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În perioada 25-30 iunie a avut loc la 

Madrid cursul  pentru formatori 

desfăşurat pe proiectul MICROBOND; 

Asociația de Sudură din România a fost 

reprezentată de Dănuţ Savu şi Sorin 

Savu. 

Toți partenerii proiectului au fost 

prezenți la întâlnirea  găzduită de 

partenerul din Spania , CESOL. 

Proiectul european MICROBOND - întâlnire transnațională şi curs 

pentru formatori , Madrid- Spania, 25-30 iunie 2018 

Proiecte europene câștigătoare în competiţia 2018 ERASMUS+ 

Proiectul DIGIWELD -“Advanced tools for training of next digital generation“ 

are drept scop introducerea unui nou instrument digital inovativ pentru reducerea 

costurilor de instruire a persoanelor care vor să îmbrățișeze meseria de sudor. 

DIGIWELD va elabora o platforma de învățare pentru noua generaţie de ucenici 

sudori care au abilități digitale native, precum şi noi tehnologii şi metode de predare 

pentru instructori/profesori cu scopul final de a îmbunătăţi procesul de educaţie şi 

de instruire centrat atât pe necesităţile ucenicilor cât şi pe cerințele angajatorilor.   

Proiect câștigat în competiția Erasmus+ 2018 pe domeniul formării profesionale 

(VET), pe agenția din România. 

Consorțiul care va implementa proiectul DIGIWELD este: 

 ASR - Asociația de Sudură din România – coordonator, România 

 EWF - European Welding Federation, Belgia 

 CESOL - Asociacion Espanola de Soldadura Y Technologias de Union, Spania 

 IIS - Istituto Italiano de la Saldatura - Progress srl, Italia 

 CTT - Colegiul Tehnic Domnul Tudor, România 

 ATS - Augmented Training Services SL, Spania 

 

 

Proiectul –WELDONE - „Boosting innovation in welding training" , proiect 

depus și finanțat prin Agenția Croată ERASMUS+. 

Consorțiul care va implementa acest proiect este compus din ANB și ATB din 

Croația, Grecia, Portugalia, România și Ungaria și se va derula pe o perioadă de 2 

ani, începând cu 01.09.2018. 

Acest proiect propune o învățare activă, de exemplu, folosind diferite abordări 

pedagogice deschise, cum ar fi învățarea digitală bazată pe probleme și soluții. 
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Curs de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european  

Asociaţia de Sudură din România (ASR), în colaborare cu RINA SIMTEX,  organizează în premieră 

un curs de calificare ca proiectant internațional de structuri sudate (IWSD). Cursul satisface 

cerinţele ghidului Institutului Internațional de Sudură IAB 201r10. 

Cursul oferă un nivel de cunoștințe și de bună practică care satisface necesitățile industriei 

europene de fabricație prin sudare în acord cu cerințele standardelor europene armonizate şi 

legislația europeană/națională privind comercializarea produselor pentru construcții. 

Detalii suplimentare se pot obţine la Secretariatul ASR (asr.formare@gmail.com, 0742-026121, 

0256-200041), respectiv biroul RINA din Timişoara (office.timisoara@rina.org, +40 356 177 

Curs Proiectant internaţional de structuri sudate nivel complet 

  

În perioada 15-20 iulie 2018 au avut loc la Centrul de Convenții Bali Nusa Dua, Bali - Indonezia 

Adunarea Anuală și Conferinţa Internațională IIW 2018.   

 

 

Adunarea Anuală a Institutului Internaţional de Sudură 

La aceste acţiuni au participat peste 700 de specialişti din ţările membre ale IIW, România fiind 

reprezentată de Horia Daşcău (ASRCertPers) şi Dorin Dehelean (ASR).  

mailto:asr.formare@gmail.com
mailto:office.timisoara@rina.org
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SR EN ISO 13916:2018, Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, 

a temperaturii între treceri și a temperaturii de menținere a preîncălzirii 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 13916:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 13916:1998. 

Acest document specifică cerințe pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii 

între treceri și a temperaturii de menținere a preîncălzirii pentru sudarea prin topire. 

Documentul poate fi aplicat, dacă este necesar, și în cazul altor procedee de sudare. Acest 

document nu acoperă măsurarea temperaturilor în timpul tratamentului termic după sudare. 

 

SR EN ISO 10675-2:2018, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de 

acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu și aliajele acestuia 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 10675-2:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 10675-2:2014. 

Documentul specifică nivelurile de acceptare pentru indicațiile imperfecțiunilor din sudurile cap 

la cap ale aluminiului, detectate prin examinare radiografică. Dacă s-a convenit printr-un acord, 

nivelurile de acceptare pot fi aplicate și altor tipuri de suduri sau de materiale.    

Nivelurile de acceptare pot fi în relație cu standarde de sudare, standarde de aplicație, 

specificații sau coduri. Acest document presupune că examinarea radiografică a fost efectuată 

în conformitate cu ISO 17636‑1 pentru RT-F (F = film) sau ISO 17636‑2 pentru RT-S              

(S = radioscopie) și RT-D (D = detectoare digitale). 

Atunci când se verifică dacă o sudură satisface cerințele specificate pentru un nivel de calitate a 

sudurii, se compară dimensiunile imperfecțiunilor permise de standarde cu dimensiunile 

indicațiilor evidențiate prin radiografierea sudurii.   

 

SR EN ISO 17640:2018, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu 

ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 17640:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 17640:2011. 

Acest document specifică tehnicile pentru examinarea manuală cu ultrasunete a îmbinărilor 

sudate prin topire din materiale metalice, având grosimea mai mare sau egală cu 8 mm, care 

prezintă o atenuare ultrasonică redusă (în special datorită împrăștierii) la temperaturi ale 

obiectului cuprinse între 0 °C și 60 °C. Documentul este destinat utilizării în special în cazul 

îmbinărilor sudate cu pătrundere completă, la care atât sudura cât și materialul de bază sunt 

feritice. Atunci când în acest document sunt specificate valori ale caracteristicilor ultrasonice 

dependente de material, ele se referă la oţeluri în care viteza undelor ultrasonice este de        

(5 920 ± 50) m/s pentru unde longitudinale şi de (3 255 ± 30) m/s pentru unde transversale. 

Acest document specifică patru niveluri de examinare, fiecare corespunzând unei probabilități 

diferite de detectare a imperfecțiunilor. În anexa A este dat un ghid pentru alegerea nivelurilor 

de examinare A, B și C. Documentul stabileşte că cerinţele nivelului de examinare D, care este 

destinat aplicaţiilor speciale, sunt în conformitate cu cerinţele generale. Nivelul de examinare D 

se poate utiliza numai atunci când este definit printr-o specificaţie. Acesta include examinări ale 

metalelor, altele decât oţelurile feritice, examinări de suduri cu pătrundere parţială, examinări 

cu echipament automat şi examinări la temperaturi ale obiectului în afara intervalului cuprins 

între 0 °C şi 60 °C. 

Acest document poate fi utilizat pentru evaluarea discontinuităţilor, pentru scopuri de 

acceptabilitate, prin oricare din tehnicile următoare: 

a) evaluare bazată în principal pe lungimea şi amplitudinea ecoului discontinuității; 

b) evaluare bazată pe caracterizarea și estimarea dimensiunilor discontinuității prin tehnici de 

deplasare a traductorului.  

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (comitetul tehnic 

CT  39 – Sudare și procedee conexe), a căror versiune română a fost publicată 

în 31 mai 2018 
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

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. 

01-02.11.2018 - Conferinţa internaţională "Innovative technologies for joining advanced 

materials", ISIM, Timişoara, România 

Medii online de promovare a acţiunilor Asociației de Sudură din România   

Asociația de Sudură din România este prezentă în toate mediile online de promovare 

de la LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook şi site-uri precum www.asr.ro, 

www.ewf.be. În majoritatea mediilor online, Asociația de Sudură din România are 

peste 2000 de persoane care îi urmăresc postările. 


