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Rezumatul fazei :  

 
 Lucrarea de faţă reprezintă etapa I intitulată “Studiu documentar privind 
aplicarea procedeului de sudare FSW la materiale metalice cu rezistenţă mecanică şi 
duritate mare. Proiectare module pentru adaptarea maşinii FSW pentru sudarea 
materialelor dure. Adaptare maşină de sudare FSW”, a proiectului Nucleu PN 09-
160104 având titlul “Dezvoltarea procedeului de sudare FSW pentru îmbinarea 
materialelor  metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare”. 
 Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (Friction Stir 
Welding, prescurtat în continuare sudarea FSW) este considerat un punct de referinţă 
în dezvoltarea tehnologiilor de îmbinare, a diferitelor materiale, precum şi al 
concepţiei şi execuţiei structurilor sudate complexe. 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie sudarea FSW a materialelor 
metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare, din categoria aliajelor de Al de 
mare rezistenţă (utilizate în special pentru realizarea componentelor din domeniul 
aeronautic şi nuclear) şi oţelurilor cu rezistenţă mare la coroziune (utilizate în 
domeniul construcţiilor navale), precum şi comportarea la procesarea FSW a acestor 
materiale. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în patru 
capitole. 

În primul capitol s-a realizat un studiu documentar care cuprinde realizări 
recente privind sudarea FSW a materialelor metalice cu durităţi mari, structurate din 
prisma comportării acestora la sudare, a condiţiilor necesare desfăşurării în condiţii 
optime ale procesului (unelte, dispozitive, echipamente de sudare FSW), 
tehnologiilor de sudare FSW, precum şi a metodelor de evaluare a calităţii 
îmbinărilor sudate.  

Studiul documentar abordează aspecte referitoare la: uneltele de sudare pentru 
materiale dure, cerinţele pentru echipamentele de sudare FSW în acest caz,  sudarea 
FSW a oţelurilor şi a aliajelor dure de aluminiu. 

În ultimii ani, programele de cercetare experimentală au impus noi concepte în 
concepţia şi proiectarea uneltelor de sudare FSW. Au fost prezentate concepte în 
proiectarea uneltelor de sudare FSW:Whorl™, MX Triflute™, Flared Triflute™, A-
Skew™, Trivex™, MX-Trivex™, Re-Stir™, Bobbin tool, unelte cu sistem de răcire.  

Calitatea îmbinărilor sudate este semnificativ influenţată de parametrii de 
sudare. Dimensiunile şi forma uneltelor de sudare au un rol determinant în obţinerea 
unor suduri de calitate 
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Dimensiunile şi geometria umărului sunt foarte importante, deoarece 
reprezintă factorul principal de producere a energiei (căldurii) necesare plastifierii 
corespunzătoare a materialului de sudat. Sunt prezentate corelaţii diametru umăr-
grosime de material, precum şi configuraţii geometrice pentru umărul uneltei.  

Dimensiunile şi geometria pinului uneltei de sudare trebuie corelate cu 
grosimea componentelor de sudat. Sunt prezentate corelări diametru pin şi interstiţiu 
cu grosimea componentelor de sudat, profile de unelte de sudare, influenţa lor asupra 
curgerii, precum şi influenţa geometriei pinului asupra forţelor şi rezistenţei la 
rupere a sudurilor.  

Pentru sudarea materialelor cu duritate mare şi rezistenţă mecanică ridicată, de 
exemplu Al7075-T651, au fost prezentate mai multe tipuri de pini care se pot cupla, 
de la caz la caz, cu diferite soluţii constructive de umăr, pentru a răspunde cât mai 
bine cerinţelor specifice aplicaţiilor, precum şi unelte  de sudare FSW compacte. 

În ceea ce priveşte materialele pentru unelte de sudare, lucrarea abordează 
criterii privind selectarea materialului uneltei (rezistenţă şi stabilitate la temperaturi 
ridicate, la uzură, la rupere, prelucrabilitate,  reactivitate, coef. de dilatare termică 
umăr/pin, etc.), precum şi tipuri de materiale pentru unelte de sudare (oţeluri, aliaje 
de W, PCBN). 

Este necesară îndeplinirea anumitor cerinţe pentru instalaţiile de producţie 
utilizate şi pentru tehnica de poziţionare şi fixare a componentelor în vederea sudării. 
Aceste condiţii specifice pentru echipamente de sudare FSW se referă la 
caracteristicile aplicaţiilor (geometria pieselor de sudat, tipul îmbinării, materiale de 
sudat, designul uneltei de sudare, parametrii de sudare, controlul forţei şi/sau 
poziţiei, alte caracteristici ale aplicaţiilor), influenţa exercitată de placa de bază 
asupra procesului de sudare FSW, managementul temperaturii, sisteme de 
poziţionare şi fixare, sisteme de monitorizare şi control. 

Sunt prezentate trei categorii de echipamente de sudare FSW: echipamente 
specializate, roboţi de sudare, echipamente de sudare FSW obţinute prin adaptarea 
unor maşini de frezat. De asemenea ca o nouă tendinţă în conceperea echipamentelor 
de sudare FSW este prezentat un echipament de sudare FSW mobil. 

La sudarea FSW a oţelurilor au fost analizate aspecte privind posibilităţile de 
sudare a diferitelor tipuri de oţeluri (HSLA 65, DH 36, X 65, oţel inoxidabil 
austenitic 304), comportamentul la sudare, aspecte privind proprietăţile mecanice ale 
sudurii, transformările din punct de vedere microstructural, durităţi,  analiza 
comparativă între sudarea FSW şi procedee clasice de sudare prin topire (SAF). 

La sudarea FSW a aliajelor dure din aluminiu au fost analizate comparativ:
 AA 6061-T6 (aliaj Al-Mg-Si-100HV), AA 2024-T3 (aliaj Al-Cu-115HV), AA 
7039-T4 (aliaj Al-Zn-Mg-130 HV), AA 7075-T6 aliaj Al-Zn-Mg-Cu- 140HV), 
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punându-se un accent deosebit pe corelaţia între caracteristicile materialelor de sudat 
şi parametrii de sudare. 

Capitolul al doilea cuprinde activităţile realizate, care au avut ca rezultat 
adaptarea maşinii de sudat FSW pentru ca aceasta să permită realizarea de îmbinări a 
materialelor cu rezistenţe şi durităţi mari. 
 Soluţia constructivă a ansamblului de sudare format în principal din motor de 
acţionare, cap de lucru, dispozitiv de sudare şi unealtă de sudare, este extrem de 
importantă, în special la sudarea materialelor cu durităţi mari. Ansamblul trebuie să 
fie suficient de rigid pentru a nu se introduce în sistem perturbaţii (de exemplu 
vibraţii) care pot influenţa în mod negativ calitatea îmbinărilor sudate şi nu în 
ultimul rând siguranţa personalului operator. 
 Cu cât materialele de sudat au proprietăţi mecanice mai ridicate, cu atât forţele 
care se dezvoltă în timpul procesului de sudare şi care acţionează asupra uneltei de 
sudare sunt mai mari. 
 La sudarea materialelor cu durităţi mari, pe maşina de sudare FSW existentă, 
datorită solicitărilor radiale mari asupra uneltei de sudare s-au constatat devieri ale 
poziţiei arborelui principal al capului de sudare faţă de axa verticală şi la grosimi 
relativ mici de material s = 4 ÷ 6 mm.  
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Acest fapt se datorează în principal lungimii mari a zonei libere (consolaj) a 
capului de lucru în raport cu zonele lăgăruite, L = 160 mm (zona marcată-figura 1, 
figura 2).  

În figura 3 este prezentată schiţa soluţiei constructive a ansamblului de sudare 
cu care maşina FSW a fost dotată iniţial (la fabricaţie), cu evidenţierea 
componentelor care asigură implicit desfăşurarea procesului de sudare prin frecare 
cu element activ rotitor. Este marcată (cu săgeată) zona critică (figura 3) de diametru 
Ø = 35mm, zonă în care, în timpul funcţionării, se produce flambarea arborelui 
principal, prezentat în figura 4. Capul de sudare are în componenţă, în principal, un 
lagăr cu rulmenţi radiali cu bile şi rulmenţi cu role conice (figura 4). 
 

 
 
 Având în vedere cele prezentate, deficienţa majoră a ansamblului de sudare 
actual este legată de lungimea liberă prea mare a arborelui principal. 
Pentru îndeplinirea obiectivului proiectului privind sudarea unor materiale cu 
durităţi mari, mai mari decât acelea care se sudează FSW în mod curent, s-au avut în 
vedere două variante de soluţii tehnice: 

Varianta I: Îmbunătăţirea soluţiei existente, prin completarea cu module noi 
care să asigure creşterea rigidităţii ansamblului cap de lucru, dispozitiv de sudare, 
respectiv unealtă de sudare. S-a completat ansamblul existent cu un modul care să 
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conţină un lagăr suplimentar, pentru zona liberă (Ø = 45 mm) a arborelui principal 
(figura 5, figura 6). S-a utilizat un rulment oscilant cu bile – 2309-RS. 

 

 
 

În urma adaptărilor realizate lungimea liberă a arboreluri principal s-a redus de la 
110 mm la aprox. 50 mm şi prin aceasta s-a mărit considerabil rigiditatea 
ansamblului de sudare. De asemenea diametrul din zona critică s-a mărit de la  = 
35 mm la varianta iniţială, până la  = 45 mm (figura 5, zona marcată). 

Varianta II: Conceperea, proiectarea şi execuţia unei variante constructive noi 
a acestui ansamblu, care a avut la bază concluziile şi analizele tehnice ce au rezultat 
în urma programelor de exploatare ale maşinii. realizarea unui sistem robust, care să 
asigure rigiditatea necesară sistemului de sudare FSW, la îmbinarea materialelor 
dure.  Are în componenţă următoarele elemente: motorul electric de acţionare 
(rotire) a uneltei -4 kW / 1500 rot/min, capul de sudare propriu-zis, sania verticală 
(cursa maximă 190 mm), axul port-unealtă (con Morse 4). 

Capul de sudare (figura 7) are în componenţă, în principal, un lagăr cu un 
rulment radial şi doi rulmenţi axiali cu role conice.  Se alege un alezaj conic pentru 
fixarea dispozitivului specific de sudare (figura 8) pentru a asigura eliminarea 
jocurilor radiale ce pot apărea datorită contactului între materialul de sudat şi unealta 
de lucru, eforturile radiale putând fi considerabile în special la sudarea unor 
materiale cu durităţi mari şi regimuri tehnologice cu viteze de avans transversal 
mărite. 
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 Figura 7. Cap de sudare        Figura 8. Dispozitiv de sudare 

 
În capitolul al treilea este prezentat modul în care s-a realizat diseminarea 

rezultatelor obţinute în cadrul  acestei etape a proiectului. În cadrul prezentei faze a 
proiectului s-a realizat pagina web a proiectului PN 09-160104, care se poate accesa 
la www. isim.ro, rubrica cercetare, proiecte Nucleu ale ISIM Timişoara. Pe parcursul 
desfăşurării fazelor proiectului, la finalizarea fiecărei faze se vor completa 
rezultatele obţinute.S-a realizat completare bazei de date FSW cu un număr de 316 
lucrări ştiinţifice, multe fiind în tematica proiectului, ajungându-se în prezent la 613 
lucrări (din perioada 1999-2009) cuprinse în baza de date. 
 În capitolul patru sunt prezentate concluziile rezultate în urma finalizării 
activităţilor desfăşurate în cadrul acestei etape a proiectului. 

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

• Datorită calităţilor deosebite, a avantajelor importante pe care le prezintă şi a 
potenţialului extraordinar de dezvoltare, procedeul de sudare prin frecare cu element 
activ rotitor (FSW), necesită un interes deosebit pe plan mondial atât în mediul 
ştiinţific cât şi al aplicatorilor industriali din domenii prioritare. Se pune un accent 
deosebit pe lărgirea posibilităţilor de aplicare ale procedeului de sudare FSW pentru 
domenii insuficient explorate până la acest moment, în cazul prezentului proiect, 
materialele cu rezistenţă mecanică şi duritate mare. 
• Unul dintre obiectivele principale ale prezentei faze ale proiectului a fost 
realizarea unei analize a rezultatelor obţinute pe plan mondial la sudarea materialelor 
cu rezistenţă mecanică şi durităţi mari (mai mari decât a materialelor care sunt 
sudate deja în mod curent prin procedeul FSW). 

A rezultat un studiu documentar care cuprinde informaţii utile privind 
condiţiile necesare pentru sudarea FSW a acestor categorii de materiale. 



 

PN 104 - Dezvoltarea procedeului  de sudare FSW pentru îmbinarea 
materialelor  metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare

 

7 

S-a pus un accent deosebit pe condiţiile necesare pentru desfăşurarea 
procesului din punct de vedere al uneltelor, dispozitivelor şi echipamentelor de 
sudare dar şi a caracteristicilor şi proprietăţilor materialelor de sudat (aliaje de oţel şi 
aliaje dure de aluminiu): 

 - la sudarea FSW un factor determinant pentru obţinerea unor suduri de 
calitate, fără imperfecţiuni, îl constituie alegerea corectă a uneltei de sudare din 
punct de vedere al geometriei şi dimensiunilor, dar şi a materialului din care 
acestea sunt confecţionate. Experimentările realizate până în prezent au demonstrat 
că uneltele realizate din PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) şi aliaje ale 
wolframului pot reprezenta soluţii viabile la sudarea FSW a materialelor dure. 
 - caracteristicile materialelor de sudat influenţează în mod decisiv soluţiile 
tehnice pentru echipamentele de sudat FSW. La sudarea aliajelor dure de Al 
(exemplu cele din seria 7xxx) şi a oţelurilor, forţele care se dezvoltă în timpul 
procesului, au valori foarte mari, fapt ce implică echipamente de sudare robuste şi 
rigide. Nu sunt admise apariţia vibraţiilor, sau bătăi radiale la arborele principal pe 
care este montată unealta de sudare 

Pornind de la beneficiile sudării FSW ale aliajelor de aluminiu şi cupru, 
cercetările realizate pe plan modial au demonstrat că există premisele să se obţină 
beneficii similare şi reducerea costurilor şi la aplicarea FSW la metale cu 
temperatură de topire ridicată de tipul oţelurilor uzuale şi oţelurilor inox. Unul din 
costurile majore la fabricaţia structurilor mari îl reprezintă îndreptarea acestora după 
sudare (operaţii postsudare pentru eliminarea deformaţiilor). În aplicaţiile care 
necesită suduri liniare, pentru a îndrepta piesele sudate este nevoie de un volum mai 
mare de manoperă decât cel necesar operaţiei de sudare propriu-zisă. Similar, la 
materialele înalt aliate cum ar fi oţelurile inox şi super aliajele pe bază de nichel, 
după sudare repararea defectelor din sudură implică valori ale costurilor mai mari 
decât costurile pentru sudare.  

În lucrare au fost prezentate aspecte privind sudarea FSW a unor oţeluri, 
pentru care s-au obţinut rezultate notabile până la acest moment: oţel HSLA 65, oţel 
DH 36, oţel X65 şi oţel inoxidabil austenitic 304.  

La sudarea aliajelor dure de aluminiu au fost enunţate câteva principii de bază, 
care pot sta la baza stabilirii unor tehnologii optime de sudare. Limita de curgere, 
ductilitatea şi duritatea aliajului influenţează semnificativ obţinerea unor suduri de 
calitate, fără imperfecţiuni. Au fost stabilite relaţii de dependenţă între proprietăţile 
fizice ale materialelor de sudat şi parametrii de sudare. 

Respectarea acestor principii, pe lângă cele privind uneltele şi echipamentele 
de sudare specifice, a determinat obţinerea unor rezultate pozitive la sudarea unor 
aliaje dure ale aluminiului : Al 7075-T651, Al 5083, Al 7039, Al 2024, etc. 
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• ISIM Timişoara are în dotare o maşină specializată de sudare FSW, pe care s-au 
desfăşurat cu rezultate pozitive programe de cercetare pentru sudarea unor materiale 
cu durităţi mici şi medii. Pentru a putea extinde domeniul de utilizare a maşini şi 
pentru sudarea unor materiale dure, s-au desfăşurat acţiuni pe două direcţii: 

- proiectarea şi execuţia unor module, în completare la soluţia existentă a capului 
de sudare, pentru mărirea rigidităţii 

 - proiectarea şi execuţia unui cap de sudare nou, care să corespundă din punct de  
     vedere tehnic noilor condiţii de exploatare. 
• Baza de date privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor, a cărei 
construcţie a început în cadrul proiectului CEEX 66 “Tehnologii inovative şi 
ecologice de procesare a materialelor avansate, prin frecare cu element activ rotitor, 
a fost completată cu 316 lucrări ştiinţifice, multe fiind în tematica proiectului actual, 
ajungându-se în prezent la 613 lucrări (perioada 1999-2009). 
• Analiza documentară realizată şi activităţile care au avut ca scop adaptarea 
maşinii pentru sudarea unor materiale cu durităţi mari vor sta la baza îndepliniri 
obiectivelor stabilite prin proiect. Lucrările vor continua cu faza a-II-a „Realizarea 
unui program experimental pentru determinarea materialului, configuraţiei şi 
dimensiunii uneltelor de sudare pentru materiale metalice cu duritate mare”. 
 

Responsabil proiect, 
 

       Ing. Lia Boţilă 


