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Rezumatul fazei XIV 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa XIV intitulată „Program experimental pentru 
determinarea comportării la sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW prin 
suprapunere a materialelor plastice”, 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 la îmbinarea  prin suprapunere a materialelor plastice. 

În această etapă a proiectului se acordă o atenŃie deosebită cercetărilor preliminare privind 
posibilităŃile de îmbinare prin sudare FSW prin suprapunere a materialelor plastice, datorită  
proprietăŃilor şi caracteristicilor deosebite pe care acestea le au, precum şi datorită utilizării 
în practică a acestora.  

Există limitări importante în ceea ce priveşte posibilitatea utilizarii industriale a 
materialelor plastice, atunci când este necesară îmbinarea lor prin procedee de sudare prin 
topire, datorită deteriorării structurii materialului în zona de topire. 

Prin utilizarea procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor, care este un 
procedeu de sudare în stare solidă, s-ar putea încerca eliminarea acestei probleme. 

Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în 5 capitole. 

În primul capitol sunt prezentate consideraŃii generale privind sudarea FSW prin 
suprapunere. 

Capitolul al doilea cuprinde programul experimental de sudare prin suprapunere a  
plăcilor de polietilenă de înaltă densitate PEHD, precum şi caracterizarea îmbinărilor 
sudate pentru a obŃine informaŃii privind comportarea la sudare şi posibilităŃile de sudare 
FSW prin suprapunere ale acestora. 

Capitolul al treilea cuprinde programul experimental de sudare FSW prin suprapunere a 
materialelor disimilare de tipul plăcilor de poliuretan de mare densitate Necuron 1020 cu 
aluminiu EN AW 1200, respectiv Necuron 1050 cu aluminiu EN AW 1200. Este prezentată 
deasemenea caracterizarea îmbinărilor şi informaŃii privind comportarea la sudarea FSW 
prin suprapunere a acestor materiale disimilare. 

Capitolul al patrulea prezintă programul experimental de sudare FSW prin suprapunere şi 
de caracterizare a îmbinărilor sudate din plăci de polimetilmetacrilat PMMA (plexiglas), 
pentru a obŃine informaŃii privind comportarea la sudare şi posibilităŃile de sudare FSW 
prin suprapunere ale acestora. 

In toate cele trei capitole referitoare la programul experimental se prezintă parametrii de 
sudare, rezultatele programului experimental, date privind monitorizarea procesului de 
sudare prin metoda termografierii în infraroşu, precum şi date şi rapoarte de examinare a  
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îmbinărilor sudate obŃinute (Nr. 48, Nr.49 şi Nr.50/PN 104/14 din 09.07.2013, respectiv 
Nr. 51/PN 104/14 din 10.07.2013, emise de Laboratorul de Examinări, Încercări şi Analize, 
autorizat ISCIR). 

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. 

La sudarea FSW prin suprapunere a plăcilor de polietilenă de înaltă densitate PEHD s-au 
realizat experimente de sudare pe materiale de grosimi diferite 2mm/5mm, 2mm/7mm şi 
2mm/ 3,5mm, utilizând mai multe tipuri de unelte de sudare. 

S-au utilizat unelte de sudare realizate din material X40CrMoV5, cu diferite geometrii şi 
dimensiuni (cu pin cilindric filetat şi umăr neted, pin cilindric filetat si umăr concav, pin 
conic neted si umăr neted), cu diametre diferite pentru umăr şi lungimi diferite ale pinului 
(4mm; 6,8mm şi 7,5mm). S-a utilizat o turaŃie a uneltei de sudare de 1450 rot/min şi s-au 
utilizat viteze de sudare cu valori cuprinse în intervalul  20mm/min  - 50mmm/min.  

Programul experimental pentru sudarea FSW prin suprapunere a plăcilor de polietilenă de 
înaltă densitate PEHD de grosimi 2mm/7mm a arătat că  utilizând o unealtă de sudare cu 
pin cilindric filetat M6, de lungime 6,8mm, umărul uneltei fiind concav (cu diametrul de 
22mm), turaŃia uneltei de sudare de 1450 rot/min  şi o viteză de sudare de 40mm/min, se 
formează o îmbinare sudată, cu evidenŃierea clară a nucleului, fără apariŃia imperfecŃiunilor 
de sudare de tip lipsă de fuziune sau pori uniform distribuiŃi (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1 Aspectul  macroscopic al îmbinării sudate FSW prin suprapunerea plăcilor de 
PEHD de grosime 2mm/7mm. 

În cazul plăcilor de polietilenă de grosime 2mm/5mm, utilizând o unealtă cu pin cilindric 
filetat M6 de lungime mai mică decât în cazul precedent (lpin=4mm) şi cu umăr neted de 
diametru Ø16mm, se observă că nucleul este bine conturat (Figura 2), fără apariŃia 
imperfecŃiunilor de sudare de tip lipsă de fuziune sau pori uniform distribuiŃi. 
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Figura 2 Aspectul  macroscopic al îmbinării sudate FSW prin suprapunerea plăcilor de 
PEHD de grosime 2mm/5mm – pin cilindric filetat 

 
În cazul plăcilor de polietilenă PEHD de grosime 2mm/5mm utilizând o unealtă de sudare 
cu pin conic neted de lungime 4,8mm,  cu umăr neted de diametru Ø22mm, se observă că 
nucleul este bine conturat. Nucleul a aderat bine de materialele de sudat, pe faŃa de avans a 
uneltei de sudare, dar pe faŃa de retragere a uneltei de sudare se observă o lipsă de fuziune 
între acesta şi placa de material amplasată dedesubt (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Aspectul  macroscopic al îmbinării sudate FSW prin suprapunerea plăcilor de 
PEHD de grosime 2mm/5mm – pin conic neted 

 
În cazul plăcilor de polietilenă PEHD de grosime 2mm/3,5mm (neagră/galbenă) utilizând o 
unealtă de sudare cu pin cilindric filetat de lungime 4mm, cu umăr neted de diametru 
Ø16mm, se observă că nucleul este bine conturat, specific procedeului de sudare FSW şi că 
acesta a fuzionat cu materialele de bază (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Aspectul  macroscopic al îmbinării sudate FSW prin suprapunerea plăcilor de 
PEHD de grosime 2mm/3,5mm (neagră/galbenă) – pin conic neted 

 
În funcŃie de grosimea materialelor de sudat, de tipul uneltelor de sudare şi a parametrilor 
utilizaŃi, valorile medii ale temperaturilor dezvoltate în procesul de sudare, măsurate prin 
intermediul termografiei în infraroşu, s-au încadrat în intervalul 2200C-2600C ( figura 5). 
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Figura 5   EvoluŃia temperaturii în timpul  procesului de sudare – polietilenă PEHD 
 

Programul experimental preliminar pentru determinarea comportării la sudarea FSW prin 
suprapunere a plăcilor din polietilenă a scos în evidenŃă următoarele aspecte: 
- procedeul FSW poate fi aplicat la sudarea prin suprapunere a plăcilor din polietilenă 
- este necesară utilizarea unor turaŃii mari ale uneltei de sudare (1400-1500 rot/min), 

corelată cu viteze de sudare relativ mici (20-40mm/min) pentru a se obŃine îmbinări 
sudate. Utilizarea pinului cilindric filetat are ca efect rezultate mai bune comparativ cu 
pinul conic neted, în aceleaşi condiŃii de sudare. Utilizarea pinului conic neted, poate 
avea ca efect lipsa de fuziune între nucleu şi materialele de bază, în special pe faŃa de 
avans a uneltei de sudare. 

- pentru optimizarea procesului de sudare a polietilenei este necesară corelarea tuturor 
factorilor care pot avea influenŃă asupra calităŃii îmbinării sudate: geometria şi 
dimensiunile uneltei de sudare, turaŃia uneltei, viteza de sudare, adâncimea de 
pătrundere a pinului în placa amplasată dedesubt, gradul de apăsare a umărului uneltei 
pe materiale, sensul de rotaŃie a uneltei, etc. 

 
La sudarea FSW prin suprapunere a plăcilor de poliuretan de mare densitate tip Necuron 
1020 (de grosime 10mm) cu aluminiu EN AW 1200 (de grosime 2mm), respectiv Necuron 
1050 (de grosime 10mm) cu aluminiu EN AW 1200 (de grosime 2mm), s-a utilizat o 
unealtă de sudare realizată din material X40CrMoV5, cu pin cilindric filetat M6, de 
lungime 4mm, umărul uneltei de sudare fiind neted de diametru 16mm (figurile 6 şi 7). 
TuraŃia uneltei de sudare a fost  de 1200 rot/min,  viteza de sudare fiind cuprinsă  între 
40mm/min şi 120 mm/min. Experimentările de sudare s-au realizat cu tabla de aluminiu 
EN AW amplasată deasupra şi plăcile de Necuron amplasate dedesubt. 
În cazul materialelor EN AW 1200-Necuron 1020, se observă că nu s-a produs o 
amestecare efectivă a celor două materiale, şi ca urmare nici îmbinarea sudată (figura 6). 
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Figura 6 – EN AW 1200-Necuron 1020  Figura 7 – EN AW 1200 - Necuron 1050  
 

În cazul materialelor EN AW 1200-Necuron 1050, între acestea s-a produs o prindere de 
tip mecanic, datorată în special deformării plastice a aluminiului, dar şi a „migrării” 
necuronului în spaŃiile rezultate în urma deformării tablei de aluminiu. 

Monitorizarea procesului de sudare s-a realizat utilizând metoda de măsurare a temperaturii 
prin aplicarea termografierii în infraroșu, constatându-se că valoarea medie a temperaturii 
atinse în timpul procesului  este de cca. 3200C (la EN AW 1200-Necuron 1020), respectiv 
4500C (la EN AW 1200-Necuron 1050). Prin aplicarea procedeului FSW, materialele de tip 
Necuron prezintă modificări importante ale caracteristicilor de material în zona îmbinării, 
în principal datorită faptului că acestea sunt stabile din punct de vedere termic, până la 
temperaturi de cca.700C. Faptul că procesul de sudare FSW s-a desfăşurat la temperaturi 
mai ridicate, a avut o influenŃă negativă asupra modului de comportare a necuronului la 
îmbinarea disimilară cu aluminiul EN AW 1200. 

La sudarea FSW prin suprapunere a plăcilor de polimetilmetacrilat PMMA  (plexiglas) s-
au realizat experimente de sudare pe materiale de grosime 6mm, utilizând o unealtă de 
sudare cu pin cilindric filetat M6 de lungime 7mm, având umăr concav de diametru 22mm. 
Valorile pentru turaŃia uneltei de sudare au fost de 600 rot/min, respectiv 800 rot/min,  
viteza de sudare fiind cuprinsă în intervalul 50mm/min la 120mmm/min. 

Programul experimental pentru sudarea FSW prin suprapunere a plăcilor de 
polimetilmetacrilat PMMA (plexiglas) de grosime 6mm a arătat că  utilizând o unealtă de 
sudare cu geometria şi dimensiunile sus menŃionate, precum şi parametrii de sudare turaŃia 
uneltei de sudare de 600 rot/min, respectiv viteza de sudare de 50mm/min, se observă 
formarea nucleului caracteristic îmbinărilor FSW (figura 8a). De asemenea în partea 
inferioară a nucleului, în  zona de contact dintre cele două materiale s-au format defecte de 
tip pori.  Pentru a evidenŃia mai bine structura materialului şi defectele, s-a realizat şi 
controlul cu lichide penetrante LP al îmbinărilor sudate (figura 8b). Nu au fost sesizate alte 
tipuri de defecte (lipsă de fuziune sau fisuri). 

Modificând turaŃia uneltei de sudare la 800 rot/min, viteza de sudare de 60mm/min şi 
reducând forŃa de apăsare a umărului uneltei pe materialele de sudat, apare o cantitate de 
material expulzat din îmbinare şi se formează pori (figura 9).  
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   a)      b) 

Figura 8 Sudare PMMA- suprapus şi  aspectul după control LP  (n=600 rot/min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   a)      b) 

Figura 9 Sudare PMMA- suprapus şi  aspectul după control LP (n= 800 rot/min) 

 
La sudarea cu viteza de 120mm/min şi asigurarea unei forŃe de apăsare a umărului uneltei 
pe materialele de sudat,  rezultatele obŃinute au fost nesatisfăcătoare, formându-se un 
defect de tip „canal” la suprafaŃa îmbinării, pe toată lungimea sudată. 
 
După stabilizarea din punct de vedere termic a procesului de sudare, temperatura care s-a 
dezvoltat la sudarea prin suprapunere a materialelor de tip polimetilmetacrilat PMMA, 
măsurată utilizând termografia în infraroşu, a fost de cca. 220-2250C (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 EvoluŃia temperaturii în timpul  procesului de sudare PMMA- suprapus 
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La sudarea acestui tip de material (polimetilmetacrilat PMMA), datorită caracteristicilor 
fizice şi mecanice pe care le are, procedeul de sudare FSW este destul de dificil de aplicat. 
Temperatura dezvoltată în timpul procesului trebuie să fie riguros Ńinută sub control şi 
menŃinută la valori optime. 

Pe lângă informaŃii privind stabilitatea proceselor de sudare FSW, tehnica de monitorizare 
utilizând termografia în infraroşu poate oferi şi date asupra unor „evenimente” care pot 
perturba procesul, cu repercursiuni negative asupra calităŃii îmbinării sudate (de ex. ruperea 
pinului în îmbinare), care conduc la variaŃii importante ale temperaturii, sesizate şi pe 
diagramele de evoluŃie a temperaturii.   
Rezultatele obŃinute, demonstrează că tehnica de monitorizare poate oferi în timp real 
informaŃii legate de stabilitatea procesului efectiv de sudare şi apariŃia unor perturbaŃii în 
timpul desfăşurării acestuia. 

Rezultatele obŃinute la sudarea FSW prin suprapunere a materialelor plastice abordate în 
cadrul acestei etape de cercetări preliminare, conduc la concluzia că este necesară 
aprofundarea şi dezvoltarea cercetărilor prin programe experimentale complexe, având în 
vedere particularităŃile şi comportarea la sudare a fiecărui tip de material. 

Capitolul cinci prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor 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  a diferitelor categorii de materiale  
metalice, materiale neferoase, materiale compozite, precum şi materiale plastice, în 
special în ceea ce priveşte asamblarea componentelor şi produselor destinate unor 
domenii de vârf: industria auto,  transporturi terestre, navale şi aeriene, etc. 

• Comportamentul din punct de vedere mecanic şi plastic al materialelor de sudat diferă 
complet în cazul sudării  FSW a materialelor plastice, comparativ cu sudarea FSW a  
materialelor metalice. 

• Programul experimental dezvoltat în cadrul prezentei faze a proiectului, pentru 
determinarea comportării la sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW prin 
suprapunere a materialelor plastice, s-a desfăşurat pentru trei categorii diferite de 
materiale plastice: polietilenă de înaltă densitate (PEHD),  polimetilmetacrilat 
(PMMA),respectiv poliuretan de mare densitate (Necuron 1020, Necuron 1050)  cu 
aluminiu EN AW 1200. 

• Experimentările de sudare s-au realizat pentru mai multe grosimi de materiale, utilizând 
diferite combinaŃii de unelte şi parametri  de sudare. 

• Este necesar să se acorde o atenŃie deosebită activităŃii de concepŃie şi proiectare a 
uneltelor de sudare din punctul de vedere al geometriei, dimensiunilor, dar şi al 
materialelor din care acestea se confecŃionează. Se  Ńine cont de tipul materialelor care 
urmează a fi sudate . Se recomandă evitarea uneltelor de sudare la care se poate produce 
aderarea materialului de sudat pe pinul uneltei. Încărcarea pinului cu material de sudat 
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conduce la derularea cu dificultate a procesului de sudare şi poate determina ruperea 
pinului în îmbinarea sudată. 

• 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 turaŃie 
unealtă). 

• Monitorizarea procesului de sudare FSW prin suprapunere a plăcilor din materiale 
plastice s-a realizat utilizând tehnica termografierii în infraroşu. 

• Tehnica termografierii în infraroşu a furnizat date în timp real asupra calităŃii 
îmbinărilor sudate realizate. Pentru fiecare material de sudat abordat, sistemul de 
termografiere în infraroşu a furnizat informaŃii privind stabilitatea procesului de sudare 
şi temperatura medie la care s-a desfăşurat procesul efectiv de sudare.  

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

• Rezultatele obŃinute la sudarea FSW prin suprapunere a materialelor plastice abordate 
în cadrul acestei etape, conduc la concluzia că se pot obŃine îmbinări sudate în special 
pentru polietilenă şi PMMA, fiind necesară aprofundarea şi dezvoltarea cercetărilor prin 
programe experimentale complexe, având în vedere particularităŃile şi comportarea la 
sudare a fiecărui tip de material. 

• Obiectivul fazei a fost realizat, iar rezultatele obŃinute vor sta la baza continuării şi 
dezvoltării cercetărilor privind sudarea FSW a materialelor plastice. 

 

 

 
Responsabil proiect, 

       Ing. Lia BoŃilă 


