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Concursul european de sudură WeldCup 2017 - Medalie de 
bronz pentru România 

Nou:      SR EN ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în  

vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri 

Standardul a fost tradus în limba română și aprobat de ASRO în 29 septembrie 2017. 
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).  

Programul Conferinței anuale a coordonatorilor sudării,  

19-20.10.2017, Satu Mare 

În perioada 27-28.09.2017 s-a organizat la Düsseldorf, cu ocazia târgului 

internaţional de sudură “Schweissen & Schneiden”, concursul european 
WeldCup 2017.  
La acest concurs au participat 27 de concurenți 

din 8 țări (Austria, Cehia, Elveția. Germania, 
România, Rusia, Serbia, Spania).  

La categoria pe echipe Romania s-a clasat pe 
locul 3, iar la individual s-au obținut următoarele 
premii: 

  - procedeul MAG, locul 3 - Narcis Sebastian 
Tanca  (Comelf SA Bistrita)  
 - procedeul MMA, locul 3 - ȘtefanNichifor  (Șantier Naval Damen Galați SA) 

 - procedeul WIG, locul 4 - Dănut Florin Pop (Comelf SA Bistrița). Echipa 
României a fost coordonată de Eneia Frici (Comelf) și Mihaiel Nanu (SNG). 

ASR felicită echipa României pentru rezultatele obținute. 

Joi, 19 octombrie 2017 

09.00 - 11.00  Deschiderea conferinței, prezentarea partenerilor și 
secțiunea 1: Din experiența coordonatorilor sudării  
  J. C. Zsok (Rosendahl Industrial Services SRL Satu Mare): Execuția 

batiuriilor pentru mașiniile de extrudat fibre optice și mase plastice 
   F. Varga (Steiger SRL Carei): STEIGER - procesarea metalelor - din 1994 

  R. Huspek, T. Pontasch (Zauner Group Austria / Zauner România SRL Satu 

Mare): Calificarea personalului sudor pentru fabricarea conductelor industriale 
la nivel internațional 
  S. Călărașu (Tehnosud Engineering SRL Ploiești): Remedierea prin sudare 

a suportului inferior al unei matrițe de forjare  
  G. Drăghilă (DES Welding SRL Sibiu): Tehnologii de sudare specifice 

pentru asamblarea unor profile la diferite aplicații de structuri metalice 

11.00 - 11.30  Pauză   
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11.30 - 14.00  Secțiunea 2:  Aplicații practice deosebite în realizarea construcțiilor 

metalice sudate    
   N. Joni (Cloos Timișoara), K.P. Schmidt (Cloos Haiger - Germania): Contribuții 
privind robotizarea proceselor de sudare cu arcul electric din industria  românească în 
primele două decenii ale acestui secol 
  M. Selagea, B. Lungu, M. Udrea (Apel Laser SRL București): Aspecte practice ale 
sudării cu laser în industria constructoare de mașini 
  E. Simon (Abicor Binzel România SRL Ploiești): Realitate virtuală augmentată 
utilizată  în pregătirea și calificarea viitorilor și actualilor sudori 
  V. Dragu (Ductil SA Buzău): Îmbunătățirea calității și a performanțelor la sudarea 
aliajelor de aluminiu 
  V. Creţu, Gr. Cocian, I. Paştină, A. Margău (RAAL Bistriţa): Sudarea robotizată a 
schimbătoarelor de caldură din aluminiu 
  V. Girigan, Gr. Cocian, I. Paştină, A. Margău (RAAL Bistriţa): Sudarea 
schimbătoarelor de căldură din oţel inoxidabil 
  I. Culda (AM Grup SRL Bistrița), E. Frici (Comelf SA Bistrița): Estimarea costurilor 
la sudarea MAG  

14.00 - 15.30 Pauză de prânz    

15.30 - 17.30 Secțiunea 3:  Noutăți în domeniul echipamentelor, tehnologiilor și 

materialelor de sudare/tăiere  

17.30 - 18.30  Vizită tehnică: Rosendahl Industrial Services SRL Satu Mare 

19.00 - 22.00  Cină festivă 

Vineri, 20 octombrie 2017 

09.00 - 11.30  Seminar EWF: Probleme actuale în coordonarea sudării și a 
activităților conexe (moderator: Petru Țenchea) 
  Coordonarea sudării metalelor – Stadiul revizuirii ISO 14731 și aspecte referitoare 

la implementarea SR EN ISO 9001:2015 într-o întreprindere de structuri sudate 
  Evoluția standardelor referitoare la examinarea sudorilor și operatorilor sudori în 

vederea calificării – Prezentarea noului standard SR EN ISO 9606-1:2017 
  Evoluția standardelor referitoare la specificația și calificarea procedurilor de 

sudare – Prezentarea noilor standarde EN ISO 15614-1:2017, SR EN ISO 15614-

7:2017 și SR EN ISO 15614-8:2016 
  Niveluri de acceptare a imperfecțiunilor și examinarea nedistructivă a îmbinărilor 

sudate din materiale metalice – Prezentarea noilor reguli pentru examinări 

nedistructive (SR EN ISO 17635:2017) si a evoluției standardizării pentru examinări 
nedistructive și niveluri de acceptare 
  Evoluția standardelor referitoare la materiale consumabile pentru sudare – 

Matricea actualizată a standardelor din domeniu 
  Sănătate și securitate în muncă la sudare și procedee conexe – Implicații ale 

directivelor europene și standardelor armonizate. Informare succintă privind proiectul 
de standard internațional ISO/DIS 45001:2017 „Sisteme de management al sănătății 
și securității în muncă. Cerințe și ghid pentru utilizare” 
  Posibilități de informare oferite de ASR privind standardele în vigoare din 

domeniul sudării și procedeelor conexe – Prezentarea site-ului ASR 
  Contribuții ale participanților  

11.30 - 12.00 Pauză 

12.00 - 14.00 Întâlnirea grupului de lucru ASR ”Formarea personalului sudor” 
12.00 - 14.00 Ședință deschisă a comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT 39  
  Discutarea proiectului SR EN 13479:2017 „Materiale consumabile pentru sudare. 

Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin 

topire a materialelor metalice”  
  Analiza realizării programului de standardizare pe 2017 și propuneri pentru 2018 
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SR EN ISO 9934-1:2017, Examinări nedistructive. Examinarea cu pulberi 

magnetice. Partea 1: Principii generale 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al 
standardului european EN ISO 9934-1:2016 și înlocuieşte SR EN ISO 9934-1:2016. 
Acest document specifică principiile generale pentru examinarea cu pulberi magnetice 

a materialelor feromagnetice. Examinarea cu pulberi magnetice se aplică în principal 
pentru detectarea discontinuităţilor accesibile la suprafaţă, în special fisuri. De 
asemenea, prin examinarea cu pulberi magnetice pot fi detectate discontinuităţi chiar 

sub suprafaţă, dar sensibilitatea examinării scade rapid odată cu adâncimea. 
Acest document specifică pregătirea suprafeţei piesei de examinat, tehnicile de 
magnetizare, cerinţe referitoare la mediile de detectare şi aplicarea acestora şi 

înregistrarea şi interpretarea rezultatelor. Nu sunt definite criterii de acceptare. În 
standardele de produs sunt definite cerinţe suplimentare pentru examinarea cu 
pulberi magnetice a unor piese specifice (a se vedea standardele internaţionale sau 

standardele europene relevante). 
Acest document nu se aplică tehnicii prin magnetizare remanentă.    

ing. dipl. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 40   

Standarde europene adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – 
Sudare și procedee conexe) ca standarde române prin metoda 

traducerii în august 2017 

Standard european adoptat de ASRO (comitetul tehnic CT  40 – 
Examinări nedistructive) ca standard român prin metoda traducerii în 

iunie 2017 

SR EN ISO 9013:2017, Tăiere termică. Clasificarea tăieturilor termice. 

Specificaţie geometrică de produs şi toleranţe referitoare la calitate 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al 
standardului european EN ISO 9013:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 9013:2003 şi  

SR EN ISO 9013:2003/A1:2004. 

Standardul prezintă specificaţii geometrice de produs şi toleranţe referitoare la calitate 
pentru clasificarea tăieturilor termice în materiale care pot fi tăiate cu gaze, cu plasmă 
şi cu laser. Documentul este aplicabil tăieturilor cu gaze având grosimea de la 3 mm 

până la 300 mm, tăieturilor cu plasmă având grosimea de la 0,5 mm până la 150 mm 
şi tăieturilor cu laser având grosimea de la 0,5 mm până la 32 mm. 
Specificaţiile geometrice de produs sunt aplicabile dacă se face referire la acest 

document în desene sau în documente pertinente, de exemplu, condiţii de livrare. 
Dacă acest document se aplică, în mod excepţional, unor piese produse prin alte 
procedee de tăiere, aceasta ar trebui să facă obiectul unui acord separat. 

Defectele de planeitate nu sunt tratate ca atare în acest document. Referinţele sunt la 
standarde în vigoare pentru materialele utilizate. 

SR EN 13100-1:2017, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale 
semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al 

standardului european  EN 13100-1:2017 și înlocuieşte SR EN 13100-1:2001. 
Acest document tratează examinarea vizuală a sudurilor din materiale termoplastice. 
Standardul poate fi utilizat şi pentru examinarea vizuală a îmbinării înainte şi în timpul 

sudării. 
Standardul cuprinde condiţii de examinare şi cerințe pentru echipament utilizat și 
informații care trebuie să fie incluse în raportul de examinare.  

ing. dipl. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   
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04-05.10.2017 - A 5-a Conferință internațională privind noutățile științifice și 

tehnice despre sudarea cu element activ rotitor, Metz, Franța, fswp-2017.com/

sites/default/files/FSWP2017nov-web.pdf 

11-14.10.2017 - Târgul Tehnic Internațional București (T.I.B.), București, 

România, http://www.tib.ro 

19-20.10.2017 - Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Satu Mare, 

România, http://www.asr.ro 

09-10.11.2017 - Conferința internațională “Integritate structurală a construcțiilor 

sudate”, Timișoara, http://www.isim.ro 

Pe 11 octombrie a.c. începe evenimentul dedicat tehnicii și 

tehnologiei - TIB 2017 

Manifestări tehnico-științifice 2017 

Centrul Expoziţional ROMEXPO găzduieşte între 11 și 14 octombrie a.c. cea mai 
mare manifestare cu profil tehnic, organizată anual în România, TIB - Târgul Tehnic 

Internațional București.  
Evenimentul, conceput şi organizat de ROMEXPO împreună cu Camerele de 
Industrie şi Comerţ din România, va reuni la această ediţie, peste 150 de companii 

din 14 țări, cunoscute pe plan național și internațional în ceea ce privește producția 
și distribuția de soluții tehnice și tehnologice din domeniile: robotică, inginerie 
mecanică, electrică și auto, electronică și comunicații, IT. Țările prezente la TIB 

2017 sunt: Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, 
Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ungaria. 
Programul de vizitare al târgului este următorul: 

11-13 octombrie 2017 (miercuri-vineri): 10.00-18.00 
14 octombrie 2017 (sâmbătă): 10.00-16.00 
Mai multe informații despre eveniment se pot găsi pe: website - www.tib.ro  

A 19-a ediție a Tărgului Internațional Schweissen & Schneiden 2017 

În perioada 25-29 septembrie 2017 s-a desfășurat la Düsseldorf  (Germania) ce-a 

de-a 19-a ediție a Târgului Internațional de Sudură “Schweissen & Schneiden”.  

Pe parcursul celor 5 zile de târg, cei 1035 de expozanți din 41 de țări și-au expus 

impor tante  ș i  no i  i novaț i i . 
Evenimentul s-a bucurat de vizitarea 

unui număr de 50 000 de persoane 
din 120 de țări. Cu ocazia târgului au 
fost încheiate contracte în valoare de 

2  miliarde de euro. 

Sursă: Comunicat de presă, Messe Essen 

GmbH, 29.09.2017  

 

http://www.tib.ro

