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Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Bistrița
27-28.10.2022
Asociația de Sudură din România, în parteneriat cu SC COMELF SA Bistrița,
RAAL SA Bistrița, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Extensia Bistrița și
Sucursala ASR Bistrița, a organizat în perioada 27- 28 octombrie 2022 la
Bistrița Conferința anuală a coordonatorilor sudării.
La conferința care s-a desfășurat la sediul Extensiei Bistrița a Universității
Tehnice din Cluj-Napoca, au participat 85 de specialiști.
Conferința a fost onorată de participarea domnului Sorin Keller, președintele
în exercițiu al Institutului Internațional de Sudură, organizația mondială a
sudării la care ASR este membru.

Au participat, de asemenea reprezentanți ai Asociației Române de Examinări
Nedistructive AROEND, asociație parteneră a ASR, în frunte cu președintele
AROEND, domnul Cezar Ardeleanu.
Programul Conferinței a cuprins prezentarea a 19 lucrări cu caracter aplicativ,
o expoziție de echipamente de examinare nedistructivă, o ședință deschisă a
Comitetului Tehnic ASRO 39 „Sudare și procedee conexe”, precum și o vizită
la RAAL SA Bistrița, un producător de schimbătoare de căldură din aliaje de
aluminiu, recunoscut la nivel mondial.
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În cadrul conferinței a fost acordată o atenție specială pregătirii pentru
sudare, respectiv examinărilor nedistructive ale îmbinărilor sudate.
Atât participanții la conferință, cât și organizatorii acesteia au apreciat pozitiv
modul de desfășurare a conferinței și a acțiunilor conexe.
O contribuție deosebită la reușita acțiunii au avut-o, desigur, co-organizatorii
conferinței, respectiv sponsorii acesteia.

Ședința Consiliului Director al ASR
În ziua de 26.10.2022 a avut loc la sediul SC COMELF SA Bistrița ședința Consiliului
Director al ASR.

În cadrul ședințe au fost rezolvate probleme curente ale ASR și s-au stabilit
următoarele:
- ca urmare a retragerii unui membru al Consiliului Director este necesară
organizarea în data de 15.11.2022 în varianta online a Adunării Generale a ASR
pentru alegerea unui membru al acestui organism.
- conferința de sudură a ASR „Sudura 2023” va avea loc la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați în perioada 27-28.04.2023. Circulara 1 a Conferinței va
fi difuzată la începutul lunii noiembrie 2022.
- s-a acceptat invitația Asociației Germane de Sudură DVS pentru a participa cu o
echipă de sudori cu vârsta sub 21 ani la Concursul Internațional de Sudură care se
va desfășura cu ocazia Târgului de Sudare și Tăiere de la Essen (Germania) în luna
septembrie 2023 .

Masa rotundă “Rolul Institutului Internațional de Sudură
organizația mondială conducătoare în domeniul sudării și al lipirii”

–

În ziua de 26.10.2022 s-a desfășurat la Bistrița masa rotundă “Rolul Institutului
Internațional de Sudură – organizația mondială conducătoare în domeniul sudării și
al lipirii”, acțiune la care au participat membri ai Consiliului Director al ASR și
conducători ai unor întreprinderi din Bistrița.

Acțiunea a fost moderată de dl. Sorin Keller, președintele în exercițiu al Institutului
Internațional de Sudură, care a făcut în deschiderea evenimentului o prezentare a
Institutului Internațional de Sudură și a obiectivelor acestuia.
A urmat o sesiune de întrebări și discuții din care s-a relevat interesul conducerii ASR
și al reprezentanților industriei de a dezvolta participarea la acțiunile IIW.
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STANDARDE EUROPENE / INTERNAȚIONALE ADOPTATE INIȚIAL PRIN
FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE S-A
PUBLICAT VERSIUNEA ROMÂNĂ
SR EN ISO 15614-7:2020—Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 7:
Încărcare prin sudare
Data aprobării: 31.03.2020
Data traducerii: 31.08.2022
SR EN 10315:2007—Metodă de rutină pentru oțeluri înalt aliate prin spectrometrie de
fluorescență de raze X (SFRX) cu ajutorul unei metode de corecție .
Data aprobării: 31.01.2007
Data traducerii: 31.08.2022
SR EN 10315:2007—Metodă de rutină pentru oțeluri înalt aliate prin spectrometrie de
fluorescență de raze X (SFRX) cu ajutorul unei metode de corecție.
Data aprobării: 31.01.2007
Data traducerii: 31.08.2022

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE INTERNAȚIONALE ISO/
IEC APROBATE (CT 40 Examinări nedistructive)
EN ISO 17636-1:2022—Non-destructive testing of welds - Radiographic testing Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2022)

PROIECTE DE STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE
EUROPENE CEN / CENELEC, IEC și ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE.
prEN ISO 11611 Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO/DIS
11611:2022)
prEN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO/DIS 15613:2022)
prEN ISO 15614-11 Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (ISO/DIS
15614-11:2022) dea: 2022-10-26
prEN ISO 9455-1 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 1: Determination of nonvolatile matter, gravimetric method (ISO/FDIS 9455-1:2022)
prEN ISO 9455-17 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation
resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues (ISO/DIS 945517:2022)
ISO/DIS 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials — Qualification based on a pre-production welding test
ISO/DIS 15614-11 Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials — Welding procedure test — Part 11: Electron and laser beam welding
ISO/DIS 9455-17 Soft soldering fluxes — Test methods — Part 17: Surface insulation
resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues
Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte
poate face observații orice persoană fizică sau juridică, la adresa asro@asro.ro
Proiectele pot fi obținute de la ASRO precizând indicativul și titlul proiectului. Termenul
limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de
termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect
Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39, CT 40, CT 42, ASRO
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Ședință deschisă a Comitetului Tehnic ASRO 39 „Sudare și
procedee conexe”
Cu ocazia conferinței ASR a coordonatorilor sudării a avut loc o ședință deschisă a
Comitetului Tehnic de standardizare ASRO 39 “Sudare și procedee conexe”, unde au
fost prezenți o parte din membrii comitetului tehnic precum și o serie de invitați care
au participat și la lucrările conferinței.
Ordinea de zi a fost:
1. Prezentare generală a familiei de standarde SR EN 1090 și adoptarea prin
elaborarea versiunii române a raportului tehnic CEN/TR 17052: 2017 care prezintă
linii directoare pentru implementarea SR EN 1090-1+A1:2012. Traducerea a fost
realizată de dna Florica Dumitrașcu - Președinte CT 39.
2. Programul de lucru al CT 39 pentru ultimul trimestru 2022 și primul trimestru
2023 - prioritizare în funcție de cerințele pieței. Prezentarea a fost realizată de dna
Cristina Popa - secretar expert tehnic ASRO pentru CT 39.
3. Elaborarea bazei terminologice aferente CT 39 - abordare, etape. Prezentarea a
fost realizată de dna Cristina Popa - secretar expert tehnic ASRO pentru CT 39.
Traducerea CEN/TR 17052: 2017 va fi aprobată în luna noiembrie 2022.

Întâlnire la proiectul DIGIGREEN
Federația Europeană de Sudură (EWF) împreună cu consorțiul DIGIGREEN Project sau întâlnit la Universitatea din Ljubljana pentru a urmări lucrările depuse în acest
prim semestru având ca punct principal pe agenda de lucru alfabetizarea digitală.
Prezentările și workshop-urile oferite în cadrul întâlnirii de către parteneri încurajează
brainstorming-ul și îmbogățește calea proiectului spre trecerea de la fabricație la
fabricație digitală și verde.

Din partea ASR au participat la această întâlnire dna Anamaria Feier, dl Mircea Vișescu
și dl Dănuț Savu.

Manifestări științifice și tehnice
08—10.11.2022

FABTECH 2022

Atlanta
SUA

https://fabtechexpo.com

24—25.11.2022

A 13-a Conferință
Internațională TIMA 2022

Timișoara
România

https://www.isim.ro/
tima

27—28.04.2023

Conferința ASR ”Sudura 2023”

Galați
România

www.asr.ro
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