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Rezumatul fazei X 

Lucrarea de faţă reprezintă etapa X intitulată „Program experimental de sudare FSW table 
suprapuse din aliaje similare de Cu şi disimilare Cu/Al utilizate în industria electrotehnică. 
Diseminare rezultate”, a proiectului Nucleu PN 09-160104 având titlul “Dezvoltarea 
procedeului de sudare FSW pentru îmbinarea materialelor metalice cu rezistenţă mecanică 
şi duritate mare”.  

Obiectivul principal al prezentei faze îl constituie abordarea unui domeniu de interes major 
pentru aplicaţii industriale din domeniul industriei electrotehnice şi anume sudarea FSW a 
tablelor suprapuse din aliaje similare de Cu şi din aliaje disimilare de Al şi Cu, prin 
realizarea unui program experimental care să conducă la obţinerea unor rezultate pe baza 
cărora să se elaboreze tehnologii optimizate de sudare. Punctul de pornire în desfăşurarea 
programului experimental l-au constituit rezultatele cele mai bune obţinute în faza VII, de 
cercetări exploratorii de sudare FSW a tablelor suprapuse, care au avut ca scop obţinerea 
unor rezultate preliminarii privind comportarea la sudare a unor aliaje din materiale uşoare 
(aliaje de aluminiu si aliaje de magneziu), precum şi aliaje de cupru, titan şi oţeluri 
inoxidabile. 

Aliajele de cupru şi combinaţiile de aliaje de aluminiu şi cupru  sunt utilizate pe scară largă 
în industria electrotehnică la realizarea conexiunilor electrice.  

Comportamentul din punct de vedere plastic şi mecanic al materialelor de sudat diferă 
complet în cazul sudării FSW prin suprapunere comparativ cu sudarea FSW cap la cap. 

La sudarea FSW prin suprapunere trebuie luat în considerare faptul că lăţimea sudurii 
trebuie să fie mai mare decât grosimea îmbinării sudate cap la cap echivalente. De 
asemenea deoarece la sudarea FSW prin suprapunere pot apare probleme în cazul tablelor 
subţiri (în special pe faţa de retragere) este necesară limitarea grosimii (a valorilor minime) 
precum şi minimizarea incluziunilor de particule de oxizi în îmbinare. 

Uneltele de sudare pot avea configuraţii şi dimensiuni diferite faţă de sudarea cap la cap, 
iar parametrii utilizaţi trebuie reconsideraţi pentru a obţine o curgere corespunzătoare a 
materialului care să asigure îmbinarea sudată prin suprapunere.  

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

În primul capitol sunt prezentate activităţile realizate şi rezultatele obţinute în fazele 
proiectului, derulate până acum. Acestea au constituit punctul de plecare în vederea 
modului de abordare şi desfăşurare a activităţilor prezentei faze a proiectului. 

Capitolele al doilea şi al treilea cuprind realizări ISIM la sudarea FSW prin suprapunere a 
aliajelor similare de cupru, respectiv a aliajelor disimilare de aluminiu şi cupru .   
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Având la bază rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor preliminare de sudare FSW a 
tablelor suprapuse, derulate în fazele anterioare ale proiectului, s-a realizat un program 
experimental de sudare şi de caracterizare a îmbinărilor sudate în vederea obţinerii de 
rezultate care să conducă la elaborarea unor tehnologii de sudare FSW prin suprapunere 
pentru materiale similare din categoria aliajelor de cupru, respectiv pentru aliaje disimilare 
de aluminiu şi cupru. 

Programul experimental s-a desfăşurat pe maşina de sudare FSW aflată în dotarea ISIM, 
care prezintă următoarele caracteristici tehnice principale: 

- viteza de sudare reglabilă în domeniul: 10 - 480 mm/min; 

- turaţia uneltei de sudare reglabilă în domeniul: 300 - 1450 rot/min; 

- cursa utilă (sudare): 1000 mm. 

Programul experimental a cuprins un număr de 6 experimente de sudare şi a fost structurat 
pe două direcţii: sudarea FSW a tablelor suprapuse din aliaje similare de cupru, respectiv 
sudarea FSW a tablelor suprapuse din aliaje disimilare aluminiu-cupru. 

Programul experimental pentru sudarea tablelor suprapuse din aliaje similare de cupru s-a 
desfăşurat pentru Cu99. 

Programul experimental pentru sudarea tablelor suprapuse din aliaje disimilare de aluminiu 
şi cupru s-a desfăşurat pentru cuplul de materiale EN AW 1200 - Cu99. 

S-au utilizat table de grosimi 2-4 mm, care au fost curăţate mecanic cu perie rotativă din 
oţel inoxidabil şi alcool etilic şi apoi sudate prin suprapunere. 

Au fost prezentate tipurile de unelte de sudare utilizate, materialele din care acestea au fost 
realizate, precum şi parametrii de sudare utilizaţi pentru fiecare experiment. 

Uneltele de sudare utilizate în cadrul programului experimental au fost realizate din 
carbură sinterizată de wolfram P20S, cu umăr neted şi pin conic cu patru teşituri plane, 
pinul având lungimi diferite în funcţie de grosimea pachetului de table suprapuse. 

Au fost prezentate rezultatele programului experimental, date privind monitorizarea 
procesului de sudare prin utilizarea termografiei în infraroşu, precum şi date şi rapoarte (de 
examinare şi încercare) privind caracterizarea îmbinărilor sudate obţinute: analize 
macroscopice, microscopice, măsurători de duritate în secţiune transversală a îmbinării şi 
în nucleu, încercări  mecanice de rupere prin forfecare şi îndoire statică, etc. 

Au fost întocmite  specificaţiile preliminare ale procedurilor de sudare pWPS, care conţin 
datele necesare în vederea realizării experimentelor. Pe baza rezultatelor obţinute s-au 
întocmit WPS-urile. 

Programul experimental a demonstrat că pentru sudarea prin suprapunere similară a Cu99, 
se pot obţine îmbinări fără defecte şi cu caracteristici mecanice bune, dacă se respectă pe 
lângă parametrii optimizaţi prezentaţi în tabelul 1,  următoarele condiţii: 
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- să se utilizeze o unealtă de sudare din P20S cu pin conic cu patru teşituri plane de 
lungime 5,5mm şi umăr neted Ø20mm, iar pinul să pătrundă~5,5mm în materialele 
de sudat. 

- să se respecte parametrii optimi de sudare: 
o Turaţie unealtă n=1450 rot/min 
o Viteza de sudare v= 60-80mm/min  

 
Tabelul 1 Parametri optimizaţi sudare FSW table suprapuse 

Materiale de sudat Cu99/Cu99/Cu99 
Grosime tablă  2/2/2 mm
Aspect macroscopic  

 

 
Unealtă de sudare pin conic cu patru teşituri plane, de lungime l=5,5mm, 

umăr neted Ø20mm 
Material unealtă P20S 
Turaţie 1450 rot/min
Viteză de sudare 60-80 mm/min 
Sens de rotaţie Antiorar 
Programul experimental a demonstrat că pentru sudarea prin suprapunere a cuplului de 
aliaje EN AW 1200- Cu99, se pot obţine îmbinări fără defecte şi cu caracteristici mecanice 
bune, dacă se respectă cerinţele specificate în tabelele 2 şi 3. 

Tabelul 2 Parametri optimizaţi sudare FSW table suprapuse 
Materiale de sudat EN AW 1200-Cu 99 
Grosime tablă  4/2 mm 
Material amplasat deasupra EN AW 1200 
Aspect macroscopic  

 
 

 
Unealtă de sudare pin conic cu patru teşituri plane, de lungime l=4,5mm, umăr 

neted Ø18mm 
Material unealtă P20S 
Turaţie 1300 rot/min 
Viteză de sudare 80 mm/min 
Sens de rotaţie antiorar 
Temperatura la suprafaţa 
îmbinării 

~ 3000C 

A
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Tabelul 3 Parametri optimizaţi sudare FSW table suprapuse 
Materiale de sudat EN AW 1200-Cu 99 
Grosime tablă  3/2 mm 
Material amplasat deasupra EN AW 1200 
Aspect macroscopic  

 

 
Unealtă de sudare pin conic neted, de lungime l=3,8mm, umăr neted Ø20mm 
Material unealtă P20S 
Turaţie 1200 rot/min 
Viteză de sudare 70 mm/min 
Sens de rotaţie antiorar 
Temperatura la suprafaţa 
îmbinării 

~ 3000C 

 
Analizând aspectul macroscopic al probelor din materiale disimilare (aliaje de aluminiu EN 
AW 1200 şi cupru Cu99) se observă că s-a produs o amestecare bună a materialelor, s-a 
produs migrarea celor două materiale unul spre celălalt, s-a format şi „prinderea 
mecanică”, caracteristică în acest tip de aplicaţii, la aplicarea procedeului FSW (zonele 
marcate A şi B). 

La experimentul de sudare prin suprapunere a aliajelor Cu99-EN AW 1200, unde cuprul 
este amplasat deasupra, îmbinarea sudată a fost necorespunzătoare, ceea ce conduce la 
faptul că se pot obţine îmbinări sudate bune numai în condiţiile în care aliajul de aluminiu 
este amplasat deasupra şi cuprul dedesubt. 

Programul experimental a demonstrat că pentru sudarea prin suprapunere a cuplului de 
aliaje EN AW 3105- Cu99, se pot obţine îmbinări fără defecte şi cu caracteristici mecanice 
bune, dacă se respectă cerinţele specificate în tabelul 4. 

Tabelul 4 Parametri optimizaţi sudare FSW table suprapuse 
Materiale de sudat EN AW 3105/Cu99 
Grosime tablă  2/2 mm 
Aspect macroscopic  

 

 
Unealtă de sudare pin conic neted, de lungime l=2,7mm, umăr neted 

Ø20mm 
Material unealtă P20S 
Turaţie 1200 rot/min
Viteză de sudare 70 mm/min 
Sens de rotaţie Antiorar

B



5 

Tehnica de monitorizare utilizând termografia în infraroşu poate oferi, pe lângă informaţii 
privind stabilitatea proceselor de sudare FSW, şi date asupra unor „evenimente” care pot 
perturba procesul, cu repercursiuni negative asupra calităţii îmbinării sudate (de ex. ruperea 
pinului în îmbinare), care conduc la variaţii importante ale temperaturii, sesizate şi pe 
diagramele de evoluţie a temperaturii.   

Rezultatele obţinute, demonstrează că cele tehnica de monitorizare, poate oferi în timp real 
informaţii privind respectarea tehnologiilor de sudare prescrise, precum şi informaţii legate 
de stabilitatea procesului efectiv de sudare şi apariţia unor perturbaţii în timpul desfăşurării 
acestuia. 

Capitolul patru prezintă modul în care s-a realizat diseminarea rezultatelor obţinute în 
cadrul  prezentei faze a proiectului.  

În cadrul acestei faze s-a organizat la ISIM Timişoara workshopul „Sudarea  prin frecare 
cu element activ rotitor (FSW) cap la cap şi prin suprapunere a materialelor usoare. 
Demonstraţii practice de sudare”, destinat specialiştilor din industrie. 

De asemenea pagina web a proiectului a fost actualizată cu informaţiile specifice prezentei 
faze.  

Capitolul cinci prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităţilor desfăşurate în 
cadrul acestei etape  a proiectului. 

 

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

 

• În ultimii ani a crescut interesul pentru sudarea FSW prin suprapunere, în special în 
ceea ce priveşte asamblarea componentelor şi produselor din domeniile transporturilor 
terestre, navale şi aeriene. 

• Comportamentul din punct de vedere plastic şi mecanic al materialelor de sudat diferă 
complet în cazul sudării FSW prin suprapunere comparativ cu sudarea FSW cap la cap. 

• În cazul sudării FSW prin suprapunere s-a constatat că performanţele îmbinării sudate 
depind foarte mult de adâncimea de pătrundere a pinului în suprafaţa componentei 
amplasate inferior. 

• Starea suprafeţelor materialelor de sudat în zona ce va fi îmbinată este extrem de 
importantă. Diferite moduri de finisare a suprafeţelor, precum şi acoperirea cu straturi 
de protecţie influenţează calitatea procesului de sudare şi a îmbinării. În  cazul unor 
valori foarte mici ale rugozităţii suprafeţelor de sudat s-au obţinut rezultate total diferite 
din punct de vedere al rezistenţei mecanice a îmbinării, în sensul unor valori mici ale 
acesteia pentru îmbinarea sudată. 
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• Programul experimental dezvoltat în cadrul prezentei faze a proiectului a stat la baza 
elaborării de tehnologii optimizate de sudare pentru următoarele combinaţii de 
materiale, cu aplicabilitate în industria electrotehnică: 

- cupru Cu 99 / Cu 99 / Cu 99, de grosimi  2mm / 2mm / 2mm  

- aliaj de aluminiu EN AW 1200 (grosime 4mm) –  cupru Cu 99  (grosime 2mm)  

- aliaj de aluminiu EN AW 1200 (grosime 3mm) –  cupru Cu 99  (grosime 2mm)  

- aliaj de aluminiu EN AW 3105 (grosime 2mm) –  cupru Cu 99  (grosime 2mm) 

     Pentru aceste materiale s-a demonstrat că procedeul de sudare FSW prin suprapunere 
este aplicabil cu rezultate bune. S-au stabilit geometriile şi dimensiunile optime ale 
uneltei de sudare respectiv parametrii tehnologici optimi. 

• Programul experimental pentru sudarea prin suprapunere a aliajelor de cupru Cu99 a 
demonstrat că se pot obţine îmbinări fără defecte şi cu caracteristici mecanice bune, 
dacă se respectă următoarele condiţii: 

- se utilizează o unealtă de sudare din P20S cu pin conic cu patru teşituri plane de 
lungime 5,5mm şi umăr neted Ø20mm, iar pinul să pătrundă ~ 5,5mm în materialele 
de sudat. 

- se respectă parametrii optimi de sudare: 

o Turaţie unealtă n=1450 rot/min 

o Viteza de sudare v= 60-80mm/min  

• Programul experimental pentru sudarea prin suprapunere a aliajelor de aluminiu EN 
AW 1200 şi cupru Cu99 a demonstrat că se pot obţine îmbinări sudate cu caracteristici 
bune, respectând următoarele condiţii: 

- aliajul de aluminiu se poziţionează întotdeauna în partea superioară, iar cuprul în 
partea inferioară. 

- la sudarea tablelor de aluminiu de grosime 4mm cu table de cupru de grosime 2mm 
se utilizează o unealtă de sudare din P20S cu pin conic cu patru teşituri plane de 
lungime 4,5mm şi umăr neted Ø18mm, iar pinul să pătrundă ~ 0,5mm în tabla de 
cupru.  

- la sudarea tablelor de aluminiu de grosime 3mm cu tablă de cupru de grosime 2mm, 
poate fi utilizată o unealtă din P20S, cu umăr neted Ø20mm şi cu pin conic neted de 
lungime 3,8mm 

- parametrii optimi de sudare: 

 pentru combinaţia EN AW 1200 / Cu99, grosimi 4mm / 2mm 

o Turaţie unealtă n= 1300 rot/min 

o Viteza de sudare v= 80 mm/min 
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 pentru combinaţia EN AW 1200 / Cu99, grosimi 3mm / 2mm 

o Turaţie unealtă n= 1200 rot/min 

o Viteza de sudare v= 70 mm/min 

• La experimentul de sudare prin suprapunere a aliajelor Cu99-EN AW 1200, unde 
cuprul este amplasat deasupra, îmbinarea sudată a fost necorespunzătoare, ceea ce 
conduce la faptul că se pot obţine îmbinări sudate bune numai în condiţiile în care 
aliajul de aluminiu este amplasat deasupra şi cuprul dedesubt. 

• Programul experimental pentru sudarea prin suprapunere a aliajelor de aluminiu EN 
AW 3105 şi cupru Cu99 a demonstrat că se pot obţine îmbinări fără defecte şi cu 
caracteristici mecanice bune, dacă se respectă următoarele condiţii: 

- tabla de EN AW 3105 este amplasată deasupra 

- se utilizează o unealtă de sudare din P20S cu pin conic neted de lungime 2,7mm şi 
umăr neted Ø20mm, iar pinul să pătrundă ~ 0,5-0,7mm în tabla de cupru. 

- se respectă parametrii optimi de sudare: 

o Turaţie unealtă n=1200 rot/min 

o Viteza de sudare v= 70mm/min  

• Monitorizarea procesului de sudare s-a realizat utilizând tehnica termografică în 
infraroşu  care a furnizat date în timp real asupra calităţii îmbinărilor sudate realizate. 
Pentru fiecare material de sudat abordat, utilizând unelte şi tehnologii de sudare 
optimizate (pentru care s-au obţinut cele mai bune caracteristici ale îmbinărilor sudate), 
sistemul de termografiere în infraroşu a furnizat informaţii privind stabilitatea 
procesului de sudare şi temperatura medie optimă la care s-a desfăşurat procesul efectiv 
de sudare.  

• Obiectivul fazei a fost integral realizat, iar rezultatele obţinute vor fi utilizate pentru 
fundamentarea unor propuneri de proiecte pentru competiţii viitoare pe programe 
naţionale sau internaţionale, respectiv pentru pentru aprofundarea cercetărilor pe cazuri 
concrete din industrie (domeniile auto, aeronautică, transport auto, feroviar, industria 
electrotehnică, etc.) şi optimizarea proceselor de sudare a tablelor suprapuse. 

Lucrările în cadrul proiectului vor continua cu faza XI  „Sudarea materialelor disimilare Cu 
99 cu aliaj dur de aluminiu EN AW 7075. Optimizarea uneltelor utilizate la sudarea FSW a 
aliajelor de cupru. Monitorizarea procesului de sudare FSW prin controlul consumului 
energetic al maşinii de sudare”. 

 

Responsabil proiect, 

 

       Ing. Lia Boţilă 


