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Evenimentele ASR organizate la Satu Mare în luna octombrie 

2017  

În perioada 19-20 octombrie 2017 a avut loc la Satu Mare Conferința anuală a 
coordonatorilor sudării (ediția 5). Acest eveniment a fost organizat de ASR în 

parteneriat cu Rosendahl Industrial Services SRL Satu Mare, Stieger SRL Carei 
și Sucursala ASR Cluj-Napoca. 
Conferința s-a adresat în primul rând specialiștilor din industrie care activează 

în domeniul sudării şi a cuprins 19 lucrări de actualitate şi interes practic cu 
referire la utilizarea procedeelor de sudare şi managementul proceselor de 
sudare. 

 

 
 
 

 
 

 
 
Programul conferinței a mai cuprins un seminar având ca temă "Probleme 
actuale în coordonarea sudării și a activităților conexe"  și ședința deschisă a 

Comitetului de standardizare ASRO/CT39. Prima zi a conferințe s-a încheiat cu 
o vizită tehnică la Rosendahl Industrial Services SRL Satu Mare. 
Pe parcursul conferinței s-a organizat și o expoziție în domeniul sudării și al 

examinărilor nedistructive. Firmele participante au fost: Abicor Binzel România 
SRL Ploiești, Apel Laser SRL București, Kimet SRL Ploiești, Namicon Testing 
SRL București, Parweld SRL Cluj-Napoca, Rehm Sudare SRL Timișoara, 

Sudometal SRL Cluj-Napoca. 

În ziua de 18.10.2017 a avut loc la Satu Mare ședința de toamnă a Consiliului 
Director al ASR. Această ședință a avut ca principale puncte pe ordinea de zi 

următoarele: informare privind activitatea ASR în perioada ianuarie - 
septembrie 2017; analiza privind abordarea de către ASR a unei activități de 
consultanță industrială în domeniul sudării; pregătirea alegerilor în sucursale 

și pentru Consiliul Director al ASR din aprilie 2018; organizarea concursului 
„Tineretul Sudează” 2018; stabilirea datelor și tematicilor Conferințelor ASR 
din anul 2018, participarea ASR ca și co-organizator la Congresul S-E 

european al IIW, Belgrad, octombrie 2018.  
Dintre hotărârile luate le această ședință amintim:  
 “Ziua sudorului” - ultima sâmbătă din luna septembrie  

 Conferința anuală a Coordonatorilor sudării: Buzău 18-19.10.2018.  

Ședința Consiliului Director al ASR, 18.10.2017, Satu Mare 
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Asociația de Sudură din România organizează în ziua de 11 decembrie 2017 (14.00–
20.00) seminarul “Specificația și calificarea procedurilor de sudare a metalelor”.Acest 

seminar este adresat personalului de coordonare a sudării și resăponsabililor tehnici cu 
sudura. Acțiunea se va desfășura prin sistem de videoconferință accesibil din 
următoarele orașe: Bistrița, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Ploiești, Sibiu, 

Timișoara cu condiția înscrierii unui număr minim de 5 cursanți într-o anumită locație. 

Prin organizarea acestui seminar se urmărește informarea privind stadiul și tendințele 
standardizării în domeniul specificațiilor și calificării procedurilor de sudare a metalelor; 

prezentarea noului standard SR EN ISO 15614-1:2017; clarificarea unor cerințe ale 
standardelor ca urmare a solicitării participanților. 
Acest seminar este adresat personalului de coordonare a sudării (ingineri, tehnicieni, 

maiștri, șefi de echipă) și responsabililor tehnici cu sudura. 

Detalii suplimentare privind organizarea acestui seminar se pot obține la Secretariatul 
ASR (e-mail: asr@asr.ro, tel.: 0742-026121, 0256-200041). 

 

Seminar - Specificația și calificarea procedurilor de sudare a metalelor, 
11.12.2017 

Se mai pot face înscrieri la cursul de “Proiectant internațional de 
structuri sudate”   

Asociaţia de Sudură din România (ASR) organizează în premieră, începând cu  
7.11.2017, un curs de calificare ca proiectant internațional de structuri sudate (IWSD). 

Cursul satisface cerinţele ghidului Institutului Internațional de Sudură IAB 206r10. 

Cursul se derulează în sistem de videoconferință în zilele de marți până joi după-masa 
(16-20), în perioada 7.11.2017 - 28.02.2017. În felul acesta cursanții vor putea 

participa la orele de pregătire în diferite locații din țară (Bistrița, București, Cluj, Galați, 
Timișoara, etc), fără a fi scoși din producție pe perioada cursului. Pentru organizarea 
unei locații de curs sunt necesari minim 8 cursanți. 

La acest curs pot participa absolvenții școlilor tehnice postliceale (2 ani). Cursanților 
care dețin calificarea de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional / european 
(IWE, IWT sau IWS) le este recunoscută partea 1 a cursului (tehnologia sudării și 

Rezistența materialelor) aceștia trebuind să  participe doar la 75 ore de curs. 

Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la curs în valoare de 5%. 
În cazul înscrierii mai multor persoane de la aceeași societate se acordă o reducere de 

10% a taxei de curs începând cu a doua persoană. 

Persoanele interesate de a participa la acest curs sunt rugate să se adreseze 
Secretariatului ASR (persoană de contact Anamaria Feier: anamaria.feier@asr.ro, 0741

-111858). 

Participarea ASR ca și coorganizator la Congresul sud-est european de 
sudură al IIW, octombrie 2018 

În perioada 10 - 12 octombrie 2018 va avea loc la Belgrad cea de-a 4-a ediție a 
Congresului sud-est european de sudură al IIW. 

Acest congres va fi organizat de Asociația de Sudură din Serbia în parteneriat cu 
Asociația de Sudură din Bulgaria, Asociația de Sudură din România și ISIM Timișoara. 
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Standarde europene adoptate de ASRO (CT  39 – Sudare și procedee 

conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în septembrie 2017 

SR EN ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare 
prin topire. Partea 1: Oţeluri 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 9606-1:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 9606-1:2014. 

Această parte a ISO 9606 specifică cerinţele pentru examinarea în vederea calificării a 

sudorilor pentru sudarea prin topire a oţelurilor. 

Standardul furnizează un ansamblu de reguli tehnice pentru o examinare sistematică a 

sudorilor în vederea calificării şi permite ca aceste calificări să fie acceptate uniform, 

independent de tipul produsului, de loc şi de examinator sau organismul de examinare. 

În cadrul calificării sudorilor, accentul este pus pe abilitatea sudorului de a conduce manual 

electrodul, capul pentru sudare sau arzătorul, pentru a realiza o sudură de calitate 

acceptabilă. 

Procedeele de sudare la care se referă această parte a ISO 9606 sunt acele procedee de 

sudare prin topire care sunt desemnate ca sudare manuală sau semimecanizată. Standardul 

nu tratează procedeele de sudare total mecanizate şi automatizate.  

Standardul sprijină cerinţele esenţiale ale directivei europene 2014/68/EU, privind stabilirea 

condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (transpusă 

prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 15 februarie 2015) și ale directivei europene 

2014/29/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 

recipientelor simple sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 30 

septembrie 2015).  

SR EN ISO 14917:2017, Pulverizare termică. Terminologie, clasificare 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 14917:2017 și înlocuieşte SR EN 657:1997. 

Acest document defineşte procedee şi termeni generali referitori la pulverizare termică. 

Documentul clasifică procedeele de pulverizare termică în funcţie de materialul de adaos 

pentru pulverizare, de modul de execuţie şi de purtătorul de energie. Documentul specifică 

abrevierile pentru procedeele de pulverizare, acoperirile prin pulverizare şi etapele de 

fabricaţie.    

Pulverizarea termică (TS) este un procedeu în care materialele de adaos pentru 

pulverizare sunt aduse prin încălzire în stare plastică sau topită în interiorul sau în exteriorul 

pistolului/arzătorului pentru pulverizare şi apoi sunt propulsate pe o suprafaţă pregătită în 

acest scop.       
Substratul poate suferi o oarecare topire superficială localizată, dar numai în zona de impact 
al particulelor. Pentru a obţine proprietăţi specifice ale depunerii, aceasta poate fi supusă 
ulterior unui tratament termic, mecanic sau de colmatare.    

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   

SR EN ISO 16946:2017, Examinări nedistructive. Examinare cu ultrasunete. 
Specificaţii pentru blocurile de calibrare în trepte 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 16946:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 16946:2015. 

Acest document specifică dimensiunile, materialul şi fabricaţia unui bloc în trepte din oţel 

pentru calibrarea echipamentelor pentru examinare cu ultrasunete.  

Un bloc de calibrare în trepte nu este destinat verificării unui echipament pentru examinare 

cu ultrasunete. Un bloc de calibrare în trepte permite, în timpul realizării examinărilor, să 

se verifice în mod simplu şi cu regularitate, reglajul bazei de timp şi sensibilitatea 

echipamentului pentru examinare cu ultrasunete.   

Blocul de calibrare nr. 1 este specificat în ISO 2400, iar blocul de calibrare nr. 2 este 

specificat în ISO 7963. 
ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 40   

Standarde europene adoptate de ASRO (CT  40 – Examinări nedistructive) ca 
standard român prin metoda traducerii în august 2017 
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Manifestări știinífice și tehnice 2018 

Asociația de Sudură din România organizează la Timișoara în perioada 26-27 
aprilie 2018 conferinţa „Sudura 2018”. 

Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub 
aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  
Un accent special se va acorda: industriei 4.0, fabricației aditive, îmbinării unor 

materiale noi, aplicațiilor industriale ale laserilor și robotizării proceselor de sudare 
ASR invită membrii săi să se înscrie cu lucrări la această conferință. Înscrierea se 
face prin completarea şi trimiterea talonului accesibil la www.asr.ro, împreună cu 

rezumatul lucrării (150 - 200 cuvinte) la Secretariatul ASR (email: asr@asr.ro) 

A apărut revista Sudura nr. 3/2017 

În cursul acestei luni a apărut numărul 3/2017 al revistei Sudura. Acest număr 
cuprinde următoarele articole:  

- Tendinţe, materiale şi tehnologii inovative pentru poduri uşoare din compozite 
armate cu fibre. Îmbinări hibride nituite prin frecare (Lucian-A. Blaga, Jorge F. dos 
Santos, Sergio T. Amancio-Filho) 

- Standarde europene armonizate cu directive europene referitoare la echipamente 
sub presiune, aplicabile în domeniul sudării şi al procedeelor conexe (Petru 
Ţenchea)  

- Consideraţii asupra metodelor de verificare a sudurilor în colţ  (Anamaria Feier) 
De asemenea, în acest număr al revistei sunt prezentate informații pentru membrii 
asociației despre evenimentele ASR la Satu Mare în 19-20 octombrie 2017, oferta 

cursului pentru calificarea de “Proiectant internaţional de structuri sudate nivel 
comprehensiv”, oferta seminarului „Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare 
a metalelor” și circulara 1 a conferinței ASR de la Timișoara din perioada 26-27 

aprilie 2018. 
Membrii ASR sunt invitați să vizualizeze revista SUDURA pe site-ul ASR 
www.asr.ro. 

Se mai pot face înscrieri cu lucrări la Conferința ASR “Sudura 

2018”, Timișoara - aprilie 2018 

24-27.03.2018 - Târgul Internaţional Tehnic, T.I.T., Cluj Napoca, România, 
http://expo-transilvania.ro/eveniment/2018/  
15-18.04.2018 - Conferința internațională în domeniul lipirii cu metal da adaos 

(IBSC), New Orleans, SUA, https://www.aws.org/events/detail/ibsc-2018 
17-20.04.2018 - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrarea a 
metalelor, sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 

26-07.04.2018 - Conferinţa ASR “Sudura 2018”, Timișoara, Romania, 
http://www.asr.ro/ 
16-17.05.2018 - A 5-a Conferință internațională JOINTRANS, Halle. Germania, 

http://www.jointrans.eu/conference/ 
 

 


