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Programul Conferinței ASR “Sudura 2018”, 26-27 aprilie 2018, 

Timișoara 

Joi, 26 aprilie 2018 

09:00 - 11:00   Deschiderea oficială a Conferinței și Sesiunea Plenară  

 G. Posch, J. Bruckner, H. Ennsbrunner - Industria 4.0 și sudarea                 

 N. Bâlc - Fabricația aditivă – aplicații și perspective 

  C. Crăciunescu - Proiectarea inteligentă a materialelor "istețe" 

  J. Huete Chugunowa - Calificări europene EWF pentru lipirea cu adezivi – 

evoluție și acceptanță în industria spaniolă 

  L. Coutinho, M. Sibişteanu - Concepția EWF privind calificarea în domeniul 

fabricației aditive – legătura între producători, centre de cercetare și universități   

11:00 - 11:30  Pauză de cafea 

11:30 - 13:30  Sesiune lucrări  

 B. Palasik, E. Bitay, J. Dobránszky  - Încărcarea cu arc de plasmă a lamelor de 

fierăstrău 

  L.A. Blaga, S.T.Amancio-Filho, J.F. dos Santos - Încărcarea cu arc de plasmă a 

lamelor de ferăstrău 

 N. Joni  - Distribuţia actuală a roboților industriali în România și pe plan 

mondial 

 P. Țenchea - Standardizarea - suport  al aplicațiilor industriale ale laserilor și 

al fabricației aditive, în conjuncție cu sudarea și procedeele conexe 

  D. Uțu - Acoperiri prin pulverizare – proceduri, metode de caracterizare şi 

evaluarea proprietăţilor straturilor depuse 

  E. Simon -  Utilizarea realității augmentate în procesul de pregătire, formare și 

educare profesională a actualilor și viitorilor sudori 

13:30 - 15:00  Pauză de masă   

16:30 - 19:30  Adunarea Generală a ASR  

20.00 - 22.00  Cină festivă  

Joi, 26 aprilie 2018 

08.30 - 11:00  Sesiune lucrări  

 L.N. López de Lacalle, I. Azkona, V. Verbiţchi, R. Cojocaru, C. Ciucă, M. Vlascici 

-  Îmbinări aluminiu – oțel sudate prin frecare pentru elemente de structuri 

metalice 

 L.A. Blaga, S.T. Amancio-Filho, J. F. dos Santos - Noi dezvoltări ale 

tehnologiilor bazate pe sudarea prin frecare cu element activ rotitor (FSW) și ale 

îmbinărilor hibride polimer-metal și compozit-metal 

 M. Selagea, B. Lungu, M. Udrea - Contribuții la utilizarea laserilor pentru 

sudarea componentelor metalice 
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 A. Joni - Adaptivitatea extinsă a sistemelor robotizate moderne pentru sudarea unor 

componente cu toleranțe deosebit de mari din industria termoenergetică 

 A. Știr - Creșterea productivității la sudarea MIG-MAG a brațelor pentru instalații de 

ridicat prin robotizarea procesului de sudură  

 A. Joni, A. Jinariu, L. Marica - Monitorizarea și administrarea online a sistemelor  

robotice  destinate  sudării robotizate a subansamblelor din  aluminiu  

 T. Ene - Adaptarea unui pistolet de sudare MIG-MAG, răcit cu aer, pentru sudarea cu 

preîncălzire utilizând gaze combustibile 

 Ș.N. Florescu, D. Mihăilescu, M.C. Gheonea - Evaluarea caracteristicilor de topire şi de 

depunere ale sârmelor pline și tubulare utilizate la sudarea mecanizată MAG-M a corpului 

navelor maritime 

 S.V. Savu, I. D. Savu, M. Gogalea, R. Șonc - Tehnologii de îmbinare a pastilelor 

compozite W-Cu din aparatura de comutație a sarcinilor capacitive 

 L. Bolocan, M. Juravlea, A. Chelemen, G. Taschina, R. Iovănaș - Rolul laboratorului de 

încercări în asigurarea calității și fiabilității producției proprii de structuri sudate 

11.00 - 11.30  Pauză de cafea  

11.30 - 14:00  Sesiune lucrări  

 M. Bodea, C. Prică, N. Sechel - Concepte noi privind sudabilitatea în industria 4.0 

 N.  Sechel, C. Prică, M. Bodea, F. Popa - Cercetări privind sudarea oţelurilor rezistente la 

abraziune 

 M. Puchianu, C. Hurduza, V. Dumitraşcu - Cercetări privind sudarea MAG a îmbinării 

dintre un oţel duplex şi un oţel naval 

 D.R. Pascu, H. Binchiciu, E. Binchiciu - Caracterizarea structurală şi mecanică a 

straturilor dure obţinute prin depunerea unor aliaje pe bază de crom 

 C. Petrescu, G. Solomon - Aspecte privind uzura în exploatare a elementelor suspendate 

fabricate din fontă, la vagoanele de călători, şi posibilitatea recondiţionării prin sudare  

 G. Tănase, R. Iovănaş - Utilizarea programului MS EXCEL pentru crearea și exploatarea 

WPS-urilor, la realizarea prin sudare a structurilor metalice complexe 

 H. Dașcău - Cerinţe referitoare la certificarea personalului de coordonare a sudării. 

Implementarea sistemului de certificare a personalului de coordonare a sudării conform 

ghidurilor IIW/EWF și a cerinţelor standardelor internaţionale în România 

 I. D. Savu, S.V. Savu, M. Gogalea, R. Șonc - Condiții pentru calificarea personalului care 

efectuează operații de microîmbinare 

 B. Kohl, M. Miculescu, A. Lica, A. Feier -  Evoluţia calificării de operator polietilenă 

(PEHD) în România  

Acțiuni complementare conferinței:  

Miercuri, 25 aprilie 2018 

09:30 - 13:30 Ședința deschisă a Comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT39 -   

                     Sudare și procedee conexe (sediul ISIM Timișoara) 

14:00 - 15:30 Ședința Colegiului de Redacție al revistei SUDURA (Casa Politehnicii 2  

                     Timișoara) 

16:00 - 19:00 Ședința Consiliului Director al ASR (Casa Politehnicii 2 Timișoara) 

Joi, 26 aprilie 2018 

15:00 - 16:30 Întâlnirea președinților sucursalelor ASR (Centrul de conferințe al 

                     Universității Politehnica Timișoara) 

Vineri, 27 aprilie 2018 

14:00 - 15:30 Ședință Comitet Director ASR CertPers (Centrul de conferințe al 

                     Universității Politehnica Timișoara) 

Conferința se desfășoară la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica 

Timișoara (Bd. Vasile Pârvan nr. 2b, 300223 Timișoara). 
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Standarde europene adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT 39 – Sudare și 

procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în martie 2018 

SR EN ISO 544:2018, Materiale consumabile pentru sudare. Condiții tehnice de 

livrare pentru materiale de adaos și fluxuri. Tipul produsului, dimensiuni, toleranțe și 

marcare    

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

european EN ISO 544:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 544:2011. 

Standardul specifică condiţiile tehnice de livrare a materialelor de adaos şi a fluxurilor pentru 

sudare prin topire; nu se aplică altor materiale auxiliare pentru sudare, cum sunt gazele de 

protecţie.  

Standardul se aplică pentru: sârme pline şi sârme-electrod pline, sârme tubulare şi sârme 

electrod tubulare, vergele pline şi vergele tubulare şi electrozi înveliţi, benzi-electrod 

pline, benzi-electrod tubulare şi folii subţiri și fluxuri. 

SR EN ISO 23279:2018, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu 

ultrasunete. Caracterizarea discontinuităţilor din suduri 

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

european EN ISO 23279:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 23279:2010. 

Acest document specifică modul de caracterizare a indicaţiilor de la discontinuităţi, prin 

clasificarea acestora ca provenind de la discontinuităţi plane sau neplane (volumice) care nu 

ies la suprafaţă. Această procedură este adecvată și pentru indicaţiile de la discontinuităţi care 

ies la suprafaţă după îndepărtarea îngroșării sudurii. 

Clasificarea discontinuităţilor în plane sau neplane se bazează pe mai mulţi parametri: 

tehnicile de sudare; poziţia geometrică a discontinuităţii; amplitudinea maximă a ecoului; 

reflectivitatea direcţională; modelul ecostatic (adică prezentarea A); modelul ecodinamic 

(înfășurătoarea). 

Procesul de clasificare implică examinarea fiecăruia dintre parametri comparativ cu toţi ceilalţi 

pentru a se ajunge la o concluzie fiabilă.  

Pentru îndrumare, figura A.1 din standard dă clasificarea indicaţiilor de la discontinuităţi 

interne ale sudurii, adecvată pentru aplicaţii generale. Se recomandă ca această figură să fie 

aplicată în combinaţie cu primii doi parametri listaţi mai sus şi nu utilizată izolat.  

SR EN ISO 19285:2018, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete cu traductor 

multielement cu comandă de fază (PAUT). Niveluri de acceptare  

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

EN ISO 19285:2017. 

Standardul specifică nivelurile de acceptare pentru tehnica de examinare cu ultrasunete cu traductor 

multielement cu comandă de fază (PAUT) a sudurilor cu pătrundere completă din oţeluri feritice având 

grosimea minimă de 6 mm, care corespund nivelurilor de calitate din ISO 5817. 

Aceste niveluri de calitate sunt aplicabile indicaţiilor clasificate în conformitate cu ISO 13588, Examinări 

nedistructive. Examinare cu ultrasunete. Utilizarea tehnologiei de examinare cu traductor multielement cu 

comandă de fază. 

SR EN ISO 14271:2018, Sudare electrică prin presiune. Încercarea de duritate Vickers (cu sarcini mici 
şi cu microsarcini) a sudurilor în puncte, în relief şi în linie 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european  
EN ISO 14271:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 14271:2012. 

Acest document specifică procedurile pentru încercarea de duritate a secţiunilor transversale care au fost 

supuse atacului metalografic, ale sudurilor realizate prin sudare electrică prin presiune în puncte, în relief şi 

în linie. 

Scopul încercărilor de duritate este determinarea durităţii Vickers, cu sarcini mici sau cu microsarcini, a 

nucleului sudurii, a zonei influenţate termic şi a materialului de bază din metale feroase şi neferoase ale 

sudurilor realizate din table, având grosimea cuprinsă între 0,5 mm şi 6 mm. 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 



 

ASR NEWSLETTER  3/2018 4 

Manifestări științifice și tehnice 2018 

METAL SHOW 2018 – cel mai important eveniment pentru industria prelucrării 
metalelor, 17-20 aprilie 2018 București 

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/ 

26-27.04.2018 - Conferinţa ASR “Sudura 2018”, Timișoara, România, 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/ 

06.09.2018 - Masă rotundă “Progrese în construcțiile metalice sudate”, Timișoara, 

România, http://www.asr.ro/  

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  

 
 

 

Între 17 si 20 aprilie la ROMEXPO, București, are loc METAL SHOW - Expoziție internațională 

pentru tehnologii de prelucrare prin așchiere, prelucrarea tablelor, sudură și robotica. 

105 companii din 10 țări vor expune pe o suprafață de 9.000 de mp cele mai noi tehnologii 

și soluții din domeniu. 

ASR, în calitate de partener media, va fi prezent la această expoziție cu un stand propriu 

stand nr. 258, pavilionul A), pe care vă invităm să-l vizitați. 

Pentru acces rapid la eveniment, vă rugăm să accesați link-ul: https://www.metalshow.ro/

inregistrare-online/ 

  

Ședința deschisă a Comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT 39, 

Timișoara, 25 aprilie 2018 

În cadrul conferinței ASR SUDURA 2018, miercuri, 25 aprilie 2018, orele 09:30 - 13:30, va 

avea loc la sediul ISIM Timișoara, bv. Mihai Viteazul nr. 30, ședința deschisă a Comitetului 

tehnic de standardizare ASRO/CT 39 - Sudare și procedee conexe. Se va definitiva 

traducerea standardului SR EN ISO 15614-1:2017, Specificaţia şi calificarea procedurilor 

de sudare pentru materiale metalice. Încercări în vederea calificării procedurii de sudare. 

Partea 1: Sudarea cu arc electric şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a 

nichelului şi a aliajelor de nichel (EN ISO 15614-1:2017). La ședință pot lua parte ca 

invitați toți participanții la conferință. 

https://www.metalshow.ro/inregistrare-online/
https://www.metalshow.ro/inregistrare-online/
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/17/51792.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/17/51792.html?browse=tc

