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Rezumatul etapei 
  
 Lucrarea de faţă reprezintă etapa III intitulată “Modelarea proceselor de 
îmbinare FSW hibrid. Realizarea sistemelor si uneltelor de sudare specifice.  
Modelare proces încărcare FSW. Realizarea sistemului de monitorizare 
(termografie în infraroşu). Proiectare sistem control prin monitorizarea 
momentelor.”, contract 72174/2008 având titlul “Dezvoltarea unor metode şi tehnici 
inovative de îmbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element 
activ rotitor”. 

S-a realizat modelarea sudării hibride, cu aport suplimentar de căldură prin 
încălzire suplimentară cu arc electric - WIG în scopul extinderii posibilităţii de utilizare 
a procedeului la îmbinarea materialelor cu punct de topire mai mare de 1000⁰C. În 
acest sens pot fi realizate îmbinări sudate ale cuprului şi aliajelor sale, ale oţelurilor 
sau la realizarea unor îmbinări eterogene cu diferenţe semnificative între proprietăţile 
celor două materiale ca, de exemplu, oţel – aluminiu, oţel - cupru, cupru - aluminiu, 
etc., îmbinări greu sau chiar imposibil de realizat prin alte procedee. 

Realizarea acestor tipuri de îmbinări prin procedeul FSW clasic ar conduce la 
uzarea excesivă a uneltei de sudare şi la viteze de sudare inferioare celor de la 
sudarea FSW hibridă. 

Pentru a demonstra practic calităţile procedeului hibrid FSW-WIG, s-au 
proiectat şi executat unelte de sudare specifice care vor fi testate şi perfecţionate în 
cadrul programului experimental care va fi dezvoltat în etapa viitoare a proiectului. 
 Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare în domeniul FSW s-a realizat prin 
perfecţionarea maşinii specializate din dotarea ISIM Timişoara. Aceasta a fost 
completată cu două  echipamente noi proiectate în etapa precedentă şi executate în 
actuala fază a proiectului: sistem de monitorizare a procesului utilizând termografia în 
infraroşu şi echipamente necesare pentru aplicarea procedeului hibrid FSW-WIG. 

S-a creat un model numeric pentru câmpul termic dezvoltat în timpul procesului 
inovativ de depunere a unor straturi funcţionale, prin frecare cu element activ rotitor 
şi s-a analizat posibilitatea modelării gradului de deformare plastică, respectiv a 
grosimii stratului funcţional depus. 

S-a demonstrat că noua tehnică inovativă de depunere a straturilor funcţionale 
prin frecare cu element activ rotitor este un proces fezabil, la nivel industrial. Este 
totuşi necesară continuarea cercetărilor, pentru a putea lămuri toate fenomenele care 
se produc, astfel încât să se poată face optimizarea procesului. 
 Sudarea FSW este un procedeu care se pretează şi la obţinerea unor îmbinări 
sudate continue de lungimi foarte mari (10-20m). În aceste condiţii este utilă 
realizarea unui sistem care să certifice calitatea corespunzătoare a îmbinărilor 
obţinute, fără a se recurge la metodele uzuale de control distructiv sau nedistructiv 
postsudare. În acest context s-a proiectat un sistem de control al calităţii îmbinării 
sudate FSW, prin monitorizarea online a forţei axiale cu care unealta de sudare 
acţionează în timpul procesului asupra materialelor de sudat. S-au stabilit cerinţele 
tehnice, s-a elaborat tema de proiectare, documentaţia de execuţie şi caietul de 
sarcini. 

Programul experimental pentru demonstrarea calităţilor şi posibilităţilor de 
aplicare industrială a noii tehnici inovative de generare de depuneri de straturi 
funcţionale prin frecare cu element activ rotitor a fost prevăzut să se desfăşoare, 
conform planului de realizare a proiectului, în fazele III şi IV. În cadrul prezentei faze 
s-a realizt concepţia şi proiectarea mai multor geometrii de unelte consumabile. 
Acestea au fost executate din aliaje de aluminiu, depunerea de straturi funcţionale 
realizându-se pe substrat de oţel. Cele opt experimente realizate au demonstrat că 
pentru anumite configuraţii de unelte consumabile în corelare cu valori 
corespunzătoare ale parametrilor de proces (turaţie şi viteze ale uneltei) se pot obţine 
straturi funcţionale de grosimi 0,05-0,8mm. În etapa viitoare a proiectului se vor 
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aprofunda cercetările pe această direcţie prin extinderea programului experimental de 
cercetare prin utilizarea şi a altor aliaje de Al (dar şi aliaje de Cu, Mg) pentru 
depunerea de straturi funcţionale, care să fundamenteze aplicaţii industriale concrete. 

O activitate a fazei a vizat actualizarea cu informaţii noi la nivel mondial a bazei 
de date în domeniul FSW, prin completarea cu lucrări ştiinţifice publicate în anul 2010. 
În acest mod baza de date creată la ISIM ajunge la un număr de 1150 lucrări, iar cea 
de la ASR la 264 lucrări ştiinţifice. 

 În cadrul proiectului se acordă o atenţie deosebită diseminării rezultatelor 
ştiinţifice obţinute, această activitate desfăşurându-se pe baza unui program concret 
stabilit de comun acord cu partenerii şi coordonat de Asociaţia de Sudură din România 
(ASR), datorită poziţiei acesteia în mediul industrial şi academic care se ocupă de 
sudare. Pe această direcţie în prezenta fază s-au obţinut următoarele rezultate: 

-14 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate (4-indexate ISI, 5-indexate 
în baze de date intrnaţionale şi 3 în reviste B+) 

- 5 lucrări prezentate la Conferinţe internaţionale 
- 5 lucrări ştiinţifice acceptate spre publicare sau prezentare la Conferinţe  

internaţionale ( 2 –cotaţie ISI, 3 cotate B+) 
Pentru ideile şi rezultatele inovative, originale, în domeniul sudării FSW a 

materialelor cu durităţi mari, respectiv depunerii de straturi funcţionale prin frecare cu 
unealtă consumabilă, s-au înregistrat la OSIM două cereri de brevet de invenţie. 

Pentru promovarea procedeului FSW în industria românească s-a desfăşurat un 
program prestabilit care a cuprins următoarele acţiuni: 
- stabilirea grupurilor ţintă şi elaborarea materialelor de promovare a procedeului 

FSW (s-au contactat 142 firme) 
- 4 seminarii dedicate mediului industrial, organizate la Timişoara, Cluj Napoca, 

Drobeta Turnu Severin şi Bucureşti 
- deplasări/delegaţii la mai multe firme din ţară, din domeniul naval, feroviar, auto, 

aeronautic. 
- utilizarea maşinii specializate de sudare FSW, din dotarea ISIM Timişoara, ca 

demonstrator pentru industrie. 
Ca rezultat al acestor acţiuni s-au identificat numeroase posibilităţi concrete de 
aplicare în industrie a rezultatelor proeictului, cu şase dintre firme analizându-se 
punctual eventuale posibilităţi de colaborare. 
Au fost realizate toate activităţile prevăzute în planul de realizare a proiectului, 
rezultatele obţinute fiind în concordanţă cu obiectivele prestabilite la lansarea 
proiectului. 
 
Lucrările proiectului vor continua cu etapa IV “ Realizare sistem monitorizare 
momente.  Program experimental pentru dezvoltarea proceselor de sudare. Evaluarea 
calităţii îmbinărilor sudate.” 


