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Rezumatul fazei a III-a 
 
 Lucrarea de faţă reprezintă etapa III intitulată “Program experimental pentru 
sudarea FSW a aliajelor dure din aluminiu (de ex. Al7075). Caracterizarea 
îmbinărilor sudate”, a proiectului Nucleu PN 09-160104 având titlul “Dezvoltarea 
procedeului de sudare FSW pentru îmbinarea materialelor  metalice cu rezistenţă 
mecanică şi duritate mare”. 
 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 şase 
capitole. 

În primul capitol este prezentat stadiul actual al lucrărilor proiectului. Sunt 
prezentate pe scurt activităţile şi rezultatele obţinute în cele două faze finalizate până 
în prezent, acestea constituind punctul de plecare în vederea modului de abordare şi 
desfăşurare a activităţilor  prezentei  faze a proiectului. 
 În capitolul al doilea sunt prezentate aliajele de aluminiu cu durităţi medii şi 
mari (compoziţie chimică, caracteristici mecanice şi fizice), pentru care s-a dezvoltat 
programul de cercetare pentru stabilirea posibilităţilor de aplicare a procedeului de 
sudare FSW. S-au realizat cercetări pentru fundamentarea sudării FSW similară a 
unor aliaje (Al 6082, Al 7075), dar şi disimilară (Al 6082-Al 1200, Al 7075-Al 
5083, Al 7075-Al 6082, Al 6082-Al5083, Al 7075-Al 1200). Sunt prezentate tipurile 
de unelte de sudare utilizate, geometria, precum şi materialele din care acestea au 
fost realizate - X38CrMoV5 (figura 1a), X40CrMoV5 (figura 1b), X210Cr12 (figura 
1c). Pentru toate cazurile s-a dovedit că uneltele optime sunt cele cu cu umăr neted 
de diferite diametre şi pin cilindric filetat M6, lungimea pinului fiind corelată cu 
grosimea materialelor de sudat. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  1 Unelte de sudare FSW 
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Capitolul al treilea cuprinde un program de cercetare pentru sudarea FSW 
similară a Al 6082, respectiv Al 7075. Sunt prezentaţi parametrii optimi de sudare 
(tabelul 1), rezultatele obţinute, precum şi evaluarea îmbinărilor sudate: 
macrostructuri (figura 2), măsurători ale temperaturii perpendicular pe linia de 
îmbinare (la 50mm, 200mm şi 350mm faţă de începutul sudurii) şi graficele de 
variaţie aferente, diagrame pentru evoluţia temperaturii în timpul procesului de 
sudare, utilizând termografia în infraroşu, măsurători de duritate, încercări la 
tracţiune statică, îndoiri, încercări la oboseală. 

 
Tabelul 1 Parametri sudare FSW  

Materiale Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri proces sudare

Tip 
Lungime 

pin 
lpin (mm)

Diametru 
umăr 

dumăr (mm)

Turaţie 
 

 n (rot/min)

Viteză 
avans 

v (mm/min) 

Sens 
 

rotaţie
Al 6082 

 6 pin 
cilindric 

filetat 
M6 

5,85 24 1200 180 antiorar

Al 7075 
 5 4,85 22 1200 120 antiorar

140 orar 
Poziţie axă pin pe linia de îmbinare 

  
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Analiză macroscopică îmbinări FSW Al 6082 (a) şi Al 7075 (b) 

 
Pentru Al 6082, radiografia Rx dar şi structura macroscopică (figura 2a) 

demonstrează atât lipsa defectelor dar şi faptul că nucleul este bine consolidat în 
centrul sudurii sub formă de cercuri concentrice. 

 Microstructurile îmbinărilor sudate au fost evaluate prin măsurarea durităţilor 
Vickers, într-un plan transversal faţă de direcţia de deplasare a uneltei, pe trei nivele 
în adâncimea sudurii – la 1,5 mm; 3,0 mm; respectiv  4,5 mm, de suprafaţă. 

La Al 6082 s-a constatat că duritatea scade în special în zona influenţată 
termic datorită dizolvării precipitatelor (~70HV1). În nucleu şi în zona influenţată 
termomecanic valorile durităţilor sunt cu cca.10% mai mici, comparativ cu 
materialul de bază. Evaluarea calităţii îmbinărilor sudate s-a realizat şi prin încercări 

a) Al 6082 b) Al 7075 
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de tracţiune statică, valoarea medie a rezistenţei la rupere fiind Rm=218,3 N/mm2, 
respectiv RmIS/RmMB = 0,70 – 0,72. Încercarea la îndoire a urmărit determinarea 
capacităţii de deformare plastică a materialului de bază şi a materialului sudat FSW, 
pe baza criteriului unghi de îndoire până la rupere. Rezultatele încercării de îndoire, 
cu faţa întinsă, respectiv cu rădăcina întinsă, pentru îmbinările sudate Al 6082, atestă 
o deformabilitate maximă. 

Programul de cercetare prin care s-a realizat analiza comparativă FSW-WIG şi 
încercările dinamice la oboseală (pentru table de grosimi s=12mm) au fost 
dezvoltate în colaborare cu Institutul de Sudură din Slovenia. În tabelul 2 sunt 
prezentate valorile rezistenţei la tracţiune în comparaţie cu cele ale materialului de 
bază, constatându-se că la sudarea FSW raportul Rmsudură / RmMB =0,69 – 0,71 este 
mai mare decât la sudarea WIG. 
 

Tabelul  2 Rezultatele rezistenţei la tracţiune (RM )  
 Rm (MPa) Rmsudură  / Rm MB 

 (MB) 322  - 
FSW  225,27 ± 3,37 0,69 – 0,71 

WIG (AlSi5) 164,60 ± 3,16 0,50 – 0,52 
WIG (AlMg5) 214,93 ± 1,97 0,65 – 0,67 

 
Limita rezistenţei la oboseală a fost cu 30% mai mare în cazul probelor sudate 

FSW în comparaţie cu cele sudate prin procedeul WIG. Programul de cercetare 
comparativ, a demonstrat superioritatea îmbinărilor sudate FSW faţă de cele sudate 
WIG, din punct de vedere al proprietăţilor mecanice. 

 La sudarea FSW a Al 7075 (sens de rotaţie al uneltei –antiorar) s-a obţinut o 
îmbinare sudată bună din punct de vedere macroscopic, fără defecte (figura 2b). 
Rezistenţa la rupere a reprezentat cca.77% din rezistenţa la rupere a metalului de 
bază. La încercarea de îndoire statică probele sudate au prezentat un grad de 
deformabilitate maxim. La schimbarea sensului de rotaţie (utilizând aceeaşi unealtă 
de sudare), rezultatul obţinut nu a fost corespunzător, apărând un defect de sudare la 
rădăcina îmbinării, sub nucleu. La sudarea FSW a aliajului Al 7075-T651, 
rezultatele cele mai bune s-au obţinut  cu uneltele realizate din X38CrMoV5. 

În capitolul patru este prezentat un program de cercetare care cuprinde 
îmbinări sudate  FSW  disimilare: Al 6082-Al 1200, Al 7075-Al 5083, Al 7075-Al 
6082, Al 6082-Al 5083, Al 7075-Al 1200, precum şi caracterizarea îmbinărilor 
sudate.  

În tabelul 3 sunt prezentaţi parametrii pentru sudare FSW disimilară. 
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Tabelul 3 Parametri de sudare FSW disimilară 

Materiale Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri proces sudare 

Tip 
Lungime 

pin 
lpin (mm)

Diametru 
umăr 

dumăr (mm)

Turaţie 
 

n (rot/min)

Viteză 
avans 

v mm/min) 

Sens 
 

 rotaţie
Al 6082/ 
Al 1200 6 

pin 
cilindric 

filetat M6 

5,85 24 1200 180 

antiorar 

Al 7075/ 
Al 5083 5 4,85 22 1100 110 

Al 7075/ 
Al 6082 6 5,85 24 1200 110 

Al 6082/ 
Al 5083 6 Pin conic 

filetat 5,87 15 1200 180 

Al 7075/ 
Al 1200 6 

Pin 
cilindric 

filetat M6 
5,85 24 

1100 120 orar 

1300 150 antiorar 
 
Analizele macroscopice (figura 3) atestă faptul că s-au obţinut îmbinări sudate 

fără defecte/imperfecţiuni, cu un nucleu bine conturat şi consolidat. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 Analize macroscopice îmbinări sudate FSW disimilare 
 

În cazul sudării FSW Al 7075 – Al 1200, datorită diferenţelor foarte mari ale 
compoziţiilor chimice (Al 7075 conţine aprox. 6% Zn) şi a proprietăţilor mecanice şi 

Al 6082 Al 1200

Al 6082 Al 7075 

Al 6082 Al 5083 
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fizice, nu s-au asigurat condiţiile metalurgice la nivel microstructural, necesare 
pentru formarea îmbinărilor sudate FSW. 

S-au realizat încercări statice la tracţiune şi îndoire (cu faţa întinsă FBB, cu 
rădăcina întinsă RBB) obţinându-se următoarele rezultate (tabelul 4): 
 
Tabelul 4 Rezultate încercări statice de tracţiune şi îndoire, suduri FSW disimilare 

Materiale RmIS 
(MPa) 

RmIS / RmMB Unghi îndoire 
FBB α (0) 

Unghi îndoire 
RBB α (0) 

Al 6082/Al 1200 85,3 RmIs / Rm Al 1200 = 0,80 180 23; 36
Al 7075/Al 5083 195,1 RmIS/ Rm Al 5083 = 0,87 180 44;48 
Al 7075/Al 6082 208 RmIS/ Rm Al 6082 = 0,68 24; 26 180 
Al 6082/Al 5083 251 RmIS/ Rm Al 5083 = 0,80 180 180

 
Pe baza măsurătorilor valorilor temperaturii, realizate cu camera termografică 

în infraroşu, s-au putut realiza diagramele de evoluţie a temperaturii în timpul 
procesului de sudare FSW pe direcţia de îmbinare, dar şi perpendicular pe aceasta în 
cele două materiale (de ex. în figura 4, pentru Al 6082-Al1200),  urmărindu-se:  
- asigurarea temperaturii optime de plastifiere a materialului, ceea ce are ca efect 

stabilitatea procesului de sudare (variaţii mari ale diagramei pot fi determinate de 
apariţia unor defecte în îmbinarea sudată) 

- cunoaşterea temperaturilor la care se desfăşoară procesul de sudare pentru a putea 
defini transformările care se produc la nivel microstructural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        a) pe linia îmbinării   b) perpendicular pe linia îmbinării 
   

Figura 4 Evoluţia temperaturii la sudare FSW Al 6082-Al 1200 
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Programul de cercetare a demonstrat că procedeul FSW poate fi aplicat cu 
rezultate bune la sudarea similară şi disimilară a aliajelor Al 6082 şi Al 7075, 
respectiv a cuplurilor  Al 6082-Al 1200, Al 7075-Al 5083, Al 7075-Al 6082 şi Al 
6083-Al 5083.  
 În capitolul cinci este prezentat modul în care s-a realizat diseminarea 
rezultatelor obţinute în cadrul  acestei etape a proiectului. 
 În capitolul şase 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 : 

 
• Obiectivul principal al prezentei faze a proiectului a fost realizarea unui program 

de cercetare pentru sudarea FSW a aliajelor de aluminiu de durităţi medii şi mari. 
• Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW) poate fi utilizat ca 

o nouă tehnologie ce permite dezvoltarea de noi concepte, gândirea şi proiectarea 
unor procese de fabricaţie. Datorită dezvoltării rapide a procedeului FSW şi a 
avantajelor importante pe care prezintă, pe plan internaţional, se depun eforturi 
deosebite pentru implementarea în aplicaţii industriale a noii tehnici (FSW). 

• S-au realizat cercetări pentru sudarea FSW similară şi disimilară a unor aliaje de 
aluminiu reprezentative: Al 6082 - utilizabil în special, în construcţii civile, 
mijloace de transport rutier şi pe cale ferată, etc.; Al 7075-folosit pe scară largă în 
domeniul aeronautic şi nuclear, Al 5083-utilizat în construcţii civile, poduri, 
precum şi aplicaţii unde este necesară o rezistenţă la coroziune corespunzătoare în 
medii chimice sau cu apă sărată.   

• S-a realizat caracterizarea îmbinărilor sudate, care a cuprins: analiză macroscopică, 
evaluarea temperaturii în timpul procesului de sudare utilizând termografia în 
infraroşu, încercări la tracţiune, îndoire, măsurarea durităţii. 

• Rezultatele cercetărilor efectuate pe aliajele de aluminiu menţionate pot 
fundamenta aplicarea, în industria românească, a sudării FSW în principal în 
sectoarele industriale: aeronautic, auto, naval,  feroviar, construcţii civile, etc. 

• 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. 
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• S-au redactat şi s-a aprobat prezentarea a două lucrări ştiinţifice la conferinţa 
internaţională ASR 2010, Ploieşti: 
- Ing. R. Cojocaru, Prof.dr.ing. D. Dehelean, Ing. L. Boţilă, Ing. C. Ciucă - 

Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu. 
Posibilităţi de aplicare 

- Ing. V. Verbiţchi, ing. R.Cojocaru, ing. L. Boţilă – Caracteristici ecologice şi 
energetice  ale procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor. 

• Rezultatele finale obţinute în cadrul prezentei etape a proiectului vor sta la baza 
elaborării unor lucrări ştiinţifice ce vor fi comunicate la conferinţe sau propuse 
spre publicare în reviste de specialitate (inclusiv cu cotaţie ISI).   

 
Informaţiile tehnice şi rezultatele obţinute în urma finalizării fazelor I şi II ale 

proiectului vor constitui documentaţia care va asigura dezvoltarea etapei IV: 
„Program experimental pentru sudarea FSW a oţelurilor (de ex. HSLA 65). 
Caracterizarea îmbinărilor sudate”. 
  

 
 
Responsabil proiect, 
 

       Ing. Lia Boţilă 


