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Webinar ASR—„Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de
pregătire pentru sudare prin optimizarea procesului de dedebitare”
În data de 3.12.2021 ASR a organizat împreună cu partenerul său Plasmaserv Târgu-Mureș și
Hypertherm Europe B.V., Olanda webinarul “Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de
pregătire pentru sudare prin optimizarea procesului de debitare “
Webinarul a fost susținut de dl. Costin Ionescu, Strategic Account Manager – EMEIA
Hypertherm Europe B.V., Olanda.

În cadrul webinarului au fost prezenți peste 60 de participanți fiind abordate probleme legate
de implicațiile debitării asupra întregului flux de fabricație, blocajele frecvente în fluxul de
producție, corelate cu procesul de debitare , măsurile pentru îmbunătățirea performanțelor
debitării în industria Construcțiilor și selecția optimă a tehnologiei de debitare.

Sucursala Cluj

CONFERINȚA ASR ”SUDURA 2022”
CLUJ-NAPOCA, 07-08.04.2022
Webinar - organizat de ASR Cert Pers
În data de 15 decembrie a.c. a avut loc al 2-lea webinar organizat de ASR CertPers referitor la
calificarea ca Proiectant Internațional de Structuri Metalice Sudate.
În cadrul webinarului au fost prezentate trei lucrări, “Considerații referitoare la proiectarea
îmbinărilor sudate”, prezentată de dl Horia Dașcău, “Procesul de luare a deciziilor în detalii critice
specifice structuri sudate încărcate dinamice. Cerințe de calitate referitoare la calificarea ca
Proiectant Internațional de Structuri

Metalice Sudate”, prezentată de dl Radu Băncilă,

“Particularitățile structurilor sudate din table groase în construcția de poduri”, prezentată de dl
Francisc Tusz.
Apariția unor materiale noi eficiente, a unor procedee de sudare inovative, complexitatea noilor
standarde europene din domeniul sudării, cerințele ridicate referitoare la calitatea îmbinărilor
sudate, concomitent cu asigurarea siguranței acestora în exploatare, formele estetice tot mai
deosebite,

presiunea

termenelor

scurte

de

execuție

conduc

la

necesitatea

abordării

multidisciplinare a domeniului sudării. La ora actuală colaborarea între proiectantul de
construcții metalice sudate și inginerul specialist sudor este esențială.
În cadrul webinarului au fost prezentate și dezbătute
formulate

unele

recomandări

cu

caracter

general

problemele de mai sus și
în

domeniul

concepției

si

au fost
execuției

construcțiilor metalice sudate.
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Standarde/Proiecte de standarde în curs de dezvoltare
ISO/CD 3581 -Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of
stainless and heat-resisting steels — Classification
ISO/DIS 12153 - Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas shielded and nongas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys — Classification
ISO/DIS 14172.2 - Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding
of nickel and nickel alloys — Classification
ISO/DIS 18274 - Welding consumables — Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid
wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys — Classification
ISO/FDIS 4136 - Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile test
ISO 4761 - Non-destructive testing of welds — Phased array ultrasonic testing (UT-PA) for thinwalled steel components — Acceptance levels
ISO/DIS 5173 - Destructive tests on welds in metallic materials — Bend tests
ISO/PRF 9016 - Destructive tests on welds in metallic materials — Impact tests — Test
specimen location, notch orientation and examination
ISO/DIS 17405 - Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Technique of testing claddings
produced by welding, rolling and explosion
ISO/DIS 17636-1 - Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 1: X- and
gamma-ray techniques with film
ISO/DIS 17636-2- Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 2: X- and
gamma-ray techniques with digital detectors
ISO/PRF 17639 - Destructive tests on welds in metallic materials — Macroscopic and
microscopic examination of welds
ISO/AW1 1089 - Electrode taper fits for spot welding equipment — Dimensions
ISO/DIS 10447 - Resistance welding — Testing of welds — Peel and chisel testing of resistance
spot and projection welds
ISO/DIS 18278 - Resistance welding — Weldability — Part 1: General requirements for the
evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials
ISO/DIS 18595 - Resistance welding — Spot welding of aluminium and aluminium alloys —
Weldability, welding and testing
ISO/DIS 4063 - Welding, brazing, soldering, cutting, mechanical joining and adhesive bonding
— Nomenclature of processes and reference numbers
ISO/DIS 25901-2 - Welding and allied processes — Vocabulary — Part 2: Health and safety
ISO/AWI 9012 - Gas welding equipment — Air-aspirated hand blowpipes — Specifications and
tests
ISO/DIS 15615.2 - Gas welding equipment — Acetylene manifold systems for welding, cutting
and allied processes — Safety requirements in high-pressure devices
ISO/AWI 10882-1 - Health and safety in welding and allied processes — Sampling of airborne
particles and gases in the operator's breathing zone — Part 1: Sampling of airborne particles
ISO/AWI 10882-2 - Health and safety in welding and allied processes — Sampling of airborne
particles and gases in the operator's breathing zone — Part 2: Sampling of gases
ISO/CD 25980 - Health and safety in welding and allied processes — Transparent welding
curtains, strips and screens for arc welding processes
ISO/CD 15611 - Specification and qualification of welding procedures for metallic materials —
Qualification based on previous welding experience
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A apărut Revista SUDURA 4/2021
În cursul lunii decembrie 2021 a apărut numărul 4 al revistei
Sudura.
Acest număr cuprinde următoarele articole:

▪

Cum se tratează o structură sudată fisurată – Aplicarea

parametrilor mecanicii ruperii la evaluarea integrității
structurale—A. Sedmak, L. Jeremić, N. Milovanović, S. Sedmak,
N. Milošević

▪

Matricea de competențe aplicabilă în dezvoltarea

profesională a profesorilor/instructorilor din domeniul
Sudării—S. Nogueira, E. Margeta, Z. Habek

▪

O triplă trecere a ștafetei: tehnologie, eroism și mentorat -

D. Landon
Revista este transmisă membrilor ASR cu cotizația achitată la zi.
Abonamente pentru revistă pot fi făcute la Secretariatul ASR.

Cotizaţiile ASR pentru anul 2022

Cotizația pentru persoanele juridice se reduce cu 20% faţă de valorile de mai sus dacă achitarea acesteia se face până la
data de 28 februarie. Cotizaţia pentru firmele aparţinând aceluiaşi grup (prin acţionariat sau prin declaraţie de apartenenţă)
se reduce cu 25% faţă de valorile din tabel.
Cotizația pentru membrii activi angajați care optează pentru revista tipărită se reduce la 100,00 lei dacă aceasta se achită
până la data de 31 martie.
Aceste cotizații au fost aprobate de Adunarea Generală a ASR din 22 aprilie 2021.

Manifestări științifice și tehnice
07—08.04.2022

Conferința ASR ”Sudura 2022”

27—29.04.2022

SICT 2022
Surfaces, Interfaces and
Coatings Technologies
International conference

17 –22.07.2022

A 75-a Adunare Anuală și
Conferință Internațională a
IIW
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