
 
 
Rezumat 
Procesele de sudare ecologice trebuie să îndeplineascăcerinţele tehnice pentru protecţia mediului şi pentru 
sănătatea muncii, conform standardelor ISO 9000, ISO 14001 şi ISO 18001. În primul rând, emisiile de 
gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, dioxid de azot, oxid azotos) trebuie reduse sau eliminate, după cum 
se prevede în Protocolul de la Kyoto din 1997, referitor la reducerea cu 5,2% a emisiilor care cauzează 
încălzirea globală. În al doilea rând, emisiile de substanţe poluante (plumb, mercur,cadmiu ş.a.), de fumuri 
şi gaze emanate la sudare trebuie reduse sub limitele admisibile la locul de muncă. 
Sudarea este răspunzătoare pentru emisii de dioxid de carbon, la aplicarea industrială a procesului de 
sudare în mediu de gaz protector activ (MAG), bazat pe dioxid de carbon ca gaz de protecţie. De exemplu, 
la sudarea unor table de oţel de 2 ...4 mm grosime, această emisie este de 10 ...15 litri/min, ca debit de gaz 
de protecţie, ceea ce înseamnă 19 ...35 litri/m de sudură sau 37,56 ...69,19 g/m. 
Această valoare poate fi comparată cu nivelul emisiei specifice de CO2 de 120 ...165 g/km a unui automobil 
convenţional, având puterea nominală 55 kW şi capacitatea cilindrică de 1390 cmc. 
Raportat la consumul de energie, nivelul emisiei de CO2 al procesului MAG este 397,62 ...426,65 g/kWh, 
în cazul sudării tablelor de oţel de 2 ...4 mm grosime. Pentru comparaţie, o centrală termo-electrică pe gaz 
natural sau pe cărbune are emisii de dioxid de carbon de circa 400 g/kWh, respectiv 915 g/kWh. Emisiile 
medii ale sistemului de alimentare cu energie electrică trebuie adunate la emisiile specifice ale procesului 
de sudare, în scopul determinării ponderii reale a sudării MAG în efectul de poluare. 
Posibile soluţii pentru aceste probleme sunt anumite procese elaborate recent: sudarea prin frecare cu 
element activ rotitor (FSW) şi sudarea cu ultrasunete. Ele sunt ecologice, deoarece nivelul lor de emisii este 
zero, aşa cum au fost concepute principiile lor de funcţionare. Sudarea cu laser poate fi considerată, de 
asemenea, un proces ecologic, întrucât nivelul său de emisii este foarte scăzut, datorită sistemelor de filtrare 
eficiente, aplicate de către echipamentele de sudare moderne din această clasă. Alte procese au posibilităţi 
de a reduce emisiile lor, în funcţie de raportul cost / performanţă. Măsurile aplicate sunt exhaustarea, 
filtrarea şi neutralizarea fumurilor şi gazelor emanate. 
 


