi18-10), de 3mm grosime, iar parametri de proces păstrați constanți 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 

Matricea codificată utilizată pentru experimentul factorial fracționar de ordinul unu este 
prezentată în figura 3.3. 
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Fig. 3.3 – Matricea codificată a EFF derulat 

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

Aspectul vizual pentru un set din trecerile realizate în cadrul programului experimental EFF 2^6-
2 poate fi observat în figurile 3.6. 

 

 

Fig. 3.6 

 

Valorile funcțiilor obiectiv au fost determinate utilizând același mod de prelevare din etapa 
anterioară, transversal și longitudinal precum și același mod de caracterizare geometrică a 
cusăturilor realizate (fig. 3.2). Aspectul macroscopic al epruvetelor prelevate (secțiune 
transversală și respectiv longitudinală) pentru proba P1 este prezentat în figura 3.12 . 
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Fig. 3.12 – P1 

Diagrama Pareto pentru Pef este prezentata in figura 3.13, iar in fig. 3.14. suprafața de răspuns 
pentru una din funcții obiectiv. 

  

Fig. 3.13    Fig. 3.14. 

 

Rezultatele experimentului factorial de ordinul 1 fracționar a relevat următoarele: 

• existența unei combinații FPL – FWIG (23Hz – 19Hz) favorabilă în ceea ce 
privește funcțiile obiectiv principale avute în vedere (Pef și dv), dar și pentru 
funcțiile obiectiv calitative 

• posibilitatea selectării a doi factori de influență semnificativi pentru efectuarea 
experimentului factorial de ordinul 2: Iav și ahibrid 

• influența parametrilor procesului laser nu mai este semnificativă asupra FO 
selectate pentru procesul hibrid – situație datorată limitărilor tehnologice ale 
echipamentului laser utilizat în ceea ce privește puterea medie maximă de ieșire; 
din același motiv durata pulsurilor laser nu mai poate fi crescută deși este unul 
dintre factorii de influență ce influențează semnificativ pătrunderea efectivă 

• efectele suprapuse ale combinațiilor 15-23-46 influențează semnificativ 
pătrunderea efectivă explicabil prin combinația parametrilor de proces, dar că 
efectele pot fi obținute prin controlul celor doi factori de influență selectați (în 
condițiile de experimentare caracterizate de limitările în ceea ce privește puterea 
medie maximă de ieșire a echipamentului laser - este de așteptat ca modificările 
valorii pătrunderii efective să fie determinate de curentul mediu de sudare și 
distanța hibridă) 
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După prelucrarea statistică a datelor obținute din derularea experimentului factorial de ordinul 1 
fracționar s-a trecut la proiectarea unui experiment factorial de ordinul 2 complet pentru 
determinarea zonei de optim a procesului hibrid în condițiile experimentale utilizate (material și 
caracteristicile acestuia). 

Programul experimental a fost derulat similar, după măsurarea valorilor FO selectate și 
prelucrarea statistică a datelor obținute au putut fi determinate modelele de ordinul doi și trasate 
curbele de răspuns pentru determinarea zonelor de optim. Pentru funcția obiectiv cea mai 
importanta – pătrunderea efectivă – este prezentată suprafața de răspuns pentru determinarea 
zonei de optim în figura 3.61. 

 

Fig. 3.61 

 

Capitolul 4 Experimentări exploratorii pe materiale avansate noi, prezintă datele privind 
efectuarea unui număr redus de experimentări cu noul proces de sudare hibrid pe materiale 
avansate noi pentru a evalua aplicabilitatea acestuia din punct de vedere a stabilități procesului. 

Materialele ce s-au avut în vedere sunt materiale pe care au fost efectuate treceri cu fascicul 
laser în regim pulsat și la care există observații asupra comportării la sudare. Experimentările 
de sudare cu fascicul laser în regim pulsat au relevat faptul că datorită ne-omogenității specifice 
acestor materiale precum și datorită existenței unor materiale cu diferențe foarte mari a 
temperaturilor de topire, direcția de solidificare variază haotic (fig. 4.1), iar utilizarea preîncălzirii 
reduce efectul acestui fenomen. 
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Fig. 4.1. – Treceri cu fascicul laser pe MMC nanostructurat (CuAlSi) 

Pentru experimentări a fost utilizată o bucșă realizată prin sinterizare Fe-Cu-Si – material cu 
coeficient de frecare redus și respectiv materiale Al-SiC turnate și matrițate. 

Tabel 4.1 
Proces  Aspectul vizual al trecerii  Observații 

Laser 1 
Regim putere medie relativ redusa. 
Cratere  si  solidificare  cu  acumulare  de 
material lateral axului trecerii 

Laser 2 

 

Regim putere medie relativ mare 
Expulzare material din axul sudurii, crater 
aproximativ  continuu.  Solidificare  pe 
marginile trecerii 

Laser 1 + 
preîncălzire 

Atenuare  parțială  a  efectului  de 
solidificare  pe  direcții  laterale  axului 
trecerii 

WIG‐laser 
pulsat 1 

Regim  relativ  puternic  energetic  (laser  si 
WIG) 
Proces  instabil  la  începutul  trecerii,  cu 
stabilizare  către  sfârșit  unde  s‐a  obținut 
un cordon relativ continuu 

WIG‐laser 
pulsat 2.1 

Reducere a puterii medii a FL si a Iav WIG 
Sudură  aproape  continuă  la  inceputul 
trecerii  (60%  din  lungime),  cu  mici 
acumulari locale 

WIG‐laser 
pulsat 2.2 

 

Reducere  a  puterii  medii  a  FL  si  a  Iav 
WIG. 
Deși  se  observă  instabilități  mai  reduse 
comparativ  cu  trecerea  laser  sau  laser  + 
preîncălzire  la  sfârșitul  trecerii  (40%  din 
lungime) 
 

 

Din punct de vedere a stabilității procesului, experimentările efectuate au relevat o îmbunătățire, 
iar utilizarea procesului hibrid permite obținerea unei băi cu o dinamică mai stabilă în ceea ce 
privește direcția de solidificare. 

1  2  3  4 5  6  7  8 9  10 
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Experimentările au folosit atât regimuri mai intense din punct de vedere energetic, dar și 
variante în care puterea în puls a fasciculului laser a fost relativ redusă pentru a diminua 
gradienții termici. 

Pentru exemplificare și susținerea afirmației că procesul de sudare hibrid LASER-WIG pulsat 
aduce îmbunătățiri în ceea ce privește comportarea la sudare a MMC nanostructurate, sun 
prezentate în tabelul 4.1 treceri realizare cu fascicul laser și respectiv cu procesul hibrid pe 
bucșa din Fe-Cu-Si cu observații asupra rezultatelor obținute. 

Lucrarea se încheie cu capitolul 5 în care sunt prezentate principalele concluzii: 

• Pentru optimizarea funcțională a noului proces de sudare hibrid LASER-WIG 
pulsat au fost propuse două metode pentru controlul sincronizării frecvențelor 
celor două procese. 

• Pe baza metodelor propuse pentru sincronizarea frecvențelor și a defazajului 
celor două procese a fost elaborată documentația de realizare a unui modul de 
sincronizare utilizabil la echipamentele existente la ISIM Timișoara 

•  Programul experimental în doi pași a urmărit reducerea numărului de factori de 
influență și determinarea unor modele de ordinul doi pentru determinarea zonelor 
de optim a funcțiilor obiectiv studiate 

•  În urma derulării programului experimental au fost determinate modelele de 
ordinul doi pentru funcțiile obiectiv studiate, iar reprezentarea grafică a 
suprafețelor de răspuns permite determinarea extremelor acestora 

•  Experimentările exploratorii efectuate pe materiale avansate noi – MMC’s micro 
și nanostructurate au relevat faptul că noul proces de sudare hibrid poate fi 
utilizat pentru îmbinarea acestora. 

 

Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii și propuneri pentru continuarea proiectului: 

Obiectivele propuse a fi realizate în această fază au fost realizate integral - optimizarea 
procesului și experimentări exploratorii pe materiale avansate noi. 

În urma rezultatelor obținute se apreciază că toate obiectivele asumate pentru prezenta fază au 
fost atinse și se propune continuarea cu ultima fază pentru diseminarea rezultatelor în mediul 
economic din România. 

 
Responsabil proiect 

       Ing.fiz. Valentin Bîrdeanu 


