
1 

 
 
 

Rezumatul fazei XII  

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa XII intitulată „Cercetări exploratorii privind sudarea prin 
frecare cu element activ rotitor FSW a materialelor compozite cu matrice de aluminiu”, a 
proiectului Nucleu PN 09-160104 având titlul “Dezvoltarea procedeului de sudare FSW 
pentru îmbinarea materialelor metalice cu rezistenŃă mecanică şi duritate mare”.  
Obiectivul principal al prezentei faze îl constituie abordarea unei direcŃii noi, de interes 
major pentru aplicaŃii din diferite domenii industriale, în care să se analizeze posibilităŃile 
de aplicare ale procedeului FSW/FSP la îmbinarea, respectiv procesarea materialelor 
compozite cu matrice de aluminiu. 

Se acordă o atenŃie deosebită sudării FSW a materialelor compozite cu matrice de 
aluminiu, datorită  proprietăŃilor pe care acestea le au, a rigidităŃii şi rezistenŃei sporite la 
temperaturi ambiante şi ridicate, rezistenŃei la uzură, etc.  

Cu toate acestea una din limitările importante în ceea ce priveşte aplicarea industrială a 
acestor materiale compozite cu matrice de aluminiu este legată de dificultatea îmbinării lor 
utilizând procedee de sudare prin topire, datorită deteriorării structurii materialului în zona 
de topire, prin reacŃia dintre particulele de rigidizare şi aluminiul în stare lichidă. 

Sudarea prin frecare cu element activ rotitor fiind un procedeu de sudare în stare solidă ar 
putea elimina problemele menŃionate anterior. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 7 capitole. 

În primul capitol sunt prezentate date generale privind materialele compozite: clasificare, 
avantaje şi dezavantaje, tipuri de matrici, materiale de armare, aplicabilitate, etc. 

Capitolul al doilea cuprinde referiri la posibilităŃi de îmbinare a materialelor compozite cu 
matrice metalică de aluminiu, prin utilizarea a diferite tehnici de îmbinare: prin topire, în 
stare solidă, alte procedee. 

Capitolul al treilea prezintă aspecte cu exemplificări şi referiri din literatura de 
specialitate privind sudarea FSW a materialelor compozite cu matrice de aluminiu, precum 
şi privind îmbinarea disimilară dintre un aliaj de aluminiu şi un material compozit cu 
matrice din aluminiu. 

În capitolul patru este prezentat un program experimental de sudare FSW şi de 
caracterizare a îmbinărilor sudate din material compozit cu 80%Al+20%CrC, în vederea 
obŃinerii de informaŃii preliminare privind posibilităŃile de sudare ale acestuia. 

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; 
- turaŃia uneltei de sudare reglabilă în domeniul: 300 - 1450 rot/min; 
- cursa utilă (sudare): 1000 mm. 

PN 09 -160104 - Dezvoltarea procedeului de sudare FSW pentru 
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Programul experimental pentru acest tip de material a cuprins 4 experimente de sudare 
FSW cap la cap, realizate toate în aceleaşi condiŃii, modificându-se doar viteza de sudare. 
Aceasta a fost de 30mm/min, 60mm/min, 100mm/min şi 150mm/min. 

Se prezintă parametrii de sudare, rezultatele programului experimental, date privind 
monitorizarea procesului de sudare prin două metode inovative, precum şi date şi rapoarte 
privind caracterizarea îmbinărilor sudate obŃinute: macrostructuri, microstructuri, 
măsurători de duritate, încercări  de rupere prin tracŃiune statică. 
Monitorizarea procesului de sudare s-a realizat pentru fiecare experiment utilizând metoda 
termografiei în infraroşu, respectiv metoda de monitorizare a curentului consumat de 
motorul care asigură rotirea uneltei de sudare. Cele mai bune rezultate la îmbinarea FSW a 
materialului compozit cu 80%Al+20%CrC s-au obŃinut utilizând parametrii din tabelul 1. 

Tabelul 1 Parametri sudare FSW material compozit cu 80%Al+20%CrC 
Materiale de sudat 80%Al+20%CrC 
Grosime tablă  5 mm 
Tip îmbinare cap la cap 
Aspect macroscopic  

 

Unealtă de sudare pin cilindric filetat, lungime pin l=4,5mm, umăr neted 
Ø20mm 

Material unealtă X40CrMoV5 
TuraŃie 1000 rot/min 
Viteză de sudare 150 mm/min 
Sens de rotaŃie antiorar 
Temperatura la suprafaŃa 
îmbinării 

~ 3100C 

Curent consumat de motor 
la rotirea uneltei de sudare 

~ 7,6A 

VariaŃia durităŃii în îmbinare, măsurată în secŃiune transversală, este prezentată în figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 VariaŃia durităŃii în îmbinarea sudată FSW 
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Programul experimental de sudare a materialului compozit cu 80%Al+20%CrC a 
demonstrat că : 
- procedeul FSW poate fi aplicat cu succes la îmbinarea acestuia 
- s-au obŃinut suduri „curate”, fără defecte, utilizând o unealtă cu pin cilindric filetat M6 şi 

umăr neted de diametru 20mm şi o turaŃie a uneltei de 1000 rot/min 
- rezultate bune s-au obŃinut pentru diferite viteze de sudare în intervalul 30-150mm/min 
- în toate zonele caracteristice îmbinărilor obŃinute prin procedeul FSW s-a observat o 

creştere a valorii durităŃilor cu ~ 10-20%, comparativ cu materialul de bază MB (figura 1) 
- din punct de vedere al rezistenŃei la rupere, cel mai bine s-a comportat proba sudată cu 

viteza de 150mm/min. În acest caz s-au obŃinut rezistenŃe la rupere cu cca 14% mai mari 
decât ale materialului de bază MB. 

- având în vedere rezultatele obŃinute s-a constatat că temperatura optimă care trebuie 
asigurată la suprafaŃa îmbinării sudate trebuie să fie de ~300-3100C, iar valoarea 
curentului consumat de motorul care asigură rotirea uneltei de sudare să fie de ~ 7,8A. 

Tehnicile de monitorizare pot oferi, pe lângă informaŃii privind stabilitatea proceselor de 
sudare FSW, şi date asupra unor „evenimente” care pot perturba procesul, cu repercursiuni 
negative asupra calităŃii îmbinării sudate (de ex. neomogenităŃi în materialul de bază, 
defecte de la elaborarea materialului compozit, etc.), care conduc la variaŃii importante ale 
temperaturii şi curentului, sesizate şi pe diagramele de evoluŃie a temperaturii, respectiv 
consumului de curent.   
Rezultatele obŃinute, demonstrează că cele două tehnici de monitorizare, pot oferi în timp 
real informaŃii legate de stabilitatea procesului efectiv de sudare şi apariŃia unor perturbaŃii 
în timpul desfăşurării acestuia. 
Capitolul cinci prezintă un program experimental de procesare FSP şi de analizare a 
rezultatelor obŃinute pentru trei materiale compozite cu matrice de aluminiu: Al + 
12%AlB2, Al 2014 + 12%AlB2 şi Al + 6%TiB2. 
Se prezintă parametrii de procesare, rezultatele programului experimental, date privind 
monitorizarea procesului prin două metode inovative, precum şi date şi rapoarte privind 
analizarea rezultatelor obŃinute: macrostructuri, microstructuri, măsurători de duritate.  
Pentru materialele Al + 12%AlB2 şi Al + 6%TiB2 s-a realizat câte un singur experiment de 
procesare, iar pentru materialul Al 2014 + 12%AlB2 s-au realizat trei experimente de 
procesare, la care s-au modificat parametrii de lucru (turaŃie şi viteză), precum şi tipul 
uneltei de procesare. Parametrii sunt prezentaŃă în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 – Parametrii pentru procesare FSP 
Experimente 1-3 

Unealtă Parametri procesare 

Materiale 
Grosime 

(mm) 
Nr. 

probă 
Material 

Tip pin 
Lungime 

pin 
lpin (mm) 

Tip/diametru 
umăr 

Øumăr (mm) 

TuraŃie 
n 

(rot/min) 

Viteză 
procesare 

v (mm/min) 

Sens 
rotaŃie 

5 P1 
C45+pin 
wolfram 

4 Neted / Ø 20 1180 190 

5 P2 
C45+pin 
wolfram 

Cilindric 
neted 

 4  Neted / Ø 20 1500 130 
antiorar 

Compozit Al 
2014+12%AlB

2 
4 P3 

X40CrMo
V5 

Cilindric 
filetat M6 
 

4  Neted / Ø 20 1000 60 antiorar 
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Rezultate satisfăcătoare s-au obŃinut pentru procesarea FSP a materialului compozit Al 
2014 + 12%AlB2, utilizând parametrii pentru proba 3.  În acest caz s-a folosit o unealtă de 
sudare cu pin cilindric filetat M6 şi umăr neted Ø 20 mm realizată dinoŃel X40CrMoV5.. 
De asemenea, s-a utilizat o viteză de procesare mult mai redusă decât la primele două 
experimente, v=60 mm/min, şi turaŃia utilizată a fost  n=1000 rot/min. 
Aspectul macroscopic în secŃiune transversală a probei P3 pe direcŃia de procesare este 
prezentat în figura 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 Aspectul macroscopic al probei procesate P3 după 50 mm de la începutul 
procesării 

Analizând aspectul macroscopic al probei procesate se constată că s-a obŃinut o 
„amestecare” mai bună a materialului, comparativ cu experimentele pentru probele P1 şi 
P2, în special după ce procesul s-a stabilizat, adică după 50 mm de procesare. Pentru 
caracterizarea îmbinărilor sudate FSW, respectiv a materialului procesat FSP, au fost 
întocmite Rapoarte de  examinare /încercare  care au fost ataşate lucrării. 
VariaŃia durităŃii în materialul procesat, măsurată în secŃiune transversală, este prezentată în 
figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 VariaŃia durităŃii în secŃiune transversală 
 
Monitorizarea procesului FSP s-a realizat utilizând metoda monitorizării curentului 
consumat de motorul care asigură mişcarea de rotaŃie a uneltei de sudare. 
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P2. (S3) Material compozit Al 2014 + 12% AlB2

În figura 4 este prezentată diagrama cu evoluŃia consumului de curent al motorului care 
asigură rotaŃia uneltei de procesare pentru experimentul pe materialul compozit Al 2014 
+12%AlB2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 – EvoluŃia consumului de curent  pentru motorul care asigură rotirea uneltei,  
 
Analizând graficul se constată că valoarea medie a curentului consumat de motorul care 
roteşte unealta de procesare este de aprox. 7,5A. Se observă o evoluŃie destul de uniformă a 
consumului de curent fapt ce denotă că procesul a fost stabil. 
Se poate concluziona că fezabilitatea procesării FSP a acestui material compozit a fost 
dovedită prin: 

- omogenizarea şi redistribuirea uniformă a AlB2 în materialul de bază. 
- creşterea semnificativă a durităŃii materialului compozit în special în zona nucleului 

(aprox. se dublează), la utilizarea unor viteze de procesare şi turaŃii mari. 
- la utilizarea unor viteze mai mari de procesare există riscul ca în zona procesată, să 

se formeze defecte multiple de tip „goluri de material”. 
- prin reducerea vitezei de procesare, se obŃine o „amestecare” şi o plastifiere mai 

bună a materialului de bază şi prin aceasta o reducere considerabilă a defectelor. 
 
Capitolul şase prezintă diseminarea rezultatelor în această fază a proiectului.  
Sunt două lucrări ştiinŃifice care sunt aprobate pentru a fi prezentate la ConferinŃa 
InternaŃională Integritatea Structurală a ConstrucŃiilor Sudate, ISCS 13, ce va avea loc în 
perioada 11-12. 07.2013 la Timişoara: 

� R. Cojocaru,  L. BoŃilă, C. Ciucă, H. Daşcău - Sudarea prin frecare cu element 
activ rotitor (FSW) a tablelor suprapuse din aliaje de aluminiu (prezentare lucrare 
în cadrul secŃiunilor conferinŃei) 

� V. Safta, R. Cojocaru, C. Ciucă, L. BoŃilă - Realizări în cercetarea procesului de 
sudare ecologică prin frecare cu element activ rotitor (prezentare lucrare în cadrul 
Sesiunii Plenare a ConferinŃei) 

A fost redactată o lucrare ştiinŃifică care va fi transmisă spre publicare la o revistă  cotată 
ISI (Science China – Technological Series). 

� R. Cojocaru, L. BoŃilă, C. Ciucă, H. Daşcău - „Metode şi tehnici noi pentru 
dezvoltarea procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW)” 
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Capitolul şapte prezintă prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor 
desfăşurate în cadrul acestei etape  a proiectului. 
 
Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru continuarea 
proiectului : 
 
• Dispunând de o combinaŃie unică de proprietăŃi care le fac rezistente la factorii climatici 

şi foarte performante la nivel mecanic, materialele compozite tind să înlocuiască 
materialele convenŃionale. Materialele compozite cu matrice metalică, ranforsate cu 
particule, în particular cele cu matrice pe bază de aluminiu, sunt utilizate ca materiale 
structurale în industria aerospaŃială, industria de automobile, sectorul feroviar, 
ansambluri mecano-optice şi de management termic, armată, produse recreative. De 
asemenea numeroase produse de înaltă calitate, realizate din aceste materiale, sunt 
acum disponibile pe piaŃă, pentru aplicaŃii ca: rotoare pentru maşini electrice, pistoane, 
biciclete, substraturi electronice,  precum şi o varietate largă de alte aplicaŃii structurale 
şi electronice. 

• Materialele compozite cu matrice de aluminiu sunt dificil de sudat şi de prelucrat. De 
aceea,  procedeele de sudare în stare solidă, de exemplu sudarea prin frecare sau 
sudarea prin frecare cu element activ rotitor, sunt considerate mai potrivite pentru 
îmbinarea între materiale compozite cu matrice metalică de aluminiu. Prin aplicarea 
FSW  se evită temperaturile excesive în timpul sudării şi se asigură proprietăŃi bune ale 
îmbinării sudate. 

• La îmbinarea prin frecare cu element activ rotitor, particulele de armare  a materialelor 
compozite generează uzarea relativ rapidă a uneltei de sudare. O comportare  aparte în 
acest sens o are SiC. 

• S-au realizat cercetări exploratorii cu scopul de a obŃine informaŃii preliminare privind 
posibilităŃile de sudare FSW  cap la cap şi procesare FSP a tablelor din material 
compozit cu 80% Al + 20% CrC. Programul experimental de sudare a materialului 
compozit cu 80%Al+20%CrC a demonstrat că procedeul FSW poate fi aplicat cu 
succes la îmbinarea acestuia, obŃinându-se suduri „curate”, fără defecte, utilizând o 
unealtă cu pin cilindric filetat M6 şi umăr neted de diametru 20mm,o turaŃie a uneltei de 
1000 rot/min. şi viteze de sudare în intervalul 30-150mm/min. La utilizarea vitezei de 
sudare de 150mm/min s-au obŃinut rezistenŃe la rupere cu cca 14% mai mari decât ale 
materialului de bază MB. 

• Procedeul FSP este o metodă promiŃătoare de procesare a materialelor compozite, fără 
generarea unei călduri excesive în timpul procesului. Programul experimental a urmărit 
analizarea posibilităŃilor de procesare FSP, precum şi a rezultatelor obŃinute, pentru 
materialul compozit cu matrice de aluminiu Al+12%AlB2.  Se poate concluziona că 
fezabilitatea procesării FSP a acestui material compozit a fost dovedită  

• Cercetările exploratorii desfăşurate în cadrul prezentei faze a proiectului au demonstrat 
că materialele compozite cu matrice de aluminiu pot fi îmbinate utilizând procedeul 
FSW sau procesate prin procedeul FSP, cu condiŃia utilizării unor parametrii optimi de 
proces şi a unei unelte adecvate ca geometrie şi dimensiuni. 
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• 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 calităŃii îmbinărilor 
sudate realizate. Pentru fiecare experiment realizat, sistemul de termografiere în 
infraroşu a furnizat informaŃii privind stabilitatea procesului de sudare/procesare şi 
temperatura medie optimă la care s-a desfăşurat procesul efectiv de sudare/procesare.  

• Prin monitorizarea comportamentului în funcŃionare a motorului care asigură turaŃia 
uneltei de sudare se obŃin informaŃii privind consumul de curent în principalele 
secvenŃe ale procesului FSW: pornire rotaŃie – contact pin unealtă cu materialele de 
sudat/procesat – contact umăr unealtă cu materialele de sudat/procesat – proces efectiv 
de sudare/procesare – finalizare proces şi retragere unealtă din material. 

• Utilizând standul experimental pentru monitorizarea în timp real a procesului de sudare 
FSW prin controlul consumului energetic, s-au obŃinut date privind eficienŃa metodei de 
monitorizare în timp real, precum şi informaŃii 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. 

• Obiectivul fazei a fost integral realizat, iar rezultatele obŃinute vor fi utilizate pentru 
fundamentarea unor propuneri de proiecte pentru competiŃii viitoare pe programe 
naŃionale sau internaŃionale, respectiv pentru pentru aprofundarea cercetărilor pe cazuri 
concrete din industrie pentru optimizarea  sudării/procesării materialelor compozite cu 
matrice de aluminiu. 

 
 
Responsabil proiect, 

       Ing. Lia BoŃilă 


