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Rezumat PN 101/7: 

Raportul de cercetare este structurat 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: Sinteza rezultatelor proiectului, sunt prezentate principalele rezultate 
obținute în urma derulării și finalizării proiectului nucleu, dintre care se amintesc: 

- sistem tehnologic experimental pentru studierea procesului de sudare hibrid 
(figura 1) 

- două variante de dispozitiv de prindere, fixare și reglare a capului de sudare WIG 
pentru obținerea unor ansamble pentru procedeul hibrid dezvoltat în cadrul 
proiectului 

- identificarea principalelor fenomene specifice acestui nou procedeu de sudare și 
caracterizarea acestuia 

- o procedură pentru optimizarea procesului de sudare bazată pe metode moderne 
de programare experimentală 

- optimizări funcţionale ale sistemului tehnologic 
- un proiect pentru control al defazajului frecvențelor celor două procese 

componente - Modul de comandă şi sincronizare pentru sudare prin procedeul 
hibrid Laser- WIG pe baza unei soluții de control (figura 2) 

- experimentări de sudare pe materiale avansate MMC 
- două lucrări științifice 

 

 
Figure 1 Sistem experimental 

 
O parte dintre rezultate au avut caracter puternic inovativ și au fost propuse spre brevetare 
(sunt anexate confirmările de primire a cererilor de la OSIM):  

- Procedeu de sudare hibrid LASER – WIG pulsat 
- Sistem de sincronizare şi control al defazajului pentru un procedeu de sudare 

tandem LASER pulsat şi WIG pulsat. 
Pe lângă aceste activităţi noul procedeu de sudare a fost promovat în industria românească 
prin susţinerea unor prezentări în cadrul unor evenimente adresate persoanelor din mediul 
industrial. 
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Figura 2. Soluțiile de control a sincronizării pulsurilor 

 
Conform planului de realizare a proiectului, în această fază, au fost derulate activități 
specifice de diseminare a rezultatelor proiectului, iar pentru a promova procedeul de sudare 
hibrid în industria românească au fost efectuate cercetări pentru elaborarea unor tehnologii 
de sudare ca alternativă la un proces cu eficienţă redusă (figura 3). Rezultatele obţinute vor fi 
susţinute la Conferinţa Internaţională ”Tehnologii inovative pentru îmbinarea materialelor 
avansate”, 16-17.06.2011. 
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Figura 3. Sudare cap la cap oţel de uz general slab aliat (industria feroviară) 

 
Capitolul 3,  prezintă modul de diseminare în mediul științific și rezumatele lucrărilor 
pregătite pentru susținere și respectiv publicare 
 
Prima lucrare ce va fi susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale „Tehnologii Inovative 
pentru Îmbinarea Materialelor Avansate”, vizează dezvoltarea unei tehnologii de sudare cu o 
nouă variantă de procedeu hibrid – LASER - microWIG pulsat la îmbinarea cap la cap a unor 
table subţiri acoperite din oţel de uz general pentru construcţii. 
 
A doua lucrare ce va fi trimisă spre publicare la o revista cu cotaţie ISI, vizează 
caracteristicile noului proces de sudare hibrid precum şi influenţa parametrilor procesului 
WIG asupra rezultatului procesării. 
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De asemenea, este în pregătire un nou brevet de invenție pentru un proces de sudare asistat 
ce are la bază procesul dezvoltat, dar în care cele două procese nu interacționează hibrid. 
 
 

Îmbinarea cu procedeul de sudare LASER-WIG pulsat a tablelor subțiri acoperite din 
oțel de uz general 

 
Aurel – Valentin Bîrdeanu, Cristian Ciuca, Marian Iacob 

 

 

Rezumat 
Procedeul de sudare hibrid laser-arc este unul dintre procedeele cu cea mai accentuată 

dezvoltare în ultima decadă, atât din punct de vedere al interesului pentru cercetare cât și a 

implementării industriale.  

 

Lucrarea prezintă  programul experimental pentru dezvoltarea unei tehnologii de sudare cu o 

nouă variantă de procedeu hibrid – laser-microWIG pulsat – la îmbinarea cap la cap a unor 

table subțiri acoperite, din oțel de uz general pentru construcții. Programul experimental a 

cuprins două variante pentru realizarea îmbinării –  cu și fără curățarea mecanică a zonei de 

îmbinare, precum și mai multe valori ale vitezei de sudare pentru creșterea productivității și 

reducerea tensiunilor termice prin reducerea energiei liniare introduse în material. 

 

Pentru verificarea tehnologiei elaborate au fost efectuate încercări de tracțiune și îndoire 

statică, analize micro și macroscopică și încercări de duritate, rezultatele acestor analize și 

încercări fiind cuprinse în lucrare.  

 

Observaţie: Lucrare va fi prezentată în cadrul conferinţei internaţionale “Tehnologii 

Inovative pentru Îmbinarea Materialelor Avansate”, Timişoara, 16-17 Iunie 2011 

 
Capitolul 4 prezintă modul de diseminare în mediul industrial. 
Pentru diseminarea în mediul industrial s-au avut în vedere mai multe direcţii: organizarea a 
două workshop-uri de prezentare a rezultatelor proiectului, realizarea unei broşuri cu 
informaţii despre proiect, realizarea unui CD cu materialele de diseminare precum şi un 
poster care va fi prezentat în cadrul expoziţiilor tehnice la care institutul va participa. 
 
Conform planului de realizare a proiectului, a fost organizate două workshop-uri de 
prezentare a rezultatelor proiectului la care au fost invitați agenţi economici posibili 
beneficiari ai rezultatelor. 
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În cadrul workshop-ului, organizat la ISIM Timişoara în data de 02.02.2011 cu titlul 
“Procedeul de sudare hibrid LASER-(micro)WIG pulsat (LmWP) – o variantă cu eficienţă 
crescută la procedeele de sudare existente”, s-au prezentat informaţii generale despre 
sudarea LASER-ARC, continuând cu o prezentare aprofundată a sudării hibride LmWP, a 
variantelor dezvoltate în cadrul proiectului, a metodelor de optimizare dar şi aplicaţii şi 
direcțiile de dezvoltare viitoare ale acestui procedeu de sudare; în anexă fiind prezentată 
lista participanţilor. 
 
La workshop au participat 20 reprezentanţi ai unor agenţi economici din România ce s-au 
arătat interesaţi de rezultatele proiectului, iar după sesiunea de demonstraţii din laboratorul 
de prelucrări neconvenţionale au urmat discuţii asupra posibilităţilor de aplicare a 
procedeului de sudare hibrid laser-WIG / microWIG în regim pulsat. 
 

  
 

  
Figura 4 Imagini – Demonstraţii în Laboratorul de Prelucrare cu Fascicul Laser, ISIM 

Timişoara, 02.02.2011 
 

Workshop-ul “Tehnologii inovative de realizare a îmbinărilor sudate”, organizat la S.C. 
ASTRA VAGOANE S.A. Arad în data de 18.02.2011, a cuprins două prezentări axate pe 
sudarea hibridă laser – (micro)WIG pulsat (LmWP) şi respectiv îmbinarea prin sudare / 
sudobrazare cu ajutorul procedeului CMT (Cold Metal Transfer); în anexă sunt prezentate 
invitaţia generală şi lista participanţilor. 
 
La workshop au participat 17 reprezentanţi ai mediului industrial care şi-au exprimat interesul 
faţă de rezultatele obţinute cu ajutorul celor două procedee de sudare, prin discuţiile avute la 
sfârşitul prezentării. 
 
Lucrarea se încheie cu capitolul 5 în care sunt prezentate principalele concluzii: 
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În prezenta fază au fost sintetizate principalele rezultate obţinute în urma finalizării 
proiectului. 
 
Rezultatele obţinute au fost diseminate: 

• în mediul ştiinţific prin pregătirea a două lucrări: pentru un eveniment ştiinţific cu 
vizibilitate (conferință internațională) și respectiv o lucrare ştiinţifică pentru publicare 
în revistă cu factor de impact 

• în mediul industrial din România prin organizarea a două workshop-uri cu prezentări 
şi sesiune demonstrativă, realizarea unui poster pentru viitoare expoziţii tehnice, a 
unei broșuri referitoare la procesul dezvoltat precum şi un CD cu materialele de 
promovare a rezultatelor proiectului 

 
Au fost derulate cercetări experimentale pentru dezvoltarea unor tehnologii de sudare cu 
procedeul hibrid dezvoltat, ca alternativă eficientă la procesul de sudare prin presiune în 
linie. 
 
Având în vedere cele prezentate, se consideră că obiectivele proiectului au fost atinse în 
totalitate și se precizează faptul că cercetările pre-competitive derulate în cadrul prezentului 
proiect nucleu vor fi continuate prin propunerea unui proiect de cercetare în cadrul PNCDI 2, 
dar și prin dezvoltarea de tehnologii și aplicații specifice pentru beneficiari din industrie. 

 


