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Faza de execuţie nr. I 

Obiective  
 
În cadrul proiectului „Sistem integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a materialelor 

polimerice, de monitorizare şi control în timp real a procesului de sudare”, prima fază de execuţie vizează 
„Fundamentarea teoretică privind materialele polimerice sudabile cu fascicul laser şi a compatibilităţii 
dintre acestea”. 

În această fază, s-au prevăzut două activităţi: 
- activitatea I.I „Studiu privind compatibilitatea chimică şi structurală între diferitele familii de 

polimeri termoplastici. Selecţia şi clasificarea materialelor relevante” repartizată partenerului P1- 
Universitatea Politehnica din Timişoara – având ca si obiective specifice:  

o Identificarea materialelor polimerice utilizate cu preponderenţă în aplicaţii industriale (industria 
de automobile, aeronautică); 

o Selecţia şi clasificarea materialelor relevante sudabile cu fascicul laser; 
o Studiul proprietăţilor termice, optice şi mecanice; 
o Realizarea unei baze de date cu materiale polimerice compatibile chimic şi structural sudabile cu 

fascicul laser. 
- activitatea I.II „Analiza cerinţelor aplicaţiilor industriale privind tehnologiile de sudare cu fascicul laser 
a materialelor polimerice. Sudarea prin suprapunere. Sudarea cap la cap” realizată de coordonator CO - 
Institutul Naţional de Sudură şi Încercări de Materiale – având ca şi obiective specifice:  

o Analiza sistemelor tehnologice laser utilizate la sudarea materialelor polimerice în aplicaţii 
industriale; 

o Analiza configuraţiilor de sudare. Sudarea prin suprapunere. Sudarea cap la cap; 
o Analiza cerinţelor aplicaţiilor industriale privind grosimea materialelor utilizate la sudarea laser, 

complexitatea traiectoriei sudurii; 
o Analiza parametrilor de proces asupra performantele mecanice şi estetice urmărite în cazul 

procedeelor de sudare prin suprapunere şi cap la cap.  
 

Rezumatul fazei de execuţie  
 
Asamblarea prin sudare a materialelor polimerice cunoaşte în momentul de faţă o dezvoltare continuă 

atât din punct de vedere al materialelor implicate cât şi din punct de vedere al aplicaţiilor industriale. 
În acest context, sudarea cu fascicul laser este un procedeu de îmbinarea dezvoltat la nivel industrial 

graţie avantajelor oferite: precizie dimensională, flexibilitate, facilitate de control şi automatizare, absenţa 
contactului fizic între componente şi sursa de energie etc. 

Pe parcursul ultimelor decenii, cercetările în acest domeniu au vizat atât aspectele legate de sursele 
laser, de absorbanţii utilizaţi cât şi aspectele legate de modelarea fenomenelor apărute la interacţiunea 
fascicul laser – polimer. În ciuda acestor preocupări constante, nivelul actual în controlul şi optimizarea 
procedeului rămâne unul bazat pe încercări experimentale. Dificultăţile sunt legate de o bună cunoaştere a 
proprietăţilor materialelor de îmbinat, în special de modul în care acestea influenţează comportamentului 
fasciculului laser. 
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În studiul de faţă se urmăreşte scoaterea în evidenţă a principalelor caracteristici ale materialelor 
polimerice care fac ca utilizarea acestora să fie din ce în ce mai răspândită în aplicaţiile industriale, 
insistându-se pe acele caracteristici ce influenţează semnificativ procesul de sudare cu fascicul laser. Având 
ca punct de plecare atât literatura de specialitate cât şi o serie de rezultate experimentale raportate din 
domeniul industrial, s-a realizat o selecţie şi o clasificare a materialelor polimerice uzuale care pot fi sudate 
cu ajutorul fascicolelor laser.  

Acest studiu preliminar a stat la baza creări unei baze de date ce conţine proprietăţile fizice, 
mecanice, termice, optice şi de prelucrare pentru polimeri selectaţi, având ca şi scop final facilitarea 
accesului imediat al „operatorului” la informaţii generale privind materialul utilizat. Acest prim modul 
al sistemului integrat furnizează o imagine de ansamblu asupra materialului/cuplului de materiale selectate cu 
indicarea principalelor caracteristici (proprietăţi termice, optice mecanice indicate valoric ca domeniu de 
variaţie în funcţie de producător) şi a compatibilităţii/incompatibilităţii chimice şi structurale dintre acestea.  
 Tot pe baza acestui studiu preliminar, se evidenţiază posibilităţile de dirijare fenomenologică şi 
tehnologică a procesului de sudare, atât la nivelul proprietăţilor optice şi termice ale materialelor supuse 
sudării, cât şi la nivelul condiţiilor de iradiere laser ale zonei de sudare, respectiv a parametrilor de proces. 

 

CONCLUZII 
 

1. În contextul economic actual, sudarea cu fascicul laser a polimerilor se impune din ce în ce mai mult pe 
scară industrială lărgind sfera aplicabilităţii tehnologiilor de sudare a acestor materiale spre domenii ale 
căror cerinţe se axează pe aspecte de ordin: 

- economic – răspunzând cerinţelor de „înlocuire” a materialelor metalice cu materiale polimerice 
şi compozite cu matrice organică;  

- tehnologic - permiţând realizarea unor traiectorii de sudură cu grad mare de complexitate, o 
zonă afectată termic redusă, caracteristici mecanice superioare etc. 

- estetic –  fiind posibilă realizarea unor suduri „transparente”; 
- aseptic  – prin necontaminarea componentelor de îmbinat. 

2. Competitivitatea sudării laser a polimerilor în raport cu celelalte tehnologii de sudare a acestei categorii 
de materiale este bine determinată şi constă într-o serie de avantaje pe care le prezintă faţă de acestea. 

 
3. Ca orice proces ce are la bază interacţiunea fascicul laser-material, necesită corelarea riguroasă a 

caracteristicilor materialului cu cele ale radiaţiei laser utilizate precum şi un control precis al factorilor de 
influenţă semnificativi pentru proces. 

 
4. Domeniile de cercetare şi perspectivele de dezvoltare ale sudării laser a polimerilor se încadrează în 

tendinţele generale de evoluţie ale procesării cu fascicul laser a materialelor având ca direcţii principale: 
• optimizarea tehnologiilor, direcţie în care tendinţele generale sunt axate pe identificarea unor 

modele generale şi/sau particulare care să permită stabilirea unor valori optime ale factorilor de 
influenţă în scopul realizării indicatorilor de performanţă ceruţi precum şi asigurarea 
reproductibilităţii procesului; 

• creşterea gradului de automatizare, a flexibilităţii şi fiabilităţii echipamentelor industriale şi 
dotarea acestora cu sisteme de diagnosticare care să permită identificarea în timp real a regimului 
de lucru adecvat; 

• extinderea sferei de aplicabilitate, atât prin lărgirea gamei de materiale procesate, cea mai vizată 
fiind categoria polimerilor ranforsaţi cât şi prin diversificarea procedeelor tehnologice. 


