
 

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

 

1/7 

Faza IV - “Program experimental pentru sudarea FSW a oţelurilor (de ex 
HSLA 65). Caracterizarea îmbinărilor sudate” 
 
Rezumatul fazei :  
 

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 trei 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 date privind sudarea FSW a diferite 
oţeluri cu conţinut scăzut, mediu şi ridicat de carbon, dar şi oţeluri inoxidabile 
austenitice.  

În capitolul al treilea sunt prezentate realizări ISIM la sudarea FSW a 
oţelurilor. Au fost abordate materiale de sudat, din categoria oţeluri  cu conţinut 
scăzut de carbon S 235JR+N, S420MC, precum şi oţel inoxidabil austenitic AISI 
304L. Sunt prezentate compoziţii chimice, caracteristici mecanice şi fizice ale 
materialelor pentru care s-a dezvoltat programul de cercetare pentru stabilirea 
posibilităţilor de aplicare a procedeului de sudare FSW. 

Sunt prezentate de asemenea materialele pentru unelte de sudare. La 
începutul programului experimental s-au utilizat unelte de sudare (figura 1) având 
umărul realizat din oţel X38CrMoV5 şi pini (cu formă cilindrică  sau cu feţe 
teşite) din aliaje de W (WL20 cu 2%La şi WT20 cu 2%ThO2), dar rezultatele 
obţinute au fost necorespunzătoare. 
 
   
 
 
 
 

 
Unealtă -Øumăr=18 mm            Unealtă-Øumăr=20mm         Unealtă-pin  cu 4  teşituri 
Figura 1 Unelte de sudare cu  umăr  din X38CrMoV5 şi pin din aliaje de W 

 

În timpul programului experimental s-au utilizat viteze de sudare şi turaţii 
ale uneltei de sudare în domeniul 20 - 40 mm/min, respectiv 600 - 1000 rot/min. 
S-a constatat că pinii s-au deformat plastic, modificându-şi geometria iniţială sau 
au fisurat într-un plan paralel cu axa de simetrie. De asemenea materialul pentru 
umărul uneltelor de sudare nu a corespuns, deoarece după 20-30 mm de sudură, 
umărul uneltei s-a încălzit excesiv (culoare roşu aprins)  şi s-a deformat. 
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Ca urmare s-a avut în vedere confecţionarea  uneltelor de sudare din 
carburi metalice sinterizate. Materialul din care au fost realizate uneltele de 
sudare este P20S, o carbură cuaternară realizată dintr-un amestec de carburi de 
wolfram WC, de titan TiC, de tantal TaC şi de niobiu NbC, precum şi cobalt Co. 
În urma sinterizării la 14000C, materialul P20S are densitatea 12,05g/cm3, 
duritatea 1500 HV, îşi menţine proprietăţile la 1200-13000C. Uneltele din P20S 
au fost realizate în variantă monobloc, cu o geometrie simplă, din considerente de 
prelucrabilitate a materialului, cu umăr cilindric şi pin conic neted, respectiv pin 
cu patru teşituri plane (figura 2). 

Diametrul umărului este 20mm, 
lungimea pinului fiind corelată cu grosimea 
materialelor de sudat(1,85mm – pentru 
grosimi de 2mm; 2,75mm pentru grosimi de 
3mm şi 3,85mm pentru table de grosimi 
4mm) . 

 
Figura 2 Unelte de sudare realizate din P20S 
 

Programul experimental complex a cuprins şi caracterizarea îmbinărilor 
sudate obţinute: macrostructuri, microstructuri, rugozităţi, evoluţia temperaturii în 
timpul procesului de sudare, utilizând termografia în infraroşu, măsurători de 
duritate, încercări la tracţiune şi îndoire statică. 

Spre exemplificare sunt prezentate rezultate obţinute la sudarea FSW a  
S235JR+N,  S420MC şi AISI 304L. 

 
Sudare  oţel S235JR+N  
S-au utilizat table de grosime s=3mm, de dimensiuni 400x110 mm, 

realizându-se două experimente prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 Parametri proces sudare FSW - S235JR+N 

Materiale Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri proces sudare 

Tip pin 
Lungime 

pin 
lpin (mm)

Diametru 
umăr 

Øumăr (mm)

Turaţie 
 n 

(rot/min) 

Viteză avans
v (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

S 235JR+N 3 conic neted 2,75 20 800 20 antiorar
cu 4 teşituri plane 2,75 20 800 20 antiorar

Poziţie axă pin pe linia de îmbinare 
 

Analizele macroscopice  (figura 3) demonstrează atât lipsa defectelor dar şi 
faptul că nucleele sunt bine consolidate în centrul sudurii. 
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          Figura 3 Aspectul macroscopic al probelor sudate S 235JR+N 
 

La încercarea de tracţiune statică, pentru ambele experimente, probele 
sudate s-au rupt în metalul de bază la ~35 mm de linia îmbinării (Rm=419-421 
N/mm2 utilizând pin conic, respectiv Rm=404-433 N/mm2, utilizând pin cu 
teşituri). Îmbinările sudate FSW din oţel S235 JR+N, utilizând unealtă de sudare 
cu pin conic sau cu tesituri atestă o deformabilitate maximă. 

Analizând rezultatele programului experimental în cazul oţelului 
S235JR+N se pot afirma următoarele: 
- comportarea la sudarea FSW a acestui oţel este foarte bună, în condiţiile 

utilizării unor parametri de sudare optimizaţi; 
- se pot obţine îmbinări sudate cu caracteristici bune utilizând mai multe 

geometrii de unelte de sudare; 
- uneltele de sudare prevăzute cu pini cu muchii ascuţite care asigură 

„dislocarea” mai uşoară a materialului de sudare din faţa uneltei şi translatarea 
lui în spatele acesteia, sunt mai rezistente la uzură decât cele cu pin neted (au o 
durată de viaţă mai mare). 

 
Sudare  oţel S 420MC  
Programul experimental s-a dezvoltat pentru table de dimensiuni 

400x110mm de grosime s=2mm. S-au utilizat unelte de sudare din P20S, 
realizându-se două experimente cu datele prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2 Parametri proces sudare FSW - 420MC 

Materiale Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri proces sudare 

Tip pin Lungime pin
lpin (mm) 

Diametru 
umăr 

Øumăr (mm)

Turaţie 
 n 

(rot/min) 

Viteză avans
v (mm/min)

Sens 
rotaţie

S 420MC 2 

conic neted -  
sudare pe o parte 1,8 20 800 20; 30; 40 

antiorarconic neted -  
sudare pe 2 părţi 1,0 20 800 30; 40 

Poziţie axă pin pe linia de îmbinare 

a) pin cu teşituri, lungime sudată l=50mm 

b) pin cu teşituri, lungime sudată l=250mm 

c) pin conic neted,lungime sudată l=50mm 

d) pin conic neted, lungime sudată l=250mm 
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Evoluţia durităţii S420MC sudat pe ambele părţi
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Analiza macroscopică (figura 4 a, b) demonstrează lipsa defectelor şi buna 
consolidare a nucleului sudurii. 
 

 
 
 
 

a) sudare pe o parte   b) sudare pe două părţi 
Figura 4 Analiza macroscopică la sudare pe o parte (a), respectiv pe două părţi (b) 
 

La sudarea pe o parte se constată că în ZIT şi ZITM valorile durităţii sunt 
apropiate cu cele ale metalului de bază, iar în nucleu acestea sunt cu aproximativ 
10-20% mai mari decât în MB(figura 5a). 
 
 
 
 
 
 
 
           

  a) sudare pe o parte   b) sudare pe două părţi 
 

Figura 5 Evoluţia durităţii în îmbinarea sudată 
 

La sudarea pe două părţi durităţile sunt comparabile cu ale materialului de 
bază, cu excepţia nucleului, pe partea corespunzătoare feţei de retragere a uneltei 
de sudare, unde acestea sunt mai mari cu cca. 30% (figura 5b). 

Probele de tracţiune statică s-au rupt în metalul de bază la cca. 40mm de 
linia îmbinării. Rezistenţa la rupere în acest caz a reprezentat 98,3% din rezistenţa 
la rupere a metalului de bază. 

La încercarea de îndoire statică îmbinările sudate au prezentat grad maxim de 
deformabilitate, atât pentru sudarea pe o parte, cât şi pentru sudarea pe ambele părţi.  

Analizând rezultatele programului experimental de sudare FSW se poate 
afirma că procedeul FSW este aplicabil cu rezultate foarte bune la sudarea 
oţelului S420MC. 
 

Sudarea FSW oţel inoxidabil austenitic AISI 304L  
În cadrul programului experimental s-au sudat table de dimensiuni 

400x110mm de grosime s=4mm şi s-au utilizat unelte de sudare din P20S 
sudurile realizându-se pe două părţi (tabelul 3). 
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Tabelul 3 Parametri proces sudare oţel AISI 304L 

Material Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri proces sudare 

Tip pin  Lungime pin
lpin (mm) 

Diametru 
umăr 

Øumăr (mm)

Turaţie 
 n 

(rot/min) 

Viteză avans
v (mm/min)

Sens 
rotaţie

AISI 
304L 4 

conic neted -  
sudare pe o parte 2,0 20 800 20 antiorarcu teşituri -  sudare 
pe a doua parte 

Poziţie axă pin pe linia de îmbinare 
 
Din graficul de evoluţie a temperaturii monitorizate utilizând termografia în 

infraroşu,  (figura 6) se constată stabilizarea procesului la 970-9800C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Evoluţia temperaturii la sudare Figura 7 Evoluţia durităţii în sudură 
 

Din evoluţia durităţii  (figura 7) se observă că la 0,75mm şi 2,0mm de 
suprafaţa îmbinării sudate  valorile durităţii  sunt constante şi apropiate valoric de 
cele ale materialului de bază, deoarece nu există variaţii de mărime a grăunţilor în 
sudură. 

Pe nivelul situat la 3,25mm de suprafaţa îmbinării sudate, apare o creştere 
semnificativă a durităţii în intervalul 280-530HV. 

Comparând rezistenţa la rupere a îmbinării sudate cu rezistenţa la rupere a 
metalului de bază se obţine RmIS/RmMB=98,3%. La încercarea de îndoire statică 
probele sudate au prezentat un grad de deformabilitate maxim. 

Rezultatele programului experimental demonstrează comportamentul bun 
al oţelului inoxidabil austenitic la sudarea FSW. 

În capitolul patru s-a urmărit comportarea uneltelor de sudare din material 
P20S, respectiv cu pin din aliaje de W la sudarea FSW a oţelurilor. Uneltele cu 
umăr din oţel (de ex. X38CrMoV5) indiferent de tratamentul termic aplicat, nu 
pot fi utilizate la sudarea FSW a oţelurilor. Pentru programe experimentale, în 
care nu sunt necesare realizarea unor îmbinări sudate de lungime mare (>300 ÷ 
400 mm) carbura sinterizată de W poate reprezenta o soluţie pentru realizarea 
unor unelte de sudare 
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Rezultatele pot fi considerabil îmbunătăţite prin utilizarea uneltelor din 
aliaje de wolfram cu rheniu, dar în special a celor din PCBN (policristal cubic al 
nitrurii de bor). 

În capitolul cinci este prezentat modul în care s-a realizat diseminarea 
rezultatelor obţinute în cadrul  acestei etape a proiectului. S-au elaborat şi 
prezentat cinci lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale şi seminarii. 

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 : 
 
• Simplitatea procedeului, posibilităţile de automatizare, impactul asupra 

mediului şi al sănătăţii şi în special eficienţa economică, recomandă procedeul 
FSW ca o alternativă la procedeele clasice de sudare cu arcul electric a 
oţelurilor. 

• Obiectivul principal al prezentei faze a proiectului a fost realizarea unui 
program experimental pentru sudarea materialelor metalice cu duritate mare, din 
categoria oţelurilor. 

• S-au prezentat caracteristici şi proprietăţi ale materialelor de sudat FSW 
abordate în cadrul proiectului: OL 37, S 235 JR+N, AISI 304, AISI 304L, 
S420MC. 

• Au fost prezentate materiale destinate realizării de unelte pentru sudare FSW a 
oţelurilor şi  cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească aceste materiale. 

• La sudarea FSW un factor determinant pentru obţinerea unor suduri de calitate, 
fără imperfecţiuni, îl constituie alegerea corectă a uneltei de sudare din punct de 
vedere al geometriei şi dimensiunilor, dar şi a materialului din care acestea sunt 
confecţionate. 

• S-a pus un accent deosebit pe conceperea şi realizarea de unelte de sudare, şi 
analizarea comportării acestora în timpul procesului efectiv de sudare FSW. 
Programul experimental a demonstrat că uneltele realizate din carbură 
sinterizată de W, P20S, s-au comportat cel mai bine, geometrii optime ale 
pinului şi umărului permiţând obţinerea de îmbinări sudate fără defecte şi cu 
caracteristici mecanice bune. 

• Programele experimentale dezvoltate pentru sudarea oţelurilor S 235JR+N, 
S420MC şi AISI 304L au demonstrat comportamentul bun al acestora la 
aplicarea procedeului FSW, în condiţiile respectării principiilor corecte privind: 
maşina de sudare FSW, parametrii utilizaţi şi caracteristicile geometrice şi 
dimensionale ale uneltelor. 
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• Activităţile de diseminare a cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate în cadrul 
proiectului s-au concretizat prin elaborarea şi prezentarea  a cinci lucrări 
ştiinţifice:  

o R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă – “Sudarea prin frecare cu 
element activ rotitor a aliajelor de aluminiu. Posibilităţi de aplicare”, 
Conferinţa Internaţională "SUDURA 2010", 21-23 aprilie 2010, Ploieşti 

o R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă – „Comportarea la sudarea 
prin frecare cu element activ rotitor a aliajului Al7075”, Conferinţa 
Internaţională „TIMA 2010”, 10-11 iunie 2010, Timişoara 

o V. Verbiţchi, R.Cojocaru, L. Boţilă – „Cerinţe şi posibilităţi ale proceselor 
ecologice de sudare”,  Conferinţa Internaţională „TIMA 2010”, 10-11 iunie 
2010, Timişoara 

o R.Cojocaru, L.Boţilă – „Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW), 
alternativă ecologică şi eficientă la procedeele clasice de îmbinare cu arc 
electric a metalelor uşoare”, prezentată la Seminarul “Posibilităţi de creştere 
a eficienţei proceselor de sudare şi tăiere prin implementarea unor procedee 
neconvenţionale” , 29 aprilie 2010, Timişoara 

o R.Cojocaru, L.Boţilă, C.Ciucă, M. Poşogan – „Sudarea şi procesarea prin 
frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu”, Colocviu  Ştiinţific 
ISIM   „Sudarea şi procesarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor 
de aluminiu”, 27 mai 2010, Timişoara 

 
Având la bază informaţiile şi datele tehnice rezultate în urma finalizării a 

patru etape, proiectul va continua cu etapa V: „Evaluarea modificării 
proprietăţilor materialelor dure prin procesare FSW”. 
 

 
 
Responsabil proiect, 
 

       Ing. Lia Boţilă 


