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Célszám a műanyagok vizsgálatáról
Szerkesztőbizottságunk már jelzett szándékának megfelelően, ez évi 4.

számunkat a műanyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések áttekintésének szenteltük. Természetesen időről időre korábban is
közöltünk már témába vágó cikkeket, de egy többé-kevésbé összefoglaló
képet tükröző célszám közreadását azért tartjuk időszerűnek, mert a teherviselő szerkezeti elemekhez mind gyakrabban alkalmaznak heterogén szerkezetű polimereket. Az igényre tervezett polimer kifejlesztéséhez és a be-

lőle készülő

alkatrész gyártásához,

nemkülönben

szilárdsági

méretezé-

séhez nélkülözhetetlen a megfelelő anyagjellemzők ismerete. Ezek meghatározásához — a fémektől eltérően — különösen fontos a polimerek szer-

kezetét jelentősen befolyásoló gyártástechnológiai hatások ismerete, már

csak azért is, mert a próbatésteket rendszerint az alkatrész előállításához is

alkalmazott technológiával kell (legalább is célszerű) előállítani, és vizsgá-

lattal meghatározni a próbatest anyagszetkezetét jellemző paramétert. Eh-

hez, valamint a próbatesten mért mechanikai anyagjellemzők értékeléséhez
(netán korábbi mérési adatokkal való összehasonlításához) a vizsgálatot

végzőnek is ismernie kell a polimer szerkezete és tulajdonságai közti összefüggéseket, továbbá a fémek vizsgálatától eltérő módszerek anyagszerkezeti okait.

E lapszerkesztési szándékunkat felkarolta dr. Pukánszky Béla professzor
úr, aki — a cikkíráson túl — a felkért szerzők témakínálatából úgy választott,
hogy anyagvizsgálóink áttekintő helyzetképet kapjanak a műanyagok vizsgálatáról. Dr. Czigány Tibor docens úr pedig a cikkírás mellett a lapszer-

kesztés előmunkálataiban is segítségünkre volt. Mind Nekik, mind valamennyi Szerzőnek önzetlen támogatásukért ezúton is kifejezzük hálás köszönetünket.
Abban a reményben nyújtjuk át Olvasóinknak e műanyag célszámunkat,

hogy a benne összefoglalt értékes információk segítséget adnak minden-

napi munkájukhoz.
A témakör jelentőségének megfelelően, szerkesztőbíizottságunk 2002
februárjában Anyagvizsgálók Lapja fórumot szervez Budapesten a Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetemen, illetve Tiszaújvárosban, a Tiszai Vegyi
Kombinát At.-ben. A fórumon a hazai szakértőkön kívül a műanyag-vizsgáló
berendezéseket gyártó CEAST cég vezető szakemberei is tartanak előadásokat. A budapestin a műanyagok mechanikai vizsgálata, míg a tiszaújvárosin a műanyagok reológiai tulajdonságainak vizsgálata téma lesz a

Nyomda:

hangsúlyosabb. A fórum jó alkalom lesz a résztvevők kérdéseinek és véle-
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értesítjük olvasóinkat és a témában érdekelt szakcégeket.
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FIGYELEM!

ményeinek a megvitatására. A fórum részletes programjáról meghívóban

A szerkesztőbizottság

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk kézhezvételekor már küszöbön
áll a karácsony és az új esztendő, melyek
örömteli, békés és tartalmas megéléséhez
-— lapunk kiadója nevében is — jó egészséget, eredményes munkát és sok sikert
kívánunk!
A szerkesztőbizottság

Le ne maradjon!
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