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Cea de a 72-a Adunare anuală a Institutului Internaţional de 
Sudură 

 

 

 

 

 

În perioada 7-12 iulie 2019 a avut loc la Bratislava (Slovacia), în organizarea Institutului 
de Sudură VUZ, cea de a 72-a Adunare anuală a Institutului Internaţional de Sudură 
(IIW), o acțiune științifică şi tehnică de mare dimensiune la care au participat cca. 700 
persoane din cele peste 50 țări membre ale IIW. 
La Adunarea Generală a IIW care a avut loc cu această ocazie, ASR, care este membru 
al IIW, alături de ISIM Timişoara, a fost reprezentată de dnii Răzvan Bătrînu, președinte 
şi  Dorin Dehelean, director executiv. 
 
 
 
 
 
 

 

În cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului, dl. Dorin Dehelean (ASR) a 
înmânat domnului Ray Shook, fost director general al Asociației de Sudură din SUA 
(AWS),  premiul IIW „Chris Smallbone”, premiu inițiat de asociațiile de sudură din 
Bulgaria, Grecia, Romȃnia şi Serbia.  
În același cadru, domnului Dorin Dehelean (ASR) i s-a înmânat Medalia „Josef Cabelka” 
a  Institutului de Sudură VUZ Bratislava și a Asociației Slovace de Sudură. 
Cu ocazia Adunării anuale a IIW s-au întâlnit în ședințe de lucru comisiile şi grupele de 
lucru ale IIW, precum şi Organismul Internațional de Autorizare IAB pentru calificare şi 
certificare.  
A avut loc, totodată, conferința internațională a IIW care a avut ca tematică principală 
sudarea în industria automotivă.  

Informații despre activitatea Institutului Internaţional de Sudură sunt disponibile la 

adresa http://iiwelding.org/ . 
 
 
 
 
În perioada 4-6 iulie 2019 Asociația de Sudură din România a participat la A-5-a 
Conferinţă Internaţională a Tinerilor Profesionişti din domeniul Sudării la Budapesta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferința a fost organizată de IIW Comunitatea Tinerilor Profesionisti împreună cu 
Universitatea Óbuda  şi Asociaţia Maghiară de Sudură, la acțiune participând  peste 35 
de tineri din  următoarele ţări : Coreea, Franţa, Germania, Israel, Polonia, România,  
Ucraina, Ungaria şi SUA. 

A 5-a Conferinţă Internaţională a Tinerilor Profesionişti 
din domeniul Sudării la Budapesta 
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În ziua de 30.07.2019 o delegație a ASR formată din dnii. Dorin Dehelean, director executiv şi Emeric 
Simon, membru în Consiliul Director şi președintele Sucursalei ASR Ploiești,  a avut o întrevedere cu 
dl. prof. Mihail Minescu, prorectorul Universităţii Petrol - Gaze (UPG) din Ploiești. 

Cu această ocazie a fost agreat un parteneriat ASR –UPG pentru organizarea la UPG Ploiești în 
perioada 23-24.04.2020 a Conferinței “Sudura 2020”, precum şi a acțiunilor complementare acestui 
eveniment. 
Se menționează că UPG este de mulți ani membru al ASR. Conferința “Sudura 2010” s-a desfășurat în 
anul 2010 la UPG Ploiești, ASR şi UPG fiind totodată parteneri la realizarea  proiectului de anvergură 
POSDRU  80/2.3/S/49718 “Parteneriat pentru formarea profesională continuă în vederea calificării/
recalificării”. 
 
 
 
 

La invitația Asociației Române pentru Echipamente sub Presiune (ARPE), ASR a participat prin 
reprezentanții săi, dnii. Răzvan Bătrînu, președinte, şi  Dorin Dehelean, director executiv, la 
evenimentul ARPE “Tendințe pentru noi proiecte in industria petrol-gaze, navală şi nucleară” care s-a 
desfășurat la București în ziua de 31.07.2019.  
 
 
 

 
 
 
 
La acest eveniment au participat reprezentanți ai unor companii şi instituții reprezentative din cele trei 
industrii, precum şi ai unor organisme centrale. Au fost abordate aspecte referitoare la investițiile 
viitoare în aceste sectoare importante, punându-se un accent deosebit pe necesitatea pregătirii 
personalului de specialitate. Directorul executiv al ASR a făcut cu această ocazie o prezentare a 
ofertei Centrului de formare al ASR pentru pregătirea şi calificarea personalului sudor, insistând 
asupra posibilității realizării unor acțiuni formative dedicate industriilor în discuție. 
Conducerile ARPE şi ASR şi-au exprimat interesul pentru dezvoltarea colaborării viitoare între cele 
două asociaţii.  
Detalii privind activitatea ARPE sunt accesibile la adresa http://arpe.ro/  . 
 
 
 
Sucursala ASR Sibiu şi Compa Sibiu a susţinut în cadrul stagiului de practică a studenţilor din anul 3 
de la profilul Inginerie din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu o prezentare a roboţilor de sudare 
CLOOS şi a proceselor de sudare de la secţia S220 Fabrica de Ansamble Mecano-Sudate. 
 
 

 

 

 

Studenţilor li s-a explicat modul de funcţionare a roboţilor de sudare MIG/MAG, cerinţele care trebuie 
să fie îndeplinite de sudurile realizate de roboţi, modul de programare a roboţilor şi li s-au prezentat 
beneficiile utilizării roboţilor de sudare, comparativ cu sudarea manuală: creşterea substanţială a 
productivităţii muncii, cu procente cuprinse între 200 şi 400 %; obţinerea unei pătrunderi mai bune şi 
a unei geometrii mai favorabile a sudurii (roboţii sunt dotaţi cu senzori de căutare a piesei şi de 
urmărire a rostului prin monitorizarea tensiunii arcului electric). 

 
 

 

Participarea ASR la evenimentul ARPE “Tendințe pentru noi proiecte in industria 
petrol-gaze, navală și nucleară” 

Parteneriat ASR – Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești pentru “Sudura 2020” 

Acţiune ASR la sucursala Sibiu 
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Standard european adoptat ca standard român prin metoda traducerii 
de ASRO (comitetul tehnic CT  72 – Aeronautică și spațiu), în 31 iulie 
2019 

SR EN 16602-70-39:2019, Asigurarea produselor proiectelor spațiale. Sudarea 
materialelor metalice pentru echipamentul de zbor 
Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european  
EN 16602-70-39:2018.  
Acest standard specifică cerințele referitoare la procesare și la asigurarea calității diferitelor 
tipuri de sudare a metalelor (manuală, automată, semimecanizată și mecanizată) pentru 
aplicații de zbor spațial. Standardul poate fi aplicat și activităților de sudare a echipamentelor de 
deservire la sol în legătură cu domeniul spațial și a modelelor de dezvoltare pentru echipamente 
de zbor. Acest standard acoperă toate procedeele de sudare utilizate pentru îmbinarea 
materialelor metalice pentru aplicații spațiale. Acestea cuprind, dar fără a se limita la ele:  

 sudarea cu arc electric în mediu protector de gaz cu electrod nefuzibil (GTAW)/în mediu de 
gaz inert cu electrod de wolfram (WIG) (TIG), (procedeul 14) 

 sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu protector de gaz (GMAW)/cu electrod 
fuzibil în mediu de gaz inert (MIG), (procedeul 13) 

 sudarea cu plasmă (PAW)/plasmă cu arc transferat (PTA), (procedeul 15) 
 sudarea cu fascicul de electroni (EBW), (procedeul 51) 
 sudarea cu laser (LBW), (procedeul 52) 
 sudarea prin frecare cu element activ rotitor (procedeul 43) 
 sudarea cu impulsuri magnetice (procedeul 442) 
 sudarea prin frecare cu mișcare liniară (procedeul 42) 
 sudarea prin frecare cu mișcare rotativă (procedeul 42) 
Numerele specifice ale procedeelor de mai sus sunt menționate conform standardului 
ISO 4063:2009. 

Acest standard nu detaliază fazele de definire și de preverificare a sudării, inclusiv abaterile 
admisibile de la proiect.  

Acest standard poate fi adaptat caracteristicilor și constrângerilor specifice ale unui anumit 
proiect spațial în conformitate cu ECSS-S-ST-00. 

Îmbinările sudate pentru aplicații spațiale sunt clasificate în trei clase după funcția și cerințele 
acestora, utilizând categorii de securitate și niveluri de sensibilitate.  

Îmbinările din clasa de securitate 1 sunt considerate critice și structurale. Defectarea unei 
îmbinări din clasa 1 conduce la o pierdere a navei spațiale, o pierdere de componente majore, o 
pierdere de vieți umane sau o pierdere a controlului navei spațiale. Îmbinările din clasa 1 fac 
obiectul celui mai înalt nivel de atenție în materie de acceptare, adaptat la criticitatea 
performanței, incluzând verificarea integrității interne și externe a sudurilor. 

Îmbinările din clasa de securitate 2 sunt necritice, dar structurale, defectarea lor putând reduce 
eficacitatea sistemului, dau nu să conducă la pierderea navei spațiale. Îmbinările din clasa 2 
necesită verificarea integrității (externe și/sau interne) a sudurilor  în funcție de aplicația 
prevăzută.    

Îmbinările din clasa de securitate 3 sunt necritice și nestructurale și sunt astfel alcătuite încât o 
defectare nu influențează alte elemente de zbor. Aceste îmbinări necesită o verificare minimă a 
integrității sudurilor, controalele fiind în principal vizuale.      

În funcție de material și de procedeul de sudare, prezența anumitor defecte și caracteristici în-tr
-o îmbinare sudată poate fi inevitabilă. Acceptabilitatea unor astfel de defecte sau caracteristici 
diferă în funcție de natura și dimensiunea lor și, în scopul inspecției calității, le sunt atribuite trei 
niveluri de acceptare (A, B sau C), după conformitatea cu cerințele componentei. Nivelul A 
reprezintă cerințele cele mai stricte și nivelul C cerințele cele mai puțin stricte, iar nivelul B este 
situat între nivelurile A și C.     

Verificarea produselor sudate ia în considerare cerințele și criteriile de acceptare ale acestui 
standard. Dacă se dovedește că acestea sunt insuficiente (sau prea stricte), poate fi necesară o 
adaptare în acord cu clientul.    
 
Corespondenţa dintre standardele europene și standardele internaționale la care se face referire 
şi standardele române este dată în anexa naţională NA, informativă. 
 

ing. dipl. Petru Țenchea, membru ASRO/CT 72  
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Manifestări științifice și tehnice 2019 

 

 
Licenţa în Ingineria sudării : 
Universitatea Politehnica Timișoara - Facultatea de Mecanică  
Universitatea Politehnica București - Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice  
Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Facultatea de Inginerie  
Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor  

Universitatea Ovidius Constanța—Facultatea de Inginerie Mecanică, Industriala și Maritimă  
Universitatea Craiova - Facultatea de Inginerieși Managementul Sistemelor Tehnologice – Drobeta – Turnu 
Severin  
Universitatea Dunărea de Jos din Galați - Facultatea de Inginerie  
Universitatea Gheorghe Asachi Iași - Facultatea de  Construcții de mașini și Management Industrial  

Masterat in domeniul sudarii: 
Universitatea Politehnica Timișoara - Facultatea de Mecanică—Procedee productive de sudare în mediu de 
gaze protectoare  
Universitatea Politehnica București— Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice—
Ingineria și managementul proceselor de sudare și control  
Universitatea Transilvania Brașov—Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor—Ingineria Sudarii Materialelor 
Avansate  
Universitatea Ovidius Constanța- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industriala și Maritimă—Calitate și 
certificare în Construcții Sudate  
Universitatea Tehnica Cluj Napoca - Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului—Sudarea și Asigurarea 
Calității Materialelor  
Universitatea Dunărea de Jos din Galați - Facultatea de Inginerie- Proiectare și simulare în ingineria sudării  
*Datele sunt extrase din lucrarea “Necesitatea armonizării specializărilor în domeniul sudării din învățământul superior românesc conform 
cerinţelor mediului industrial şi reglementărilor europene / internaţionale” prezentate de dl prof. Radu Iovanaş la Conferinta “Sudura 2019” 
Craiova. 

 
 
 

    

16-17.09.2019 DVS CONGRESS 
 Rostock,  

Germania 
http://www.dvs-ev.de/2019/ 

17-18.10.2019 

Conferința anuală a 
coordonatorilor 

sudării 

Sibiu, 

România 
www.asr.ro 

07-08.11.2019 TIMA19 

 

Timişoara, 

România 

  

tima@isim.ro  

26-28.11.2019 

Expoziția și 
Conferința “Oțelurile 

inoxidabile” 

Maastrich, 

Olanda 

http://www.stainless-steel-
world.net/ssw2019/the-stainless
-steel-world-conference-
exhibition-2019.html 

Situația actuală a specializărilor în domeniul sudării în universitățile din 
România* 

 


