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Rezumatul fazei XV 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa XV intitulată „Sudarea prin frecare cu element activ rotitor 
FSW cap la cap şi prin suprapunere a titanului TiGr2. Caracterizarea îmbinărilor sudate”, 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 a procedeului FSW şi comportarea la sudarea cap la cap şi prin suprapunere a  
titanului  TiGr2, material care datorită  proprietăŃilor şi caracteristicilor sale deosebite, are  
un grad mare de utilizare  în practică .  

Există limitări importante în ceea ce priveşte posibilitatea utilizării industriale a titanului, 
atunci când este necesară îmbinarea prin procedee de sudare prin topire, datorită 
caracteristicilor,  proprietăŃilor şi comportamentului  la sudare a titanului. 

Prin utilizarea procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor, care este un 
procedeu de sudare în stare solidă, se evită atingerea punctului de topire a materialului şi s-
ar putea încerca reducerea problemelor care apar la sudarea titanului. 

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

În primul capitol este prezentat stadiul actual al lucrărilor desfăşurate până în prezent în 
cadrul proiectului. 

În capitolul al doilea sunt prezentate aspecte privind sudarea FSW cap la cap şi prin 
suprapunere a titanului şi aliajelor sale din punct de vedere al unor rezultate obŃinute pe 
plan mondial în acest domeniu. 

Capitolul al treilea prezintă cerinŃe privind alegerea materialelor pentru unelte, precum şi 
materiale utilizate în cadrul programului experimental pentru realizarea uneltelor destinate 
sudării FSW a titanului. łinând cont de costurile materialelor necesare pentru realizarea 
uneltelor de sudare FSW, de solicitările la care este supus materialul uneltelor în timpul 
utilizării, de cunoaşterea interdependenŃei dintre rezistenŃa mecanică, conŃinutul în carbon, 
duritate şi microstructură, pentru programul experimental de sudare FSW a titanului au fost 
selectate următoarele materiale:  

A - pentru umăr – oŃeluri aliate pentru scule, rezistente la cald, de exemplu tip 
X38CrMoV5 (AISI H11, DIN 1.2343) sau X40CrMoV5 (AISI H13, DIN 1.2344), 

B -  pentru pin-aliaje pe bază de wolfram.  

C - carburi sinterizate  pe bază de W (tip P20S), pentru unelte monobloc 

 

 

PN 09 -160104 - Dezvoltarea procedeului de sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  metalice cu rezistenŃă mecanică şi duritate mare 
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  a)     b)    c) 

Figura 1 Materiale pentru unelte de sudare FSW a titanului. Tipuri de unelte utilizate 

a. unelte de sudare cu pin cilindric neted şi umăr neted, b) unelte de sudare cu pin conic 
neted şi umăr neted; c) unelte de sudare cu pin conic cu patru teşituri plane 

Capitolul patru cuprinde programul experimental de sudare cap la cap şi prin suprapunere 
a tablelor de titan Ti Gr 2, utilizând categoriile de unelte menŃionate anterior, precum şi 
caracterizarea îmbinărilor sudate pentru a obŃine informaŃii privind comportarea la sudare 
şi posibilităŃile de sudare FSW ale acestora. 

Sunt prezentaŃi parametrii de sudare, rezultatele programului experimental, date privind 
monitorizarea procesului de sudare prin metoda termografierii în infraroşu şi prin metoda 
măsurării curentului consumat de motorul care asigură rotirea uneltei de sudare, precum şi 
date şi rapoarte (emise de Laboratorul de Examinări, Încercări şi Analize, autorizat ISCIR), 
privind caracterizarea îmbinărilor sudate obŃinute. 

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. 

Pentru sudarea FSW cap la cap şi prin suprapunere a tablelor de titan Ti Gr 2 de dimensiuni 
200x100x4mm s-au realizat 13 experimente, utilizând  categoriile de unelte de sudare 
prezentate în figura 1, precum şi diferiŃi parametri de sudare. 
S-au utilizat următoarele geometrii de unelte de sudare: 
- cu pin cilindric neted  de diametru Ø 4mm (aliaj de wolfram cu 2%La2O3 -  WL20) şi Ø 

5mm (aliaj de wolfram cu 2% ThO2 - WT20), lungimi ale pinului de 2,8mm; 3,0mm şi 
3,8mm; umărul uneltei fiind realizat din material X40CrMoV5, având diametrul de Ø 
20mm, respectiv Ø 25mm . 
- pin conic neted de lungime 3,85mm; 5,0mm şi 6,0mm; umărul uneltei fiind neted, de 

diametru Ø 20mm, unealta fiind realizată în variantă monoloc, din carburi sinterizate de 
wolfram P20S 
- pin conic cu patru teşituri plane, de lungime 3,85mm şi 5,0mm; umărul uneltei fiind 

neted, de diametru Ø 18mm şi  Ø 20mm, unealta fiind realizată în variantă monoloc, din 
carburi sinterizate de wolfram P20S 

A 
 
 
 
 
 
 
B 

C 
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Pentru sudarea cap la cap s-au utilizat valori ale turaŃiei uneltei de sudare de 750 rot/min, 
900 rot/min şi 950 rot/min, iar pentru sudarea prin suprapunere – 750 rot/min, 900 rot/min, 
1150 rot/min şi 1200rot/min.Vitezele de sudare au avut valori cuprinse în intervalul  
20mm/min  - 120mmm/min.  

S-au realizat 9 experimente de sudare cap la cap şi 4 experimente de sudare prin 
suprapunere a tablelor de titan Ti Gr 2. Pentru sudarea cap la cap a titanului Ti Gr 2, cele 
mai bune rezultate s-au obŃinut utilizând o unealtă de sudare cu pin cilindtric, respectiv cu 
pin conic cu patru teşituri plane, iar pentru sudarea prin suprapunere cele mai bune 
rezultate s-au obŃinut cu o unealtă cu pin conic neted. 

Programul experimental pentru sudarea FSW cap la cap  a tablelor de titan Ti Gr 2 de 
dimensiuni 200x100x4mm, a arătat că  utilizând o unealtă de sudare cu pin cilindric, de 
lungime 3,8mm, umărul uneltei fiind neted (cu diametrul de 25mm), turaŃia uneltei de 
sudare de 950 rot/min  şi o viteză de sudare de 95mm/min, se formează o îmbinare sudată,  
fără apariŃia unor defecte vizibile (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2 Aspectul  macroscopic al îmbinării sudate FSW cap la cap, cu pin cilindric neted 

Analiza microstructurală a relevat următoarele aspecte mai semnificative (figura 3): 
- materialul de bază  MB are o structură de soluŃie solidă α, cu  grăunŃi poliedrici având 

dimensiunile cuprinse între 60-80µm.  
- zona influenŃată termic ZIT pe partea de retragere a uneltei, precum şi cea de pe partea 

de avans a uneltei, relevă o structură cu o granulaŃie mai fină decât cea a materialului de 
bază. Pe partea de retragere a uneltei grăunŃii sunt alungiŃi având dimensiuni cuprinse 
între 5-67µm, iar pe partea de avans a uneltei grăunŃii sunt poliedrici, cu dimensiuni 
variind între 12-46µm. 

- zona influenŃată termomecanic ZITM, cuprinsă între zona influenŃată termic şi zona 
nucleului nu indică modificări structurale semnificative. Se evidenŃiază totuşi că 
solidificarea este orientată preferenŃial pe direcŃia fluxului termic, în care grăunŃii sunt 
mai puternic deformaŃi. Aceste zone se regăsesc sub forma unor fâşii de curgere 
separate antrenate concentric de unealta de sudare. 

- în zona nucleului N se observă, de asemenea, o granulaŃie fină poliedrică, cu 
menŃinerea structurii granulare de soluŃie solidă α, caracteristică materialului de bază. 
Dimensiunile grăunŃilor variază între 2-7µm, remarcându-se finisarea puternică a 
granulaŃiei nucleului comparativ cu MB şi ZIT.  
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MB-material de bază ZIT-faŃa retragere unealta ZIT-faŃa avans unealta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ZITM- faŃa retragere unealta ZITM-faŃa avans unealta Nucleu îmbinare sudată 
Figura 3 Microstructura zonelor îmbinării sudate – unealtă cu pin cilindric 

 
EvoluŃia durităŃii relevă existenŃa unei fâşii de material cu o durificare de cca. 33% între 
zona influenŃată termic şi zona nucleului, ca urmare a deformării plastice la care a fost 
supus materialul (finisarea granulaŃiei). EvoluŃia temperaturii în timpul procesului de 
sudare, monitorizată utilizând termografierea în infraroşu, a arătat că procesul de sudare 
devine stabil la cca. 9000C .   
Rezultatele încercării la tracŃiune statică indică o valoare medie a rezistenŃei la rupere de 
398N/mm2, care reprezintă 90,5% din rezistenŃa la rupere a materialului de bază Ti Gr 2. 
 
Programul experimental pentru sudarea FSW cap la cap  a tablelor de titan Ti Gr 2 de 
dimensiuni 200x100x4mm, a arătat că utilizând o unealtă de sudare cu pin conic cu patru 
teşituri plane, de lungime 3,85mm, umărul uneltei fiind neted (cu diametrul de 20mm), 
turaŃia uneltei de sudare de 750 rot/min  şi o viteză de sudare de 100mm/min, se formează 
o îmbinare sudată,  fără apariŃia unor defecte vizibile (Figura 4). 
Analiza microstructurală a relevat existenŃa în îmbinare a unei structuri granulare de soluŃie 
solidă α cu oxizi metalici în materialul de bază MB, zona influenŃată termic ZIT şi zona 
influenŃată termomecanic ZITM, respectiv structură de soluŃie solidă cu particule complexe 
grobe şi fine în nucleu (figura 5) 
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Figura 4 Aspectul macroscopic al îmbinării sudate  (vs=100 mm/min) 

 

    
MBstânga ZITstânga ZITMstânga N 

    
N ZITMdreapta ZITdreapta MBdreapta 

Figura 5 Microstructura zonelor îmbinării sudate – unealtă cu pin conic cu patru teşituri plane 
 
Analiza microstructurală şi sclerometrică  a revelat următoarele (figura 6): 
 

• duritatea materialului de 
bază este ~ 155-160 HV1 

• în nucleu s-au înregistrat 
valorile maxime ale durităŃii 
de 254-321 HV1, valorile 
mai mari înregistrându-se în 
zona de nucleu 
corespunzătoare feŃei de 
avans a uneltei de sudare. 

• valori mari ale durităŃii, 
apropiate de cele înregistrate 
în nucleu s-au înregistrat şi 
în zona ZITM 

• în ZIT, valorile durităŃilor 
sunt apropiate de cele ale 
materialului  de bază 
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Figura 6 – VariaŃia durităŃiii în îmbinarea sudată 
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Pentru a cunoaşte valorile de temperatură atinse în procesul de sudare, s-a utilizat  metoda 
de măsurare a temperaturii folosind termografia în infraroşu Se constată că temperatura a 
avut o evoluŃie destul de constantă, valorile extreme înregistrând un minim de aprox. 
9000C, respectiv un maxim de cca.12000C. Temperatura medie la care s-a desfăşurat 
procesul de sudare la viteza de 100 mm/min, a fost de ≈1100˚C (figura 7). 
În figura 8 este prezentată diagrama cu evoluŃia consumului de curent al motorului care 
asigură rotaŃia uneltei de sudare 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 7  EvoluŃia temperaturii în timpul  procesului de sudare  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – EvoluŃia consumului de curent  pentru motorul care asigură rotirea uneltei 
 
Se constată că valorile curentului consumat de motorul care roteşte unealta de sudare, în 
timpul acŃiunii de pătrundere a pinului în materialul TiGr2, a fost de aprox. 6,5A. Când 
umărul uneltei a ajuns în contact cu tablele de titan, consumul de curent a atins o valoare de 
11A. Valoarea medie a curentului consumat în timpul procesului efectiv de sudare FSW a 
fost de aprox. 9,1-9,2A. 
Rezultatele încercării la tracŃiune statică indică o valoare medie a rezistenŃei la rupere de 
292N/mm2, care reprezintă 66,4% din rezistenŃa la rupere a materialului de bază Ti Gr 2. 

Programul experimental pentru sudarea FSW prin suprapunere a tablelor de titan Ti Gr 2 
de dimensiuni 200x100x4mm, a arătat că  utilizând o unealtă de sudare cu pin conic neted, 
de lungime 5,0mm, umărul uneltei fiind neted (cu diametrul de 20mm), turaŃia uneltei de 
sudare de 1150 rot/min  şi o viteză de sudare de 100mm/min, se formează o îmbinare 
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sudată,  fără apariŃia unor imperfecŃiuni  (figura 9). Sudarea s-a realizat utilizând gaz de 
protecŃie argon, cu un debit de 6l/min.  

Proba din figura 9 s-a prelevat după realizarea a  cca 90mm de sudură, când  procesul de 
sudare s-a stabilizat şi temperatura de proces (înregistrată utilizând termografia în 
infraroşu) a fost 14000C (figura 10). Se observă că zona de material „amestecat” care 
formează îmbinarea sudată  s-a extins foarte mult (până la nivelul plăcii de bază). LăŃimea 
sudurii în zona de interferenŃă dintre plăcile de titan este de 7,5mm, chiar dacă materialele 
de bază au fost influenŃate sub acŃiunea pinului uneltei de sudare pe o lăŃime de cca. 
10,5mm. Nu se observă imperfecŃiuni de sudare. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Aspectul macroscopic al îmbinării sudate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10  EvoluŃia temperaturii în timpul  procesului de sudare 

Argonul, ca şi gaz de protecŃie se foloseşte la sudarea titanului pentru protejarea zonei 
sudurii şi are ca efect îmbunătăŃirea aspectului suprafeŃei sudate, reducerea uzurii uneltei de 
sudare. În figura 11 se prezintă comparativ sudarea titanului Ti Gr 2 fără gaz de protecŃie şi 
cu gaz de protecŃie argon, precum şi aspectul îmbinării sudate în cele două cazuri. 

La sudarea titanului fără gaz de protecŃie, în  timpul procesului de sudare apar scântei, 
suprafaŃa sudurii având o tentă de culoare albastru-auriu şi o rugozitate mare. Utilizarea 
gazului de protecŃie (argon) cu un debit de cca 6l/min a contribuit la îmbunătăŃirea calităŃii 
şi aspectului suprafeŃei îmbinării sudate (culoare mai apropiată de cea a materialului de 
bază -gri cenuşiu) şi la reducerea considerabilă a valorilor rugozităŃii, cu cca 80 % 
(comparativ cu sudarea fără gaz de protecŃie). 
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a)       b) 

 

 

 

 

Figura 11  Sudare FSW titan Ti Gr 2: a)- fără faz de protecŃie, b)-cu gaz de protecŃie argon 

Programul experimental pentru determinarea comportării la sudarea FSW cap la cap şi prin 
suprapunere a tablelor de titan Ti Gr 2, a scos în evidenŃă următoarele aspecte: 
- procedeul FSW poate fi aplicat la sudarea cap la cap şi prin suprapunere a tablelor de 

titan TiGr 2 
- la sudarea FSW cap la cap, utilizarea pinului cilindric neted, a condus la obŃinerea celor 

mai bune rezultate pentru titan, utilizîn o turaŃie a uneltei de 950 rot/min şi o viteză de 
sudare de 95mm/min. Utilizarea pinului conic cu patru teşituri plane şi a pinului conic 
neted, la sudarea cap la cap, poate determina apariŃia unor defecte de tip cavitate, 
pătrundere incompletă, defecte de tip tunel. 

- la sudarea prin suprapunere, utilizarea pinului conic neted a condus la obŃinerea 
rezultate bune la sudare.Pinul conic cu patru teşituri plane a determinat apariŃia unor 
defecte în îmbinare. 

- utilizarea gazului de protecŃie (argon) a contribuit la îmbunătăŃirea calităŃii şi aspectului 
suprafeŃei îmbinării sudate şi la reducerea considerabilă a valorilor rugozităŃii, cu cca 80% 
(comparativ cu sudarea fără gaz de protecŃie). Rezultatele cele mai bune s-au obŃinut la 
utilizarea unui debit de argon de cca 6l/min. 

- pentru optimizarea procesului de sudare 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,  utilizarea gazului de protecŃie,etc. 

Rezultatele obŃinute la sudarea FSW cap la cap şi prin suprapunere a titanului Ti Gr 2 
abordat în cadrul acestei etape, conduc la concluzia că este necesară aprofundarea şi 
dezvoltarea cercetărilor prin programe experimentale complexe, prin abordarea unei noi 
direcŃii de analizare a posibilităŃilor de realizare a îmbinărilor disimilare între titan şi aliaje 
de aluminiu, magneziu şi oŃeluri inoxidabile, 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. 
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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. 

• Programul experimental dezvoltat în cadrul prezentei faze a proiectului, pentru 
determinarea comportării la sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW cap la 
cap şi prin suprapunere a titanului Ti Gr 2, s-a desfăşurat utilizând trei categorii de 
unelte de sudare: cu pin cilindric neted şi umăr neted, cu pin conic neted şi umăr neted, 
respectiv cu pin conic cu patru teşituri plane şi umăr neted. Experimentele de sudare s-
au realizat utilizând 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 , caracteristicile şi 
proprietăŃile 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 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 (viteză de sudare şi turaŃie unealtă). 

• Controlul procesului de sudare FSW cap la cap şi prin suprapunere tablelor din TiGr2 s-
a realizat utilizând două  metode inovative: tehnica termografierii în infraroşu şi tehnica 
măsurării curentului consumat de motorul care asigură rotirea uneltei de sudare. 

• Tehnica termografierii în infraroşu a furnizat date în timp real asupra calităŃii 
îmbinărilor sudate realizate. Pentru fiecare îmbinare sudată, 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.  

• Tehnica măsurării curentului consumat de motorul care asigură rotirea uneltei de sudare 
a furnizat date privind valoarea acestui curent în diferite etape ale procesului de sudare. 

• Rezultatele obŃinute la sudarea FSW cap la cap şi prin suprapunere a titanului TiGr2 
(prezentate mai sus -în capitolul 4), conduc la concluzia că se pot obŃine îmbinări sudate 
fără defecte şi cu caracteristici mecanice bune 

• Obiectivul fazei a fost realizat, iar rezultatele obŃinute vor sta la baza continuării şi 
dezvoltării cercetărilor privind sudarea FSW a titanului şi aliajelor sale, prin abordarea 
unei noi direcŃii de analizare a posibilităŃilor de realizare a îmbinărilor disimilare între 
titan şi aliaje de aluminiu, magneziu şi oŃeluri inoxidabile, având în vedere 
particularităŃile şi comportarea la sudare a fiecărui tip de material. 

 

 
Responsabil proiect, 

       Ing. Lia BoŃilă 
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Anexa la Raport de activitate al fazei XV  - proiect PN 09 160-104 

 

 
 
Pe parcursul desfăşurării proiectului s-a derulat un program amplu pentru promovarea 
procedeului de sudare FSW şi a rezultatelor proiectului în industrie. Au fost contactate 
peste 120 firme , în special din domeniile prioritare: auto, naval, feroviar şi aeronautică. 
MenŃionăm că în acest moment, în România, procedeul inovativ de sudare FSW, nu este 
utilizat la scară industrială. 
Ca rezultat al acestor iniŃiative, pe perioada prezentei faze a proiectului, am fost 
solicitaŃi să încercăm aplicarea procedeului de sudare FSW pentru următoarele aplicaŃii 
specifice: 

- S.C. ELMA ELECTRONIC S.R.L. Timişoara 

Sudarea prin suprapunere, table din aliaje de aluminiu disimilare, de grosime 
2-3mm, de la componente utilizate în industria electrotehică (figura A). A 
fost necesară utilizarea unui procedeu cu aport termic scăzut (FSW), pentru 
ca după aplicarea procedeului de eloxare, să nu se evidenŃieze (vizual) zonele 
afectate termic. Acest deziderat nu a putut fi realizat de beneficiar prin 
utilizarea procedeelor clasice de sudare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A 
 

Probele care au fost sudate în cadrul unui program experimental la ISIM 
Timişoara, au fost transmise spre analiză factorilor decizionali ai societăŃii 
ELMA (în ElveŃia). Se aşteaptă punctul de vedere al acestora, pentru a putea 
stabili termenii în care va continua colaborarea. 
 

- S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L. Timişoara 

Au solicitat colaborarea privind posibilităŃile de îmbinare prin procedeul 
FSW, a tablelor de grosime ~6mm dintr-un aliaj de aluminiu, cu concentraŃie 
mare de siliciu. S-a desfăşurat un program experimental de sudare, care a 
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relevat faptul că acest aliaj de aluminiu poate fi îmbinat prin procedeul FSW. 
A fost stabilită tehnologia de sudare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura B 
 
Probele sudate (figura B), au fost transmise beneficiarului, care va controla 
sudurile şi va analiza (în Germania) caracteristicile mecanice obŃinute,  
urmând să decidă asupra posibilităŃilor de continuare a colaborării. 
 

- S.C. ASAM S.A. Iaşi 

Firma este interesată dacă la piese din tablă de oŃel S355 J2 DIN EN 10025-2, 
de grosime 5mm, se poate aplica procedeul de sudare FSW în puncte (figura C). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C 
 
La sudarea FSW a oŃelurilor, uneltele de sudare sunt realizate din materiale speciale 
(de ex. carburi sinterizate de wolfram). Aceste unelte au fost comandate şi obŃinute 
de la firma S.C. METAL SOMET S.A Buzău. Uneltele au fost executate după 
proiect ISIM. În săptămâna 14-18 octombrie 2013 se desfăşoară programul 
experimental, care va decide dacă solicitarea beneficiarului poate fi rezolvată prin 
aplicarea procedeului FSW. 
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- S.C. METAL SOMET S.A. Buzău 

La sudarea FSW a materialelor dure (oŃeluri, aliaje de titan, etc.), pentru 
realizarea uneltelor de sudare FSW sunt necesare materiale cu proprietăŃi 
speciale: duritate mare, stabilitate termică la temperaturi mai mari de 10000C. 
De patru ani, S.C. METAL SOMET S.A. Buzău, a dobândit capacitatea şi 
experienŃa de a executa după proiect ISIM, unelte de sudare FSW din carburi 
sinterizate de wolfram P20S ( figura D).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D 
 
În  cadrul prezentei etape a proiectului, S.C. METAL SOMET S.A. Buzău, a 
livrat la ISIM Timişoara 14 astfel de unelte de sudare (figura D). 
Având în vedere competenŃele dobândite, S.C. METAL SOMET S.A. Buzău, 
poate deveni un producător de unelte de sudare FSW, din carburi sinterizate 
de wolfram pentru piaŃa internă, dar şi pentru cea externă. 
 
 
 
 

Responsabil proiect, 
          Ing. Lia BoŃilă 
 

 
 

Unelte cu pin conic cu patru teşituri plane – diferite lungimi 

Unelte cu pin conic neted – diferite lungimi 


