
EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2016 ● octombrie-decembrie 90

SUDURA  ȘI PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR 

Măsuri specifice pentru protecţia oamenilor  
și mediului în cadrul procesului tehnologic  

de sudură 

Ing. Gheorghe MACHEDON,  Ing. Traian TOMESCU 

Sucursala AGIR Brașov 

REZUMAT: Lucrarea prezintă unele aspecte privind  utilizarea structurilor metalice sudate în domeniul aeronautic 
cu unele exemplificări la aeronavele realizate la I.A.R. Brașov. 

Cuvinte cheie: structurilor metalice sudate, aeronave, aliaje de aluminiu, oţel. 
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Încă de la începuturile aeronauticii au fost utilizate 
pentru construcția de aeronave structuri metalice 
sudate care prezintă avantajul că se pot obține 
caracteristici bune de rezistență la o greutate minimă. 
Materialele metalice utilizate cel mai frecvent sunt 
cele din aliaje de aluminiu și din oțel aliat pentru 
aeronautică ale căror principale caracteristici se pot 
vedea în tabelul 1 și tabelul 2. 

Asamblarea prin sudură în construcțiile 
aeronautice se face utilizând una sin următoarele 
metode de sudură în funcție de materialul metalic: 

sudură oxiacetilenică sau autogenă, sudura electrică 
cu arc, sudura electrică cu argon sau heliu, sudura 
electrică prin puncte, sudura electrică prin scânteiere, 
sudura cu bombardament de electroni, sudura cu 
plasmă sau sudura cu ultrasunete. Una dintre cele mai 
utilizate metode de sudură în construcțiile aeronautice 
este sudura electrică cu argon la care arcul electric 
arde între piesa de sudat și un electrod de wolfram iar 
în jurul electrodului, prin becul de sudură în c are este 
fixat electrodul se stabilește un curent protector de 
gaz inert sau neutru de argon sau heliu. 

 
Tabelul 1. Proprietăți mecanice ale oțelului 4130. 
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Tabelul 2. Proprietăți mecanice ale unor aliaje de aluminiu utilizate în aviație 
 

 
 

Sudarea cu arc în atmosferă de argon este 
utilizată la piese de aeronave din aliaje de aluminiu 
și din oțel utilizănd electrozi din wolfram și din titan 
sau alije de titan utilizănd electrozi din tungsten. 

La I.A.R. Brașov acest procedeu tehnologic s-a 
utilizat la realizarea scheletului din țevi de oțel la  
fuselaje de avioane realizate în perioada 1925-1943 
(ex: Fuselaj anterior avion IAR-80 în perioada 1939-

1943, Fuselaj sudat pentru avionul bimotor Savoia 
Marchetti S.79 B în perioada 1941-1943) sau pentru 
avioane agricole IAR-817, IAR-818, IAR-822, IAR-
826, IAR-827/828 în perioada 1955-1985. 

Avioanele bimotor de bombardament Savoia 
Marchetti S.79 B fabricate la IAR-Brașov atât 
fuselajul anterior cât și fuselajul posterior se realizau 
din țevi de oțel sudate. 

 

      
 

Fig . 1. Procesul sudării electrice și sudarea semiautomată cu arc în atmosferă de argon. 



EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2016 ● octombrie-decembrie 92

    
 

 Fig. 2.a. Avionul IAR 80 prototip (1939)  Fig. 2 b. Avionul IAR 80 în hala de montaj (1941). 
 

 
 

Fig. 3. Schema fuselajului sudat pt.avioane Savoia Marchetti S.79 B fabricate la IAR-Brașov (1942). 
 

 
 

Fig. 4. Avioane Savoia Marchetti S.79 B licență Italia (1942). 
 

 
 

Fig. 5. Avion agricol prototip  IAR – 828 cu fuselajul anterior și 
suportul motor din oțel sudat și cu rampele instalației agricole de 

stropire din aliaj de aluminiu sudat. 
 

Constatăm o largă utilizare a asamblării prin 
sudură cu arc în atmosferă de argon la piesele de 
elicoptere în licență Franța, IAR-316 B Alouette III 
din 1970 sau la elicopterele IAR-330 Puma relazate 
din 1975. Astfel la elicopterele IAR-316 B Alouette III 
s-au relizat structuri centrale din oțel sudat cu 
sistem de control prin presiune interioară a tuburilor 
din oțel sau cabine și uși din aliaje de aluminiu la 
cele 201  elicoptere IAR-316 B Alouette III realizate 

la Brașov dar și pentru alte sute de astfel de an-
samble livrate ca piese de schimb în contrapartidă în 
Franța. 

 

 
 

Fig. 6. Elicopter IAR-316 B Alouette III fabricat și reparat la 
I.C.A. Brașov actuala I.A.R.-S.A Brașov. 

 
Pentru elicopterele IAR-330 Puma au fost re-

alizate piese sudate din aliaje de aluminiu, din oțel și 
din titan prin dezvoltarea atelierului de sudură din 
I.C.A. Brașov actuala I.A.R.-S.A. Brașov. Dintre 
subansamblele din oțel pentru variantele militare ale 
elicopterelor  fabricate în licență Franța la I.C.A. 
Brașov actuala I.A.R.-S.A – Brașov realizate prin 
sudură cu arc în atmosferă protectoare de argon 
remarcăm pe lângă fuselajele centrale la elicopterele 
IAR-316 B Alouette III sau cabinele și ușile din 
aliaje de aluminiu ale elicopterelor IAR-316 B 
Alouette III și  IAR-330 Puma și rampele de susținere 
a instalației de armament cu lansatoarele de proiectile 
reactive nedirijate (PRND) sau rachete dirijate de 
trăgătorul de la bordul elicopterelor IAR-316 B 
Alouette III și  IAR-330 Puma și suporții instalațiilor 
de flotabilitate de urgență ale elicopterelor IAR-316 B 
Alouette III și  IAR-330 Puma.            
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Fig. 7. Elicopterul IAR-330 Puma fabricat și reparat la I.C.A. Brașov actuala I.A.R.-S.A  – Brașov. În fotografia  
din partea dreaptă, ing. Traian Tomescu (stânga), fostul șef al secției Montaj și Încercări Aeronave la I.C.A. Brașov,  

și ing. Gheorghe Machidon (dreapta), fostul șef al atelierui de sudură din ICA Brașov, la Expo Demo Metal,  
Brașov, 25-28 mai 2016. 

 

 
 

Fig. 8. Elicopterul IAR-330 Puma fabricat și reparat la I.C.A. 
Brașov actuala I.A.R.-S.A –Brașov pentru E.A.U. 

 
În perioada 2005-2010 la Întreprinderea de Con-

strucții Aeronautice I.C.A. – S.A. Brașov realizată 
prin divizarea S.C. I.A.R.-S.A. Brașov s-au realizat 
și livrat în S.U.A. un număr de 160 de seturi de 
ansamble fuselaj sudat, aripi și ampenaje pentru 
avionul biloc Liberty XL-2. 

 

 
 

Fig. 7. Fuselaj sudat realizat la I.C.A. – S.A. Brașov în anul 
2009 pentru avionul Liberty XL-2 din S.U.A. 

 
Materialele utilizate la realizarea fuselajului sudat 

pentru avionul biloc Liberty XL-2 au fost țevi din 
oțel 4130 puse la dispoziție ca material client de 
către partenerul din S.U.A. iar lucrările de sudură au 
fost autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă din 
România sudorii fiind examinați periodic teoretic și 
practic în conformitate cu reglementările F.A.I. și 
O.A.C.I. 

Tot în această perioadă  la S.C.  I.C.A. – S.A. 
Brașov s-au realizat și livrat în Germania trei fuselaje 
sudate pentru  avionul Bucker Bu-131 Jungmann. 

 
 

Fig. 8. Fuselaje din țevi de oțel 4130 sudate pentru avionul 
Bucker Bu-131 Jungmann. 

 
În perioada 2008-2010 la S.C.  I.C.A. – S.A. Brașov 

s-au realizat și livrat în Germania și ansamble fuselaje 
și ampenaje pentru avioane Mustang P51 care au 
fost cele mai bune avioane de vânătoare din al doilea 
război mondial când avioanele românești IAR-80 
erau pe locul patru. 

 

 
 

Fig. 9. Avion P51 Mustang pt. care s-au realizat în anul 2010 
trei seturi de fuselaje și ampenaje la S.C. I.C.A–S.A. Brașov. 

 
Pentru realizarea suportului motor, a arcadei cabinei 

și a unora dintre carenaje au fos utilizat procedeul 
asamblarea prin sudură cu arc electric în atmosferă 
protectoare de argon a aliajelor de aluminiu și din oțel. 
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