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Rezumatul etapei 

 Lucrarea de faţă reprezintă etapa I intitulată “Stabilirea cerinţelor privind 
proiectul”, contract 72174/2008 având titlul “Dezvoltarea unor metode şi tehnici 
inovative de îmbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element 
activ rotitor” şi a avut ca scop principal amplasarea obiectivelor propuse în contextul 
realizărilor pe plan mondial, dar şi stabilirea cerinţelor generale privind proiectul. 
 Lucrările prezentei faze s-au desfăşurat în conformitate cu documentele 
contractuale, fiind realizate toate activităţile prevăzute în planul de realizare. S-au 
fundamentat sub aspect tehnic şi economic importanţa procedeului de sudare FSW şi 
aplicarea acestuia în sectoare industriale de vârf. Datorită interesului manifestat şi a 
rezultatelor obţinute în mediile ştiinţifice internaţionale, procedeul FSW îşi 
demonstrează performanţele tehnice deosebite în tot mai multe aplicaţii industriale. 
Este deci necesară dezvoltarea rapidă a tehnicilor pentru aplicarea procedeului, a 
maşinilor şi uneltelor de sudare. 
 Lucrarea s-a elaborat având la bază documentaţiile tehnice publicate în 
domeniu, dar şi experienţa şi rezultatele partenerior la proiect privind sudarea clasică 
prin frecare cu element activ rotitor FSW (figura 1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (Friction Stir Welding, 
prescurtat în continuare sudarea FSW) este considerat un punct de referinţă în 
dezvoltarea tehnologiilor de îmbinare, a diferitelor materiale, precum şi al concepţiei şi 
execuţiei structurilor sudate complexe. 
 Colectivul de cercetare angrenat în proiect îşi propune dezvoltarea procedeului 
de sudare FSW prin contribuţii proprii, inovative pe două direcţii de cercetare: 
- sudarea hibridă, cu aport suplimentar de căldură prin încălzire suplimentară cu arc 
electric-WIG (figura 2), cu arc electric rotitor, plasmă sau cu fascicul laser-în scopul 
extinderii posibilităţii de utilizare a procedeului la îmbinarea oţelurilor de mare 
rezistenţă şi la realizarea unor îmbinări eterogene cu diferenţe semnificative între 
proprietăţile celor două materiale ca, de exemplu, oţel – aluminiu, îmbinări greu sau 
chiar imposibil de realizat prin alte procedee; 
- încărcarea prin frecare cu element activ rotitor FSW cu unealtă consumabilă din 
materiale avansate (aliaje de Al, Mg, Ti, Cu) a unor suprafeţe din oţel pentru 
îmbunătăţirea proprietăţilor funcţionale (figura 3). 
 Cercetarea procedeului de sudare FSW cu aport suplimentar de căldură s-a 
desfăşurat la scară redusă pe plan mondial. Sunt prezente în literatura de specialitate 
referiri succinte privind utilizarea unor surse suplimentare de căldură generate prin 
integrarea în sistemul de sudare FSW a unor bobine de inducţie de mare frecvenţă, 
respectiv a unui fascicul laser. S-au prezentat de asemenea unele rezultate 
preliminare obţinute de ISIM Timişoara la sudarea hibridă FSW-WIG în cadrul 
proiectului CEEX 66/2006-2008. 
 Aceste rezultate au fundamentat şi justificat din punct de vedere tehnico-
ştiinţific tematica propusă spre dezvoltare prin prezentul proiect demonstrând 
viabilitatea metodei de sudare cu aport suplimentar de căldură. 

 

Figura 1. Sudare FSW clasic 
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 Problematica încărcărilor de suprafaţă cu straturi funcţionale prin procedeul de 
sudare FSW cu unealtă consumabilă nu a fost abordată pe plan mondial. Din punct de 
vedere ştiinţific, aplicarea noii tehnici implică cercetări  complexe pentru: stabilirea 
materialelor pentru formarea straturilor compatibile cu aplicarea FSW, definirea 
mărimilor de intrare şi de ieşire ale sistemului strat-substrat, interacţiunea strat-
substrat la încărcarea FSW cu unealtă consumabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Schiţa încărcare FSW cu unealtă consumabilă 
 
 Pentru o analiză completă a comportării îmbinărilor sudate,, respectiv a 
încărcărilor cu straturi funcţionale s-a stabilit metodologia de caracterizare a acestora, 
care trebuie să includă caracterizarea termică, structurală şi caracterizarea mecanică. 
 Pentru caracterizarea şi evaluarea complexă a calităţii îmbinărilor sudate FSW s-a 
conceput şi un program complex de cercetare, care cuprinde încercări distructive şi  
examinări nedistructive. 
 Strategia consorţiului privind proprietatea intelectuală, respectiv exploatarea 
rezultatelor cuprinde: 
- elaborarea şi înaintarea la OSIM a documentaţiilor pentru minim 2 cereri de 
brevete de invenţie; 
- în cadrul proiectului se va acorda o atenţie deosebită activităţii de diseminare / 
valorificare a rezultatelor prezentarea la conferinţe internaţionale sau publicarea în 
reviste de specialitate a minim 10 lucrări ştiinţifice, inclusiv cu cotaţie ISI. 
- know-how pentru implementarea în activităţi economice a tehnicilor inovative de 
aplicare a procedeului FSW, dezvoltate în cadrul proiectului. 
În cadrul prezentei faze a fost prezentată o lucrare la un simpozion internaţional, 3 
lucrări au fost transmisă pentru participare la conferinţe internaţionale din străinătate, 
au fost publicate şase articole, şi încă un articol este acceptat spre publicare. S-a 
realizat pagina web a proiectului, precum şi o rubrică permanentă, în revista SUDURA, 
dedicată realizărilor în cadrul proiectului. 

Muchia de avans a 
sudurii Muchia de atac a 

uneltei 

Umărul uneltei de 
lucru 

Îmbinare sudată  Muchia de ieşire a uneltei de 
lucru 

Muchia de retragere a 
sudurii 

Linia de îmbinare 

Direcţia de sudare 

Forţă de apăsare suficientă 
pentru menţinerea contactului 
între piese 

WIG 
FSW 

Figura 2 Principiul procedeului de sudare FSW asistată WIG  
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