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a szakmai

civil szervezeték közreműködésével

dezvényekről, röviden:

- A VIN. Törésmechanikai Szeminárium (április 26-27.) egymást követő
szekcióiban a szerkezetek üzemeltethetősége, a törésmechanika numerikus és kísérleti módszerei, a csövezetékek épsége (integritása), az anyagok és vizsgálatok címszavakkal jellemezhető témakörökben 21 előadás
hangzott el. A szakmai program kötetlen folytatásaként — a hagyományoknak megfelelően — megmártózhattunk a Barlangfürdő gyógyvizében és
hangulatos, borkóstolással egybekötött vacsorán baráti beszélgetést folytathattunk. Eközben elhatároztuk, hogy az alakváltozással vezérelt kiscik-

lusú fárasztás témakörben
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a most és korábban

is már elhangzottakat

összefoglalva lapunkban is megjelentetjük.
— Az Instron-nap (április 28.) aktualitását az adta, hogy a Bay-Logi
mechanikai laboratóriumában egy korszerü, szervohidraulikus vizsgálóberendezést helyeztek üzembe, amellyel biaxiális: húzó-csavaró fárasztó
igénybevétellel lehet törésmechanikai és biomechanikai vizsgálatokat
végezni. Az elhangzott előadások és bemutatók a korszerű mechanikai
vizsgálórendszérek nyújtotta lehetőségeiről tájékoztatták az érdeklődőket,
többek között arról ís, hogy az Instron gépekkel kielégíthetők olyan egyedi
követelmények is; mint amelyeket, például a szénszálak vagy a szilikon
elasztomerek mechanikai vizsgálata támaszt.
— A RIMAP szeminárium (április 29.) a kockázatalapú felülvizsgálati és karbantartási eljárások fejlesztését célul kitűző európai uniós projektben, a
Bay-Logi koordinációjában részvevő. hazai intézmények és vállalatok
képviselői tekintették át eddigi eredményeiket. Részletesen megtárgyalták
a RIMAP stratégia elveinek alkalmazását a Mol Rt. statikus készülékek
állapot-felügyeleti rendszerének kialakításában.
Lapunk, a felkért előadóktól beérkező kéziratoktól függően, beszámol
olvasóinknak a tudományos héten elhangzottakról.
Jelen számunkban ismertetjük a hegesztett hidak acélanyagaival szemben
támasztott és a törésmechanikai szempontokat is érvényesítő követelményeket;
a heterogén, ferrit-ausztenltes szövetszerkezetű hegesztett csökötések épsége
(integritása) törésmechanikai értékelésének eredményeit; a szerkezetek
állapotellenőrzéséhez

Nyomda:

állították össze, jól sikerült, tar-

alkalmazott,

hazai

fejlesztésű

akusztikus

emissziós

készülékek összehasonlító vizsgálatának eredményeit. Beszámolunk az
Instron-napon megisrnert vizsgálattechnikai újdonságokról, és a mérési hibák
előfordulását csökkentő vagy elkerülő hardveres és szoftveres megoldásokról,
Szerkesztőbizottságunk továbbra is várja szakmai közösségünk határainkon
szakértőitől az eredményeiket bemutató
innen és túl tevékenykedő
közleményeiket.
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