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Abstract. The paper presents some aspects regarding the research done at ISIM in the area of FSW welding of 3 - 5mm 
thick aluminum and magnesium alloys overlapped sheet. 
 In order to validate the real possibilities of welding overlapped sheets there has been developed an 
experimental program, using a specialized FSW welding machine that belongs to ISIM. 
 To characterize the quality of welded joints there has been developed a program which included destructive 
tests on the joints, shearing resistance, but also nondestructive tests, macro graphic and micrographic analyze. 
 The results that indicate the optimal welding parameters are presented, the geometry and dimensions of 
welding tools, and also the placement of the sheets in case of dissimilar materials. 
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Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a 
tablelor suprapuse din aliaje de aluminiu şi 
magneziu 
 
Rezumat 
Lucrarea prezintă unele aspecte privind cercetările 
efectuate în cadrul ISIM în domeniul sudării FSW a 
tablelor suprapuse din aliaje de aluminiu şi magneziu 
de grosimi 3 ÷ 5 mm. 
 În vederea validării posibilităţilor reale de 
sudare a tablelor suprapuse s-a dezvoltat un program 

experimental, sudurile realizându-se cu o maşină 
specializată de sudare FSW, aflată în dotarea ISIM. 
 Pentru caracterizarea calităţii îmbinărilor 
sudate s-a desfăşurat un program care a inclus încercări 
distructive efectuate asupra îmbinărilor sudate, 
încercări la forfecare, dar şi examinări nedistructive, 
analiză metalografică macro şi microscopică. 
 Sunt prezentate rezultatele obţinute privind 
stabilirea parametrilor optimi de sudare, geometria şi 
dimensiunile uneltelor de sudare, precum şi modul de 
amplasare a tablelor în cazul materialelor disimilare
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