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Rezumat 
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. 
Lucrarea prezintă realizări recente pe plan 
mondial şi realizări ale ISIM, privind 
uneltele de sudare FSW pentru materiale 
dure, precum şi comportarea acestora la 
sudare.   
Sunt abordate aspecte referitoare la 
materiale pentru unelte de sudare, 
geometrii şi dimensiuni ale acestora, fiind 
prezentate şi rezultate proprii ale 
cercetărilor efectuate în cadrul ISIM.  
În acest sens s-a desfăşurat un program 
experimental pentru determinarea 
materialului, configuraţiei şi dimensiunii 
uneltelor de sudare pentru aliaje de 
aluminiu cu duritate mare.  
Sunt prezentate rezultate obţinute folosind  
diferite tipuri de materiale, geometrii şi 
dimensiuni pentru uneltele de sudare 
utilizate la sudarea tablelor de grosimi 5; 6 
şi 12mm.  

Abstract 
Friction Stir Welding (FSW) is a reference 
point in development of joining 
technologies for different materials, as well 
as design and execution of complex 
welded structures. 
The paper shows recently realisation at 
world level and ISIM, regarding FSW 
welding tools for hard materials, as well as 
welding behaviour for these.  
Some aspects reffering to materials for 
welding tools, geometries and dimensions 
of these are presented. Also some results 
of ISIM researches about welding tools 
designed for FSW butt welding of hard 
aluminum alloys are presented. 
One experimental programme for establish 
of material, configuration and dimensions 
of the welding tools for hard aluminium 
alloya was developed. 
In this paper are presented some results 
obtained using different types of 
geometries and dimensions of welding 
tools for welding plates with 5, 6 and 12 
mm thickness. 
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