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Rezumatul fazei XI 
 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa XI intitulată „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”, 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 aeronautice şi anume sudarea FSW a 
tablelor suprapuse din aliaje disimilare de aluminiu EN AW 7075 şi cupru Cu99, prin 
realizarea unui program experimental care să conducă la obţinerea unor rezultate pe baza 
cărora să se elaboreze o tehnologie optimizată 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. 
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 5 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. 
Capitolul al doilea cuprinde realizări ISIM la sudarea FSW prin suprapunere a aliajelor 
disimilare de aluminiu EN AW7075  şi cupru Cu99 .   
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 unei tehnologii de sudare FSW prin suprapunere 
pentru materiale disimilare de aluminiu EN AW 7075 şi cupru Cu99. 
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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 pentru sudarea tablelor suprapuse din aliaje disimilare de cupru 
Cu99 şi aluminiu EN AW 7075 s-a desfăşurat în varianta cu trei table suprapuse, două 
table de cupru Cu99 de grosime 2mm fiecare, amplasate deasupra, şi o tablă de EN AW 
7075 de grosime 5mm, amplasată dedesubt. 
Acestea au fost curăţate mecanic cu perie rotativă din oţel inoxidabil şi alcool etilic şi apoi 
sudate prin suprapunere. 
A fost prezentat tipul de unealtă de sudare utilizată, cu umăr neted şi cu pin conic cu patru 
teşituri plane, materialul din care aceastea a fost realizată, carbură sinterizată P20S, precum 
şi parametrii de sudare utilizaţi. 
Au fost prezentate rezultatele programului experimental, date privind monitorizarea 
procesului de sudare prin două metode inovative, precum şi date şi rapoarte (de examinare 
şi încercare) privind caracterizarea îmbinărilor sudate obţinute: analize macroscopice, 
microscopice, măsurători de duritate, încercări  mecanice de rupere prin forfecare şi îndoire 
statică. 
Monitorizarea proceselor de sudare s-a realizat utilizând metoda termografiei în infraroşu, 
respectiv metoda de monitorizare a curentului consumat de motorul care asigură rotirea 
uneltei de sudare. 
Au fost întocmite specificaţiile preliminare ale procedurilor de sudare pWPS, care conţin 
datele necesare în vederea realizării experimentelor, iar pe baza rezultatelor obţinute s-a 
întocmit WPS-ul. 
Programul experimental a demonstrat că pentru sudarea prin suprapunere a materialelor 
disimilare Cu99 de grosime 2mm şi EN AW 7075 de grosime 5mm,  se pot obţine îmbinări 
fără defecte majore şi cu caracteristici mecanice bune, dacă se respectă pe lângă parametrii 
optimizaţi prezentaţi în tabelul 1,  următoarele condiţii: 
- tablele de cupru Cu99 să fie amplasate deasupra celei din aluminiu EN AW 7075. 
- pinul să pătrundă ~ 0,8mm în materialul de sudat amplasat dedesubt ( aliajul de 

aluminiu). Această condiţie se referă la cazul Cu99 /Cu99 /EN AW 7075 în care tablele 
de sudat au grosimile: Cu 99 - s=2mm şi EN AW 7075 - s=5mm. 

- Umărul uneltei de sudare să se apese pe materialul de sudat amplasat deasupra, până în 
momentul în care se înregistrează o valoare a curentului consumat de motorul care 
realizează rotirea uneltei, de aproximativ 8A, iar apoi valoarea acestuia în lungul 
procesului efectiv de sudare să se menţină la ~7,5A. 

- Temperatura la suprafaţa îmbinării sudate să se păstreze la o valoare de ~ 5200C. 
 

Tabelul 1 Parametri optimizaţi sudare FSW table suprapuse 
Materiale de sudat Cu 99 / Cu 99 / EN AW 7075 
Grosime tablă  2/2/6 mm 
Material amplasat deasupra Cu 99 
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Aspect macroscopic 

 
 
 
 
 

Unealtă de sudare pin conic cu patru teşituri plane, lungime pin l=4,8mm, 
umăr neted Ø20mm 

Material unealtă carbură sinterizată de wolfram P20S 
Turaţie 1450 rot/min 
Viteză de sudare 20-40 mm/min 
Sens de rotaţie antiorar 
Temperatura la suprafaţa 
îmbinării 

~ 5200C 

Curent consumat de motor 
la rotirea uneltei de sudare 

~ 7,5A 

 
Tehnicile de monitorizare pot 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 şi curentului, sesizate şi pe diagramele de evoluţie a 
temperaturii, respectiv consumului de curent.   
Rezultatele obţinute, demonstrează că cele două tehnici de monitorizare, pot 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. 
În capitolul al treilea este evidenţiat faptul că aplicarea procedeului FSW la sudarea 
aliajelor de cupru necesită cerinţe suplimentare, în special din punctul de vedere al 
geometriei şi dimensiunilor uneltelor de sudare, dar şi al materialelor din care acestea se 
realizează. Sunt prezentate cercetările proprii pentru realizarea unor unelte cu geometrie 
optimizată, din materiale care să le asigure o durabilitate mai bună.  
Au fost prezentate rolul şi importanţa uneltelor la sudarea FSW, caracteristici geometrice şi 
de material, precum şi particularităţi la sudarea FSW a tablelor suprapuse din punct de 
vedere al uneltelor de sudare. Capitolul cuprinde de asemenea cerinţe şi criterii pe care 
trebuie să le îndeplinească materialele selectate pentru realizarea uneltelor de sudare. Au 
fost prezentate pe rând tipuri de unelte de sudare FSW utilizate la ISIM şi analizate din 
punct de vedere al comportării şi durabilităţii acestora la sudare, pe cazuri concrete, în 
cadrul diferitelor programe experimentale de sudare. S-au determinat particularităţile 
geometrice şi dimensionale în vederea optimizării uneltelor de sudare FSW. 
Având în vedere că la sudarea FSW geometria şi dimensiunile uneltei de sudare au un rol 
determinant, în cadrul proiectului, în funcţie de natura şi grosimile materialelor de sudat s-
au utilizat următoarele unelte de sudare, prezentate în tabelul 2. 
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 Tabelul 2 Tipuri de unelte de sudare utilizate la programul experimental 
 

    

Pin cilindric filetat Pin conic spiralat Pin conic neted Pin -4 teşituri plane 

 

 
 
 
 

Pin evazat, filetat, 
cu caneluri 

Pin evazat, filetat, 
teşit 

Pin conic spiralat, 
cu caneluri  

Pin cilindric filetat, 
umar concav 

 
La proiectarea acestor unelte de sudare s-a avut în vedere în primul rând faptul că forma şi 
designul uneltei influenţează generarea căldurii, curgerea plastică, forţele ce se dezvoltă în 
timpul procesului şi uniformitatea îmbinării sudate. Umărul generează cea mai mare 
cantitate de căldură şi previne expulzarea materialului plastifiat de pe piesele de sudat, în 
timp ce ambele (umărul şi pinul) afectează curgerea materialului. 
S-au evitat soluţiile constructive care sunt recomandabile pentru sudarea tablelor cap la 
cap, dar nu sunt performante la sudarea prin suprapunere, datorită faptului că pot favoriza 
formarea unui strat de oxizi între suprafeţele tablelor suprapuse. 
Soluţiile propuse trebuie să asigure fragmentarea stratului de oxizi la interfaţă în cazul 
sudării tablelor suprapuse şi totodată o lăţime a sudurii mai extinsă decât se obţine în mod 
uzual la sudarea cap la cap prin utilizarea uneltelor clasice (de ex. pin cilindric). 
Rezultate foarte bune la sudarea tablelor suprapuse din cupru s-au obţinut prin utilizarea 
uneltelor realizate din carbură sinterizată de wolfram P20S. Materialul P20S este o carbură 
cuaternară realizată dintr-un amestec de carburi de wolfram WC, carburi de titan TiC, de 
tantal TaC şi de niobiu NbC, precum şi cobalt Co. 
Datorită acestui material P20S, gradul de aderenţă a cuprului pe zonele active ale uneltei s-
a redus considerabil. 
Din punctul de vedere al geometriei uneltei de sudare rezultatele cele mai bune s-au obţinut 
prin utilizarea:  

- uneltei cu umăr neted şi pin conic cu patru teşituri plane. Muchiile ascuţite 
favorizează dislocarea mai uşoară a cuprului din faţa uneltei şi transferarea acestuia 
în spatele uneltei, precum şi mişcarea pe verticală a materialului plastifiat, mişcare 
care este extrem de importantă în cazul îmbinării tablelor suprapuse. De asemenea 
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această geometrie a pinului reduce efectul de încărcare a acestuia cu cupru plastifiat 
şi prin aceasta reducerea forţelor dezvoltate în timpul procesului de sudare. Prin 
utilizarea uneltei cu pin cu patru teşituri plane, realizată din carbură sinterizată de 
wolfram P20S, s-au obţinut rezultate destul de bune şi la sudarea cuprului cu 
materiale disimilare (aliaje de aluminiu).  

- uneltei cu umăr neted şi pin conic neted. S-au obţinut rezultate bune (îmbinări fără 
defecte majore şi caracteristici mecanice bune) pentru următoarele cupluri de 
materiale: aliaj de aluminiu EN AW 1200, de grosime 3mm cu cupru Cu 99 de 
grosime 2mm (figura 1), respectiv aliaj de aluminiu EN AW 3105, de grosime 2mm 
cu cupru Cu 99 de grosime 2mm (figura 2). 

 
 
 

 
 

Figura 1 - Aspectul macroscopic al îmbinării EN AW 1200 cu cupru Cu 99 
 
 
 

 
 

Figura 2 - Aspectul macroscopic al îmbinării EN AW 3105 cu cupru Cu 99 
 

Aceste rezultate au fost obţinute cu unealtă cu pin conic neted şi umăr neted Ø 20mm. 
Dimensiunile pinului au fost stabilite în funcţie de natura şi grosimea materialelor de sudat. 
Unghiul format de suprafaţa conică a pinului şi axa de simetrie este de asemenea un 
parametru important care influenţează procesul FSW, creşterea unghiului determinând o 
distribuţie mai uniformă a temperaturii pe direcţie verticală, ceea ce ajută la reducerea 
distorsiunilor. Spre exemplu, un unghi de cca. 40˚ este considerat optim pentru aliajele de 
aluminiu din seria 7xxx .  
Cercetările realizate privind uneltele de sudare utilizate la sudarea prin suprapunere a 
cuprului au demonstrat următoarele: 

- este necesar să se acorde o atenţie deosebită activităţii de concepţie şi proiectare a 
uneltelor de sudare din punctul de vedere al geometriei, dimensiunilor, dar şi al 
materialelor din care acestea se confecţionează. 

- se recomandă să se evite unelte de sudare cu pin cu prelucrări de tip filet, sau 
caneluri pentru a evita încărcarea pinului cu cupru. Aderarea cuprului pe unealtă 
poate provoca ruperea rapidă a pinului. 

- nu trebuie utilizate unelte cu pin cu secţiunea redusă sub umăr (pin evazat). Există 
riscul major de rupere a pinului. 

- dimensiunile şi geometria uneltei (umăr şi pin) trebuie corelate cu natura şi 
grosimea materialelor de sudat, dar şi cu parametrii optimi de sudare (viteză de 
sudare şi turaţie unealtă). 

- este indicat ca unealta de sudare să fie realizată din materiale rezistente la 
temperaturi ridicate (cca 10000C) şi care reduc tendinţa de aderare a cuprului.Din 
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acest punct de vedere carbura P20S reprezintă o soluţie viabilă pentru execuţia 
uneltelor destinate sudării cuprului, asigurând o durabilitate bună. 

La desfăşurarea corectă a tuturor secvenţelor caracteristice procesului de sudare FSW şi la 
utilizarea parametrilor optimi de sudare estimăm că se poate obţine o durată de viaţă mare a 
acestor unelte, la sudarea cuprului (cca. 100m de sudură). 
De asemenea maşina de sudare trebuie să fie realizată într-o construcţie robustă, astfel încât 
în sistemul de sudare să nu apară vibraţii sau bătăi radiale ale arborelui principal care se pot 
transmite la unealta de sudare. Carbura sinterizată de wolfram P20S fiind un material dur 
este totodată fragil în situaţiile prezentate existând pericolul ruperii pinului uneltei. 
Programele de cercetare experimentală au demonstrat că uneltele cu pin conic neted, 
respectiv cu pin conic cu patru teşituri şi umăr neted, dimensionate corespunzător în funcţie 
de fiecare aplicaţie concretă şi realizate din carbură sinterizată de wolfram pot consitui 
soluţii viabile pentru sudarea prin suprapunere a tablelor din aliaje de cupru. 
În capitolul patru este prezentată fundamentarea prin cercetări experimentale a unei 
tehnici de monitorizare a procesului de sudare FSW, care a cuprins realizarea unui stand 
experimental pentru monitorizarea în timp real a procesului de sudare FSW, prin controlul 
consumului de curent la motorul care asigură mişcarea de rotaţie a uneltei de sudare. 
Sunt foarte numeroase aplicațiile, cu precădere în domeniile naval, aeronautic și 
transporturi, care necesită îmbinări sudate de lungimi mari (2 ÷ 15 m). Din acest motiv, 
monitorizarea în timp real a procesului de sudare a devenit o prioritate. 
Sunt bine cunoscute realizările obținute pe plan mondial privind monitorizarea procesului 
de sudare FSW. Rezultate excelente s-au obţinut în special prin utilizarea sistemelor 
complexe care asigură monitorizarea forțelor ce se dezvoltă în timpul procesului și 
acționează asupra uneltelor de sudare. 
Cercetări recente, realizate la ISIM Timișoara au demonstrat că termografia în infraroșu 
poate constitui o metodă viabilă pentru monitorizarea proceselor automate sau 
semiautomate, aplicabilă inclusiv la sudarea FSW dar și la operațiile de acoperiri cu straturi 
funcționale prin frecare cu element activ rotitor consumabil. 
În prezenta etapă sunt prezentate rezultate obținute în cadrul unor programe experimentale 
dezvoltate în cadrul proiectului, privind posibilitățile de monitorizare ale procedeului de 
sudare FSW prin măsurarea și controlul în timp real al consumului energetic. Pentru 
această idee inovativă pe plan mondial s-a depus la OSIM documentaţia necesară pentru 
obţinerea brevetului de invenţie. 
Rezultatele obţinute au fost comparate cu cele obţinute prin monitorizarea procesului de 
sudare FSW utilizând tehnica termografică în infraroşu. 
Procedeul de sudare este pur mecanic și necesită în principal trei mișcări ale uneltei de 
sudare FSW, asigurate prin intermediul a trei motoare de acționare (figura 3): 
 
 
 

 

 

 
Figura 3 Principiul procedeului FSW 
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- M1 asigură deplasarea uneltei de sudare pe verticală, pătrunderea pinului în materialele 
de sudat și apăsarea cu o forță Fz a umărului uneltei (pe materialele de sudat); 

- M2 asigură rotația uneltei de sudare cu turația prescrisă; 
- M3 asigură deplasarea cu viteză prescrisă a uneltei de sudare în raport cu materialele de 

sudat (asigură viteza de sudare). 
Programul experimental s-a desfășurat pe mașina specializată de sudare FSW aflată în 
dotarea ISIM Timișoara, cu următoarele caracteristici principale: 

- viteză de sudare reglabilă în domeniul: 60 – 480 mm/min; 
- turația uneltei de sudare reglabilă în domeniul: 300 – 1450 rot/min; 
- cursa utilă (sudare): 1000 mm; 
- trei motoare de acționare (M1 – 0,75 kW; M2 – 4 kW; M3 – 2,2 kW) 

Completarea mașinii (figura 4) cu un sistem de monitorizare în timp real a procesului de 
sudare prin frecare cu element activ rotitor prin controlul consumului energetic, poate 
furniza informații cu privire la stabilitatea procesului, constanța parametrilor de sudare, 
inducerea unor imperfecțiuni și/sau defecte, precum și reglarea și optimizarea parametrilor 
de sudare prin conexiuni feedback. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sistem de monitorizare pentru determinarea consumului energetic 
 

Standul experimental realizat a fost utilizat pentru măsurarea curentului consumat de 
echipamentul de sudare FSW, respectiv de anumite componente ale sale (motoare de 
acționare), precum și pentru achiziționarea computerizată a datelor. Standul (figura 2) se 
compune din: mașina de sudat FSW (poziția 1), motor M1 (poziția 2), motor M2 (poziția 
3), motor M3 (poziția 4), multimetru tip UT 70B (poziția 5) și computer pentru 
achiziționarea datelor respectiv pentru înregistrarea măsurătorilor (poziția 6). Multimetrul 
este capabil să prezinte la o scară mărită grafice de variație în timp real ale valorilor 
măsurate. 
S-au realizat măsurători la motoarele M1, M2 şi M3 (pozițiile 2, 3 și 4). 
În cadrul programului experimental s-au utilizat materiale de sudat cu caracteristici diferite 
și unelte FSW pentru care, în cadrul unor experimente anterioare, s-a reușit optimizarea 
parametrilor de sudare. 
Materialele de sudat utilizate au fost aliaje de aluminiu de grosime g1 = 2-6 mm; aliaje de  
cupru, de grosime g2 = 2 mm; oțel inoxidabil austenitic AISI 304L, de grosime g3 = 3 mm. 

      
        6          5            1             3             2           4      
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S-a urmărit evoluţia consumului de curent pentru toate cele trei motoare M1, M2 şi M3. 
Datorită cinematicii acţionărilor aferente motoarelor M1 şi M3 (reductoare melcate, unităţi 
de translaţie şurub-piuliţă, etc.) monitorizarea procesului prin controlul consumului de 
curent al acestora nu este eficient. 
Din punct de vedere al cantității de căldură dezvoltate în timpul procesului de sudare în 
materialele de sudat și deci a gradului de plastifiere al acestora și mecanismului de formare 
al îmbinării sudate, un rol foarte important îl are turația uneltei. 
În cazul analizat, motorul care asigură rotația uneltei este M2. Motorul M2 este cel mai 
solicitat datorită faptului că: 

- funcționează neîntrerupt pe întreaga perioadă a ciclului (figura 5): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Secvențele și etapele procesului FSW 
 

- transmite mișcarea la unealta de sudare fiind legat direct la arborele principal al 
mașinii de sudare FSW. Acest lucru este necesar datorită faptului că se utilizează 
turații mari ale uneltelor de sudare (400 ÷ 2000 rot/min), fapt ce ne permite 
intercalarea în lanțul cinematic a unor module specifice (ex. reductor melcat) 
care ar putea atenua impactul sever al procesului de sudare asupra motorului de 
acționare (M2). 

S-au realizat peste 30 de teste şi măsurători pentru materialele de sudat din aliaje de 
aluminiu, aliaje de cupru şi oţel inoxidabil austenitic. 
Spre exemplificare în figura 6 este prezentată variaţia consumului măsurat la motorul M2, 
în cazul sudării FSW a aliajului de aluminiu EN AW6082, de grosime g=6mm. 
S-au urmărit valorile înregistrate în momentele principale ale procesului și anume: 

- comandă pornire motor M2; 
- contact pin unealtă – material de sudat; 
- contact umăr unealtă – materiale de sudat și pornire proces de sudare efectiv 

(activare motor M3); 
- proces de sudare; 
- finalizare proces de sudare; 
- retragere pin unealtă din materialele de sudat. 
S-au înregistrat variații destul de mari ale valorilor măsurate, în special în secvențele 

analizate (mai puțin în timpul procesului efectiv de sudare). În acest caz, aceste variații se 
încadrează în intervalul 6,3 ÷10 A. 

 
 
 

Coborâre 
unealtă 

Proces efectiv de 
sudare 

Ridicare 
unealtă 

Pătrunderea 
pinului în 

materialele de 
sudat 

Realizare îmbinare sudată Eliberarea pinului din 
îmbinarea sudată 

Apăsarea 
umărului pe 
materialul de 

sudat 
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Figura 6 Evoluția consumului de curent măsurat la motorul M2 

 
Valorile cele mai mari (≈10 A) s-au înregistrat la transmiterea comenzii pentru rotire 
(începerea rotirii uneltei), respectiv în momentul realizării contactului optim (necesar și 
suficient) dintre umărul uneltei și materialele de sudat. 
Este de remarcat stabilitatea curentului (≈ 9A) pe perioada procesului efectiv de sudare. Cu 
siguranță că, dacă apăreau accidental factori perturbatori, în timpul procesului (ex. ruperea 
pinului, modificarea poziției optime dintre umărul uneltei de sudare și materialele de sudat, 
modificarea vitezei de sudare, etc.) aceștia ar fi influențat evoluția stabilă a diagramei 
corespunzătoare procesului efectiv de sudare. 
Rezultatele obținute în cadrul programului experimental demonstrează că prin urmărirea 
comportamentului în funcționare a motorului M2 la îmbinarea aliajului de aluminiu EN 
AW 6082, se poate monitoriza procesul de sudare FSW utilizând parametrii de sudare 
optimizați (geometrie unealtă, turație și viteză de sudare), în modul următor: 
- apăsarea umărului uneltei pe materialele de sudat se realizează până se înregistrează o 

anumită valoare optimă a curentului, stabilită experimental (în cazul analizat ≈ 10A); 
- se urmărește ca pe perioada procesului efectiv de sudare, valoarea optimă a curentului 

determinată experimental să fie stabilă (în cazul analizat ≈ 9A). 
Aceste valori pot fi determinate experimental pentru diferite mărci și grosimi de material.  
Eventualele abateri de la aceste valori pot fi corectate în timp real prin modificarea 
gradului de apăsare a uneltei asupra materialelor de sudat (ridicarea sau coborârea uneltei 
de sudare, prin intermediul motorului M1, până se obțin valori optime ale curentului 
consumat). 
Programul experimental a demonstrat că se pot obţine rezultate utile prin monitorizarea 
comportamentului în funcţionare, în special al motorului care asigură turaţia uneltei de 
sudare, prin obţinerea de informaţii privind consumul de curent în principalele secvenţe ale 
procesului FSW: pornire rotaţie – contact pin unealtă cu materialele de sudat – contact 
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umăr unealtă cu materialele de sudat – proces efectiv de sudare – finalizare proces şi 
retragere unealtă din îmbinarea sudată. 
Capitolul cinci prezintă 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. 

• Programul experimental dezvoltat în cadrul prezentei faze a proiectului a stat la baza 
elaborării unei tehnologii optimizate de sudare pentru cuplul de materiale Cu99- EN 
AW 7075. 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. 

• Este necesar să se acorde o atenţie deosebită activităţii de concepţie şi proiectare a 
uneltelor de sudare din punctul de vedere al geometriei, dimensiunilor, dar şi al 
materialelor din care acestea se confecţionează. Se recomandă să se evite unelte de 
sudare cu pin cu prelucrări de tip filet, sau caneluri pentru a evita încărcarea pinului cu 
cupru. Aderarea cuprului pe unealtă poate provoca ruperea rapidă a pinului. Nu trebuie 
utilizate unelte cu pin cu secţiunea redusă sub umăr (pin evazat). Există riscul major de 
rupere a pinului. 

• Dimensiunile şi geometria uneltei (umăr şi pin) trebuie corelate cu natura şi grosimea 
materialelor de sudat, dar şi cu parametrii optimi de sudare (viteză de sudare şi turaţie 
unealtă). 

• Este indicat ca unealta de sudare să fie realizată din materiale rezistente la temperaturi 
ridicate (cca 10000C) şi care reduc tendinţa de aderare a cuprului. Din acest punct de 
vedere carbura P20S reprezintă o soluţie viabilă pentru execuţia uneltelor destinate 
sudării cuprului, asigurând o durabilitate bună. 

• Programele de cercetare experimentală au demonstrat că uneltele cu pin conic neted, 
respectiv cu pin conic cu patru teşituri şi umăr neted, dimensionate corespunzător în 
funcţie de fiecare aplicaţie concretă şi realizate din carbură sinterizată de wolfram pot 
constitui soluţii viabile pentru sudarea prin suprapunere a tablelor din aliaje de cupru. 

• Monitorizarea procesului de sudare s-a realizat utilizând două metode: tehnica 
termografierii în infraroşu şi controlul consumului energetic. 

• Tehnica termografică în infraroşu 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 
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stabilitatea procesului de sudare şi temperatura medie optimă la care s-a desfăşurat 
procesul efectiv de sudare.  

• Prin monitorizarea comportamentului în funcţionare a motorului care asigură turaţia 
uneltei de sudare se obţin informaţii privind consumul de curent în principalele 
secvenţe ale procesului FSW: pornire rotaţie – contact pin unealtă cu materialele de 
sudat – contact umăr unealtă cu materialele de sudat – proces efectiv de sudare – 
finalizare proces şi retragere unealtă din îmbinarea sudată. 

• Utilizând standul experimental pentru monitorizarea în timp real a procesului de sudare 
FSW prin controlul consumului energetic, s-au obţinut date privind eficienţa metodei de 
monitorizare în timp real, precum şi informaţii preliminare referitoare la capacitatea de 
urmărire şi redare a desfăşurării procesului de sudare la parametrii prescrişi, dar şi de 
sesizare a producerii unor defecte în îmbinarea sudată. 

• Sistemul specializat de sudare FSW de la ISIM Timişoara poate fi folosit ca 
demonstrator tehnologic, împreună cu standul experimental pentru monitorizarea în 
timp real a procesului de sudare FSW, prin controlul consumului energetic. 

• Monitorizarea procesului de sudare FSW, este utilă şi necesară în special la aplicaţiile 
industriale care necesită îmbinări sudate de lungimi mari, defectele incipiente putând fi 
prevenite/depistate în timp real, fapt ce poate aduce beneficii considerabile. 

• Cercetările efectuate au scos în evidenţă faptul că monitorizarea în timp real a 
procesului de sudare FSW, prin controlul consumului de curent al motoarelor de 
acţionare poate constitui o alternativă (mai puţin costisitoare) la metodele consacrate 
utilizate în prezent (monitorizarea forţelor, respectiv utilizarea tehnicii termografiei în 
infraroşu). 

• 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, etc.) şi 
optimizarea proceselor de sudare a tablelor suprapuse. 

 
 
Responsabil proiect, 

       Ing. Lia Boţilă 


