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Lista standardelor ASTM propuse spre anulare din data de 30.10.2017. 
 

Indicativul Titlu 

SM ASTM 
A106/A106M:2016 

Specificaţie standard pentru ţevi fără sudură din oţel carbon pentru 
aplicaţii la temperaturi înalte 

SM ASTM 
A182/A182M:2016 

Specificaţie standard referitor la flanşe de ţevi, fitinguri, supape şi 
componente forjate sau laminate din aliaje şi din oţeluri inoxidabile 
aliate, pentru servicii la temperatură înaltă      

SM ASTM 
A193/A193M:2016 

Specificaţie standard pentru îmbinări cu şuruburi de fixare din oţel aliat şi 
oţel inoxidabil pentru funcţionarea la temperaturi înalte sau la presiune 
ridicată şi în alte aplicaţii cu scopuri speciale 

SM ASTM 
A194/A194M:2016 

Specificaţie standard pentru piuliţe şi bolturi din oţel carbon, oţel aliat şi 
oţel inoxidabil pentru funcţionarea la presiune ridicată şi/sau temperaturi  
înalte 

SM ASTM 
A213/A213M:2016 

Specificaţie standard pentru ţevi fără sudură din oţel aliat, feritic şi  
austenitic pentru cazane, supraîncălzitor de aburi şi schimbătoare de 
căldură 

SM ASTM 
A234/A234M:2016 

Specificaţie standard pentru fitinguri forjate din oţel carbon şi aliat 
pentru temperaturi moderate şi înalte 

SM ASTM 
A240/A240M:2016 

Specificaţie standard pentru plăci, foi şi benzi din oţel inoxidabil crom şi 
oţel inoxidabil crom-nichel pentru vase sub presiune şi de uz general 

SM ASTM 
A266/A266M:2016 

Specificaţie standard referitor la piese forjate din oţel carbon pentru vase 
de înaltă presiune 

SM ASTM 
A312/A312M:2016 

Specificaţie standard pentru ţevi fără sudură, ţevi sudate şi prelucrate 
intens la rece din oţel inoxidabil austenitic 

SM ASTM 
A320/A320M:2016 

Specificaţie standard pentru îmbinări cu şuruburi de fixare din oţel aliat şi 
oţel inoxidabil utilizate la temperaturi joase 

SM ASTM 
A333/A333M:2016 

Specificaţie standard pentru ţevi din oţel fără sudură şi sudate pentru 
utilizare la temperaturi joase şi alte aplicaţii cu rezilienţa solicitată 

SM ASTM 
A350/A350M:2016 

Specificaţie standard referitor la piese forjate din oţel carbon şi oţel slab 
aliat pentru conducte care necesită teste de rezistenţă a viscozităţii la 
impact  

SM ASTM 
A395/A395M:2016 

Specificaţie standard pentru piese turnate  din fier ductilo-feritic care 
reţin presiunea, utilizate la temperaturi înalte 

SM ASTM 
A420/A420M:2016 

Specificaţie standard pentru fitinguri forjate din oţel carbon şi aliat 
pentru temperaturi joase  

SM ASTM 
A513/A513M:2016 

Specificaţie standard referitor la tuburile mecanice electrosudate din oţel 
carbon şi oţel aliat   

SM ASTM 
A516/A516M:2016 

Specificaţie standard referitor la tablă groasă  din oţel carbon pentru vase 
care funcţionează sub presiune pentru a fi utilizate la temperaturi 
moderate şi joase 

SM ASTM 
A564/A564M:2016 

Specificaţie standard pentru bare şi profiluri de otel inoxidabil conturate 
prin precipitare trase la rece şi laminate la cald 

SM ASTM 
A694/A694M:2016 

Specificaţie standard refetitor la piese forjate din oţel carbon şi aliat 
pentru tevi, flanşe, fitinguri, supape şi piese pentru conductele de 
transport cu presiune înaltă 

SM ASTM 
A707/A707M:2016 

Specificaţie standard pentru flanşe forjate din oţel carbon şi aliat pentru 
servicii la temperatură joasă 

SM ASTM 
A874/A874M:2016 

Specificaţii standard pentru piese turnate din fier ductilo-feritic utilizate 
la temperaturi joase 
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SM ASTM E 965:2015 Metodă standard de testare pentru măsurarea adîncimii macrotexturii 
suprafeţei pavajului utilizînd tehnica volumetrică 

SM ASTM E303:2015 Metodă standard de testare pentru măsurarea proprietăţilor la frecare 
ale suprafeţelor utilizînd metoda pendulului SRT 

SM ASTM E501:2015 Specificaţie standard pentru pneul standard cu nervuri pentru teste de 
rezistenţă la derapare 

SM ASTM E84:2016 Metodă standardizată de încercare  pentru caracteristicile de ardere pe 
suprafaţa materialelor de construcţii 

 


