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Rezumatul fazei VI 
 
Lucrarea de faţă reprezintă etapa VI intitulată „Diseminarea pe scară largă 

a rezultatelor. Fundamentarea unor aplicaţii industriale”, 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 diseminarea rezultatelor 
obţinute în cadrul proiectului, precum şi acţiuni de promovare a procedeului FSW 
în industria românească . 

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

În primul capitol este sunt prezentate pe scurt activităţile realizate şi 
rezultatele obţinute în cadrul proiectului, având în vedere faptul că până în 
prezent au fost finalizate cinci faze ale acestuia. Acestea au constituit punctul de 
plecare în vederea modului de abordare şi desfăşurare a activităţilor prezentei 
faze a proiectului. 

În cadrul primei faze a proiectului s-a realizat un studiu documentar care a 
cuprins realizări recente privind sudarea FSW a materialelor metalice cu durităţi 
mari, structurate din prisma comportării acestora la sudare, a condiţiilor necesare 
desfăşurării în condiţii optime ale procesului (unelte, dispozitive, echipamente de 
sudare FSW), tehnologiilor de sudare FSW, precum şi a metodelor de evaluare a 
calităţii îmbinărilor sudate.  

Studiul documentar a abordat aspecte referitoare la: uneltele de sudare 
pentru materiale dure, cerinţele pentru echipamentele de sudare FSW, în acest 
caz,  sudarea FSW a oţelurilor şi a aliajelor dure de aluminiu. 

De asemenea s-a realizat adaptarea maşinii de sudat FSW pentru ca aceasta 
să permită realizarea de îmbinări a materialelor cu rezistenţe  şi durităţi mari. 

În cadrul fazei a doua a proiectului, obiectivul principal, în ceea ce priveşte 
materialele metalice cu duritate mare din categoria oţelurilor, a fost realizarea 
unui program experimental pentru determinarea materialelor, configuraţiilor şi 
dimensiunilor uneltelor de sudare.  

S-a pus un accent deosebit pe conceperea şi realizarea de unelte de sudare, 
(ţinând cont de caracteristicile şi proprietăţile materialelor de sudat), 
desfăşurându-se un  program experimental (pe maşina de sudare FSW din dotarea 
ISIM Timişoara) pentru a analiza comportarea în timpul procesului de sudare 
FSW a materialelor selectate pentru unelte de sudare.  

S-a constatat că 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.  
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În cadrul fazei a treia a proiectului obiectivul principal a fost realizarea 
unui program experimental pentru sudarea FSW a aliajelor dure din aluminiu (de 
ex. Al7075), precum şi caracterizarea îmbinărilor sudate. 

Programul experimental derulat a cuprins realizarea de îmbinări sudate 
FSW pentru materiale similare: Al 6082-Al 6082, Al 7075-Al 7075, respectiv 
disimilare pentru cuplurile de materiale: Al 6082-Al 1200, Al 7075-Al 5083,  Al 
7075-Al 6082, Al 6082-Al 5083, Al 7075-Al1200. Au fost prezentaţi parametrii 
de sudare, rezultatele programului experimental, precum şi interpretarea acestora: 
macrostructuri, măsurători on-line ale temperaturii urmărindu-se evoluţia acesteia 
în timpul procesului de sudare utilizând termografia în infraroşu, măsurători de 
duritate, încercări la tracţiune statică, îndoiri, etc. 

În cadrul fazei a patra a proiectului obiectivul principal a fost realizarea 
unui program experimental pentru sudarea FSW a oţelurilor, precum şi 
caracterizarea îmbinărilor sudate. 

Au fost abordate materiale de sudat, din categoria oţelurilor inoxidabile 
austenitice AISI 304 şi AISI 304L, oţeluri  cu conţinut scăzut de carbon S 235, S 
235JR+N, precum şi oţelul S 420MC. 

Programul experimental de sudare FSW a tablelor din oţelurile menţionate 
anterior, precum şi caracterizarea îmbinărilor sudate s-a realizat pentru table de 
grosimi 2, 3 şi 4mm, care au fost sudate pe o parte sau pe ambele părţi, utilizând 
unelte din material sinterizat P20S. Uneltele au fost realizate în variantă 
monobloc având pin în două variante constructive: conic neted şi cu patru teşituri 
plane, având lungimea corelată cu grosimea pieselor de sudat. 

Au fost prezentaţi parametrii de sudare, rezultatele programului 
experimental, precum şi date privind 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. 

De asemenea s-a urmărit comportarea uneltelor de sudare din material 
P20S la sudarea FSW a oţelurilor şi influenţa compoziţiei chimice a acestora 
asupra îmbinării sudate. 

S-a început, în cadrul proiectului, desfăşurarea unui program de acţiune 
pentru cunoaşterea, promovarea şi implementarea procedeului de sudare FSW în 
industria românească. 

Faza V a proiectului a avut ca obiectiv evaluarea modificării proprietăţilor 
materialelor dure prin procesare FSW, având la bază informaţiile şi datele tehnice 
rezultate în urma finalizării fazelor anterioare.  

Procesarea prin frecare cu element activ rotitor presupune rotirea uneltei de 
procesare şi introducerea pinului în materialul care se procesează, până la 
realizarea contactului umărului cu suprafaţa acestuia.  
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Ca rezultat al procesării FSP, duritatea, rezistenţa la uzură, proprietăţile 
mecanice, pot fi, în funcţie 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. 

În cadrul fazei V a proiectului, prin programul de cercetare dezvoltat s-au 
obţinut informaţii privind comportarea unor aliaje de Al,Cu şi oţel la procesarea 
prin frecare cu element activ rotitor. 

La Al 7075 în zona procesată prin mai multe treceri s-a constatat o creştere 
a durităţii de până la 30-45%. Comparativ cu sudarea FSW s-au obţinut rezultate 
mai bune la tracţiune (cu cca. 25%). 

La Al 6082 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. 

La procesarea în treceri multiple a aliajului AlSi12 s-a constatat o uşoară 
scădere a valorilor durităţii, comparativ cu situaţia unei singure treceri. Duritatea 
medie în zona procesată a fost uşor mai scăzută (cca.10%) decât în MB. Se 
remarcă o creştere a unghiului de îndoire la rupere de la 25° pentru MB, până la 
180° (îndoire completă) după procesare. 

La procesarea FSP  a aliajului CuSn10 se produc modificări locale care au 
ca efect îmbunătăţirea proprietăţilor prin închiderea porilor apăruţi la turnare şi 
rafinarea microstructurii. Rugozităţile obţinute la suprafaţa materialului procesat 
(Ramed≅1,5μm) arată o calitate excelentă rezultată după procesare. Valorile 
durităţilor obţinute în zonele procesate au fost cu 65-80% mai mari decât cele ale 
materialului de bază. Rm mat.proc./RmMB = 1,3. 

Pentru oţelul AISI304 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% faţă de MB 

Ca rezultat al procesării FSP, duritatea, rezistenţa la uzură, proprietăţile 
mecanice, pot fi, în funcţie 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. 

În capitolul al doilea sunt prezentate activităţile de diseminare a 
rezultatelor obţinute până acum în cadrul proiectului, precum şi cele de 
promovare a procedeelor FSW şi FSP în industria românească. În cadrul prezentei 
faze a proiectului au fost realizate două lucrări ştiinţifice, una pentru a fi 
prezentată la a 15-a Conferinţă Internaţională MODTECH 2011(Conferinţă ISI), 
iar una pentru a fi publicată în revista IJMMT International Journal of Modern 
Manufacturing Technologies (cotată ISI). 
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De asemenea s-a organizat în 19.11.2010 un seminar la Drobeta Turnu 
Severin pentru promovarea procedeului în industria românească, la care au 
participat specialişti din industrie. 

Capitolul al treilea se referă la fundamentarea unor aplicaţii industriale, 
fiind prezentate deplasările efectuate în industrie, rezultate ale demersurilor de 
promovare a procedeului FSW, precum şi posibilităţi de aplicare.    

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

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

• În cadrul fazei I a proiectului obiectivul principal a fost realizarea 
unei analize a rezultatelor obţinute pe plan mondial la sudarea materialelor cu 
rezistenţă mecanică şi durităţi mari (mai mari decât a materialelor care sunt 
sudate deja în mod curent prin procedeul FSW. Proiectare module pentru 
adaptarea maşinii FSW pentru sudarea materialelor dure. Adaptare maşină de 
sudare FSW 

• A rezultat un studiu documentar care cuprinde informaţii utile 
privind condiţiile necesare pentru sudarea FSW a acestor categorii de materiale. 

• S-a pus un accent deosebit pe condiţiile necesare pentru desfăşurarea 
procesului din punct de vedere al uneltelor, dispozitivelor şi echipamentelor de 
sudare dar şi a caracteristicilor şi proprietăţilor materialelor de sudat (oţel şi aliaje 
dure de aluminiu) 

• În cadrul fazei II unul dintre obiectivele principale 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 S 235 JR+N.  

• S-au stabilit materialele, configuraţiile geometrice şi dimensiunile 
pentru unelte de sudare, pentru Al 6082-T651, Al 7075-T651 şi S235 JR+N. 

• Obiectivul principal al fazei III 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). 
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• 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. 

• Obiectivul principal al fazei IV 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: 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. 

• Obiectivul principal al fazei V a proiectului a fost realizarea unui 
program experimental pentru procesarea materialelor metalice, din categoria  
aliajelor de aliminiu, de cupru  şi oţel inoxidabil austenitic. 
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• 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 

• 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 funcţie 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. 

• Până în prezent, în cele cinci faze derulate cadrul proiectului, din 
punct de vedere al diseminării rezultatelor s-au realizat: 

b. 7 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale: 
 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, publicată în “The Proceedings of MODTECH 2009”, 
volum inclus în Index of Scientific & Technical Proceedings of Thomson 
Scientific – Institute for Scientific Information (ISI)  

 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, publicată în Proceedings of The 3th International Conference Innovative 
Technologies for Joining Advanced Materials, Sudura Publishing House, 2009 

 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, 
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publicată în  Buletinul Universităţii petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol. 
LXII, Nr.2/2010, pag.41-48, ISSN 1224-8495. 

 V. Verbiţchi, R.Cojocaru, L. Boţilă – Caracteristici ecologice şi 
energetice  ale procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor, 
Conferinţa Internaţională "SUDURA 2010", 21-23 aprilie 2010, Ploieşti,  
publicată în  Buletinul Universităţii petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Tehnică, Vol. 
LXII, Nr.2/2010, pag.49-56, ISSN 1224-8495. 

 R.Cojocaru, C. Ciucă, A. Cazacu - Sisteme de sudare prin frecare 
cu element activ rotitor, Conferinţa internaţională „Advances in Engineering and 
Management – ADEM 2010”, 19-21 mai 2010, Drobeta Turnu Severin 

 R. Cojocaru, D. Dehelean, L. Boţilă, C. Ciucă – „Comportarea la 
sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajului Al 7075”, Conferinţa 
Internaţională „TIMA 2010”, 10-11 iunie 2010, Timişoara, publicată în 
Proceedings of The 4th International Conference Innovative Technologies for 
Joining Advanced Materials TIMA 2010, Sudura Publishing House, ISSN 1844-
4938 

 V. Verbiţchi, R.Cojocaru, L. Boţilă – „Cerinţe şi posibilităţi ale 
proceselor ecologice de sudare”, Conferinţa Internaţională „TIMA 2010”, 10-11 
iunie 2010, Timişoara, publicată în Proceedings of The 4th International 
Conference Innovative Technologies for Joining Advanced Materials TIMA 
2010, Sudura Publishing House, ISSN 1844-4938 

c. 4 lucrări prezentate la Simpozioane, Seminarii si Colocvii Ştiinţifice 
ISIM:  

▪ R. Cojocaru -  „Posibilităţi de creştere a eficienţei proceselor de 
sudare şi tăiere prin implementarea unor procedee neconvenţionale” în cadrul 
Simpozionului „Noutăţi în sudare şi tăiere” organizat în 8 iulie 2009 de ISIM şi 
ASR, la Sibiu, pentru promovarea procedeului FSW în mediul industrial 

▪ 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 

▪ R. Cojocaru – „Eficientizarea proceselor de sudare, tăiere şi 
recondiţionare”, Seminarul „Tendinţe actuale în domeniul creşterii eficienţei 
proceselor industriale de sudare, tăiere şi recondiţionare şi dezvoltării de noi 
materiale”, 20.05.2010, Cluj Napoca 

▪ 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 
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d. - o lucrare ştiinţifică publicată 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 

e. o lucrare care este în curs de publicare în revista Sudura, nr 6/2010: 
 L. Boţilă, A. Murariu, A. Cazacu, C. Ciucă - „Aplicaţii ale 

termografiei în infraroşu la sudarea şi examinarea nedistructivă a materialelor” 
În cadrul prezentei faze a proiectului, s-au realizat următoarele activităţi 

de diseminare: 
a. actualizare pagină web a proiectului PN 09-160104 
b. s-a redactat o lucrare ştiinţifică care va fi prezentată la a 15-a 

Conferinţă Internaţională MODTECH 2011 Modern Technologies, Quality and 
Innovation New Face of TMCR (Conferinţă ISI), 25-27 Mai 2011, Chişinău, 
Republica Moldova:  

 R. Cojocaru, L. Boţilă, C. Ciucă - „Sudarea prin frecare cu 
element activ rotitor a aliajelor de aluminiu disimilare EN AW 1200 - EN AW 
6082 T651” 

c. s-a redactat o lucrare ştiinţifică pentru publicare în revista IJMMT 
- International Journal of Modern Manufacturies Technologies (cotată ISI): 

 R.Cojocaru, D.Dehelean, B.Radu, L.Boţilă, C.Ciucă – 
„Procesarea FSP a aliajului turnat AlSi12” 

În scopul promovării procedeului FSW în industrie şi în vederea 
identificarea unor aplicaţii potenţiale au fost efectuate deplasări în industrie. De 
asemenea s-a organizat seminarul „Tendinţe actuale în domeniul creşterii 
eficienţei proceselor industriale de sudare, tăiere şi recondiţionare”. Acesta s-a 
desfăşurat la Drobeta Turnu Severin în data de 19.11.2010, la Facultatea de 
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, din cadrul Universităţii din 
Craiova, cu participarea unor specialişti din industrie. A fost prezentată lucrarea 
„Sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW) alternativă ecologică şi 
eficientă la procedeele clasice de îmbinare cu arc electric. Procesarea FSP”. 

În ceea ce priveşte fundamentarea unor aplicaţii industriale demersurile 
ISIM Timişoara pentru cunoaşterea şi promovarea procedeului FSW, precum şi 
deplasările efectuate în industrie au avut ca rezultat identificarea unor posibilităţi 
de aplicare a procedeului FSW, partenerii industriali manifestându-şi interesul în 
acest sens. 

 
Responsabil proiect, 
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