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REZUMATUL  FAZEI V 

 
 

 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa V intitulată „Evaluarea modificării 

proprietăţilor materialelor dure prin procesare FSW”, 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 prezentei faze îl constituie comportarea la procesarea 
FSP a materialelor metalice din categoria aliajelor de Al, de cupru şi oţel inoxidabil. 

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

În primul capitol este prezentat stadiul actual al lucrărilor proiectului, având 
în vedere faptul că până în prezent au fost finalizate patru faze ale acestuia. Sunt 
prezentate pe scurt activităţile şi rezultatele obţinute în cele patru 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 procesarea FSP a diferite 
metale, din categoria aliajelor de aluminiu, oţeluri de scule, cu conţinut ridicat de 
carbon, oţeluri inoxidabile austenitice,  aliaje de cupru.  

În capitolul al treilea sunt prezentate şi caracterizate materialele de bază 
utilizate efectiv la procesarea FSP. Au fost abordate materiale de procesat, din 
categoria aliajelor de aluminiu Al 7075, Al 6082, AlSi12, aliaje de cupru din 
categoria bronzurilor cu staniu, Bz10, alamă CuZn31Si,  oţel inoxidabil austenitice 
AISI 304. Sunt prezentate compoziţii chimice, caracteristici mecanice şi fizice ale 
materialelor pentru care s-a dezvoltat programul de cercetare pentru stabilirea 
posibilităţilor de aplicare a procesării FSP. 

Capitolul patru cuprinde programul experimental de procesare a materialelor 
menționate anterior. Acest capitol este structurat în trei subcapitole: procesarea FSP 
pentru  aliaje de aluminiu, de cupru, respectiv oțel. S-au utilizat table de grosimi 
diferite, procesate într-o trecere sau în treceri multiple, utilizând unelte de procesare 
cu geometrii și dimensiuni diferite. Sunt prezentați parametrii  tehnologici utilizați, 
rezultatele programului experimental, precum şi date privind caracterizarea zonelor 
procesate obţinute: macrostructuri, microstructuri, evoluţia temperaturii în timpul 
procesului de sudare, utilizând termografia în infraroşu,  rugozităţi, măsurători de 
duritate, încercări la tracţiune statică. 
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Procesare FSP  Al 7075  
S-a realizat procesarea într-o singură trecere şi în treceri multiple. Pentru 

procesarea într-o singură trecere parametrii tehnologici sunt prezentaţi în tabelul 1.S-
a utilizat o unealtă monobloc (figura 1) din P20S . 

Aspectul probei procesate  este prezentat în figura 2. 
 

Tabelul 1 Parametri procesare FSP  Al 7075- o trecere 

Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri procesare 

Material Tip 
Lungime 

pin 
lpin (mm)

Diametru 
umăr 

Øumăr (mm)

Turaţie
n 

(rot/min)

Viteză 
avans 

v (mm/min) 

Sens 
rotaţie 

6 P20S Pin cu teşituri 
plane 2,85 20 1200 110 antiorar 

Nr. treceri procesate 1 
 

 
Figura 1. Unealtă de procesare monobloc, având pin cu 4 teşituri plane 

 
 

 
 

Figura  2.  Aspectul probei procesate din Al 7075 
 

Din punct de vedere al rugozităţii s-a constatat că suprafaţa obţinută prin 
procesare FSP este comparabilă cu cele obţinute prin prelucrări prin aşchiere 
normale (strunjire, frezare). 

Probele din material procesat, prelevate perpendicular pe direcţia de deplasare 
a uneltei  au rezistenţa la rupere de cca. 90% din rezistenţa la rupere a metalului de 
bază. 

Pentru procesarea în rânduri multiple a Al 7075, parametrii sunt prezentaţi în 
tabelul 2. Aspectul macroscopic al probei procesate este prezentat în figura 3. 
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Tabelul 2 Parametri procesare FSP  Al 7075- treceri multiple 

Grosime 
(mm) 

Unealtă Parametri procesare 

Material Tip Lungime pin 
lpin (mm)

Diametru umăr 
Øumăr (mm) 

Turaţie 
n (rot/min) 

Viteză avans 
v (mm/min) Sens rotaţie

6 P20S Pin cu  
teşituri plane 2,85 20 1200 110 orar 

Nr. treceri procesate 9
Suprapunere treceri 2,5 mm 

 

 
 

Figura 3. Aspectul macroscopic al probei procesate din Al 7075 
 

Evoluţia durităţilor pentru metalul de bază şi pentru materialul procesat sunt 
prezentate în figura 4. 
 

 
 

Figura 4. Evoluţia durităţilor la procesarea aliajului Al 7075 
 

La procesarea aliajului Al 7075, printr-o singură trecere, datorită faptului că 
nu s-au obținut modificări în sens pozitiv ale unor proprietăți mecanice, 
experimentele și investigațiile nu au continuat (s-au obținut rezistențe la rupere ale 
materialului procesat la valori ce au reprezentat 90% din rezistența la rupere a 
materialului de bază, respectiv alungiri de aprox. 2,5 ori mai mici decât ale MB).  

Este de remarcat totuși faptul că în cazul procesării FSP, comparativ cu 
sudarea FSW s-au obținut rezultate mai bune la tracţiune (cu cca. 25%). 

Analizând zona procesată prin mai multe treceri s-a constatat o creștere a 
durității în această zonă de până la 30-45%. 
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Din punctul de vedere al rezistenței la rupere și al proprietăților plastice la 
procesarea prin treceri multiple nu s-au evidențiat diferențe semnificative comparativ 
cu procesarea printr-o singură trecere. 

Procesare FSP Al 6082 
Pentru aliajul Al 6082  de grosime s=6mm s-au realizat două experimente de 

procesare: într-o singură trecere şi în treceri multipleutilizând o unealtă din material 
X38CrMoV5, cu umăr neted având diametrul Øumăr=22mm, cu pin cilindric filetat 
M6, lungime pin lpin=5mm, viteza de avans v=180mm/min şi turaţia uneltei n=1200 
rot/min. 

 

 
 

Figura 5. Aspect macroscopic Al 6082 
 

 
 

Figura 6.  Variaţia durităţii în materialul procesat şi în MB- Al 6082 
 
Macrostructura la procesarea în treceri multiple, pentru Al 6082 este 

prezentată în figura 7. 
 

 
 

Figura 7 Aspectul macroscopic al probei procesate în treceri multiple 
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   Figura 8 . Macrostructurile probelor procesate într-o trecere şi treceri multiple 

Analizând rezultatele obţinute la procesarea FSP a aliajului Al 6082, se poate 
concluziona că: 
- rezistenţa la rupere şi proprietăţile plastice scad în urma aplicării acestui tip de 

prelucrări 
- se poate obţine la procesarea în mai multe treceri o creştere semnificativă (cu 

până la 40%) a durităţii materialului prelucrat în raport cu materialul de bază 
o calculul estimatorului de durificare ΔHV1 [%]:  

 
 

 
Procesarea FSP a aliajului AlSi12 
S-au analizat efectele procesării prin frecare cu element activ rotitor asupra 

aliajului de aluminiu turnat AlSi12 de grosime s=7 mm. Pentru procesarea 
materialului s-a folosit o unealtă realizată dintr-un oțel de îmbunătățire, durificat la 
42 – 45 HRC, cu umărul neted având diametrul Φ20 mm și pinul cilindric filetat M6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 Aspectul epruvetelor încercate la îndoire-Al Si 12 

 
În figura 8 sunt prezentate macrostructurile (o trecere-stânga, treceri multiple-

dreapta), iar în figura 9 aspectul epruvetelor la îndoire (metal de bază –stânga, 
material procesat-dreapta) 

La aliajul turnat AlSi12 , ca prim efect, prin procesare FSP s-au produs 
modificări locale la suprafața materialului procesat prin închiderea porilor apăruți la 
turnare și rafinarea microstructurii. S-au obținut valori ale rugozității la suprafața 
zonei procesate comparabile cu cele obținute prin prelucrări prin așchiere clasice 
(strunjire, frezare). 
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În cazul procesării aliajului turnat AlSi12 prin treceri multiple s-a constatat o 
ușoară scădere a valorilor durității, comparativ cu situația unei singure treceri 
(datorită valorilor mai ridicate ale temperaturilor). Se constată de asemenea o 
duritate medie în zona procesată ușor mai scăzută (cca.10%) decât în MB. 

În cazul suprafețelor procesate FSP am realizat două serii de teste: cu axa 
dornului amplasată pe o direcție paralelă cu direcția de procesare, respectiv cu axa 
dornului amplasată perpendicular pe direcția de procesare. Rezultatele au arătat o 
creștere a unghiului de îndoire la rupere de la 25° în primul caz, până la 180° 
(îndoire completă), în cel de-al doilea caz. În ambele cazuri valorile sunt net 
superioare valorilor determinate pentru materialul turnat, neprocesat. 

Procesarea aliajului CuSn10 
În cadrul programului experimental de procesare FSP a aliajelor de cupru s-a 

utilizat tablă de bronz Bz10 de grosime s=6mm, precum şi tablă de alamă CuZn31Si 
de grosime s=20mm, realizându-se experimente în condiţii diferite. 

S-a utilizat o unealtă monobloc din P20S cu umăr neted Øumăr=20mm şi pin cu 
patru teşituri plane, de lungime lpin=3,85mm, viteză de avans v=20mm/min, turaţia 
uneltei n=800 rot/min. Imaginea macroscopică este prezentată în figura 10. În nucleu 
apare valoarea maximă de 135HV1, cu cca 30-35% (în medie) mai mare faţă de 
valorile din MB (figura 11). Prin procesarea FSP s-au obţinut valori ale rugozităţii 
mult îmbunătăţite (figura12), comparabile cu cele obţinute prin prelucrări mecanice 
prin aşchiere (Ra ≈ 2µm).  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Imaginea macroscopică  Figura 11. Variația durității 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 12. Variația rugozității  Figura 13 Comparaţie bronz turnat – procesat 
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Pentru bronzul CuSn10 turnat, procesarea FSP produce modificări locale care 
au ca efect îmbunătăţirea proprietăţilor prin închiderea porilor apăruţi la turnare şi 
totodată rafinarea microstructurii. 

Rugozitățile obținute la suprafața materialului procesat (Ramed≅1,5μm) denotă 
o calitate excelentă rezultată în urma procesului FSP. Valorile durităților obținute în 
zonele procesate au fost cu 65-80% mai mari decât cele ale materialului de bază. De 
asemenea rezistența la rupere a probelor prelevate din zona de material procesat a 
fost cu până la 30% mai mare decât cea a materialului de bază. 

Rezultatele obținute demonstrează că în combinaţie cu procesarea FSP, 
transformările care au loc în piese din bronz CuSn10 pot duce la o îmbunătăţire 
considerabilă a rezistenţei la uzură. 

Procesarea aliajului CuZn31Si 
La procesarea tablei din CuZn31Si, de grosime s=6mm s-au utilizat două 

tehnologii de procesare FSP și anume cu o trecere, respectiv două treceri succesive. 
S-au utilizat unelte din P20S, cu pin cu teșituri plane, lungime pin 2,85mm,  viteyă 
de avans 20mm/min și turație 900rot/min (o trecere), respectiv 800 rot (două treceri). 
În figura 14 este prezentat aspectul macroscopic al probelor procesate . 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Aspectul macroscopic al probelor a -(o trecere) și  b- (două treceri) 
 
Se disting foarte clar zonele procesate fără defecte / imperfecțiuni.  
La procesarea într-o singură trecere se remarcă o creştere a durităţii în zona 

procesată cu cca.10% faţă de duritatea metalului de bază. Rezistenţa la rupere a 
probei din material procesat este cca 99% din  rezistenţa la rupere a materialului de 
bază . Este de remarcat faptul că proprietățile plastice ale alamei au scăzut 
semnificativ la materialul procesat, comparativ cu MB ( A5mat procesat /A5MB =0,4 
– probă prelevată perpendicular pe direcția de procesare, A5mat procesat /A5MB 
=0,63 – probă prelevată paralel cu direcția de procesare). 

La procesarea în treceri multiple rezistenţa la rupere a probei din material 
procesat, prelevată perpendicular pe direcţia de deplasare a uneltei  a fost 
aproximativ egală cu  rezistenţa la rupere a materialului de bază. 
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Procesarea oțelului inoxidabil austenitic AISI 304 
S-a realizat procesarea oțelului inoxidabil 304, de grosime 3mm,  utilizându-

se  o unealtă din carbură sinterizată P20S, având Øumăr=20mm, Øpin =4mm, cu 
lpin=1,5mm 

 
 
 

a) 
 
 
 

b) 
 
 

Figura 16. Aspect macroscopic, procesare (a) o 
Figura 15. Aspect probă procesată   trecere, (b) două treceri 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Evoluţia durităţii în zonele caracteristice procesării 

 
În figurile15, 16 și 17 sunt prezentate aspectul probei procesate și cel 

macroscopic, respectiv evoluția durității pentru procesarea într-o trecere și în treceri 
multiple. S-a constatat că duritatea materialului procesat creşte cu cca. 10-15% la 
procesarea într-o singură trecere. 

La procesarea  în rânduri multiple s-au observat variaţii ale durităţii în zona 
materialului procesat. Duritatea materialului procesat creşte în medie cu cca. 20%  
faţă de duritatea metalului de bază . La prima şi la ultima trecere în zonele în care nu 
s-a realizat suprapunerea trecerilor valorile durităţilor cresc doar cu cca.15%. În 
zonele în care s-a produs suprapunerea zonelor de acţiune ale umărului uneltei de 
procesare, s-a obţinut o creştere importantă a durităţilor, cu aprox. 30-40%. 

În capitolul cinci s-a urmărit comportarea uneltelor din material P20S la 
procesarea FSP a oţelurilor.  Datorită uzurii uneltelor, s-a constatat că pentru 
programe experimentale, în care nu este necesară realizarea procesării pe lungimi 
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mari (>200÷300mm) carbura sinterizată de W poate reprezenta o soluţie pentru 
realizarea unor unelte de procesare. Pentru aplicaţii industriale se recomandă 
utilizarea uneltelor din aliaje de W cu Re sau a celor din PCBN (poli cristal cubic al 
nitrurii de bor).  

Capitolul șase abordează modul în care s-a realizat diseminarea rezultatelor 
obţinute până acum în cadrul proiectului.  

În capitolul șapte este prezentat un studiu de marketing având ca scop 
promovarea şi implementarea procedeului de sudare FSW în industria românească. 

În capitolul opt sunt prezentate modul efectiv în care s-a încercat promovarea 
procedeelor FSW și FSP în industria românească și posibilități de valorificare a 
rezultatelor obținute în cadrul proiectului. 

Capitolul nouă prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităţilor 
desfăşurate în cadrul acestei etape a proiectului. 
 

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

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

program experimental pentru procesarea materialelor metalice, din categoria  
aliajelor de aliminiu, de cupru  și oţel inoxidabil austenitic. 

• Rolul procesării cu element activ rotitor este de a asigura modificări locale şi 
controlul microstructurilor în straturile de suprafaţă a componentelor metalice 
procesate. În cazul FSP, unealta este deplasată pe suprafaţa unei singure piese 
pe o traiectorie stabilită, în vederea obţinerii unor modificări microstructurale şi 
îmbunătăţirea proprietăţilor în regiunea procesată. În special la aliaje, 
deformările plastice severe şi solidificările apărute datorită ciclului termic din 
timpul FSP, pot avea ca rezultat formarea unei microstructuri foarte fine a zonei 
amestecate. 

• FSP poate fi aplicat aliajelor uşoare cu scopul de a modifica microstructura şi a 
îmbunătăţi unele proprietăţi mecanice. 

• Procesarea FSP este o tehnică utilizabilă cu succes pentru producerea de 
structuri cu grăunţi fini şi suprafeţe compozite, pentru modificarea 
microstructurii suprafeţelor. Aceasta deoarece FSP produce deformaţii plastice 
puternice având ca efect omogenizarea microstructurii. 

• Ca rezultat al procesării FSP, duritatea, rezistenţa la uzură, proprietăţile 
mecanice, pot fi, în funcție de caracteristicile materialului de bază abordat, 
îmbunătăţite în mod evident. Datorită faptului că tehnologia FSP este foarte 
eficientă şi ecologică, ea constituie un real progres în domeniul ingineriei 
suprafeţelor. 
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• Din punct de vedere al diseminării rezultatelor, în această fază s-a elaborat o 
lucrare ştiinţifică propusă spre publicare în revista Sudura: 

 L. Boţilă, A. Murariu, A. Cazacu, C. Ciucă - „Aplicaţii ale 
termografiei în infraroşu la sudarea şi examinarea nedistructivă a 
materialelor” 

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

etape, proiectul va continua cu etapa VI: „Diseminarea pe scară largă a rezultatelor. 
Fundamentarea unor aplicaţii industriale (fază finală)”. 
 

 
 
Responsabil proiect, 
 

       Ing. Lia Boţilă 


