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Dr. ing. Clara Boarna ( 1934 – 2012)
In ziua de 8.02.2012 a incetat din viata colega noastra dr. ing. Clara Boarna.
Disparitia sa reprezinta o mare pierdere pentru ASR, respectiv pentru intreaga
comunitate profesionala a sudarii.
S-a nascut la data de 04.02.1934 la Timisoara unde a urmat in perioada 1941-1948
Scoala primara si gimnaziul unic si, dupa aceea, pana in anul 1952, Scoala medie
tehnica telecomunicatii CFR din Timisoara.
A absolvit in anul 1957 Facultatea de Electrotehnica a Institutului Politehnic
Timisoara fiind repartizata la Sectia de sudura a Bazei de cercetari stiintifice a
Academiei din Timisoara in colectivul condus de acad. Cornel Miklosi. Aici a devenit
intr-un timp scurt un component de baza al scolii de sudura create in jurul acestuia,
continuata apoi de acad. Traian Salagean.
Odata cu infiintarea in anul 1970 a Centrului de sudura si incercari la oboseala CSIO
Timisoara, devenit ulterior Institutul de Sudura si Incercari de Materiale ISIM
Timisoara isi continua activitatea la aceasta institutie de unde iese la pensie in anul
1990. In decursul timpului la ISIM a ocupat functia de cercetator principal, sef sector,
sef laborator si membru CTE.
De numele sau sunt legate realizari deosebite ale ISIM ca, de exemplu, sudarea
sinelor de cale ferata, elaborarea „Sistemei de echipamente de sudare”, conceperea,
proiectarea, realizarea si implementarea seriilor de masini de sudare prin presiune,
respectiv taiere termica, promovarea cercetarii si dezvoltarii procedeelor
Dr. ing. Clara Boarna
neconventionale de sudare (sudare prin frecare, sudare cu energie inmagazinata,
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sudare cu fascicul de electroni etc.).
Dupa pensionare si-a dedicat intreaga energie dezvoltarii Asociatiei de Sudura din
Romania al carui membru fondator si director executiv a fost. Cu o tenacitate
remarcabila a elaborat regulamentele de functionare ale asociatiei, a coordonat
legatura cu filialele ASR si a condus colectivele de organizare a conferintelor anuale
ale ASR. A organizat si participat cu placere la o serie de deplasari ale membrilor ASR
la expozitii de sudura in Austria, Germania, Italia.
Contributiei sale directe i se datoreaza aparitia continua timp de peste 20 ani, la un
inalt nivel calitativ, a revistei Sudura al carui redactor responsabil a fost pana la
moarte.
Pentru meritele sale deosebite Asociatia de Sudura din Romania i-a conferit titlul de
„membru de onoare”, acordandu-i, totodata, medalia „Acad. Cornel Miklosi”, cea mai
inalta distinctie a asociatiei.
Competenta sa profesionala, perseverenta, tenacitatea si eficienta activitatii sale,
Bv. Mihai Viteazu, 30 precum si comportamentul sau deosebit au fost apreciate de a lungul timpului de
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colaboratorii sai care ii vor pastra o amintire vie.
Tel: +40 256 200041, Simpatia si respectul de care s-a bucurat au fost exprimate si prin numarul mare de
fosti colegi din Timisoara si Arad care au condus-o pe ultimul drum in ziua de
+40 742 026121
11.02.2012, in ciuda conditiilor meteorologice extrem de nefavorabile. Majoritatea
Fax:+40 256220366 filialelor ASR au participat la acest trist eveniment prin transmiterea unor coroane de
flori sau mesaje de simpatie si tristete.
E-mail: asr@asr.ro
Secretariatul ASR
www.asr.ro

Seminarii Tehnice
ASR Seria
“Managementul
calitatii la sudare”

SEMINAR TEHNIC ASR “Calificarea
“Calificarea personalului pentru sudarea metalelor”
Asa cum s-a anuntat ASR organizeaza incepand din anul acesta prin centrul sau de
formare al personalului ASR FormPers un ciclu de seminarii tehnice cu tematici de
interes aplicativ. Acesta va debuta cu un grup de seminarii care vor trata
problematica managementului calitatii la sudare si va fi sustinut de domnul Petru
Tenchea, presedintele al Comitetului Tehnic de standardizare ASRO/CT 39 – Sudare
si procedee conexe..
Primul seminar tehnic cu tema “Calificarea personalului pentru sudarea metalelor” se
va desfasura in perioada 20-23.03.2012 avand o extindere de 9 ore.
Acest seminar se adreseaza personalului de coordonare a sudarii (ingineri,
tehnicieni, maistri, sefi de echipa), responsabili tehnici cu sudura si va avea urmatorul
continut:
• Sudarea ca proces special si rolul personalului pentru sudare in contextul
managementului calitatii;
• Clarificarea conceptelor de calificare, certificare, autorizare si organismele de
evaluare a conformitatii implicate in calificarea si certificarea personalului pentru
sudare;
• Personalul pentru coordonarea sudarii, cerintele SR EN ISO 14731:2007. Fisa
postului pentru coordonatorul sudarii, exercitii. Ghidurile Federatiei Europene de
Sudura (EWF) si ale Institutului International de Sudura (IIW);
• Calificarea personalului de executie. Privire de ansamblu asupra standardizarii
domeniului;
• Calificarea personalului pentru sudarea prin topire a otelurilor. Cerintele SR EN
287287-1:2011 comparativ cu cerintele SR EN 287287-1:2004. Cerintele viitorului ISO
9606-1:2012, care va fi preluat ca SR EN ISO 9606-1;
• Calificarea personalului pentru sudarea prin topire a aluminiului, cuprului,
nichelului, titanului, zirconiului si aliajelor acestora. Cerintele SR EN ISO 96062:2005, SR EN ISO 9606-3:2001, SR EN ISO 9606-4:2001, SR EN ISO 96065:2002;
• Calificarea personalului pentru sudarea prin topire a fontelor. Cerintele SR EN 287
-6:2010
• Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea prin topire si a reglorilor pentru
sudarea electrica prin presiune, pentru sudarea mecanizata si automata a
materialelor metalice. Cerintele SR EN 1418:2000. Prevederile proiectului EN ISO
14732, care va inlocui EN 1418;
• Trecere in revista a altor standarde pentru calificarea sudorilor (sudori scafandri
pentru sudare hiperbarica sub apa – SR EN ISO 15618-1:2002; sudori scafandri
si operatori sudori pentru sudare hiperbarica sub apa in mediu uscat - SR EN ISO
15618-2:2002; sudori si operatori pentru sudarea prin topire a componentelor
metalice din aplicatii aerospatiale – ISO 24394:2008; sudori pentru sudarea
aluminotermica a sinelor – SR EN 14730-2:2007; operatori pentru sudarea prin
frecare cu element activ rotitor a aluminiului – EN ISO 25239-3:2011).
Seminarul va fi organizat in perioada 20-22.03.2012, intre orele 15 si 18, prin sistem
de videoconferinta accesibil din urmatoarele orase: Bistrita, Cluj-Napoca, Constanta,
Galati, Iasi, Ploiesti, Sibiu, Timisoara cu conditia inscrierii unui numar minim de 5
cursanti intr-o anumita locatie.
Informatiile privind conditiile de participare la seminar, precum si talonul de inscriere
sunt acesibile la adresa: http://asr.ro/html_ro/ro00_news.htm. Persoanele interesate
sunt invitate sa ia legatura cu dl. Dumitru Caimacan, (dcaimacan@asr.ro),
responsabilul seminarului.
Membrii ASR beneficiaza de conditii speciale de participare la seminar.
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Standarde europene, preluate de ASRO (comitetul tehnic CT 39 - Sudare si procedee
conexe) ca standarde romane prin metoda traducerii in ianuarie 2012
SR EN 287287-1:2011 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri (EN 2872871:2011)
Acest standard inlocuieste SR EN 287-1:2004, SR EN 287-1:2004/AC:2005 si SR EN
287-1:2004/A2:2006
Acest standard european defineste incercarile pentru calificarea sudorilor pentru
sudarea prin topire a otelurilor si furnizeaza un ansamblu de reguli tehnice pentru
incercarea de calificare sistematica a sudorilor, permitand ca aceste calificari sa fie
acceptate uniform, independent de tipul produsului, de locatie si de examinator/
organismul de examinare.
In cadrul calificarii sudorilor, accentul este pus pe aptitudinea sudorului de a conduce
manual electrodul/capul pentru sudare/arzatorul pentru a realiza o sudura de calitate
acceptabila.
Procedeele de sudare la care se refera acest standard sunt acele procedee de sudare
prin topire care sunt desemnate ca sudare manuala sau semimecanizata. Standardul
nu trateaza procedeele de sudare total mecanizate si automatizate (a se vedea EN
1418).
Aptitudinea sudorului de a respecta instructiuni verbale sau scrise precum si
verificarea indemanarii unei persoane sunt factori importanti in asigurarea calitatii
produsului sudat. Verificarea indemanarii unui sudor conform acestui standard
depinde de tehnicile de sudare si de conditiile utilizate pentru care sunt respectate
reguli identice si sunt utilizate probe standardizate.
Principiul acestui standard este ca o incercare de calificare califica sudorul nu numai
pentru conditiile utilizate in incercare, dar si pentru toate imbinarile care sunt
considerate ca fiind mai usor de sudat, presupunand ca sudorul a primit o instruire
specifica si/sau are o practica industriala in cadrul domeniului de calificare.
Incercarea de calificare poate fi utilizata pentru a califica o procedura de sudare si un
sudor, sub rezerva ca toate conditiile relevante sa fie satisfacute, de exemplu,
dimensiunile probei si cerintele pentru incercare (a se vedea SR EN ISO 15614-1).
Calificarile sudorilor, existente si valabile conform cerintelor editiei anterioare a acestui
standard, pot fi prelungite la sfarsitul perioadei de valabilitate a lor in conformitate cu
editia anterioara. Ca alternativa, domeniul de calificare poate fi actualizat in
conformitate cu aceasta editie. Toate noile calificari si recalificari trebuie sa fie in
conformitate cu aceasta editie.
SR EN ISO 17662:2005 Sudare. Etalonarea, verificarea si validarea echipamentului
pentru sudare, inclusiv pentru procedee conexe (EN ISO 17662:2005)
Standardul specifica cerinte pentru etalonarea, verificarea si validarea echipamentului
utilizat pentru controlul variabilelor procesului in timpul fabricatiei sau controlul
caracteristicilor echipamentului utilizat pentru sudare sau procedee conexe sudarii,
cand elementul rezultant nu poate fi ulterior verificat in conditii simple sau economice
prin monitorizare, inspectii si incercari. Aceasta se refera la variabilele procesului care
influenteaza aptitudinea de utilizare si, in special, securitatea produsului fabricat.
Standardul se bazeaza pe lista variabilelor procedeului mentionate in standardele
pentru specificatia procedurii de sudare, in special, dar nu in exclusivitate, in seria de
standarde EN ISO 15609. Revizuirile viitoare ale acestor standarde pot avea ca
rezultat adaugarea sau eliminarea de parametri considerati necesari sa fie specificati.
Suplimentar, in anexa B a standardului sunt date indrumari referitoare la cerintele
pentru etalonare, verificare si validare ca parte a verificarii la receptie a
echipamentului utilizat pentru sudare sau procedee conexe.
Cerintele referitoare la etalonare, verificare si validare, ca parte a inspectiilor,
incercarilor, examinarilor nedistructive sau masurarii produselor sudate finale,
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efectuate pentru verificarea conformitatii produsului, nu intra in domeniul de aplicare al
acestui standard.
Obiectul standardului se limiteaza la etalonarea, verificarea si validarea echipamentului
dupa instalare, ca parte a programelor de mentenanta si/sau de functionare a atelierelor.
Standardul nu are nicio legatura cu fabricarea si instalarea echipamentului pentru sudare.
Cerintele referitoare la echipamentul nou sunt formulate in directive si coduri (standarde)
de produs, daca este necesar.
Ing. dipl. Petru Tenchea, Presedinte CT 39

Intalnire ACCESWELD

Intalnirea consortiului de proiect ACCESSWELD, Genova
In perioada 8 - 9.02.2012 la sediul Institutului Italian de Sudura din Genova a avut loc a
treia intalnire a participantilor la proiectul ACCESSWELD “Imbunatatirea accesibilitatii la
cursurile de formare in domeniul sudarii”. Din partea ASR la intalnire a participat dl. Puiu
Caneparu. Din consortiu fac parte 7 participanti, Federatia Europeana de Sudura EWF,
precum si: Institutul de Sudura din Polonia (ISPL), Institutul de Sudura din Portugalia (ISQ),
Institutul de Sudura din Italia (IIS), Asociatia de Sudura din Ungaria (MhtE), Universitatea
Tehnica Lulea din Suedia (LTU), Asociatia de Sudura din Romania (ASR).
Proiectul urmareste:
• Promovarea accesului la educatie in domeniul sudarii a elevilor din invatamantul
secundar;
• Introducerea tehnologiei informatiei in procesul de educatie al tinerilor, avand in
vedere interesul acestora pentru astfel de tehnologii;
• Extinderea cunostintelor acumulate in cadrul proiectului intr-un grup tinta larg, din tarile
partenere.
La intalnire a fost analizat stadiul de realizare a proiectului si s-a adoptat programul viitor
de lucru, inclusiv programul de diseminare a rezultatelor proiectului.
Jocul-video va fi finalizat in luna martie 2012 urmand sa fie transmis in luna aprilie 2012
celor 5 participanti desemnati cu diseminarea (ISPL, ISQ, IIS, ASR si MhtE). S-a solicitat ca
fiecare participant desemnat sa faca cel putin 2 diseminari pana la sfarsitul anului 2012.
Puiu Caneparu Responsabil Stiintific si Tehnic ASR
Manifestari tehnicotehnico-stiintifice
26-30.03.2012 - Conferinta internationala Sudarea cu fascicul de electroni, Aachen,
Germania, www.dsv-ev.de/iebw2012

2525-27.04.2012 - Conferinta anuala a ASR, Cluj Napoca
23-25.05.2012 Conferinta Internationala Tehnologii de Sudare ICWET 12, Ankara, Turcia,
www.icwet12.org
24-26.05.2012 - A 8-a Conferinta europeana sudura EUROJOIN-8, Pola, Croatia, Asociatia
de Sudura din Croatia, www.fsb.hr/hdtz
4-7.06.2012 - Al 17-lea Targ de Sudare si Taiere, Beijing Essen, China, www.beijing-essenwelding.com
14-15.06.2012 - A 6-a Conferinta Internationala “Tehnologii Inovative pentru imbinarea
materialelor avansate - tima 12”, Timisoara, Romania, www.isim.ro
8-13.07.2012 - A 65-a Adunare anuala si conferinta internationala a Institutului
International de Sudura, Denver, Colorado, SUA
17-18.09.2012 - Congresul DVS 2012, Saarbrucken, Germania, www.dvscongress.de/2012
9-12.10.2012 - Expozitia si conferinta de sudura “JOIN - EX”, Viena, Austria
17-19.10.2012 - A 4-a Conferinta Internationala “Stiinta si Tehnologia Materialelor”
ROMAT 2012, Bucuresti, www.romat2012.eu
30.10 - 01.11.2012 - Al 5-lea Targ international de Sudare si Taiere, Mumbai, India
7-8.11.2012 - Congresul regional, Johannesburg, Africa de Sud
11-17.09.2013 - A 66-a Adunare anuala si conferinta internationala a Institutului
International de Sudura, Essen, Germania
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