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Concursul internațional de sudură „ARC CUP 2016” a fost organizat de Beijing ARC 

Xingxing Science & Technology Co., Ltd, în perioada 18-26 iunie 2016 la Beijing fiind 

destinat persoanelor sub 35 de ani, menit să promoveze sudura și lucrul în echipă.  

La acest concurs România a fost reprezentată de 6 sudori concurenți de la Şantier 

Naval Damen Galaţi (Daniel Pintilie, Ștefan Nichifor, Bogdan Ghiță, Marius Daniel 

Neagu, Florin Angheluță, Adrian Gheorghiță), însoțiți de domnul Mihaiel Nanu care a 

asigurat asistența sudorilor și domnul Marius Daniel Calmuc în calitate de 

coordonator echipă și președinte al  comitetului de juriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participarea echipei României a fost meritorie, obținând următoarele premii: 

Locul 1 – Clasamentul pe echipe “TEAM GOLD WINNER”; 

Locul 1 – Florin Angheluță - procedeul WIG 141, probe individuale seniori  

Locul 2 – Adrian Gheorghiță - procedeul WIG 141, probe individuale juniori  

Locul 3 – Daniel Pintilie - procedeul MMA 111, probe individuale seniori  

Locul 3 – Ștefan Nichifor - procedeul MMA 111, probe individuale juniori  

Locul 3 – Marius Daniel Neagu - procedeul MAG 135, probe individuale seniori  

Asociația de Sudură din România felicită echipa României pentru aceste rezultate la 

care se adaugă succesul obținut la concursul european de sudură WELDCUP 2015 

din Anglia.  

Toate acestea nu ar fi putut fi posibile fără sprijinul Șantierului Naval Damen Galați 

la care sudorii își exercită meseria și, mai ales, al Centrului de Formare Profesională, 

prin doamna Luminița Gherghe și maistrul Daniel Rarinca care le-a servit ca 

instructor și i-a îndrumat pe tot parcursul instruirii.  
 

 

Echipa României - câștigătoare a Concursului internațional de sudură 

"ARC CUP 2016", Beijing, China 
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În cursul acestei luni a apărut numărul 2/2016 al revistei Sudura. Acest număr cuprinde 

următoarele articole: 

- V. Micloși: Influenţa lungimii rândului asupra valabilităţii procedurilor de sudare, în 

condiţiile particulare ale sudurilor de reparare 

- D.M. Iovănaș, C. Toma, R. Iovănaș: Reducerea consumurilor de material de adaos 

utilizând sudarea robotizată MAG Tandem cu două sârme, comparativ cu sudarea SAW + 

MAG  

- J. Bruckner, G. Posch, G. Dzomba, S. Höglinger: TPS/i – Noi posibilităţi şi procedee pentru 

industria automobilelor 

- R. Iovănaș: 35 de promoţii de „SUDURĂ” la Universitatea TRANSILVANIA din Braşov – 

Inginerie şi cercetare. 
De asemenea, în acest număr al revistei sunt prezentate informații pentru membrii 

asociației despre evenimentele organizate de ASR la Piteşti în luna aprilie 2016,  

programul de şcolarizare al ASR - semestrul 2 / 2016, membrii ASR prezenţi la expoziţia 

Metalshow 2016, ofertele ASR pentru cursul de inginer sudor internaţional/european și 

proiectant internaţional de structuri sudate, calendarul manifestărilor științifice ș.a. 

Membrii ASR sunt invitați să vizualizeze revista SUDURA de pe website-ul ASR www.asr.ro 
 

 

 
 

Asociația de Sudură din România organizează în perioada septembrie 2016  - mai 2017 o 

nouă serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea 

diplomei de inginer / tehnolog / specialist sudor internațional / european pentru care au 

început înscrierile. Aceste cursuri se desfășoară în sistem de videoconferință, fără 

scoatere din producție a cursanţilor (orele de curs fiind programate în zilele de vineri după-

masa și sâmbătă dimineața) în diferite locații din țară. Până în prezent s-au înscris 

participanți pentru centrele București, Sibiu, Cluj Napoca și Timișoara. 

Pentru a se putea organiza un centru de curs este nevoie de înscrierea a minim 10 

cursanți pentru locația respectivă. 

Membrii ASR beneficiază de o reducere de 5% a taxei de curs, reducere care se aplică și în 

cazul participării mai multor cursanți de la aceeași întreprindere. 

Oferta detaliată a cursurilor este disponibilă la www.asr.ro  

 

 

 
 

Filiala ASR Ploiești împreună cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești invită membrii ASR 

și specialiști din zonă să participe în ziua de 1 iulie 2016 la Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești, la prezentarea noului tip de simulator de sudare pentru antrenamentul sudorilor 

SOLDAMATIC AUGMENTED REALITY. 

Realitatea augmentată este o tehnologie de ultimă oră, o viziune artificială proiectând 

pentru a realiza o experiență realistă de formare/antrenament. Această tehnologie 

combină incitant obiectele reale cu cele virtuale generate de computer, imagini pentru a 

crea o noua "realitate mixtă" în timp real. 

Această întâlnire constituie un prilej de informare și explorare a unor parteneriate de 

colaborare în acest domeniu. 

A apărut revista SUDURA nr. 2 /2016 

Au început înscrierile la cursurile ASR de inginer / tehnolog / specialist sudor 

internațional / european  

Prezentarea noului tip de simulator de sudare SOLDAMATIC la Universitatea Petrol-Gaze 

din Ploiești 

http://www.asr.ro
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SR EN 12814-5:2001, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 5: Examinarea macroscopică 

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

EN 12814-5:2000. 

Standard specifică debitarea şi pregătirea epruvetelor şi condiţiile de efectuare a examinării 

macroscopice a epruvetelor. 

Încercarea este aplicabilă îmbinărilor sudate realizate din materiale termoplastice umplute 

sau neumplute, utilizând următoarele procedee: sudare cu gaz cald (cu duză rotundă, cu 

duză rapidă, cu pană încălzitoare); sudare prin extrudare; sudare cu element încălzitor (cap la 

cap, cu şa, cu manşon, cu pană încălzitoare); sudare prin electrofuziune (cu manşon, cu şa). 

SR EN 12814-8:2003, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 8: Cerințe 

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

EN 12814-8:2001. 

Standardul furnizează cerinţe pentru încercările efectuate pe semifabricate din materiale 

termoplastice sudate. Alegerea metodei (metodelor) de încercare adecvate se recomandă să 

fie efectuată în conformitate cu tipul specific şi aplicaţia produsului sudat.  

Rezultatele încercărilor depind de condiţiile de fabricaţie pentru epruvete şi de condiţiile de 

încercare. De aceea, ele pot fi raportate numai la comportarea produsului sau pot fi utilizate 

numai pentru proiectarea unei structuri, în cazul în care condiţiile de încercare pot fi 

raportate la condiţiile de funcţionare.  

SR EN 13100-1:2001, Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din 

materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală 

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

EN 13100-1:1999. 

Standardul tratează examinarea vizuală a sudurilor din materiale termoplastice: condiţiile de 

examinare şi echipamentul utilizat; personalul; examinarea vizuală a pregătirii îmbinării, în 

timpul sudării și examinarea vizuală a sudurii terminate; raportul de încercare.  

SR EN 14728:2005, Imperfecțiuni în îmbinările sudate din materiale termoplastice. 

Clasificare  

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

EN 14728:2005 și înlocuiește STAS 12825-90. 

Standardul specifică o clasificare şi o descriere a imperfecţiunilor care pot fi întâlnite în 

îmbinările sudate din materiale termoplastice și se aplică următoarelor procedee de sudare: 

sudare cu element încălzitor; sudare prin electrofuziune; sudare cu gaz cald; sudare prin 

extrudare. 

Standardul se aplică următoarelor grupe de materiale: PVC-C; PVC-U, inclusiv PVC-NI, PVC-RI, 

PVC-HI; PP, inclusiv PP-B, PP-H, PP-R; PE; PVDF; ECTFE; FEP; PFA. 

Acest document nu se referă la căutarea posibilei influenţe a acestor imperfecţiuni asupra 

comportării îmbinărilor în relaţie cu diferitele tipuri de solicitări cărora le pot fi supuse 

acestea sau asupra metodei de prevenire a unor astfel de imperfecţiuni. De aceea, acesta nu 

poate fi utilizat pentru acceptarea sudurilor, care este definită în standarde de niveluri de 

calitate. În acest document sunt luate în considerare numai imperfecţiunile care constituie 

discontinuităţi ale materialelor sau modificări ale formei, specificându-se tipul, forma şi 

poziţiile acestora, fără se a indica totuşi originea sau cauzele acestora.  

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 februarie 2016 
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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  

11-14.10.2016 - A 10-a Conferință Internațională despre tendințe în cercetare și sudură, 

Tokyo, Japonia, http://jweld.jp 

14-17.10.2016 - Târgul Tehnic Internațional București (T.I.B.), București, România, http://

www.tib.ro/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestări tehnico-științifice 2016 

Metalshow 2016 -  o ediţie de succes! 

Conferința anuală a coordonatorilor sudării 

Galați, 6-7 octombrie 2016 

 

 

Între 1 şi 4 iunie 2016 în Pavilionul Central din Romexpo București , sub sloganul “Meet 

the Metal Technology” a avut loc cea de a doua ediţie a METAL SHOW, un eveniment 

dinamic şi complex dedicat specialiştilor din industria metalelor. 

METAL SHOW 2016, a cunoscut o dezvoltare record şi a adus în atenţia specialiştilor 

inovaţii tehnologice în premieră pentru România, devenind astfel evenimentul anului 

pentru industria de prelucrare a metalelor, sudurii şi roboticii. 

Timp de patru zile Pavilionul Central din Romexpo s-a transformat într-o adevărată Arenă 

Tehnologică în cadrul căreia au putut fi urmărite de cei peste 2400 de vizitatori cele mai 

noi şi mai performante maşini şi echipamente, inovaţii, demonstraţii şi aplicaţii Live. 

La expoziție au fost prezente 97 de companii din România, Bulgaria, Elveţia, Germania, 

Italia, Luxemburg, Republica Cehă şi Turcia, iar suprafața expozițională ocupată fiind de 

6500 mp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul expoziției au fost prezentate peste 50 de utilaje în funcţiune pe care au fost 

realizate demonstraţii LIVE. De asemenea, au fost organizate diverse conferinţe care au 

oferit soluţii pentru creşterea competitivităţii firmelor din România și un “Job Corner”, un 

spaţiu special amenajat prin care angajatorii au putut să-şi prezinte ofertele de locuri de 

muncă, iar solicitanţii şi-au putut depune CV-urile. 

Detalii despre eveniment se găsesc la adresa www.metalshow.ro 

Asociația de Sudură din România, în calitate de 

partener al evenimentului, a avut un stand 

propriu în cadrul târgului. Printre firmele 

expozante au fost și membri ASR care și-au 

expus diferite produse, dintre cele mai 

reprezentative fiind următoarele: invertorul 

TransPocket 150 (CM METAL TRADING SRL 

Timișoara), echipamentul de sudare DIGI WAVE 2  

 

 

 

 

cu sistemul de monitorizare SWAN (DUCTIL SA Buzău), aparatul de sudare  KRONOS 

(Electroconex Echipamente Industriale SRL Tg. Jiu), butelia de 300 bar cu robinetul 

multifuncţional EVOS Ci (Linde Gaz România SRL Timișoara), mașina de 

tăiere Sapphire  (Plasmaserv SRL Tg. Mureș), noua gamă de instalații de sudare CLOOS 

Qineo QinTron (Robcon SRL Timișoara), sistemul 3D de prindere prin cleme Demmeler 

(Rywal RHC România SRL Brașov), gama de gaze pure și amestecuri de gaze STARGAS 

(Siad România SRL București). 


