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Joi, 14.04.2016 

09.30 – 11.20 - Deschiderea oficială a conferinței, Sesiunea 1 

 A. Sandu  (ACAROM Pitești)  

 Industria auto din România 

 R. Iorgulescu (METABET CF SA Pitești) 

Tradiția realizării tablierelor metalice sudate la Pitești 

V. Micloși (București)   

Influența lungimii rândului asupra valabilității procedurilor de sudare în condițiile 

particulare ale sudurilor de reparare 

 N. Joni1), D. Dehelean2) (Robcon SRL1) Timișoara, 2)ASR)  

Analiza dinamicii pieței sudării din Romania între 2008 și 2014 

 P. Tenchea (Timișoara)  

Standardele de cerințe de calitate și utilizarea acestora în managementul calității pentru 

fabricația de produse sudate  

11.20 – 11.40 Pauză  

11.40 – 13.45 Sesiunea 2 

 D. Dehelean (ASR) 

Sectorul automotiv în atenția Institutului Internațional de Sudură 

 J. Bruckner, G. Dzomba, S. Höglinger, G. Posch (Fronius International GmbH, Austria)  

TPS/i - Noi posibilităţi şi tehnologii pentru industria automobilelor 

 N. Simion (DUCTIL SA Buzău)  

TOPTIG- Un proces de sudare cu maxima productivitate si calitate 

 L. R. Mistodie1), C. C. Rusu1), E. Scutelnicu1), E. l Constantin2) (1)Universitatea “Dunărea 

de Jos” din Galaţi, 2 Universitatea Ovidius din Constanța)  

Sistem modular de sudare multiarc-multiproces destinat realizării cordoanelor liniare de 

lungime mare 

 L. R. Mistodie1), A. Joni2), C. C. Rusu1) (1)Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 2)

ROBCONTM S.R.L. Timișoara)  

Soluţii pentru robotizarea proceselor de sudare cu arc electric a subansamblelor 

mijloacelor de transport 

 F. Ionescu, G. Solomon, D. Gârleanu, G. Gârleanu (Universitatea POLITEHNICA 

București)  

Optimizarea tehnologiilor de sudare la îmbinări cu accesibilitate redusă 

 R. Iovănaș1), C. Toma2), D. Maria Iovănaș1) (1)Universitatea Transilvania Brașov ,  
2)Arcelor Mittal Tubular Products Galați)  
Cercetări privind reducerea costurilor de material de adaos la sudarea MIG/MAG 

tandem robotizată 

13.45 – 15.00 Pauză  

15.00 – 16.30  Sesiunea 3 

 A. Știr (COMPA SA Sibiu)   

Determinarea parametrilor optimi pentru obţinerea pătrunderii la sudarea MIG-MAG 

utilizând metoda grafică 

Programul Conferinței ASR  “Sudura 2016“, Pitești, 14-15.04.2016 
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 R. Zincenco, B. Petrovici, F. Opris (LINDE GAZ ROMÂNIA SRL Timișoara) 

Acetilena - cel mai puternic si flexibil instrument in prelucrarea metalelor 

 M.A. Bodeanu, T. Machedon Pisu,  M.A. Luca (Universitatea TRANSILVANIA Brașov)  

Cercetări privind sudarea mecanizată MIG/MAG pe pat vibrant a aliajului Al 6060 utilizat in 

industria constructoare de autovehicule 

 R.C. Seculin, B.Fazakas, T. Machedon-Pisu (Universitatea TRANSILVANIA Brașov)  

Obținerea și caracterizarea unor îmbinări sudate cap la cap în plan vertical 

 B. Fazakas, R.C. Seculin,  T. Machedon-Pisu (Universitatea TRANSILVANIA Brașov)  

Mecanizarea procedeului de crăițuire cu plasmă 

17.00 – 20.00 Adunarea Generală a ASR 

20.00 – 22.00 Cină festivă 

VINERI,15.04.2016 

08.00 – 09.00 Ședință Colegiul de Redacție al revistei Sudura 

09.00 – 10.30 Sesiunea 4 

 M.N. Mușat, G. Solomon, Gabriel Iacobescu (Universitatea POLITEHNICA București)  

Cercetări privind influența compoziției chimice a fluxurilor pulverulente asupra compoziției 

chimice a cusăturii sudate 

 M. Bodea,  N. Sechel, C.V. Prică (Universitatea Tehnică Cluj)  

Cercetări privind rafinarea microstructurii la sudarea MAG a oţelurilor structurale 

 N. Sechel, M. Bodea, C.V. Prică (Universitatea Tehnică Cluj)  

Analiza influenţei constituenților microstructurali asupra caracteristicilor de rezistenţă 

mecanică ale îmbinărilor sudate, realizate din oţeluri structurale 

 C.V. Prică, M. Bodea, N. Bogdan, N. Sechel (Universitatea Tehnică Cluj)  

Utilizarea analizei prin difracţii  cu raze X la determinarea stării de tensiuni din îmbinările 

sudate 

 A Feier (ASR)  

Noi posibilităţi de calificare oferite în România de Asociaţia de Sudură din România 

10.30 - 10.50 Pauză 

10.50 - 12.50  

 Ședință deschisă a comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT 39, Sudare și procedee 

conexe: 

- SR EN ISO 2553:2015, Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. 

Îmbinări sudate (EN ISO 2553:2013)  

- SR EN ISO 12671:2014, Pulverizare termică. Acoperiri prin pulverizare termică. 

Reprezentare simbolică pe desene (EN ISO 12671:2014)   

  Workshop –“Implementarea ghidurilor europene de calificare pentru personalul în 

domeniul sudării mecanizate, orbitale și robotizate.” Programul Erasmus+, Proiect Futureweld   

13.00-  14.00 Vizită tehnică la laboratorul “Materiale avansate”  și la Centrul de Cercetare 

“Ingineria automobilului” din cadrul Universității Pitești cu prezentarea “Vehicule electrice 

hibride”. 

Circulara 2 a Conferinței împreună cu talonul de participare  sunt disponibile la adresa  

www.asr.ro. 

 

 

În perioada 7-9.03.2016 au avut loc la Institutul Italian de Sudură (IIS) din Genova (Italia) 

ședințele comune ale Comisiilor de lucru ale IIW - Comisia I - “Additive Manufacturing, 

Surfacing and Thermal Cutting”, Comisia IV “Power Beam Processes” și Comisia XII - “Arc 

welding processes and Production Systems” la care au participat un număr de 36 de delegați 
din partea organizațiilor și institutelor de sudură din 11 țări.  

Lucrările prezentate s-au referit la cercetări privind fizica arcului electric pentru sudare, 

procedee moderne cu mare densitate de energie, îndeosebi sudarea Laser Hibrid, în aplicații 
robotizate. Participanții au vizitat la final Institutul Italian, unul dintre cele mai dezvoltate din 

Europa. Din partea română a participat dl. Nicolae Joni. 

 

 

Participare la ședințele comune ale Comisiilor de lucru ale IW,  Genova (Italia) 
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SR EN ISO 6848:2016, Sudare şi tăiere cu arc electric. Electrozi nefuzibili de wolfram. 

Clasificare 

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

EN ISO 6848:2015 și înlocuieşte SR EN ISO 6848:2005. 

Standard specifică cerinţele pentru clasificarea electrozilor nefuzibili de wolfram. Aceștia se 

utilizează într-un mare număr de procedee de sudare şi procedee conexe, care includ sudarea 

cu arc electric în mediu de gaz inert, sudarea şi tăierea cu plasmă, pulverizarea termică cu 

plasmă şi sudarea cu hidrogen atomic. Spre deosebire de majoritatea celorlalţi electrozi pentru 

sudare, electrozii de wolfram nu sunt destinaţi să devină parte a depunerii de sudură. Cu toate 

acestea, compoziţia chimică a unui electrod de wolfram are un efect important asupra 

domeniului său de utilizare în sudare şi procedee conexe. Prin urmare, electrozii de wolfram 

sunt clasificaţi în funcţie de compoziţia lor chimică. 

În anexa A (informativă) sunt date informaţii privind condiţiile de utilizare a acestor electrozi.  

SR EN ISO 14554-1:2014, Cerinţe de calitate pentru sudare. Sudarea electrică prin presiune a 

materialelor metalice. Partea 1: Cerinţe de calitate complete 

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

EN ISO 14554-1:2013 și înlocuieşte SR EN ISO 14554-1:2003. 

Această parte a ISO 14554 specifică cerinţe pentru demonstrarea capabilităţii unui producător 

sau a unui subcontractant de a produce structuri sudate care să îndeplinească cerinţe de 

calitate specificate în unul sau mai multe din următoarele documente: un contract între părţile 

implicate; un standard de aplicaţie; o cerinţă reglementată.  

Cerinţele cuprinse în această parte a ISO 14554 pot fi adoptate în totalitate sau pot fi eliminate 

în mod selectiv de producător dacă ele nu sunt aplicabile construcţiei respective. Ele furnizează 

un cadru flexibil pentru controlul sudării, furnizând cerinţe specifice pentru: 

— Cazul 1 — sudarea electrică prin presiune, în contracte care cer ca producătorul sau 

subcontractantul să aibă un sistem de management al calităţii conform ISO 9001; 

— Cazul 2 — sudarea electrică prin presiune, în contracte care cer ca producătorul sau 

subcontractantul să aibă un sistem de management al calităţii, altul decât cel prevăzut de 

ISO 9001; 

— Cazul 3 — sudarea electrică prin presiune, ca un ghid pentru un producător sau 

subcontractant care dezvoltă un sistem de management al calităţii; 

— Cazul 4 — referinţe în standarde de aplicaţie care utilizează sudarea electrică prin presiune, 

ca parte a cerinţelor acestora sau într-un contract între părţi relevante, dacă nu este mai 

potrivită utilizarea ISO 14554‑2 în astfel de cazuri. 

Această parte a 14554: 

— este independentă de tipul construcţiei sudate de fabricat; 

— defineşte cerinţe de calitate pentru sudare, atât în uzine de producţie, cât şi pe şantier; 

— furnizează îndrumări pentru descrierea capabilităţii producătorului de a produce construcţii 

sudate care să îndeplinească cerinţe specificate; 

— de asemenea, poate servi ca o bază pentru evaluarea producătorului în ceea ce priveşte 

capabilitatea sa în sudare.   

Pentru îndrumări generale pentru alegere şi utilizare, a se vedea ISO 3834-1, ţinând seama că 

pentru sudarea electrică prin presiune sunt specificate numai cerinţe de calitate complete şi 

elementare. Anexa A dă o comparaţie sumară a cerinţelor de calitate specifice pentru sudarea 

electrică prin presiune din această parte a ISO 14554 şi din ISO 14554-2.   

Ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standarde europene și internaționale preluate de ASRO (comitetul tehnic CT  

39 – Sudare și procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii 

în ianuarie 2016 
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14-15.04.2016  - Conferința ASR “Sudura 2016”, Pitești, România, http://www.asr.ro  

10-12.05.2016  - Conferința și expoziția internațională de pulverizare termică, Shanhai, China, 

www.dvs-ev.de/itsc2016 

11-12.05.2016 - A 4-a Conferință europeană “Join Trans”, Halle, Germania http://

www.jointrans.eu 

01-04.06.2016 - Expoziția internațională pentru prelucrarea metalelor, sudură şi robotică, 

Metal Show, București, România, http://metalshow.ro/ 

02-03.06.2016 - A 8-a ediție a Conferinței internaționale de tehnologii inovative pentru 

îmbinarea materialelor avansate (TIMA), Timișoara, România, http://www.isim.ro/tima 

13-15.06.2016 - Conferința internațională de Tehnologii avansate în sudură, Kiev, Ukraina, 

http://www.esetnod32.ru/.ml   

18-23.06.2016 - A 4-a ediție a Concursului internațional de sudură, ArcCup, Beijing, China, 

http://www.inwsa.org 

10-15.07.2016 - A 69-a Adunare Anuală a Institutului Internațional de Sudură (IIW), 

Melbourne, Australia, http://www.iiw2016.com/ 

19-20.09.2016 - Congresul DVS 2016, Leipzig, Germania, http://www.dvs-congress.de/2016 

06-07.10.2016 - Conferința anuală a ASR a coordonatorilor sudării, Galați, România, http://

www.asr.ro  

 

 

 

 

Filialele ASR Timișoara și ASR București au organizat workshop-ul “Sudarea materialelor 

plastice”: la Timișoara, în 24.03.2016, în colaborare cu ISIM; la București, în 31.03.2016, în 

colaborare cu Universitatea Politehnica București și ANTU CONSULTING S.R.L. București. La 

fiecare dintre aceste manifestări au participat peste 35 de persoane. Programul a cuprins: 

1. Standardizarea în domeniul sudării materialelor plastice (P. Țenchea; C. Negrilă) 

2. Aspecte ale activității de formare și calificare a sudorilor și operatorilor pentru sudarea 

materialelor plastice (Florica Dumitrașcu; D. Dumitrașcu) 

3. Cerințe minime ale ghidului EWF pentru educația, examinarea și certificarea sudorului 

european pentru materiale plastice (D. Dehelean; P. Țenchea) 

4. Particularități ale managementului calității conform ISO 9001:2015 într-o întreprindere în 

care se sudează materiale plastice (P. Țenchea). 

Cu ocazia acestui workshop au avut loc și demonstrații de sudare a materialelor plastice: 

- La Timișoara: ISIM (sudare prin electrofuziune, sudare cu ultrasunete, sudare cu laser). 

- La București: ROMITALDO S.R.L., IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII S.R.L. Bucureşti     

 (sudare geomembrane prin procedeele: cu pană încălzitoare şi prin extrudare), VALROM   

Industrie, ANTU CONSULTING S.R.L., ROWALT S.R.L. 

În continuarea workshop-ului de la București, a avut loc o ședință deschisă a comitetului 

tehnic de standardizare ASRO/CT 39, Sudare și procedee conexe, în care s-au definitivat 

traducerile a trei standarde europene: SR EN 16296:2013, SR CEN/TS 16892:2016, și SR 

EN 13067:2013. 

 

 

Adresat domeniului prelucrării metalelor, Metal Show 2016 revine în perioada 1 – 4 iunie în 

Pavilionul Central al Complexului Romexpo-București. Cu două luni înainte de deschiderea 

târgului, suprafața ocupată de firmele expozante este cu 50% mai mare decât la ediția de anul 

trecut. Peste 5.000 mp, 70 de expozanți și 50 utilaje în funcțiune pe parcursul a patru zile de 

târg își așteaptă vizitatorii. Printre firmele de sudură care și-au confirmat până în prezent 

participarea se numără: BND CONS, CM METAL TRADING, DETOP, DUCTIL, DYNALOG, 

GENERAL NUMERIC, LINDE GAZ, PLASMASERV, RYWAL RHC, ROBCON, SIAD ROMÂNIA și 

ASOCIAȚIA DE SUDURĂ DIN ROMÂNIA. 

Pentru mai multe detalii, accesati: www.metalshow.ro.  

Manifestări tehnico-științifice 2016 

Workshop “Sudarea materialelor plastice” organizat de Filialele  ASR Timişoara şi Bucureşti 

Metal Show 2016 , Romexpo—București, 1-4 iunie 2016 

Filialele ASR 

Timișoara și 

București 

http://www.metalshow.ro

