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  Rezumatul fazei : 
Lucrarea “Modelarea fenomenelor de interfaţă la îmbinările eterogene 

realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme“ reprezintă faza a doua a 
Proiectului Nucleu PN 09 – 160105 din anul 2009, intitulat “Fenomene de 
interfaţă la îmbinările eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi 
extreme“. 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole şi anume:  
Capitolul 1 prezintă date generale privind modelarea proceselor fizico-

chimice de transfer de energie şi de masă, care stau la baza elaborării unor 
tehnologii complexe de prelucrare termică a aliajelor metalice, inclusiv sub formă 
de îmbinări sudate eterogene. Modelarea influenţei parametrilor de proces 
asupra caracteristicilor îmbinărilor eterogene realizate prin procedee moderne, 
cum ar fi sudarea cu fascicule concentrate de energie, cuprinde două etape 
principale: studiul energetic şi determinarea temperaturii la suprafaţă, respectiv 
modelarea câmpului termic la interacţiunea fasciculelor concentrate de energie 
cu materialele metalice. Distribuţia temperaturii în urma acţiunii fasciculului laser 
sau fasciculului de electroni asupra componentelor metalice se determină 
experimental.  

Predicţia calităţii îmbinărilor sudate, simularea şi modelarea proceselor 
termice  sunt foarte importante în cazurile în care determinările experimentale 
sunt costisitoare. De asemenea, scopul acestor lucrări este evaluarea prin 
modelare a câmpului termic, a tensiunilor interne şi a distribuţiei elementelor în 
zona sudurii. 
 Capitolul 2 prezintă un studiu teoretic asupra proceselor de transfer termic  
la realizarea prin sudare a îmbinărilor eterogene din materiale avansate. Astfel, 
ecuaţia de echilibru în regim staţionar este: 
 

[K]{u} + [ℜ ]{u + Tabs}4 = {P} + {N}     (1)    
unde:    [K]  – matricea de transfer termic prin conducţie; 

  [ℜ ] – matricea de evacuare a căldurii prin radiaţie; 
  {P} –  vector cu încărcările termice; 
   {N} – vector cu transfer neliniar de căldură, dependent de temperatură; 
  {u}  – vector cu valorile temperaturii; 
  Tabs – temperatura absolută. 

 
Componentele vectorului cu încărcări termice, {P} sunt asociate cu căldura 

generată în interiorul volumului. Vectorul cu transferurile de căldura neliniare {N} 
rezultă din radiaţia de la suprafaţă, convecţie şi încărcările termice dependente 
de temperatură. 

Ecuaţia de echilibru poate fi rezolvată prin metoda Newton iterativă, în 
care matricea de rigiditate tangenţială este aproximată prin: 

[KT]i ≈ [K]i + 4[ℜ ]i {ui + Tabs}3 –
i
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iar vectorul rezidual este:  
{R}i = {P}+{N}i – [K]i{u}i – [ℜ ]i{ui + Tabs}4   (3) 
 

Convergenţa unui proces, cum este cel de rezolvare iterativă este 
caracterizată de o funcţie de eroare adimensională şi de o toleranţă de 
convergenţă. Pentru a se asigura acurateţea şi eficienţa calculului, condiţiile de 
convergenţă sunt multicriteriale şi ţin seama de temperatura de încărcare termică 
şi de caracteristicile termice ale materialelor eterogene. 

Capitolul 3 se referă la modelarea proceselor de transfer termic şi de 
masă la solidificarea materialelor eterogene.  

Rezultatele proceselor de îmbinare prin sudare sunt determinate de 
interacţiunea diverselor procese care se desfăşoară în exteriorul, respectiv în 
interiorul materialelor metalice şi anume:   

• procese de transfer termic de la sursa termică la materiale de îmbinat, 
ce au loc prin convecţie şi radiaţie;  

• procese de transfer termic prin conducţie de la suprafaţa materialului 
metalic către centrul acestuia, respectiv spre mediul înconjurător; în 
funcţie de intensitatea acestor două procese (spre mediu şi în material) 
va exista la un moment dat o anumită distribuţie a temperaturii pe 
secţiunea materialelor; 

• procese de transfer termic de la materialul metalic la mediul de răcire; 
• procese fizico-chimice la interfaţa materialelor metalice cu baia de 

metal topit şi mediul de răcire. 
Ecuaţia diferenţială de transfer molecular se determină pe baza separării 

unui volum de control, sub forma unui paralelipiped elementar, ce aparţine unui 
mediu izotrop şi imobil cu laturile dx, dy, dz (figura 1). Suprafeţele de control, 
care delimitează paralelipipedul, se află la potenţiale constante diferite, astfel 
încât în volumul de control se acumulează (sau se cedează) un flux de masă dφ. 
Purtătorii de tip molecular pot fi: molecule, atomi, ioni, electroni. 

 

 
 
 

Figura 1. Schema de calcul pentru bilanţul transferului de masă la  
îmbinări eterogene 
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 Fluxul de masă transportat (mărime scalară) din zona sudurii, SUD către 
zonele influenţate termic, ZIT1 şi ZIT2 se poate calcula cu relaţiile: 
  =mϕ -D 1F
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unde:   D, D'  – coeficienţi de proporţionalitate (difuzibilitatea mediului), 
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 – gradienţi de potenţial, 

F1, F1’ – suprafeţe prin care se efectuează transferul de masă    
(perpendiculare pe direcţia de transfer). 

 Bilanţul transferului de masă din sudură (SUD) spre cele două zone 
influenţate termic (ZIT1 şi ZIT2) ale unei îmbinări sudate eterogene are la bază 
soluţiile ecuaţiilor diferenţiale următoare: 
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În cazul particular unui câmp staţionar de potenţial, ecuaţiile (6) şi(7) 
capătă o formă particulară (deoarece 0/ =∂∂ tP  şi 0/' =∂∂ tP ): 
 

D P2
1∇⋅ = 0       (8) 

  D' '2
2 P∇⋅ = 0       (9) 

 
În aceste condiţii, atât temperatura, cât şi timpul de menţinere a 

temperaturii în zonele afectate de ciclurile termice de la sudare au valori ridicate, 
peste cele de început de transformare structurală. 

Folosirea la sudarea materialelor eterogene a fasciculelor concentrate de 
energie conduce la obţinerea unor temperaturi superioare celor de topire, pe 
perioade scurte de timp, iar răcirea rapidă face ca după solidificarea băii de 
metal topit, procesele de transfer de masă din zona sudurii spre zonele 
influenţate termic să aibă intensităţi diferite. De regulă, în aceste zone au loc 
fenomene de difuzie ale elementelor de aliere. 

Capitolul 4 prezintă modelarea influenţei parametrilor de proces asupra 
caracteristicilor îmbinărilor eterogene realizate din materiale cu proprietăţi 
extreme prin sudare cu fascicule de energie concentrată (fascicul laser, fascicul 
de electroni). Astfel, la optimizarea sudării cu fascicul de laser a combinaţiei 
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tantal-titan aliat s-a folosit metoda simulării numerice cu elemente finite, utilizând 
programul CAST 3M, dezvoltat de un colectiv de cercetători de la Institutul 
CARNOT de Bourgogne din Franţa. S-a urmărit obţinerea unei corelaţii între 
geometria îmbinărilor sudate şi caracteristicile mecanice ale acestora. În prima 
fază, s-a realizat discretizarea geometriei sudurii. S-a studiat procesul de răcire 
şi de deformare la sudare cu fascicul laser a combinaţiei de materiale tantal-titan 
aliat, în regim nestaţionar. De asemenea, s-a realizat un model al suprafeţei de 
răspuns în coordinate reale, privind influenţa conductivităţii şi a căldurii specifice 
a titanului aliat asupra deformării îmbinării sudate, figura 2. 

 

 
Figura 2. Modelul suprafeţei de răspuns obţinute 

 
Simularea numerică poate fi folosită şi în alt cadru decât în aplicaţiile de 

modelare obişnuite. Estimarea coeficientului de încredere al rezultatelor 
numerice se poate realiza utilizând o metodă de analiză diferenţială numerică. 

De asemenea, s-au studiat aspectele metalurgice (macro şi 
microstructurale), respectiv caracteristicile mecanice la sudarea cu fascicul laser 
a unui oţel nealiat zincat cu aliaj de aluminiu, Al-Si, cu material de adaos (sârmă 
din aliaj Al-Si). S-a realizat modelarea variaţiei rezistenţei mecanice la tracţiune a 
îmbinărilor eterogene în funcţie de viteza de avans a sârmei şi de puterea 
fascicului laser, figura 3.  
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Figura 3. Reprezentarea modelării Rm la îmbinarea eterogenă  

oţel nealiat-aluminiu 
S-a realizat, de asemenea, predicţia transformărilor structurale la sudarea 

cu fascicul de electroni a combinaţiei de materiale titan aliat-oţel inoxidabil, cu 
element intermediar sub formă de folie de cupru, figura 4.  

 

     
Figura 4. Îmbinarea eterogenă aliaj Ti-6Al-4V cu oţel inoxidabil AISI 316L 

Utilizarea foliei de cupru conduce la formarea unei suduri rezistente din 
punct de vedere mecanic. Cuprul se comportă ca o barieră termică pentru aliajul 
Ti-6A-l4V, împiedicând formarea fazelor intermetalice între Fe şi Ti. În acest caz, 
ipotezele modelării fenomenologice se referă atât la fazele care se pot forma 
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între elementele principale Cu, Ti, Fe prezente în baia de sudură, cât şi la faptul 
că sudura eterogenă se solidifică în condiţii lente conform diagramelor de 
echilibru al celor trei elemente principale. 

Tot în cadrul acestui capitol, s-a studiat modelarea formei grăunţilor feritici 
afectate de ciclurile termice de la sudarea materialelor eterogene.  

În general, eterogenitatea structurală microscopică a oţelurilor şi a 
îmbinărilor sudate ale acestora influenţează caracteristicile mecanice ale unei 
suduri eterogene. De aceea, pentru estimarea distribuţiei tensiunilor s-a propus 
metoda combinată FEM-MD (Finite Element Method-Molecular Dynamics). 
Astfel, FEM se aplică la analiza grăunţilor propriu-zişi, iar MD se foloseşte la 
analiza vecinătăţii limitelor de grăunţi. Metoda combinată FEM-MD se utilizează 
la studiul influenţei modificării diametrului de grăunte datorită condiţiilor de 
încălzire şi răcire, luând în considerare câmpul termic din zona sudurii.  În acest 
fel, se observă diferenţe între distribuţia tensiunilor interne. 

Pentru a modela forma grăunţilor utilizând distribuţiile măsurate ale 
parametrilor de formă a grăunţilor s-a folosit metoda parchetării Voronoi, 
(acoperirea planului cu poligoane regulate), prin care zona studiată se împarte în 
poligoane aleatorii. Elipsele determinate prin măsurarea acestor distribuţii au fost 
plasate în puncte de referinţă de divizare a suprafeţei şi s-a aplicat metoda 
Voronoi. Un model de formă de grăunte este prezentat în figura 5. 
 

  
 
 

 
Figura 5. Modelarea formei grăunţilor pe baza parametrilor de formă 

Modelarea formei grăunţilor este necesară pentru estimarea, prin 
simulare numerică, a tensiunilor ce apar la aplicarea unei solicitări şi la 
studiul influenţei microstructurii asupra caracteristicilor mecanice de 
rezistenţă. În figura 6 se prezintă distribuţia tensiunilor echivalente von 
Mises,la o structură supusă unei sarcini de 100MPa.  
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Figura 6. Distribuţia tensiunilor echivalente von Mises 

Pentru evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale unor oţeluri feritice, 
respectiv ale zonei sudurilor acestora s-a propus o metodă combinată FEM-MD. 
Această metodă se bazează pe eterogenitatea structurală microscopică şi pe 
deformarea la limita de grăunţi. Prin metoda FEM-MD propusă se poate estima 
diferenţa dintre distribuţiile tensiunilor produse de diferitele forme de grăunţi. De 
asemenea, se poate studia influenţa modificării formei grăunţilor datorită ciclurilor 
termice de la sudare asupra distribuţiei tensiunilor. 

Modelarea matematică a procesului de sudare cu fascicul laser a aliajelor 
dure cu diferite oţeluri nealiate s-a realizat cu un program software de analiză a 
câmpului termic la sudare şi a tensiunilor reziduale, vizând dezvoltarea unor 
proceduri de sudare având scopul de a se obţine zone sudurii (SUD) şi zone 
influenţate termic (ZIT) cu dimensiuni cât mai reduse, cu minimum de deformaţii 
plastice şi tensiuni interne.  

Modelarea procesului de sudare este importantă în predicţia câmpului 
termic la sudare, extinderea diferitelor zone ale îmbinării şi modificările 
structurale din zona sudurii şi din zona influenţată termic. Având în vedere 
creşterea performanţelor în domeniul software, s-a utilizat programul ANSYS, cu 
gamă largă de aplicaţii. Acesta este un program de modelare cu element finit, 
care permite şi analiza tensiunilor termice şi reziduale. 

Dacă se consideră constante viteza de sudare şi densitatea de putere a 
fasciculului laser, se obţine variaţia temperaturii în funcţie de timp, figura 7.  
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Figura 7. Profilul câmpului termic al sudurii la diferite momente 

(P = 2kW, vs = 3m/min.) 
De asemenea, se poate evalua temperatura maximă calculată prin 

metoda FEM utilizând programul ANSYS, respectiv extinderea zonei sudurii, 
măsurată din datele de ieşire ale programului ANSYS, prezentată în figura 8.  

 

 
Figura 8. Extinderea zonei sudurii măsurată din datele obţinute cu 

programul ANSYS (P = 3 kW, vs = 5 m/min.) 
 

Pe parcursul modelării FEM s-a observat o bună concordanţă între 
rezultatele teoretice şi cele experimentale  referitoare la extinderea zonei sudurii.  

Capitolul 5  cuprinde reactualizarea paginii Web a proiectului, în care s-au 
introdus principalele rezultate ale fazei.   

Capitolul 6 cuprinde concluziile lucrării dintre care se amintesc: 
• În cadrul proceselor fizico-chimice de transfer masic şi energetic la sudare 

se poate modela influenţa parametrilor de proces asupra caracteristicilor 
îmbinărilor eterogene, pentru determinarea distribuţiei şi variaţiei acestora.  

• Modelarea formei grăunţilor este necesară pentru estimarea prin simulare 
numerică a tensiunilor ce apar la aplicarea unei solicitări şi la studiul 
influenţei microstructurii asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă. 
Lucrarea se încheie cu bibliografia aferentă şi Anexa 1. 
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În final, mulţumim colectivului de cercetare de la Institutul CARNOT de 
Bourgogne, filiala Le Creusot (Franţa) pentru ajutorul acordat la simularea 
şi modelarea proceselor de transfer termic şi de masă la sudarea cu 
fascicul de electroni şi laser a îmbinărilor eterogene din materiale cu 
proprietăţi extreme. 

  
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri 
pentru continuarea proiectului 

 
  Rezultate 
S-au prezentat date generale privind modelarea proceselor fizico-chimice 

de transfer termic şi de masă, care stau la baza elaborării unor tehnologii de 
prelucrare termică a aliajelor metalice, de exemplu îmbinări sudate eterogene.   

S-a elaborat unui studiu teoretic al proceselor de transfer termic la sudarea 
îmbinărilor eterogene din materiale avansate, în diferite condiţii.  

S-au realizat modele referitoare la influenţa parametrilor de proces asupra 
caracteristicilor îmbinărilor eterogene realizate prin procedee moderne de 
îmbinare (sudare cu fascicul laser, sudare cu fascicul de electroni). 
     
 Stadiul realizării obiectivului fazei  

Obiectivul fazei a fost realizat. Prin studiul teoretic elaborat şi prin 
prezentarea unor exemple de modele referitoare la influenţa parametrilor de 
proces asupra caracteristicilor îmbinărilor eterogene s-au evidenţiat avantajele 
utlizării acestor tipuri de îmbinări obţinute din materiale cu proprietăţi extreme. 

 
 Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 
Rezultatele obţinute în această fază atestă faptul că la ISIM Timişoara se 

pot analiza fenomenele de interfaţă la îmbinări eterogene obţinute din materiale 
avansate prin procedee moderne de îmbinare, respectiv se pot realiza modele 
matematice specifice acestor fenomene. De aceea, se consideră oportună 
continuarea proiectului cu faza “Cercetarea fenomenelor de interfaţă la 
îmbinările eterogene de tip metale-metale şi metale-ceramice“, cu termen 
de predare 15.07.2010. 
 

Responsabil proiect,  
    

Dr. ing. Doru Romulus Pascu  
              


