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În cursul acestei luni pagina de facebook a ASR (https://www.facebook.com/

AsociatiaDeSudura) a depăşit 1120 de aprecieri. Mulţumim celor care au vizitat 

această pagină şi invităm şi alte persoane să vizualizeze şi aprecieze informaţiile ce 

se postează pe pagina ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, vă informăm că începând cu luna noiembrie 2016 ASR este prezent 

pe Instagram (https://www.instagram.com/asociatiadesuduradinromania) şi pe 

Twitter (https://twitter.com/AsrTimisoara).  

 

 

 

În perioada 03-04.11.2016 ASR a organizat prima întâlnire a consorțiului care 

implementează proiectul MICROBOND - E+ 2016-1-RO01-KA202-024494: 

Microbonding - new opportunity for people with educational difficulties to access jobs 

in materials joining technologies. 

Finanțat prin programul ERASMUS+, proiectul este coordonat de către Asociația de 

Sudură din România (Director de Proiect fiind Ionel Dănuț Savu, cel care a și elaborat 

cererea de finanțare), din consorțiu mai făcând parte Asociacion Espanola de 

Soldadura y Tecnologias de Union (CESOL), Istituto Italiano della Saldatura - Progress 

SRL (IIS PROGRESS), European Federation for Welding Joining and Cutting (EWF) şi 

Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ).  

La întâlnire au participat persoanele de contact din partea organizațiilor ce compun 

consorțiul.  

Prima zi a întâlnirii a fost dedicată aspectelor de natură tehnică: detalierea etapelor 

de implementare, natura, volumul și calitatea rezultatelor estimate – materiale 

educaționale, materiale de diseminare, cursuri, seminarii și workshop-uri, strategia și 

elementele de management aplicabile, și nu în ultimul rând asigurarea calității 

pentru procesul de implementare și pentru rezultatele estimate.  

Întâlnirea de deschidere a proiectului MICROBOND,  3-4.11.2016, Timişoara 

Peste 1120 de aprecieri pe facebook ! 
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Conferinţa finală a proiectului SAT EN 1090,  9.11.2016, Lisabona 

 
Discuțiile din cea de-a doua zi s-au concentrat pe condițiile economice care trebuie 

respectate în timpul implementării (înregistrarea activităților specifice de management, 

tipurile de costuri excepționale, modul de raportare, etc.). 

În ultima parte a întâlnirii, participanții au fost invitați să viziteze laboratorul destinat 

proceselor de îmbinare cu ultrasunete al INCD în Sudură și Încercări de Materiale (ISIM), 

unde au luat parte la o serie de experimentări demonstrative prin diverse procedee, dintre 

care procedeul de microîmbinare termosonică, unul dintre procedeele care fac obiectul 

proiectului MICROBOND. 

La final, invitații ASR și-au exprimat satisfacția față de condițiile de derulare a întâlnirii și 

amabilitatea gazdelor, precum și față de programul special pregătit de ASR pentru cele 

două zile ale întâlnirii. 

Următoarea întâlnire a consorțiului este programată pentru începutul lunii mai 2017 şi va 

avea loc la Porto Salvo (Portugalia)  la sediul ISQ. 
 

În ziua de 9.11.2016 a avut loc la Lisabona (Portugalia) Conferinţa finală a proiectui SAT 

EN 2019. În cadrul acestei Conferinţe fiecare partener a susţinut o lucrare. Din partea 

Asociaţiei de Sudură din România, Anamaria Feier a prezentat lucrarea “The importance of 

Standardization for the Manufacturing Industry. Case studies and Impact”. La conferinţă 

au participat persoane din toate mediile, în cadrul discuţiilor s-a pus accentul pe 

certificare firme şi calificare personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doua zi s-a desfăşurat întâlnirea finală a consorţiului proiectului SAT EN 1090. La 

această întâlnire s-au stabilit termenele finale pentru ultimele acţiuni în cadrul proiectului 

şi s-a discutat  ghidul naţional şi european pentru cursul construit, document realizat de 

IIS împreună cu ASR. Acest proiect se finalizează la data de 31.12.2016. 

De asemenea, în ziua de 14.12.2016, la Timişoara, Asociaţia de Sudură din România  a 

organizat o conferinţă de închidere a proiectului SAT EN 1090. Agenda conferinţei a 

cuprins urmatoarele:  

- A. Feier (ASR): Prezentarea proiectului SAT EN 1090  

- P. Țenchea (ASR): Evoluții recente ale standardelor europene din seria EN 1090 

referitoare la execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu   

- A. Feier (ASR): Prezentarea cursurilor și calificărilor posibile în legătură cu EN 1090  

- A. Bobic (CM METAL Trading S.R.L. Timişoara): Proceduri de sudare tipizate pentru 

aplicare în domeniul EN 1090  

- E. Petzek, A. Feier, R. Băncilă (UP Timişoara): Aplicarea SR EN 1090 în România, studii de 

caz  

La eveniment au participat 19 persoane din mai multe domenii: cercetare, certificare, 

execuţie construcţii metalice, proiectare şi mediu universitar. 
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SR EN 12814-6:2001, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 6: Încercarea la tracţiune la temperatură scăzută 

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

EN 12814-6:2000. 

Standardul specifică dimensiunile, metoda de prelevare şi de pregătire a epruvetelor, precum 

şi condiţiile de efectuare a încercării la tracţiune la temperatură scăzută, efectuată 

perpendicular pe sudură, pentru a determina factorul de sudare la tracţiune la temperatură 

scăzută.  

O încercare la tracţiune la temperatură scăzută poate fi utilizată în combinaţie cu alte încercări 

(de exemplu, îndoire, fluaj prin tracţiune, examinare macroscopică...) pentru a evalua 

performanţa îmbinărilor sudate realizate din materiale termoplastice.  

Factorul de sudare la tracţiune la temperatură scăzută şi aspectul suprafeţei de rupere 

furnizează un ghid referitor la ductilitatea îmbinării şi la calitatea lucrării.   

Încercarea este aplicabilă îmbinărilor sudate coaxiale sau coplanare realizate din materiale 

termoplastice, cu sau fără umplutură, dar nu ranforsate, indiferent de procedeul de sudare 

utilizat. Încercarea nu este aplicabilă ţevilor cu diametrul nominal mai mic de 20 mm.  

SR EN 12814-7:2003, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 7: Încercarea la tracţiune pe epruvete cu crestături în U 

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

EN 12814-7:2002. 

Standardul specifică dimensiunile, metoda de prelevare, pregătirea epruvetelor şi condiţiile de 

efectuare a încercării la tracţiune pe epruvete cu crestături în U, pentru a determina factorul de 

sudare referitor la energia de rupere la tracţiune.   

O încercare la tracţiune pe epruvete cu crestături în U poate fi utilizată în combinaţie cu alte 

încercări (de exemplu, încercarea la îndoire, încercarea la fluaj, examinarea macroscopică…) 

pentru a evalua performanţa îmbinărilor sudate din materiale termoplastice.   

Încercarea este aplicabilă îmbinărilor sudate coaxiale sau coplanare, executate din materiale 

termoplastice, cu sau fără umplutură, dar nu ranforsate, indiferent de procedeul de sudare 

utilizat. Standardul nu este aplicabil îmbinărilor de ţevi cu diametrul exterior nominal mai mic 

de 90 mm. 

SR EN 13100-4:2013, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din 

materiale termoplastice. Partea 4: Încercarea la înaltă tensiune 

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

EN 13100-4:2012. 

Standardul specifică echipamentul şi metodele de încercare la înaltă tensiune a îmbinărilor 

sudate cap la cap sau prin suprapunere ale plăcilor din materiale plastice, pentru localizarea 

numai a imperfecţiunilor care le traversează pe direcţia grosimii. El se aplică numai 

construcţiilor noi, neutilizate.   

Se aplică o înaltă tensiune pe o parte a îmbinării sudate supuse încercării, cu ajutorul unui 

electrod adecvat, cealaltă parte a materialului trebuind să fie în contact cu un substrat 

conductor, care, în anumite cazuri, trebuie să fie conectat la echipamentul de încercare. 

Încercarea trebuie efectuată cu o tensiune suficient de ridicată pentru a străbate spaţiul gol 

dintre electrodul de încercare şi un conductor. O imperfecţiune este indicată printr-o 

descărcare cu scântei şi, în funcţie de echipamentul utilizat, printr-un semnal simultan optic şi/

sau sonor.      

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   

 

 

 

 

Standarde europene și internaționale adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – 

Sudare și procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în iunie 2016 



 

ASR NEWSLETTER  11/2016 4 

21-22.03.2017 - A 4a Conferinţa internaţională de sudare cu fascicol de electroni, 

Aachen, Germania, https://www.dvs-ev.de/iebw2017/ 

21-24.03.2017 - Târgul Internaţional Tehnic, T.I.T., Cluj Napoca, România  

06-07.04.2017  - Conferinţa ASR “Sudura 2017”, Iaşi, Romania, http://www.asr.ro/ 

17-19.05.2017 - Primul congres internaţional de sudare, fabricaţie şi examinări 

nedistructive, Matz, Franţa, http://www.icwam.com/ 

17-20.05.2017  - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrarea a metalelor, 

sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 

23-25.05.2017 - A 9a Conferinţă “Tehnologii de sudare conexe ale tinerilor de știință”, 

Kiev, Ucraina, http://wrtys.com.ua/   

25-30.06.2017 - A 70a Adunare anuală a Institutului Internaţional de Sudură (IIW), 

Shanghai, China, http://www.iiw2017.com/ 

16-18.08.2017 - A 3a Conferinţă internaţională a tinerilor profesionişti în sudură, Halle, 

Germania, http://www.slv-halle.de/ 

25-27.09.2017 - Târgul international sudură şi tăiere, Essen, Germania, http://

www.schweissen-schneiden.com/media/ 

11-14.10.2017 - Târgul internaţional Bucureşti (T.I.B.), Bucureşti, România, http://

www.expodetail.com/tib-2017  

Manifestări tehnico-științifice 2017 

 

 

 

„Sudarea mecanizată, orbitală și robotizată” – o nouă publicație dedicată instruirii 

Implementarea proiectului FUTUREWELD (E+ 2014-1-RO01-KA202-002913 - Imple-

mentation of the guidelines for mechanized, orbital and robotized welding personnel), 

finanțat de către programul ERASMUS+ în perioada 2014-2016, a constat în elaborarea 

mai multor instrumente de predare și învățare destinate instruirii operatorilor sudori. Unul 

dintre aceste instrumente este publicația în 4 volume „Sudarea mecanizată, orbitală și 

robotizată”. Conținutul acestei publicații urmărește curriculum-ul ghidului internaţional IAB

-348-13: International mechanized, orbital and robot welding. Minimum requirements for 

the education, training, examination and qualification, elaborat de Institutul Internațional 

de Sudură (IIW) în anul 2013, astfel încât furnizorii de formare profesională pot utiliza 

acest instrument în cadrul cursurilor organizate pe baza ghidului menționat anterior, iar 

candidații la procesul de calificare ce urmează cursul pot primi, la rândul lor, certificate de 

calificare cu largă recunoaștere.  

Persoanele interesate pot solicita la Secretariatul ASR publicația în format electronic, în 

limba română sau engleză. Pe lângă exemplarele în format electronic, există și un număr 

de exemplare tipărite pe care ASR le va oferi școlilor profesionale și liceelor care 

organizează programe de studii dedicate formării de sudori. 

 


