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Rezumatul fazei  PN 104-7 
 

Lucrarea de faŃă reprezintă etapa VII intitulată „Cercetări exploratorii privind îmbinarea 
tablelor suprapuse din aliaje dure de aluminiu, respectiv oŃeluri, utilizând procedeul de 
sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW)”, a proiectului Nucleu PN 09-160104 
având titlul “Dezvoltarea procedeului de sudare FSW pentru îmbinarea materialelor 
metalice cu rezistenŃă mecanică şi duritate mare”.  
Obiectivul principal al prezentei faze îl constituie abordarea unui domeniu de interes major 
pentru aplicaŃii industriale din domeniul auto, aeronautic, electrotehnic, etc. şi anume 
sudarea FSW a tablelor suprapuse, prin realizarea de cercetări exploratorii, constând în 
derularea unui amplu program experimental, în vederea obŃinerii unor rezultate preliminare 
privind comportarea la sudarea FSW a tablelor suprapuse din materiale uşoare (aliaje de 
Al, Mg, Ti), oŃeluri inoxidabile şi cupru. 
Aliajele de aluminiu si magneziu  sunt utilizate pe scară largă în industria auto, aerospațială 
și navală ca materiale cu rezistență ridicată. Aliajele de Ti sunt de asemenea atractive în 
aceste domenii datorită densității scăzute, rezistenței ridicate și datorită excelentei 
rezistențe la coroziune 
Îmbinarea aliajelor de Mg și Ti este o problemă ce trebuie rezolvată pentru aplicații 
industriale şi aceasta deoarece prezintă diferențe mari din punct de vedere al 
performanțelor, microstructurii, punctelor de topire, conductivitate termică, etc. 
Îmbinarea materialelor disimilare Al-Cu constituie de asemenea o prioritate în domeniul 
tehnologiilor de îmbinare, fiind mult utilizat pentru realizarea de conexiuni electrice. 
Îmbinarea FSW prin suprapunere constituie, alături de sudarea cap la cap, tipuri uzuale de 
configuraŃii de sudare. 
La sudarea cap la cap suprafaŃele ce trebuie sudate efectiv sunt amplasate în poziŃie 
verticală, în timp ce la sudarea prin suprapunere amplasarea acestora este pe orizontală, 
interfaŃa fiind între partea inferioară a componentei superioare şi partea superioară a 
componentei inferioare. Ca urmare, din punct de vedere al curgerii materialului este 
necesară o componentă verticală importantă a acesteia pentru a obŃine îmbinări sudate de 
calitate corespunzătoare. 
Uneltele de sudare pot avea şi alte configuraŃii, iar parametrii utilizaŃi trebuie reconsideraŃi 
pentru a obŃine o curgere corespunzătoare a materialului care să asigure îmbinarea sudată 
prin suprapunere.  
Comportamentul din punct de vedere plastic şi mecanic al materialelor de sudat diferă 
complet în cazul sudării FSW prin suprapunere comparativ cu sudarea FSW cap la cap. 
Lucrările realizate în prezenta fază a proiectului sunt structurate în cinci capitole. 
În primul capitol este sunt prezentate pe scurt activităŃile realizate şi rezultatele obŃinute în 
cadrul proiectului, având în vedere faptul că până în prezent au fost finalizate şase faze ale 
acestuia. Acestea au constituit punctul de plecare în vederea modului de abordare şi 
desfăşurare a activităŃilor prezentei faze a proiectului. 
Capitolul al doilea prezintă consideraŃii generale asupra procedeului de sudare FSW prin 
suprapunere, aspecte specifice, precum şi o analiză a realizărilor recente în acest domeniu, 
structurate din prisma comportării la sudare a materialelor similare din categoria aliajelor 
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de Al şi disimilare din categoria aliajelor de Al, Al-Cu, Al-oŃel, Al-Mg, Al-Ti, Mg-oŃel, a 
condiŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime ale procesului (unelte, dispozitive, 
echipamente de sudare FSW), tehnologiilor de sudare FSW, precum şi a metodelor de 
evaluare a calităŃii îmbinărilor sudate.  
Capitolul al treilea cuprinde cercetări exploratorii realizate la ISIM  Timişoara cu scopul 
de a obŃine informaŃii preliminare privind sudarea FSW prin suprapunere a materialelor 
similare, din categoria aliajelor de aluminiu şi magneziu, precum şi  disimilare din 
categoria aliajelor de aluminiu, cupru, magneziu, titan şi oŃel inoxidabil.  
Pentru aceasta s-a derulat un amplu program experimental preliminar de sudare FSW a 
tablelor suprapuse şi de caracterizare a îmbinărilor sudate în care au fost abordate 
următoarele materiale de sudat: aliaje de aluminiu din seriile 1xxx (EN AW 1200), 3xxx 
(EN AW 3105), 5xxx (EN AW 5754), 6xxx (EN AW 6082) şi 7xxx (EN AW 7075),  
magneziu AZ31B, cupru Cu99, titan TiGr2, oŃel inoxidabil austenitic AISI 304L.  
Programul experimental s-a desfăşurat pe maşina de sudare FSW aflată în dotarea ISIM, 
care prezintă următoarele caracteristici tehnice principale: 

- viteza de sudare reglabilă în domeniul: 10 - 480 mm/min; 
- turaŃia uneltei de sudare reglabilă în domeniul: 300 - 1450 rot/min; 
- cursa utilă (sudare): 1000 mm. 

Programul experimental a cuprins 34 experimente de sudare, structurate astfel: 
- sudare FSW prin suprapunere materiale similare 
 aliaje de Al  EN AW 1200 - EN AW 1200  7 experimente 
    EN AW 5754 - EN AW 5754  2 experimente 
 aliaj de Mg  AZ 31B -  AZ31B    4 experimente 
- sudare FSW prin suprapunere materiale disimilare 
 aliaje de Al  EN AW 1200 - EN AW 5754  2 experimente 
    EN AW 3105 - EN AW 6082  1 experiment 

EN AW 3105 - EN AW 7075  1 experiment 
 aliaje de Al/Cu EN AW 1200 - Cu99   1 experiment  
    EN AW 3105 - Cu99   3 experimente 
    EN AW 5754 - Cu99   2 experimente 
 aliaje de Al/Mg EN AW 1200 - AZ31B   3 experimente 
    EN AW 3105 - AZ31B   2 experimente 
    EN AW 5754 - AZ31B   2 experimente 
 aliaje de Al/Ti EN AW 1200 – TiGr2   1 experiment 
 aliaje de Al/oŃel EN AW 1200 – AISI 304L   1 experiment  
 aliaje de Mg/Ti AZ31B – TiGr2    1 experiment 
 aliaje de Mg/oŃel AZ31B – AISI 304L   1 experiment 
S-au utilizat table de grosimi 2 - 6mm, care au fost curăŃate mecanic cu perie rotativă din 
oŃel inoxidabil şi alcool etilic şi apoi sudate prin suprapunere în diferite combinaŃii.  
Un rol important la sudarea FSW a tablelor suprapuse îl are geometria şi tipodimensiunile 
uneltei de sudare, în strânsă corelaŃie cu caracteristicile chimice, fizice şi mecanice ale 
materialelor de sudat. 
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În funcŃie de natura şi grosimile materialelor de sudat s-au utilizat următoarele unelte de 
sudare (realizate din diferite tipuri de oŃeluri, respectiv carburi sinterizate de wolfram), 
prezentate în tabelul 1.  

 Tabelul 1 Tipuri de unelte de sudare utilizate la programul experimental 

    
Pin cilindric filetat Pin conic spiralat Pin conic neted Pin -4 teşituri plane 

    
Pin evazat, filetat, cu 

caneluri 
Pin evazat, filetat, teşit Pin conic spiralat, cu 

caneluri  
Pin cilindric filetat, umar 

concav 

 
Pentru a putea realiza încercarea mecanică de rupere prin forfecare a probelor sudate FSW 
prin suprapunere s-a conceput şi realizat un dispozitiv de fixare şi încercare a epruvetelor 
(figura 1).  

 

 

 

Fig. 1 Dispozitiv încercare mecanică de rupere prin forfecare 
 
Prima condiŃie pentru a obŃine îmbinări de calitate la sudarea FSW a tablelor suprapuse, 
este pregătirea corespunzătoare a suprafeŃelor în contact (curăŃire mecanică, cu etanol, etc.) 
Programul exploratoriu pentru îmbinarea FSW prin suprapunere a unor materiale similare a 
cuprins experimente de sudare pentru aliaje de aluminiu (EN AW1200, EN AW 5754) şi 
aliaj de magneziu AZ31B. 
Aluminiul EN AW 1200 poate fi sudat prin procedeul FSW în varianta „table suprapuse” 
cu condiŃia utilizării unor parametri optimi de sudare (figura 2). 

Rezultatele cele mai bune s-au obŃinut utilizând 
unelte cu pin conic spiralat, respectiv pin cilindric 
filetat. Prin utilizarea unei unelte cu umăr concav (şi 
în cazul analizat, pin clindric filetat) se pot obŃine 
îmbinări sudate cu caracteristici foarte bune şi la 
viteze mărite de sudare (v≥ 300mm/min). 

Bacuri mobile 

Ghidaj cilindric 

F 
F 

EN AW 1200 

EN AW 1200 

Fig.2 Aspectul macroscopic al îmbinării EN AW 1200 
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EN AW 5754 

EN AW 1200 

Fig.4 Aspect macroscopic îmbinare EN AW 5754-EN AW 1200 

 

 

EN AW 3105 

EN AW 6082 

Fig.5 Aspect macroscopic îmbinare EN AW 3105-EN AW 6082 

Sudarea FSW a tablelor suprapuse din aliajul de aluminiu EN AW 5754, este dificilă, 
datorită conŃinutului mare de magneziu. Rezultatele obŃinute în cadrul proiectului sunt 
promiŃătoare. Aprofundarea în viitor a cercetărilor din punct de vedere fenomenologic, al 
geometriei uneltei de sudare, al parametrilor de sudare, vor defini condiŃiile necesare 
pentru îmbunătăŃirea rezultatelor la sudarea FSW a acestui material. 

La sudarea  tablelor suprapuse din aliaje de magneziu 
AZ31B se pot obŃine caracteristici foarte bune ale 
îmbinării sudate, cu condiŃia utilizării unor parametri 
optimi de sudare (figura 3). Rezultatele cele mai bune 
s-au obŃinut utilizând o unealtă de sudare cu pin 
cilindric filetat şi umăr neted. 

În ultimii ani sudarea materialelor disimilare prezintă un interes deosebit în mediul 
industrial: aliaje disimilare de aluminiu, aliaje de aluminiu cu aliaje de magneziu sau titan, 
respectiv oŃeluri (domeniile auto, aeronautic şi aerospaŃial, naval, etc.), aliaje de aluminiu 
cu aliaje de cupru (industria electrotehnică), etc. 
La utilizarea tehnicii FSW, amplasarea materialelor disimilare (deasupra sau dedesubt) 
trebuie să fie corelată cu sensul de rotaŃie şi de deplasare a uneltei de sudare, dar şi cu 
geometria şi dimensiunile acesteia. 
Compatibilitatea fizică şi chimică a celor două materiale de îmbinat este de asemenea 
importantă. Materialele trebuie să prezinte caracteristici de curgere comparabile la 
temperaturile atinse în timpul procesului de sudare (≈0,8·Ttopire). 
Programul exploratoriu pentru îmbinarea FSW prin suprapunere a unor materiale 
disimilare a cuprins experimente de sudare pentru diferite combinaŃii de aliaje de aluminiu 
(EN AW1200, EN AW 3105, EN AW 5754, EN AW 6082, EN AW 7075), cupru Cu99, 
aliaj de magneziu AZ31B, titan TiGr2, oŃel inoxidabil AISI 304L. 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentele preliminare au demonstrat că sudarea FSW a tablelor suprapuse din aliajele 
EN AW 1200 şi EN AW 5754 este posibilă (figura 4), dacă se utilizează parametrii optimi 
de sudare, o unealtă cu geometrie adecvată, respectiv dacă amplasarea materialelor se face 
în mod corespunzător (aliajul EN AW 5754-deasupra). 
Rezultatele obŃinute la sudarea FSW a aliajelor de aluminiu disimilare EN AW 3105 şi EN 
AW6082, ca table suprapuse, au demonstrat un comportament bun al acestora la sudarea 
prin acest procedeu, cu condiŃia ca tabla din EN AW 3105 să fie amplasată deasupra 
(figura 5). Dimensiunile pinului uneltei de sudare pot influenŃa valoarea forŃei măsurate la 
încercarea de rupere la forfecare. Creşterea diametrului pinului până în anumite limite 

AZ 31B 

AZ 31B 

Fig.3 Aspectul macroscopic al îmbinării  AZ 31B 
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poate avea ca efect creşterea forŃei la forfecare (prin creşterea suprafeŃei îmbinării sudate în 
zona de suprapunere a celor două table). 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Aspect macroscopic îmbinare  EN AW 1200-Cu99 şi EN AW 3105-Cu99 
 
Rezultatele obținute în cadrul programului experimental de sudare FSW a tablelor 
suprapuse din EN AW 1200 și EN AW 3105 Cu 99 (figura 6), demonstrează 
comportamentul bun al acestor materiale la aplicarea procedeului, respectând unele condiții 
de bază referitoare la modul de amplasare al materialelor, parametri de sudare, geometria și 
dimensiunile uneltei de sudare, etc. 
 

 

 

Fig. 7 Aspect macroscopic îmbinare  AZ 31B-EN AW 3105 şi AZ31B -EN AW 5754 
 

Rezultatele obținute atestă faptul că aplicarea procedeului de sudare FSW la îmbinarea 
tablelor suprapuse din aliaj de aluminiu EN AW 3105 şi EN AW 5754 cu aliajul de 
magneziu AZ 31B se poate aplica cu succes în condițiile respectării regulilor privind modul 
de amplasare a tablelor, geometria uneltei și parametrii de sudare utilizați (figura 7). 
Datorită proprietăților fizice și chimice și a caracteristicilor mecanice, aliajele de Al/Ti sunt 
dificil de sudat prin orice procedeu, atât ca materiale similare, dar în special ca și cuplu de 
materiale disimilare. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Aspect macroscopic îmbinare  EN AW 1200- TiGr2  
 
Rezultatele programului experimental au demonstrat cu certitudine că tablele din aluminiu 
EN AW 1200 și titan TiGr2 pot fi sudate prin suprapunere (figura 8). 
Aprofundarea cercetărilor în acest caz, pentru stabilirea temperaturii optime ce trebuie 
introdusă în materialele de sudat poate asigura rezultate foarte bune la sudarea FSW a 
acestora prin suprapunere. Acest deziderat poate fi asigurat prin stabilirea valorilor optime 
ale cuplului viteză de sudare – unealtă. De asemenea, trebuie stabilită configurația optimă a 
uneltei de sudare. 

EN AW 1200   

 
Cu 99 

 

EN AW 3105   

Cu 99   

AZ31B 

EN AW 3105 

AZ31B 

EN AW 5754 

EN AW 1200 

Ti Gr2 
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Cuplul oțel – aluminiu este utilizat la componentele industriale la care se urmărește 
combinarea rezistenței mecanice a oțelului cu masa redusă a aliajelor de aluminiu. 
La sudarea FSW prin suprapunere a materialelor moi cu materiale dure, plonjarea pinului 
se face întotdeauna prin materialul mai moale pentru a evita deteriorarea pinului. 
 

 
 
 
 

Fig. 9 Aspect macroscopic îmbinare  EN AW 1200-AISI 304L 
 
Având în vedere proprietățile fizice și chimice total diferite ale celor două materiale, 
rezultatele obținute la sudarea FSW prin suprapunere a aluminiului EN AW 1200 și oțelul 
inoxidabil austenitic AISI 304L, sunt bune (figura 9). Aprofundarea în viitor a cercetărilor 
va avea ca scop principal analizarea posibilităților de creștere a vitezei de sudare (a 
productivității) fără a afecta calitatea îmbinării sudate. 

Îmbinarea aliajelor de Mg și Ti este o problemă ce trebuie rezolvată pentru aplicații 
industriale.deoarece acestea prezintă diferențe mari din punct de vedere al performanțelor, 
microstructurii punctelor de topire, conductivitate termică, etc. 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Aspect macroscopic îmbinare  AZ 31B- Ti Gr2 
 
Programul experimental a demonstrat faptul că aliajul de magneziu AZ 31B poate fi sudat 
cu aliajul de titan TiGr2 cu rezultate foarte bune (figura 10). 
AplicaŃiile structurale realizate din aliaje de magneziu prezintă interes în special în 
aeronautică şi industria auto datorită mesei scăzute şi a rezistenŃei ridicate ale acestor 
materiale. 
Asocierea aliajelor de magneziu cu oŃel inoxidabil necesită noi soluŃii tehnice pentru 
îmbinarea disimilară. DiferenŃa foarte mare dintre punctele de topire ale acestora (aproape 
900˚C) face imposibilă îmbinarea prin procedeele de sudare prin topire. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Aspect macroscopic îmbinare  AZ 31B- AISI 304L 

12.8 

EN AW 1200 

AISI 304L 

Aschii 

AZ31B 

Ti Gr2 

AZ 31B 

AISI 304L 
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Având în vedere deosebirile foarte mari dintre cele două materiale  din punctul de vedere al 
proprietăŃilor fizice şi chimice şi faptul că aceste materiale nu pot fi sudate prin procedeele 
clasice, rezultatele obŃinute pot fi considerate ca fiind pozitive (figura 11). Cercetările pot fi 
aprofundate în sensul studierii posibilităŃilor de eficientizare a procesului de sudare 
(creşterea productivităŃii) prin creşterea vitezei de sudare fără a se afecta calitatea îmbinării 
sudate. 
Combinația de materiale moi/dure necesită proiectarea unor unelte de sudare speciale, care 
să permită pătrunderea pinului în materialul mai dur, pentru a activa deformarea și curgerea 
acestuia. Utilizarea unei unelte de sudare cu pin cilindric cu muchii tăietoare conduce la 
înlocuirea mișcării de amestecare cu o mișcare de tăiere, reducându-se astfel cantitatea de 
căldură generată prin frecare și uzura (erodarea) pinului. 

Capitolul patru prezintă modul în care s-a realizat diseminarea rezultatelor obŃinute în 
cadrul  prezentei faze a proiectului.    
În cadrul acestei faze s-au elaborat 5 lucrări ştiinŃifice care vor fi prezentate la manifestări 
ştiinŃifice internaŃionale sau publicate în reviste de specialitate: 
- R. Cojocaru, L. BoŃilă, C. Ciucă, H. Daşcău - „ContribuŃii la dezvoltarea procedeului de 

sudare prin frecare cu element activ rotitor”, A 6-a ConferinŃă InternaŃională Tehnologii 
Inovative pentru Îmbinarea Materialelor Avansate, TIMA 2012, 14-15.06.2012  
- L. BoŃilă, R.Cojocaru, H. Daşcău, C.Ciucă – „Sudarea prin frecare cu element activ 

rotitor a aliajului de magneziu AZ31B”, 12th International GeoConference SGEM 2012, 
Bulgaria (indexare ISI)  
- C. Ciucă, R. Cojocaru, L. BoŃilă, H. Daşcău – „Comportarea la sudare prin frecare cu 

element activ rotitor a aluminiului EN AW 1200”, BID-ISIM, 2012 
- R.Cojocaru, L.BoŃilă, C. Ciucă – „Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a 

materialelor disimilare EN AW1200 şi AZ31B, Journal of Materials Processing 
Technology (rev. ISI). 
- R.Cojocaru, L.BoŃilă, H. Daşcău, C. Ciucă – „ConsideraŃii privind posibilităŃile de 

aplicare a procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor la îmbinarea 
cuplului de materiale disimilare EN AW 1200 şi Cu99”, Materials&Design (rev. ISI) 

De asemenea în cadrul acestei faze s-a organizat în 15.03.2012, la ISIM Timişoara, 
seminarul „ContribuŃii ISIM la sudarea şi procesarea prin frecare cu element activ 
rotitor (FSW/FSP)a metalelor feroase şi neferoase. DemonstraŃii practice de sudare”. 
Seminarul s-a adresat studenŃilor şi specialiştilor din mediul universitar cu activitate în 
domeniul sudării.  
 

Capitolul cinci prezintă concluziile rezultate în urma finalizării activităŃilor desfăşurate în 
cadrul acestei etape  a proiectului care a abordat cercetări exploratorii privind sudarea FSW 
a tablelor suprapuse. 
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Rezultate, stadiul realizarii obiectivului ,concluzii si propuneri pentru continuarea 
proiectului : 

 
Obiectivul fazei a fost integral realizat, iar rezultatele obŃinute vor sta la baza elaborării 
unor propuneri de proiecte, pentru aprofundarea cercetărilor pe cazuri concrete din 
industrie şi optimizarea proceselor de sudare a tablelor suprapuse.  
În vederea obŃinerii unor rezultate preliminare privind comportarea la sudarea FSW a 
tablelor suprapuse, s-a realizat un amplu program experimental preliminar de sudare FSW 
a tablelor suprapuse şi de caracterizare a îmbinărilor sudate (similare şi disimilare) pentru 
următoarele materiale de sudat : aliaje de aluminiu din seriile 1xxx (EN AW 1200), 3xxx 
(EN AW 3105), 5xxx (EN AW 5754), 6xxx (EN AW 6082) şi 7xxx (EN AW 7075),  
magneziu AZ31B, cupru Cu99, titan TiGr2, oŃel inoxidabil austenitic AISI 304L. 
S-a constat faptul că din punct de vedere plastic şi mecanic  comportamentul  materialelor 
de sudat diferă complet în cazul sudării FSW prin suprapunere comparativ cu sudarea FSW 
cap la cap. 
Pe baza rezultatelor obŃinute în cadrul proiectului s-au elaborat lucrări ştiinŃifice, care vor 
prezentate la manifestări ştiinŃifice sau publicate în reviste de specialitate 
Pentru promovarea procedeului de sudare FSW s-a organizat în cadrul acestei faze un 
seminar destinat studenŃilor şi specialiştilor din mediul universitar cu activitate în domeniul 
sudării. 
 

 
Responsabil proiect, 

       Ing. Lia BoŃilă 


