
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Viaţa confirmă an de an producerea unor avarii cu diferite consecinţe în toate domeniile tehnice. În general 
avariile se produc din necunoaşterea cauzelor şi mecanismelor de producere a acestora. Prevenirea şi evitarea 
producerii acestora se poate realiza prin cunoaşterea mecanismelor de cedare, cunoaşterea diferitor avarii 
produse de-a lungul timpului în diverse domenii tehnice (chimic, petrochimic, termoenergetic, automobile, 
metalurgie, industria cimentului, etc.) şi pe diferite tipuri de componente (precum elemente sudate, turnate, 
forjate, arbori, matriţe, etc.). 
 
 

 

Analiza şi prevenirea avariilor pornind încă din stadiul de proiectare, fabricaţie, punere în funcţiune şi în 
operarea în timpul serviciului poate să ofere rezolvarea problemelor reale care pot să apară în toate domeniile 
tehnice susmenţionate. Pentru acesta ISIM propune un curs de analiza şi prevenirea avariilor, care se 
bazează pe următoarele elemente:    
• rezolvă problemele clienţilor prin evitarea potenţialelor surse de avarii; 
• cursul este dezvoltat pe baza celor mai noi, moderne şi actuale cunoştinţe; 
• cursul este însoţit de peste 500 de figuri reprezentative şi peste 200 de exemple din toate domeniile 

tehnicii;  
• cursul permite realizarea de economii potenţiale la clienţi prin evitarea costurilor rezultate în urma 

avariilor; 
 

 
• chimic, petrochimic termoenergetic, automobile, metalurgie, industria cimentului, construcţii metalice, etc.; 
• acest curs s-a prezentat deja la AERPECHIM Piteşti, CET Rovinari şi Petrotub Roman;  

 

 
• cursul reprezintă o sinteză, clară succintă şi foarte directă pentru înţelegerea subiectelor abordate; 
• durata unui curs este de 5 zile a 8 ore/zi; 
• modul de prezentare va fi interactiv şi se va face de în PowerPoint; 
• condiţii de participare: minim 5 cursanţi, fie la sediul ISIM, fie la sediul firmei; 
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