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Rezumatul fazei XVI 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa XVI intitulată „PosibilităŃi de îmbinare a titanului TiGr2 
cu alte materiale metalice avansate (aliaje de aluminiu si magneziu, oŃeluri inoxidabile) 
utilizând procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor FSW”, 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 ceretărilor într-o direcŃie nouă, 
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 cu materiale metalice din categoria aliajelor de aluminiu, 
aliajelor de magneziu, precum şi cu oŃeluri nealiate şi oŃeluri inoxidabile.  

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. De asemenea 
limitările sunt prezente cu atât mai mult în cazul în care sunt necesare îmbinări disimilare 
prin sudare, ale titanului cu alte materiale metalice. 

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 4 capitole. 
În primul capitol este prezentat stadiul actual al lucrărilor desfăşurate până în prezent în 
cadrul proiectului. 
În capitolul al doilea sunt prezentate uneltele utilizate în cadrul programului experimental 
pentru sudarea FSW a titanului cu alte materiale metalice. 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 cu alte materiale metalice s-au utilizat unelte de 
sudare monobloc realizate din carburi sinterizate  pe bază de W (tip P20S).  
 

 

 

 

 

a)     b) 

Figura 1 Unelte de sudare FSW  utilizate la sudarea FSW a titanului cu alte materiale 

PN 09 -160104 - Dezvoltarea procedeului de sudare FSW pentru 
îmbinarea materialelor  metalice cu rezistenŃă mecanică şi duritate mare 
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S-au utilizat două geometrii de unelte de sudare: unelte de sudare cu pin conic neted şi 
umăr neted; b) unelte de sudare cu pin conic cu patru teşituri plane 

Capitolul trei cuprinde programul experimental de sudare a tablelor de titan Ti Gr 2 cu 
alte materiale metalice din categoria aliajelor de aluminiu, magneziu şi oŃeluri, 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 cu aliaje de 
aluminiu, aliaje de magneziu, respectiv cu oŃeluri nealiate şi oŃeluri inoxidabile, s-au 
realizat 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: 
- pin conic neted de lungime 3,6mm, 3,85mm şi 4,5mm; umărul uneltei fiind neted, de 

diametru Ø 18mm şi Ø 20mm.  
- pin conic cu patru teşituri plane, de lungime 4,5mm şi 4,7mm,  umărul uneltei fiind neted, 

de diametru Ø 18mm şi  Ø 20mm. Uneltele s-au realizat în variantă monoloc, din carburi 
sinterizate de wolfram P20S 

S-au utilizat valori ale turaŃiei uneltei de sudare între 600 -1450 rot/min, iar pentru sudarea 
prin suprapunere – 800-1450 rot/min. Vitezele de sudare au avut valori cuprinse în 
intervalul  20mm/min  - 200mmm/min.  

La sudarea FSW cap la cap a materialelor disimilare de titan / aluminiu, cauzele care 
determină apariŃia fisurilor sunt datorate compuşilor intermetalici formaŃi în sudură. Ti și 
Al sunt elemente active, conform diagramei fazelor duale Ti-Al, acestea putând forma 
TiAl,  Ti3Al , Al3Ti și alți compuși intermetalici.  

In timpul sudării FSW, căldura generată de frecarea dintre unealtă și piesele de prelucrat 
conduce la creșterea temperaturii în sudură. În același timp elementele de Ti și Al din zona 
sudurii se amestecă sub acțiunea uneltei rotitoare și suferă deformari plastice severe, iar în 
urma combinației celor două elemente (Ti şi Al) rezultă compuși intermetalici Ti - Al în 
stare solidă. Un număr mare de compuși intermetalici fragili conduc la o sudură fragilă, 
sudură care poate fisura sub acțiunea tensiunilor interne. Cu cât turaŃia uneltei este mai 
mare cu atât se generează o cantitate de căldură mai mare fapt ce favorizează formarea mai 
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multor compusi intermetalici (figura 2), care cresc posibilitatea de fisurare a sudurii. Spre 
exemplu la sudarea cap la cap a cuplului de materiale aliaj de aluminiu EN AW 5754 şi 
titan TiGr2 , în sudură apar de regulă fisuri la turaŃii ale uneltei de sudare mai mari de 
1200-1250rot/min. 

 

Figura 2. Aspectul la suprafaŃa îmbinarii cap la cap realizată cu o turaŃie de 1250rot/min. 

Când turaŃia uneltei este mult mai redusă (600-700rot/min) , la viteze de sudare cuprinse 
între  70 mm / min și 190 mm / min, aspectul suprafeŃei prezintă asperităŃi majore, ambele 
părți la suprafaŃa îmbinării au bavură excesivă, și apar canale în sudură. Aceste aspecte 
sunt prezentate în figura 3. Motivul este faptul că, la turații prea mici se generează mai 
puțină căldură în urma frecării pe unitatea de lungime a sudurii, temperatura zonei sudurii 
este prea scăzută iar elementele Al/Ti nu se pot îmbina în stare plastifiată fapt ce determină 
apariŃia de macrodefecte de tip canal. 

Experimentări tehnologice au demonstrat că atunci când viteza de rotație este 750rot/min și 
950rot/min, viteza de sudare este 118mm/min și 150mm/min un aspect corespunzător a 
suprafeței sudurii, prezentată în figura 4. Pentru acest caz s-a obŃinut şi cea mai bună 
valoare a rezistenŃei la rupere Rm=131,1N/mm2. Dacă viteza de sudare crește la 
190mm/min, apar canale în sudură deoarece căldură generată nu este suficientă. 

 

Figura 3. Aspectul suprafeŃei la îmbinarea 
cap la cap realizată cu turaŃia de 600 rot/min 

Figura 4. Aspectul suprafeŃei la îmbinarea 
cap la cap, n= 750 rot/min,  v=118mm/min 

1250rot/min  
 118mm/min 

600rot/min  
 118mm/min 

750rot/min  
 118mm/min 
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În cadrul programelor experimentale în care s-a încercat sudarea cap la cap a aliajelor de 
aluminiu EN AW 1200, EN AW 6082 şi EN AW 7075 cu titanul Ti Gr2, rezultatele au fost 
necorespunzătoare. Probele procesate FSW, au prezentat defecte de suprafaŃă majore.  

Experimentele au demonstrat că datorită dinamicii specifice de formare a îmbinării, 
sudarea prin suprapunere a aliajelor de aluminiu cu titan este mult mai favorabilă. 

Spre exemplificare în figura 5 se prezintă aspectul macroscopic al îmbinării EN AW 1200 
cu Ti Gr2. RezistenŃa la rupere maximă obŃinută cu parametrii optimizaŃi a fost 
Rm=85N/mm2. 

 

 

Figura 5. Aspectul macroscopic la probă EN AW 1200 cu Ti Gr2 

 

Încercările de îmbinare cap la cap a aliajelor de magneziu (AZ31B) şi a oŃelurilor carbon 
(S235) respectiv oŃelurilor inoxidabile (AiSi 304L) cu titanul TiGr2, nu au oferit reultate 
favorabile. Caracteristicile şi proprietăŃile total diferite ale acestor materiale, dar în special 
mecanismul de formare a îmbinării la sudarea cap la cap, au determinat apariŃia unor 
defecte majore atât la suprafaŃă sudurii cât şi în zonele caracteristice. 

Datorită temperaturilor de plastifiere a materialelor foarte diferite, acestea nu s-au plastifiat 
şi amestecat suficient, astfel încât materialele de sudat să fie transferate (să curgă) din faŃa 
pinului uneltei în spatele acesteia în condiŃii de proces optime pentru a forma un nucleu 
consolidat caracteristic îmbinării FSW. 

La sudarea prin suprapunere componenta pe verticală a curgerii materialului este cea 
decisivă în formarea îmbinării sudate, volume relativ mici din cele două materiale 
amestecându-se în zona de limitare a suprafeŃelor de contact (dintre cele două materiale). 
Este important modul în care se amplasează cele două materiale în vederea sudării: 

- pentru protejarea uneltei de sudare, materialul cu duritate mai mică se amplasează 
deasupra; 

- materialul care se comportă mai bine din punctul de vedere al principiul procedeului 
FSW, se amplasează deasupra. 

La parametrii de sudare optimizaŃi s-au obŃinut îmbinări sudate FSW prin suprapunere a 
aliajului de magneziu AZ31B cu titanul TiGr2, aliajul de magneziu fiind amplasat deasupra 
(aspectul macroscopic este prezentat în figura 6). 

EN AW 1200 

TiGr2 

11.6 
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Figura 6. Aspectul macroscopic la probă AZ31B cu titanul TiGr2 

 

S-au înregistrat valori ale rezistenŃei la rupere Rm=118,5N/mm2 

Excelent s-a comportat la sudarea FSW prin suprapunere, cuplul de materiale oŃel S235 şi 
TiGr2, oŃelul fiind amplasat deasupra (aspectul macroscopic al îmbinării este prezentat în 
figura 7) 

 

 

Figura 7. Aspectul macroscopic al îmbinării sudate – după realizarea a 110 mm de sudură 

 

Microstructurile în zonele caracteristice procedeului de sudare FSW sunt prezentate în 
figura 8, iar analiza microstructurilor este prezentată în tabelul 1. 

  
a. MB1[AtacNital 2%,100×]      b. ZIT1  [AtacNital 2%,100×]         
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c. ZITM1 [AtacNital 2%,100×]         d. N  [AtacNital 2%,100×]         

  
     e. N[AtacNital 2%+reactiv D1,100×]    f. ZITM2  [Atac D1,100×] 

  
g. ZIT2  [Atac D1,100×]                   h. MB2  [Atac D1,100×] 

Figura 8. Aspectul microscopic din zonelor caracteristice îmbinării FSW 
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Tabelul 1. Analiza microstructurilor 

*-MB - metal de bază; ZIT - zonă influenŃată termic; ZITM – zonă influenŃată 
termomecanic; N - nucleu. 

S-au efectuat experimente de sudare FSW prin suprapunere pentru oŃel inoxidabil AISI 
304L de grosime 3mm şi titan grade 2, grosime 4mm este prezentat în figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9. Aspectul macroscopic al îmbinării sudate – la 20 mm de la începutul procesului 
de sudare  (vs=40mm/min) 

Analizând aspectul macroscopic al îmbinării sudate se observă că: 

- Există o tendinŃă de „migrare a materialului din oŃel inoxidabil în materialul de titan, 
amplasat dedesubt (zona A, figura 9), tendinŃă care se manifestă mai pregnant după 
~ 50 mm de sudură . 

- Aceste zone, asigură o prindere suplimentară, „mecanică” a celor două materiale 
disimialre. 

- După ~50 mm de sudură în zona de acŃiune a vârfului pinului uneltei s-au format 
zone cu fragmente de oŃel încastrate în titan.  

Examinare microscopică SR EN 1321:2000 [100×] 
Marcaj 
probă 

ConstituenŃi 

SR  5000-97 
Defecte 

Zone 
investi- 
gate* 

Nr. 
fig. 

1 2 3 4 5 
Ferită şi perlită de punctaj 7-8 Nu se observă MB 1 8a 
Ferită şi perlită de punctaj 8-9 Nu se observă ZIT1 8b 
Ferită şi perlită de punctaj 7-8 Nu se observă ZITM1 8c 

Structură amestec soluŃie solidă α bogată în 
titan cu compuşi intermetalici aglomeraŃi şi 

ferită - perlită 

Se observă zone 
neprocesate 

N 
8d, 
8e 

SoluŃie solidă  α cu precipitări fine de 
compuşi intermetalici 

Nu se observă ZITM2 8f 

SoluŃie solidă  α cu precipitări fine de 
compuşi intermetalici 

Nu se observă ZIT2 8g 

10.2 

SoluŃie solidă  α cu precipitări fine de 
compuşi intermetalici 

Nu se observă MB 2 8h 

A 
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- În materialul AiSi 304 L, amplasat deasupra, se pot observa liniile de deformare 
plastică, datorită ecruisării puternice a materialului în special în zona de acŃiune a 
umărului uneltei de sudare. 

Rezultatele obŃinute la sudarea FSW cap la cap şi prin suprapunere a titanului Ti Gr 2 cu 
materiale din categoria aliajelor de aluminiu, magneziu, respectiv cu oŃeluri nealiate şi 
oŃeluri inoxidabile, abordate în cadrul acestei etape, conduc la concluzia că este necesară 
aprofundarea cercetărilor prin dezvoltarea de programe experimentale complexe în special 
în cazul sudării cap la cap, care să analizeze toate particularităŃile şi comportarea la sudarea 
FSW a fiecărui tip de material.  

Capitolul patru 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. 

• Programul experimental dezvoltat în cadrul prezentei faze a proiectului, pentru 
determinarea comportării la sudarea FSW a titanului Ti Gr 2 cu alte materiale metalice, 
s-a desfăşurat utilizând unelte de sudare 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. 

• ConcepŃia şi proiectarea uneltelor de sudare din punctul de vedere al geometriei, 
dimensiunilor, dar şi al materialelor din care acestea se confecŃionează este exterm de 
importantă. Se  Ńine cont de tipul, caracteristicile şi proprietăŃile materialelor care 
urmează a fi sudate.   

• 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 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. 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. 

• Sudarea FSW cap la cap a titanului Ti Gr 2 cu aliaje de aluminiu, magneziu şi oŃeluri 
este foarte dificil de realizat datorită: 
i. caracteristicilor de material şi proprietăŃilor foarte diferite (temperatură de 

plastifiere, reactivitate, caracteristici mecanice, etc.) 
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ii. dinamica de formare a îmbinării sudate (modul de amestecare şi curgere a 
materialelor) 

• Sudarea FSW prin suprapunere a titanului Ti Gr 2 cu aliaje de aluminiu, magneziu şi 
oŃeluri este mult mai favorabilă datorită caracteristicilor de proces (modul de amplasare 
a materialelor) şi a componentei foarte importante de curgere pe verticală a materialelor 
sub influenŃa pinului uneltei de sudare. 

• În cadrul programului experimental s-au obŃinut rezultate foarte bune la sudarea prin 
suprapunere a cuplului de materiale: oŃel S235-titan TiGr2, aliaj de magneziu AZ31B-
titan TiGr2 şi rezultate promiŃătoare la sudarea oŃelului inoxidabil AISI 304L cu titan Ti 
Gr2. 

• Sudarea FSW este potrivită şi  pentru îmbinarea suprapusă a aliajelor de Ti şi Al. Se pot 
obŃine aspecte excelente ale suprafeŃei îmbinării sudate (tabla de aluminiu amplasată 
deasupra). Totuşi, interfaŃa macroscopică a îmbinării în secțiunea transversală este 
foarte diferită în funcŃie de parametrii utilizaŃi. Spre exemplu la sudarea cuplului de 
materiale EN AW 5754 şi titan TiGr2, când crește viteza de sudare sau scade turaŃia 
uneltei, cantitatea de particule de Ti care se amestecă în zona nucleului scade. Când 
viteza de sudare crește la  peste150 mm / min apar fisuri pe interfață. Rezistența la 
forfecare a îmbinărilor scade odată cu creșterea vitezei de sudare.  

• Obiectivul fazei a fost realizat, iar rezultatele obŃinute vor sta la baza continuării şi 
dezvoltării cercetărilor privind sudarea FSW a titanului şi aliajelor sale,  fiind necesară 
aprofundarea şi dezvoltarea cercetărilor prin programe experimentale complexe, care să 
analizeze toate particularităŃile şi comportarea la sudarea FSW a fiecărui tip de material. 
Acest lucru este necesar mai ales în cazul îmbinărilor disimilare, unde fiecare material 
se comportă diferit. 

 
Responsabil proiect, 

          Ing. Lia BoŃilă 
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Anexa la Raport de activitate al fazei XVI  - 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 contactaŃi 
pentru a încerca aplicarea procedeului de sudare FSW de următoarele  firme: 

- S.C. PROFIX PLAST SRL Timişoara - este interesată dacă procedeul de sudare 
FSW ar putea fi utilizat la sudarea cap la cap şi prin suprapunere pe lungimi de 200-
300mm, a tablelor din oŃel S235 şi S355, de grosimi 1,5-5mm.  De asemenea firma  
poate pune la dispoziŃie materiale pentru a realiza probe de sudare, fiind interesată 
în mod special de aspectul şi caracteristicile mecanice ale îmbinărilor sudate (adresa 
de solicitare ataşată). 

- S.C. SUD EXPERT S.R.L. Timişoara - este interesată de aplicarea procedeului 
FSW la sudarea tablelor din oŃel inoxidabil AISI 316, de grosimi 2-3 mm. De 
asemenea firma este interesată de caracteristici comparative cu procedeele clasice de 
sudare cu arc electric şi dacă se pot realiza probe de sudare cu tehnica din dotarea 
ISIM (adresa de solicitare ataşată). 

Pentru S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L. Timişoara, care a 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 (în etapa precedentă a proiectului), care a relevat faptul că acest 
aliaj de aluminiu poate fi îmbinat prin procedeul FSW. A fost stabilită tehnologia de 
sudare. 

 
 
 
 
 
 

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

În perioada 16-18.12.2013, reprezentanŃi de la firma Mahle Thermal Sistems Germania vor 
face o vizită la sediul ISIM pentru  informaŃii suplimentare privind procedeul FSW şi 
pentru a discuta condiŃiile dezvoltării în viitor a unei posibile colaborări (adresă solicitare 
ataşată). 

Responsabil proiect, 
          Ing. Lia BoŃilă 

Table aliaj de aluminiu cu siliciu 


