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Joi, 18 octombrie 2018 

8:00 - 9:00 - Înregistrarea participanților  

9:00 - 11:00 - Deschiderea conferinței si Sesiunea 1 

 R. Bătrînu (DUCTIL SA Buzău)  -  50 de ani de succes Ductil   

 G. Sava, V. Dragu (DUCTIL SA Buzău)  - Un mod de transfer inovator: Transferul STT 

prin tensiune superficială  

 D. Matei (CMMetal Timisoara) - Suntem pregătiţi pentru Industria 4.0 in sudare  

 G. Wilhelm (Lorch Schweisstechnik GmbH, Germania) – Procedee moderne pentru 

sudarea aliajului de aluminiu AW 6082  

 R. Zincenco, R. Molnar (Linde Romania) - Amestecuri de gaze personalizate pentru 

aplicații de nișă 

11:00 - 11:30 - Pauză 

11:30 - 13:30 - Sesiunea 2 

 D. Dehelean (ASR) – Realizări și provocări în domeniul calificării personalului sudor 

 H. Dașcău ( ISIM) - Câteva considerații referitoare la proiectarea îmbinărilor sudate 

 E. Simon (ABICOR BINZEL) - Aspecte și recomandări privind sănătatea ocupațională a 

sudorilor 

 S. V. Savu (Universitatea din Craiova), C. Mihăilescu, L. Marinescu (Colegiul Tehnic 

Dl. Tudor Drobeta Turnu Severin), M.R. Gogîlea (Universitatea Politehnica Bucuresti) 

- Instrumente digitale inovațive pentru instruirea în domeniul sudării 

 I.D. Savu, G.C. Benga, E, Cenuse  (Universitatea Craiova),  M.R. Gogîlea 

(Universitatea Politehnica din București) - Fabricația aditivă - prototipare prin sudare 

 P.I.  Dorcea (S.C. SHIPYARD ATG GIURGIU) , A. F. Badea (Universitatea Politehnica 

din București)- Sudarea oțelului naval E38Z25, grosime 50mm prin procedeul 136 

 C. Sturzu (FLSmidth - Global Field Services) - Repararea prin sudare a pieselor din 

oțel turnat utilizate la fabricarea utilajelor pentru minerit 

13:30 - 15:00  - Pauză de masă 

15:00 - 18:30 SEMINAR EWF - Evaluarea conformității în activitatea de sudare, 

moderator P. Țenchea 

15:00 - 16:45 - Seminar - Partea 1 

 APLICAȚIE - Ședință deschisă a comitetului tehnic de standardizare 

ASRO/CT 39 pentru discutarea traducerii standardului SR EN ISO 15612:2018, 

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin 

adoptarea unei proceduri de sudare standard (înlocuiește SR EN ISO 15612: 2004) 

16:45 - 17:15 - Pauză 

17:15 - 18:30 -  Seminar - Partea 2 

19:30 – 22:00  -  Cină festivă  

Vineri, 19 octombrie 2018 

09:00 - 10:00 - Prezentarea unor proiecte europene ERASMUS+ cu participarea 

ASR 

 DIGIWELD, FSW - TECH , MICROBOND, WELDONE 

10:00 – 12:30 - Vizitare împrejurimi Buzău  

13:00  - Gustare de rămas bun 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 Program - Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Buzău 
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 Masă rotundă ” Progrese în construcțiile metalice sudate”, Timisoara 

Reuniunea si-a propus prezentarea unor tendințe de dezvoltare in domeniul construcțiilor 

sudate, dezbaterea necesității abordării multidisciplinare a domeniului sudării, precum și a 

reevaluării învățământului în această direcție.  

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) și Asociația de Sudură din România (ASR), sub egida 

Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), au organizat in data de 6.09.2018 la 

Biblioteca Centrala a UPT o reuniune a specialiștilor din domeniul construcțiilor metalice și din 

cel al sudării, acțiune la care au participat peste 80 specialiști din 8 tari (Austria,  Bulgaria, 

Germania, Portugalia, România, Serbia, Spania și Ungaria).  

Cu ocazia Mesei Rotunde din 06.09.2018 au fost înmânate primele 9 diplome de Proiectant 

Internațional de Structuri Sudate din România de către ASR CertPers prin conducătorul 

executiv, dl. Dr. Horia Daşcău, alături de dna Prof dr. ing. Luisa Coutinho de la Universitatea 

Tehnică din Lisabona (Portugalia) director executiv al Federației Europene de Sudură şi 

preşedintele Comisiei de Examinare dl Prof. Dr. ing Radu Băncilă.  

 Inmânarea primelor diplome de Proiectant Internațional de Structuri Sudate 

în România 

Participarea la ședințele organismelor de standardizare europeană și internațională în domeniul sudării și al 

procedeelor conexe este importantă pentru comunitatea sudorilor din România datorită informaţiilor care se 

primesc şi care indică stadiul şi tendinţele standardizării europene și internaţionale, precum și pozițiile 

diferitelor țări membre, contribuind la fundamentarea priorităților privind traducerea standardelor din acest 

domeniu. In acest context, se menționează participarea ca reprezentant al ASRO a domnului ing. Petru 

Țenchea, președintele comitetului tehnic ASRO/CT 39 – Sudare și procedee conexe și al comitetului tehnic 

ASRO/CT 40 – Examinări nedistructive, la trei ședințe, cheltuielile fiind suportate de E-QSE CONSULTING 

S.R.L. Timişoara. 

Ședinţa ISO/TC 44/SC 7 – Sudare. Reprezentare și termeni (11.09.2018), DIN, Berlin. 

Ședința ISO/TC 44 – Sudare și procedee conexe (13-14.09.2018), DIN, Berlin. 

Ședinţa CEN/TC 138 – Examinări nedistructive (28.09.2018), AFNOR, Paris. 

ASR este activ prin membrii săi în standardizarea europeană și internațională 
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SR EN 15340:2007, Pulverizare termică. Determinarea rezistenței la forfecare a 

acoperirilor prin pulverizare termică. Acest standard reprezintă versiunea română a textului în 

limba engleză al standardului european EN 15340:2007.Standardul specifică procedura de 

determinare a rezistenței la forfecare a acoperirilor obținute prin pulverizare termică, cu condiția 

ca să se dispună de o grosime minimă. Suplimentar, acest standard european definește rezistența 

la forfecare și notarea structurii rupturii pe epruvetă, care apare atunci când se depășește 

rezistența de aderență la forfecare sau rezistența de aderență/coeziune sau rezistența de coeziune 

a acoperirii sau a sistemului de acoperire. Încercarea se efectuează pentru determinarea 

rezistenței la forfecare a legăturii dintre acoperirea obținută prin pulverizare și materialul de bază 

(rezistența de aderență) și/sau a rezistenței acoperirii înseși (rezistența de coeziune). Dacă 

rezistența de aderență a acoperirii prin pulverizare pe materialul de bază este mai mare decât 

rezistența de coeziune, se determină în primul rând rezistența de coeziune. În cursul încercării, 

aplicarea sarcinii asupra acoperirii se realizează paralel cu interfața acoperire/substrat.     

Încercarea se utilizează fie pentru evaluarea efectelor materialului de bază și ale materialului 

pulverizat, ale pregătirii suprafeței piesei de lucru înainte de pulverizare și ale condițiilor de 

pulverizare asupra rezistenței de aderență și/sau rezistenței de coeziune a acoperirilor prin 

pulverizare termică, fie pentru controlul calității și supravegherea de rutină a lucrărilor de 

pulverizare termică. Raportul de încercare constituie baza pentru observații comparative 

referitoare la rezistența la forfecare și la structura rupturii.     

SR EN ISO 14923:2004, Pulverizare termică. Caracterizarea și încercările acoperirilor 

prin pulverizare termică 

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

EN ISO 14923:2003. Standardul dă îndrumări privind încercările utilizate pentru caracterizarea 

acoperirilor realizate prin pulverizare termică. În acest document nu este posibilă detalierea 

diferitelor și numeroaselor tipuri de acoperiri, întrucât toate materialele fuzibile pot fi procesate prin 

pulverizare termică și există o mare varietate de procedee de pulverizare termică.Încercările 

menționate reprezintă proceduri și criterii de încercare de uz general pentru acoperiri prin 

pulverizare termică. Metodele de încercare nemenționate aici sunt utilizate numai în cazuri speciale 

sau în condiții de laborator.    

SR EN ISO 17836:2018, Pulverizare termică. Determinarea randamentului de depunere 

în pulverizarea termică  

 

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

EN ISO 17836:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 17836:2005.Standardul specifică o procedură de 

încercare pentru determinarea randamentului de depunere în pulverizarea termică. Acesta 

furnizează o metodă fiabilă de comparare între diferite procedee de pulverizare și diferite materii 

prime și este aplicabil pentru toate procedeele de pulverizare termică (a se vedea ISO 14917) și 

toate materialele de adaos pentru pulverizare sub formă de sârmă, vergea, coardă flexibilă și 

pulbere.   Standardul este aplicabil atunci când sunt cerute date referitoare la randamentul de 

depunere al unui procedeu de pulverizare în asociere cu un material de adaos pentru pulverizare 

definit. Nu este necesar ca randamentul de depunere calculat pe o probă în conformitate cu acest 

document să corespundă randamentului de depunere pe o componentă. 

 

 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standard european adoptat ca standard român de ASRO (comitetul tehnic CT  

39 – Sudare și procedee conexe), a cărui versiune română a fost publicată în 29 

iunie 2018 



 

ASR NEWSLETTER  9 / 2018 
4 

Manifestări științifice și tehnice 2018 

 

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 -The International Conference "Innovative technologies for joining advanced 

materials" , ISIM, Timisoara, Romania 

   Sărbătorirea Zilei sudorului la Sucursala ASR Arad 

În data de 22.09.2018 Sucursala ASR ARAD  împreună cu Școala de Sudură Crișan 

Arad au organizat Ziua Sudorul, eveniment la care au participat peste 50 de 

persoane.  

In cadrul evenimentului s-au decernat diplome pentru membrii și firmele active din 

sucursala ASR Arad. Evenimentul este la a IV-a ediție. 

Până la data de 05.10.2018 se mai pot înscrie la cursul 

de Inginer Sudor Internațional, aflat în derulare 

persoanele care au diploma de inginer sudor. Costul 

cursului pentru aceste persoane este de 8900 lei +TVA. 

Persoanele interesate de înscrierea la aceste cursuri sunt 

rugate să se adreseze Secretariatului ASR (tel.: 0742-

026121, e-mail: asr.formare@gmail.com) . 


