
Sudarea metalelor                      

Prin sudare se înțelege îmbinarea nedemontabilă a semifabricatelor/pieselor, realizată, de 

regulă, prin topirea locală a lor, urmată de solidificarea zonei respective, ce va forma 

sudura/cordonul de sudură. Procesul poate avea loc cu sau fără material de adaos. Există și 

procedee de sudare care nu presupun topirea materialului, ci se realizată în anumite condiții de 

temperatură și presiune, prin aducerea atomilor din stratul superficial al uneia din piesele în sfera de 

atracție a atomilor celeilalte piese (de exemplu sudarea prin frecare, sudarea cu ultrasunete). 

Materialul pieselor care se sudează formează metalul sau aliajul de bază, în timp ce materialul care 

ajută la formarea cusăturii și care are o compoziție chimică apropiată cu cea a materialului de bază, 

constituie metalul de adaos. 

Avantaje: 
- economie de material;  
- reducerea prețului de cost;  
- calitate superioară;  
- productivitate mărită. 
Dezavantaje:  
- necesită muncitori calificați de o calificare deosebită; 
- în îmbinările sudate apar tensiuni, care le influențează mult calitatea. 
 

 
 
Clasificare a procedeelor de sudare: 
procedee de sudare prin topire:  
 cu energie electrică: 
 → cu arc electric: cu electrod metalic învelit; sub strat de flux; în mediu de gaz protector;  
→ în baie de zgură;  
→ cu plasmă;  
 cu energie chimică:  
→ cu flacără oxiacetilenică;  
→ cu termit;  
 cu energie radiantă:  
→ cu fascicul de fotoni;  
→ cu fascicul de electroni; • procedee de sudare prin presiune:  
 cu energie electrică:  
→ prin rezistență: prin puncte; în linie;  
 cu energie mecanică:  
→ prin frecare;  
→ cu ultrasunete;  
 cu energie chimică:  
→ prin explozie. 

                 



        SUDAREA CU ARC ELECTRIC ȘI ELECTROD METALIC ÎNVELIT                             

 
Sudarea manuală cu electrozi metalici înveliţi şi arc descoperit este procedeul de sudare cel 

mai răspândit fiindcă are o universalitate mare, necesită un echipament simplu, puţin costisitor şi, 
dacă se execută corect, se realizează suduri de bună calitate. Sudarea cu arc electric se bazează pe 
transformarea energiei electrice în energie calorică. Arcul electric este o descărcare electrică de 
durată în mediu gazos, între doi electrozi, în condiţiile existenţei unei diferenţe de potenţial şi a unui 
anumit grad de ionizare a spaţiului dintre ei. Amorsarea arcului electric se realizează prin atingerea 
electrodului de piesă, urmată de retragerea lui la 2...3 mm. 

Electrodului i se imprimă manual trei mişcări necesare pentru realizarea cusăturii:  
• mişcare de avans (1), care asigură menţinerea constantă a lungimii arcului;  
• mişcare de deplasare în lungul cusăturii (2);  
• mişcare transversală (pendulară) pentru asigurarea lăţimii cusăturii (3). 

Arcul electric poate fi întreţinut:  
• cu curent continuu produs de generatoare de sudare sau de redresoare de curent; 
• cu curent alternativ produs de transformatoare de sudare. 

Materialul de sudare necesar sudării cu arc electric descoperit este electrodul învelit. 
Electrodul este format dintr-o sârmă pe care se aplică un înveliş din substanţe care asigură, prin 
topirea şi gazeificarea lor:  
• arderea stabilă a arcului (funcţia ionizatoare);  
• formarea unui mediu gazos protector pentru metalul topit din spaţiul arcului electric (funcţia 
protectoare);  
• formarea unei cruste de zgură care reduce viteza de răcire a zonelor încălzite (funcţia 
moderatoare);  
• în unele cazuri conţin elemente care aliază cusătura (funcţia de aliere);  
• la electrozii pentru suduri în poziţii dificile zgura se întăreşte repede şi împiedică scurgerea 
metalului topit (funcţia de sprijinire);  
• anumite tipuri de învelişuri contribuie la reducerea conţinutului de sulf şi fosfor (funcţia de 
curăţire).  

Electrozii se caracterizează prin: 

 natura materialului sârmei electrod;  

 diametrul sârmei electrod de; în mod industrial se fabrică electrozi cu de = 1,6; 2,0; 2,5; 3,25; 4; 5; 
6 mm;  

 natura învelişului: acid - A, acid rutilic - AR, bazic – B, celulozic – C, oxidant – O, rutilic – R, alte tipuri 
- S;  

 grosimea învelişului: subţire – max. 0,1de; mediu – (0,1...0,25)de; gros – min. 0,25de;  

 lungimea electrodului Le: Le = 350 mm pentru de< 3,25 mm şi Le = 450 mm pentru de>3,25 mm/ 
Alegerea electrodului se face în funcţie de grosimea şi natura materialului pieselor de sudat 

şi poziţia cusăturii.  

 
SUDAREA ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR  

O problemă majoră la sudare este aceea că baia metalică topită reacționează extrem de ușor 
cu elementele din mediul înconjurător, formând compuși care rămân în cordonul de sudură, 
diminuând proprietățile acestuia. Rolul învelișului sârmei electrod, de la sudarea cu electrod metalic 
învelit, sau al fluxului, de la sudarea sub strat de flux, este acela ca, prin topire, să formeze un strat 
protector la suprafața băii metalice topite. Pentru a împiedica pătrunderea oxigenului și azotului din 
mediul înconjurător în baia de metal topit și oxidarea acesteia, arcul electric se poate înconjura și cu 
gaze protectoare:  

• gaze inerte (argon, heliu);  
• gaze reducătoare (hidrogen, amestec de hidrogen cu argon);  



• gaze active (bioxid de carbon, amestec de bioxid de carbon cu argon), pe acest principiu 
bazându-se procedeele de sudare în mediu de gaz protector. 

Sârma electrod folosită poate fi nefuzibilă (nu se topește, doar generează arcul electric), sau 
fuzibilă (se topește). În funcție de fuzibilitatea electrodului, se deosebesc:  

• procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil (cu electrod de 
wolfram) – procedeul WIG (TIG);  

 procedee de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (în mediu de gaz inert sau 
în mediu de gaz activ) – procedeele MIG și MAG. 
 

SUDAREA PRIN PUNCTE  
Sudarea prin puncte este o metodă de îmbinare nedemontabilă a două table suprapuse, 

care se realizează prin încălzirea electrică prin rezistenţă şi aplicarea concomitentă a unei forţe de 
presare. Sudarea celor două piese se realizează, în locul încălzit şi presat, sub forma unui punct de 
sudură. Presarea şi încălzirea locului de sudură se realizează prin electrozii aparatului de sudat. 
Aplicarea forţelor de presare se efectuează prin apăsarea unei manete, pedale sau pneumatic. 
Schema de principiu a procedeului este prezentată în figura 6.13.a. Piesele de sudat se strâng între 
cei doi electrozi legaţi la secundarul unui transformator coborâtor de tensiune. La trecerea unui 
curent electric de intensitate mare prin circuitul de sudare, se produce încălzirea şi topirea locală a 
materialului pieselor în zona de contact, formând un nucleu topit care, în urma solidificării, uneşte 
cele două piese. Aceasta înseamnă că punctul de sudură rezultă în urma solidificării nucleului topit 
format la trecerea curentului în locul unde rezistenţa de contact este maximă (contactul piesă-
piesă), iar pierderile de căldură sunt minime (locurile îndepărtate de electrozii de cupru). 

Sudarea prin puncte prezintă diferite variante dintre care amintim sudarea prin puncte dintr-
o singură parte, aplicată atunci când accesul electrozilor este mai comod dintr-o singură parte şi 
sudarea prin puncte în relief, la care punctele de sudură dintre o piesă plană şi alta prevăzută cu 
proeminenţe se realizează simultan prin intermediul unor electrozi plani. 

 

 


