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Rezumatul fazei : 

 
 
 Lucrarea de faţă reprezintă etapa II intitulată “ Realizarea unui program 
experimental pentru determinarea materialului, configuraţiei şi dimensiunii 
uneltelor de sudare pentru materiale metalice cu duritate mare”, a proiectului 
Nucleu PN 09-160104 având titlul “Dezvoltarea procedeului de sudare FSW 
pentru îmbinarea materialelor  metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate 
mare”. 
 Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (Friction Stir 
Welding, prescurtat în continuare sudarea FSW) este considerat un punct de 
referinţă în dezvoltarea tehnologiilor de îmbinare, a diferitelor materiale, 
precum şi al concepţiei şi execuţiei structurilor sudate complexe. 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie sudarea FSW a 
materialelor metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare, din categoria 
aliajelor de Al de mare rezistenţă (utilizate în special pentru realizarea 
componentelor din domeniul aeronautic şi nuclear) şi oţelurilor cu rezistenţă 
mare la coroziune (utilizate în domeniul construcţiilor navale), precum şi 
comportarea la procesarea FSW a acestor materiale. 

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

În primul capitol s-au prezentat cele două categorii de materiale de 
sudat care vor fi abordate în cadrul acestui proiect: aliaje dure din aluminiu, 
respectiv oţeluri.  

Din prima categorie, în cadrul proiectului se realizează cercetări pentru 
două aliaje de aluminiu reprezentative Al 6082 – T651, utilizabil în special, în 
construcţii civile, mijloace de transport rutier şi pe cale ferată, etc., respectiv 
Al 7075 – T651 folosit pe scară largă în domeniul aeronautic şi nuclear. Sunt 
prezentate cele două materiale din punct de vedere al compoziţiilor chimice, 
respectiv al caracteristicilor mecanice. De asemenea sunt prezentate date 
privind comportarea la sudarea cu arc electric MIG şi WIG a aliajului Al 
6082-T651, cuprinzând parametrii de sudare utilizaţi, caracteristici de 
rezistenţă ale îmbinărilor sudate, analize de duritate, încercări la oboseală. 
Deşi aliajul Al 6082 este considerat în literatura de specialitate ca având o 
comportare bună la sudarea prin topire, totuşi considerăm că proprietăţile 
mecanice ale îmbinărilor sudate obţinute prin aceste procedee pot fi mult 
îmbunătăţite prin utilizarea tehnicii de sudare cu element activ rotitor (FSW). 
În ceea ce priveşte aliajul Al 7075  - T651sunt prezentate informaţii privind 
sudarea MIG şi WIG în curent continuu şi în curent pulsat. Caracteristicile de 
rezistenţă ale îmbinărilor sudate, măsurătorile de duritate, analizele 



 

PN 09 -160104 – Dezvoltarea procedeului  de sudare 
FSW pentru îmbinarea materialelor  metalice cu 
rezistenţă mecanică şi duritate mare 

 

2 

microstructurale, sunt prezentate comparativ pentru cele patru variante de 
experimentare. Dintre cele patru tipuri de îmbinări sudate, cele obţinute prin 
procedeul WIG în curent pulsat prezintă cea mai mare rezistenţă, respectiv 
cele mai mari valori ale ductilităţii. 

Din cea de a doua categorie de materiale care se vor suda FSW, sunt 
prezentate date privind oţelul de uz general OL 37: compoziţie chimică, forme 
de livrare, domenii de utilizare, sudabilitate, etc. 

Luând în considerare calităţile şi posibilităţile extraordinare de 
dezvoltare ale procedeului este evident faptul că aplicarea FSW la materialele 
menţionate ar aduce numeroase beneficii de ordin tehnic, economic şi de 
mediu. 

În capitolul al doilea sunt prezentate materiale destinate realizării de 
unelte pentru sudare FSW aliaje de aluminiu şi oţeluri. Sunt prezentate etape 
de selectare a materialelor,precum şi cerinţe pe care trebuie să le 
îndeplinească aceste materiale. Sunt prezentate diferite tipuri de materiale 
pentru realizarea uneltelor de sudare, cu compoziţii chimice, caracteristici 
mecanice după tratamente termice, date privind comportamentul acestora la 
temperaturi ridicate, durităţi, corespondenţa cu alte norme şi standarde 
internaţionale. Au fost abordate următoarele materiale pentru unelte de sudare 
a aliajelor de aluminiu: oţel OLC 45 (C45), X38CrMoV5 (AISI H11, DIN 
1.2343), X40CrMoV5 (AISI H13, DIN 1.2344), X210Cr12 (AISI D3, DIN 
1.2080), X155CrVMo121(AISI D2, DIN 1.2379), 40Cr10 (ASTM A866). 
Sunt prezentate diferite tipuri de materiale refractare, aliaje de wolfram ( cu 
lanthan WL20, cu zirconiu WZ3, cu thoriu WT10, WT20, cu ceriu WC20), 
carburi metalice pentru unelte de sudare FSW a oţelurilor ( carburi de 
wolfram WC, de titan TiC, de tantal TaC, de niobiu NbC, şi combinaţii ale 
acestora). De asemenea sunt prezentaţi factori care pot influenţa durabilitatea 
uneltelor de sudare, precum şi metode de creştere a durabilităţii acestora. 

Capitolul al treilea cuprinde concepţia şi execuţia de unelte de sudare 
destinate sudării aliajelor de aluminiu, respectiv oţel, precum şi programul 
experimental desfăşurat pentru determinarea materialului, configuraţiei şi 
dimensiunii uneltelor de sudare pentru materiale metalice cu duritate mare. 
Sunt prezentate experimentările pentru analizarea comportării în timpul 
sudării, pentru diferite tipuri de geometrii şi dimensiuni de unelte destinate 
sudării FSW a aliajelor Al 6082-T651 (8 experimente – tabelul 1) şi  Al 7075-
T651 (13 experimente), de grosimi 5,6 şi 12mm.  

Sunt prezentate  uneltele folosite la cele 8 experimentate de  sudare a 
Al 6082-T651 (figura 1), rezultatele programului experimental, precum şi 
interpretarea acestora: macrostructuri, radiografii Rx, diagrame pentru 
evoluţia temperaturii utilizând termografia în infraroşu, măsurători de 
duritate, încercări la tracţiune statică, măsurători de rugozitate.  
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Figura 1 Unelte utilizate la sudarea FSW a Al 6082-T651 

 
Tabelul 1 Datele programului experimental pentru sudarea FSW a 

aliajului Al 6082-T651 

Nr. 
experiment 

Grosime 
tablă, mm 

Viteza de 
sudare vs 
[mm/min] 

Turaţia 
n 

[min-1] 

Unealta de sudare 

Фpin 
[mm] 

Фumăr 
[mm] 

Lpin 
[mm] 

1 s1=5 mm 180 1200 M6 22 4,85 
2 s1=5 mm 220 1200 M6 22 4,85 
 

3 
 

 
s2=6 mm 180 1200 

Conic 
filetat 

Фmed=5
15 5,87 

4 s2=6 mm 180 1200 M6 22 5,85 
 

5 
 

 
s3=12 mm 300 1200 

Conic 
filetat 

Фmed=5
15 5,87 

 
6 
 

 
s3=12 mm 180 1200 

Conic 
filetat 

Фmed=6
22 7,0 

 
7 
 

 
s3=12 mm 40 1200 

Conic 
filetat 

Фmed=9
22 11,7 

8 s3=12 mm 180 1200 M6 22 7,00 
 
Analizând rezultatele programului experimental în cazul aliajului Al 6082 – 
T651, se poate concluziona: 
 - au fost stabilite materiale respectiv geometrii optime pentru uneltele 
de sudare pentru diferite grosimi de material: 
 - s=5–6 mm – unelte cu umăr neted Ф15–Ф22 mm  
                     - s= 12mm   -  pin cilindric filetat M6, de lungimi corelate cu  
        grosimea tablelor de sudat 

   -  pin conic filetat Фmed=5,5 mm. 
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- materiale recomandate în ordine crescătoare a duratei de viaţă:  
- 40Cr10 tratat termic la 30-32 HRC, 
- OLC 45 tratat termic la 42-45 HRC,  
- X38CrMoV5 tratat termic la 52-54 HRC.  

Pentru sudarea FSW a aliajului Al 7075-T651 s-au realizat 13 experimente de 
sudare FSW pe table de 5mm, 6mm şi 12 mm grosime, cu uneltele prezentate 
în figura 2 şi parametrii prezentaţi în tabelul 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Unelte utilizate la sudarea FSW a Al 7075-T651 
 
Tabelul 2 Datele programului experimental pentru sudarea FSW a 

aliajului Al 7075-T651 

Nr. 
exp. 

Grosime 
material 
s [mm] 

Viteza de 
sudare 

v 
[mm/min]

Turaţia 
n 

[rot/min]

Unealta de sudare 

Tip pin / nr. 
unealtă 

Lungi
me 

pin l 
[mm]

Øumăr 
[mm] Sens rotaţie

1 6 90 1000  conic neted, 
∅med=6,5mm

5,85 22  orar 

2 6 90 900 cilindric  
M8, filet 
normal 

 

5,85 22  orar 
3 6 110 900 
4 6 130 900 
5 6 150 900 
6 6 170 900 
7 6 110 1200 cilindric M6 5,85 24  antiorar 
8 6 110 900 cilindric M8 5,85 22 antiorar 
9 6 110 900 cilindric M6 5,85 20 antiorar 
10 5 110 1200 cilindric M6 4,85 20 antiorar 
11 5 110 1000 cilindric M6 4,85 20 antiorar 
12 12 100 1000 cilindric M6 5,85 22 antiorar 
13 12 100 1000 cilindric M6 7,00 24 antiorar 
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Analizând rezultatele programului experimental în cazul aliajului Al 7075 – 
T651, se poate concluziona: 
- rezultatele cele mai bune s-au obţinut cu uneltele realizate din 
X38CrMoV5(AISI H11)- duritate 52-54 HRC. 
- pentru grosimi s=5–6mm sunt indicate unelte cu umăr neted Ф20/22/24mm,                     
pin cilindric filetat M6. 
- pentru grosimi de 12mm se recomandă  sudare pe două părţi cu unelte 
destinate sudării tablelor de grosime 5-6mm. 

S-au făcut experimentări pentru determinarea uzurii uneltelor de 
sudare, urmărindu-se evoluţia dimensională a zonelor critice ale uneltelor. 
Sunt prezentate comparativ rezultatele obţinute la sudarea Al 99,5 şi Al 7075-
T651, utilizând o unealtă cu pin cilindric filetat. 

Se poate concluziona că în urma testelor la uzură, pinul s-a comportat 
bine din punct de vedere al uzurii, dar pentru umăr, în cazul în care este 
necesară realizarea unor lungimi mari de sudură (în aplicaţii industriale), este 
recomandabil să se utilizeze un material mai rezistent şi mai dur decât 
X38CrMoV5 (AISI H11)- duritate 52-54 HRC, cum ar fi X40CrMoV5 (AISI 
H13) – duritate 63-66 HRC, X210Cr12 (AISI D3) – duritate 58-64HRC sau 
X155CrVMo121(AISI D2) – duritate 55-62 HRC 

De asemenea sunt prezentate rezultatele obţinute în această etapă 
pentru stabilirea uneltelor la sudarea FSW a oţelului OL 37. S-au utilizat 
unelte de sudare  (figura 3) cu umăr din X38CrMoV5, tratat termic la 52 - 55 
HRC, suprafaţa frontală netedă, diametru Ø1=18 mm şi Ø2= 20mm. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Unelte utilizate la sudarea FSW a OL 37 
 
Pinul uneltei a fost realizat din aliaje de W: WL20,WZ3, WT10,WT20, 
WC20. Materialul pentru umărul uneltelor de sudare nu a corespuns. După 20 
- 30 mm de sudură, umărul uneltei s-a încălzit excesiv (culoare roşu aprins)  şi 
s-a deformat. 
Pentru a aborda cu rezultate favorabile sudarea oţelurilor este necesară 
realizarea uneltelor de sudare din  carburi de W (WC), carburi de Ti (TiC), 
carburi de tantal (TaC),carburi de niobiu (NbC). Acestea se pot combina prin 
sinterizare, în diferite procente, pentru a obţine caracteristici mecanice cât mai 
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bune ale materialelor rezultate pentru unelte de sudare (etapa IV a 
proiectului). 
 În capitolul patru este prezentat modul în care s-a realizat diseminarea 
rezultatelor obţinute în cadrul  acestei etape a proiectului. 
 În capitolul cinci sunt prezentate concluziile rezultate în urma 
finalizării activităţilor desfăşurate în cadrul acestei etape a proiectului. 
  
 

Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului : 

• Datorită calităţilor deosebite, a avantajelor importante pe care le prezintă şi 
a potenţialului extraordinar de dezvoltare, procedeul de sudare prin frecare 
cu element activ rotitor (FSW), necesită un interes deosebit pe plan mondial 
atât în mediul ştiinţific cât şi al aplicatorilor industriali din domenii 
prioritare. Se pune un accent deosebit pe lărgirea posibilităţilor de aplicare 
ale procedeului de sudare FSW pentru domenii insuficient explorate până la 
acest moment, în cazul prezentului proiect, materialele cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare. 

• Unul dintre obiectivele principale ale prezentei faze ale proiectului a fost 
realizarea unui program experimental pentru determinarea materialului, 
configuraţiei şi dimensiunii uneltelor de sudare pentru materiale metalice cu 
duritate mare 
S-a pus un accent deosebit pe realizarea a trei programe experimentale 
pentru stabilirea materialului, configuraţiei şi dimensiunii uneltelor de 
sudare pentru Al 6082-T651, Al 7075-T651 şi OL 37. 

• S-au stabilit materialele, configuraţiile geometrice şi dimensiunile pentru 
unelte de sudare, pentru Al 6082-T651, Al 7075-T651 şi OL 37. 

• Baza de date privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor, a cărei 
construcţie a început în cadrul proiectului CEEX 66 “Tehnologii inovative şi 
ecologice de procesare a materialelor avansate, prin frecare cu element activ 
rotitor, a fost completată cu  lucrări ştiinţifice, multe fiind în tematica 
proiectului actual, ajungându-se în prezent la 858 lucrări (perioada 1999-
2009). 

• În cadrul prezentei faze a proiectului s-a actualizat pagina web a proiectului 
PN 09-160104, care se poate accesa la www. isim.ro, rubrica cercetare, 
proiecte Nucleu ale ISIM Timişoara. Pe site-ul proiectului sunt prezentate 
etapele de desfăşurare, cu termene de finalizare, rezultate estimate  pentru 
fiecare fază şi rezultate obţinute. Pagina proiectului este actualizată la 
sfârşitul fiecărei faze, sau, dacă este cazul, chiar şi pe parcursul derulării 
fazei. 

• S-au prezentat două lucrări ştiinţifice la două conferinţe internaţionale: 
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 R. Cojocaru, D.Dehelean, R. Gabor,C. Ciucă, U. Zupanc – 
Friction stir welding of Al 6082 alloy, MODTECH Inernational 
Conference – Modern Technologies, Quality and Innovation, 
New face of TMCR, Iaşi, România, 21-23 mai 2009 

 R. Cojocaru, D.Dehelean, U. Zupanc, C.Ciucă – Comportarea la 
sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajului Al 6082, 
utilizat în construcţii civile, Conferinţa Internaţională Tehnologii 
inovative pentru îmbinarea materialelor avansate – TIMA 2009, 
Timişoara, România,11-12 iunie 2009  

• S-a publicat o lucrare ştiinţifică într-o revistă de specialitate, cotată ISI: 
 V. Safta, D. Dehelean, R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă – 

Mechanical behaviour at high temperatures of some 
aluminum, magnesium and titanium marks, revista 
Metalurgia International, pag. 66-70, vol XIV(2009), 
no.11, ISSN 1582-2214 

 S-a prezentat lucrarea „Posibilităţi de creştere a eficienţei proceselor de 
sudare şi tăiere prin implementarea unor procedee neconvenţionale” în 
cadrul simpozionului „Noutăţi în sudare şi tăiere” organizat de ISIM şi 
ASR, la Sibiu, pentru promovarea unor procedee noi, inclusiv 
procedeul FSW în mediul industrial.  

 
Având la bază informaţiile teoretice şi datele tehnice rezultate în urma 
finalizării etapei actuale, proiectul va continua cu etapa III: „Program 
experimental pentru sudarea FSW a aliajelor dure din aluminiu (de ex. 
Al7075). Caracterizarea îmbinărilor sudate”. 

  
 
 
Responsabil proiect, 
 

       Ing. Lia Boţilă 


