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A apărut revista SUDURA 4/2017 

În cursul lunii decembrie a apărut numărul 4/2017 al revistei SUDURA. 
Acest număr cuprinde următoarele articole: 

    - Recondiţionarea prin sudare a suportului inferior al unei matriţe pentru 
forjare printr-o îmbinare eterogenă (Sorin Călăraşu); 
    - Extinderea domeniului de utilizare a procedeului de sudare WIG prin 

impulsuri reglabile de înaltă frecvenţă (Voicu-Ioan Safta, Șerban Șerb, 
Andreas Lehnertz); 
    - Standarde europene armonizate cu directive europene referitoare la 

echipamente sub presiune, aplicabile în domeniul sudării şi al procedeelor 
conexe - Partea a 2-a (Petru Țenchea). 
De asemenea, revista mai cuprinde și diferite informații utile pentru pentru 

membrii ASR.  
Aceștia sunt invitați să vizualizeze revista SUDURA pe site-ul ASR 
www.asr.ro.  
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Acțiuni ASR în anul 2018 

Conferința “SUDURA 2018”, aprilie 2018, Timișoara 

Asociația de Sudură din România organizează la Timișoara, în parteneriat cu 
Universitatea Politehnica din Timișoara, în perioada 25-27 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 până la data de 5 ianuarie 2018 a talonului accesibil la 
www.asr.ro, împreună cu rezumatul lucrării (150 - 200 cuvinte) la Secretariatul ASR 
(email: asr@asr.ro). 

Conferința anuală a coordonatorilor sudării, octombrie 2018, Buzău 
În perioada 18-19 octombrie 2018 ASR va organiza la Buzău cea de-a 6-a ediție a 

conferinței coordonatorilor sudării. Acest eveniment se va desfășura cu sprijinul 
DUCTIL SA Buzău, membru ASR. 

Detalii privind organizarea ultimelor două evenimente se vor posta în curând pe 

website-ul ASR.   

Principalele teme ale congresului sunt: 
 sudarea de înaltă calitate 

 integritatea structurală și durata de 
viață a îmbinărilor/structurilor sudate 

 sudarea conductelor 

 educarea, calificarea și certificarea 
personalului. 

Data limită pentru transmiterea 

rezumatelor la acest eveniment este 28 
februarie 2018. 

Detalii privind organizarea congresului se găsesc la: www.seeiiw2018.duzs.rs 

Masă rotundă, septembrie 2018, Timișoara 
Asociația de Sudură din România în parteneriat cu Universitatea Politehnica din 

Timișoara va organiza în ziua de 6 septembrie 2018 la Timișoara masa rotundă cu 
tema ”Progrese în construcțiile metalice sudate”. 
Cu această ocazie vor fi dezbătute două subiecte importante: 

 construcții metalice sudate remarcabile, probleme și realizări 
 învățământul actual în domeniul sudării, actualități și progrese 
Alături de participanții români, la acest eveniment vor fi invitați și specialiști din 

Austria, Germania, Serbia și Ungaria. 

Congresul sud-est european de sudură al IIW - ediția a 4-a, octombrie 
2018, Belgrad (Serbia) 
În perioada 10-12 octombrie 2018 se va desfășura la Belgrad (Serbia) cea de-a 4-a 

ediție a Congresului sud-est european de sudură al IIW. Congresul va fi organizat de 
Asociația de Sudură din Serbia (DUZS) în parteneriat cu asociațiile de sudură din 

Bulgaria (BWS) și România (ASR) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Sudură și Încercarea Materialelor (ISIM Timișoara). 

mailto:asr@asr.ro
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Standarde europene adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – Sudare și 
procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în octombrie 2017 

SR EN 13479:2017, Materiale consumabile pentru sudare. Standard general de 

produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor 

metalice 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN 13479:2017 și înlocuieşte SR EN 13479:2005. 

Standardul specifică caracteristici ale produselor şi metode asociate de încercare/evaluare 

pentru materiale de adaos (materiale consumabile pentru sudare, aşa cum sunt definite în 

ISO/TR 25901-1) şi fluxuri care trebuie utilizate pentru sudarea prin topire a structurilor 

metalice sau a structurilor compozite de metal şi beton din construcţii. Acest standard 

european nu acoperă gazele de protecţie şi suporturile ceramice (aşa cum sunt definite în ISO/

TR 25901-1).   

Standardul intră sub incidenţa Regulamentului UE nr. 305/2011, Produse pentru construcţii. 

Atunci când aplică acest standard ca standard armonizat în cadrul Regulamentului (UE) nr. 

305/2011, producătorii şi statele membre sunt obligate de acest regulament să utilizeze anexa 

ZA a standardului. 

Standardul european a fost elaborat în cadrul cererii de standardizare M/120 "Produse metalice 

pentru construcţii şi produse auxiliare" date CEN şi CENELEC de Comisia Europeană (CE) şi 

Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). 

După citarea acestui standard european în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), în cadrul 

Regulamentului (UE) nr. 305/2011, acest standard poate fi utilizat ca bază pentru stabilirea 

Declaraţiei de performanţă (DdP) şi marcajul CE, începând cu data de începere a perioadei de 

coexistenţă, aşa cum se specifică în JOUE. Regulamentul (UE) nr. 305/2011, aşa cum este 

modificat, conţine prevederi pentru DdP şi marcajul CE. 

Standardul prevede cerințe pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei – EVCP. 

Conformitatea materialelor de adaos şi a fluxurilor cu cerinţele acestui standard şi cu 

performanţele declarate de producător în declaraţia de performanţă (DdP) trebuie să fie 

demonstrată prin: determinarea produsului-tip; controlul producţiei în fabrică de către 

producător (CPF), incluzând o evaluare a produsului.    

Producătorul trebuie să păstreze în permanenţă controlul global şi să aibă resursele necesare 

pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu performanţa 

(performanţele) declarată (declarate).   

SR EN ISO 14232-1:2017, Pulverizare termică. Pulberi. Partea 1: Caracterizare și 

condiții tehnice de livrare 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 14232-1:2017 și înlocuieşte SR EN 1274:2005. 

Pentru procedeele de pulverizare termică ce utilizează un material sub formă de pulbere, 

pulberea poate fi considerată ca unul dintre elementele principale care necesită un control 

pentru a se realiza o acoperire acceptabilă. Proprietăţile chimice şi fizice ale pulberilor joacă un 

rol fundamental în obţinerea unor proprietăţi dorite ale acoperirii. Mărimea, forma şi morfologia 

particulelor pulberii determină comportarea la topire şi, de aici, procesarea pulberilor, în 

general.  Pentru a păstra cât mai constante posibil proprietăţile acoperirii şi procesul de 

pulverizare, este foarte importantă menţinerea tuturor caracteristicilor pulberii în interiorul 

unor limite de toleranţă strânse.  

Se exceptează detaliile proprietăţilor acoperirilor prin pulverizare termică. Astfel de proprietăţi, 

care rezultă din condiţii de pulverizare neacoperite de acest document, de exemplu, compoziţia 

gazului, randamentul de depunere, viteza de curgere a materialului, distanţa de pulverizare 

etc., pot să difere în mod considerabil faţă de proprietăţile pulberii originare. 

Seria ISO 14232 constă din două părţi. Acest document tratează caracterizarea pulberilor 

pentru pulverizare termică și specifică metode de măsurare pentru caracterizarea pulberilor şi 

condiţii tehnice de livrare ale acestora. Documentul se aplică pulberilor utilizate în pulverizarea 

termică, pe baza proprietăţilor chimice şi fizice ale acestora. 

ISO/TR 14232-2 este un raport tehnic care tratează modul în care este descrisă aplicarea 

pulberilor în literatura tehnică. 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

Cotizații ASR pentru anul 2018 

30.01-1.02.2018 - Târgul de sudură și prelucrarea metalelor, Krasnoiarsk, Rusia, 
http://www.krasfair.ru/en/events/spf_en/ 

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 (IBSC), New Orleans, 
SUA, https://www.aws.org/events/detail/ibsc-2018 

17-20.04.2018 - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrare a metalelor, 
sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 

25-27.04.2018 - 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/ 

24-26.05.2018 - A 29-a Conferință internațională de sudură, Miskolc, Ungaria, http://
www.maheg.hu/ 

05-08.06.2018 - Expoziția internațională de sudură, Poznan, Polonia, http://
www.tofairs.com/expo.php?fair=103973 

15-20.07.2018 - Adunarea anuală și conferința internațională a IIW, Bali, Indonezia, 
https://www.iiw2018.com/ 

10-12.10.2018 - A 4-a ediție a Congresului sud-est european de sudură al IIW, 
Belgrad, Serbia 

18-19.10.2018 - Conferința ASR a coordonatorilor sudării, Buzău, România  

05-06.12.2018 - Conferința internațională de sudură și procedee conexe, Kiev. 
Ucraina, http://paton.kiev.ua/ 
 

La Adunarea Generală a ASR de la Iași din 6 aprilie 2017 au fost aprobate cotizaţiile 
ASR pentru anul 2018. Acestea au rămas neschimbate faţă de anul precedent. 

La persoanele juridice cotizaţiile se stabilesc în funcţie de numărul de angajaţi ai 
instituţiei. Aceste cotizaţii se reduc cu 20% faţă de valorile stabilite dacă achitarea lor 
se face până la data de 28 februarie 2018.  

În cazul în care un membru activ angajat doreşte revista Sudura tipărită cotizaţia este 
de 120 lei, respectiv pentru membru activ pensionar valoarea cotizaţiei este de 40 lei, 
iar dacă se doreşte primirea revistei în format electronic, cotizaţia este 60 lei pentru 

membru activ angajat, respectiv 20 lei pentru membru activ pensionar. Cotizația 
pentru membrii activi angajați care optează pentru revista tipărită se reduce la 90,00 
lei, dacă aceasta se achită până la data de 31 martie 2018. Detalii se pot obţine la 

Secretariatul ASR, respectiv la adresa http://www.asr.ro/index.php/sudura-membri-
asr/cotizatii-sudura. 


