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. Formazárás —- Formabontás
" Lapunk e.ez évi 74. számával lezárul 15. évfolyama. Rendhagyó módon egy beszámolóval indítjuk ezt a lapszámunkat, mert hangsúlyozni szeretnénk az Európai Unió 5.
Kutatási keretprogramja által támogatott FITNET (Fitness-for-Service Network— Üzemelésre Alkalmasság Hálózat) program egyedülálló jelentőségét, és mert fel szeretnénk
hívni az állapotellenőrzés felelősség teljes vizsgálati és értékelési munkáját végző szakmai közösségünk figyelmét e programban foglaltakra.
A FITNET program keretében 16 ország, mintegy hatvan szakértője - köztük a
miskolctapolcai Bay-Logi intézetből is — arra vállalkozott, hogy korunk műszaki tudományos módszereivel felülvizsgálja a fémszerkezetek biztonságos működésének
megítélésére jelenleg — nemzeti szabványokban, iparági irányelvekben leírva - létező,
törésmechanikai elveken alapuló értékelési eljárásokat, és az alapvető károsodási
folyamatok; a törés, fáradás, kúszás és korrózió gyűjtőfogalmak, mint modul címek
szerint rendezve közreadja azt, elősegítve egy egységes eljárási rend honosodását és
nem utolsósorban egy európai szabvány (CEN) kidolgozását.
A szakterületünkön folyó hazai kutatás-fejlesztés súlypontja jelenleg a polimer és
kerámia alapú kompozitok témakörben van. Ezért Anyagok rovatunkban e területnek a
hazai eredményeiről adunk egy válogatott áttekintést.
Jegyzetünk címe viszont arra utal, - amelyről előző lapszámunk jegyzetében már hírt
adtunk -, hogy 2006 januárjától, lapunk 16. évfolyamának negyedévenként megjelenő
számait a szakmánk iránt érdeklődők csak lapunk wwwanyagvizsgaloklapja.hu honlapján olvashatják, mégpedig díjmentesen! Lapunk 2003 őszétől működő honlapjának e
célból történő frissítése folyamatban van. Rövidesen meggyőződhetnek a kedvező változásokról!
Az Anyagvizsgálók Lapja elektronikus változatában is lektorált cikkeket fogunk rovatokba szerkesztve (lényegében a honlapunkon mostis olvasható nyomtatott változatnak
megfelelően, azaz rovatcímes és számozott, a lap web-címével ellátott oldalakba tördelve, pdf formában) közölni, és továbbra is nívós szaklapként fog megjelenni (ISSN
nyilvántartási számmal) kielégítve a referálható szaklapokkal szemben támasztott
követelményeket.
Ám nem mondunk le teljesen lapunk nyomtatott megjelenéséről sem, merthogy minden évben a négy elektronikus lapszámunkban publikált, és olvasóink véleménye, illetve
szerkesztőbizottságunk döntése nyomán, a legtartalmasabbnak ítélt cikkekből
Válogatás a ... évfolyamból alcímmel egy nyomtatott füzetet is megjelentetünk, bírva
kiadónk, az Atestor Kft., és remélve hirdetőink támogatását.
A közelgő évvége alkalmából ezúton köszönöm meg szakmai közösségünk érdeklődését és támogatását! Szerkesztőbizottságunk változatlanul kéri és várja - a
határainkon innen és túl tevékenykedő -— szakértőink önzetlen cikkírói segítségét csakúgy, mint kiadónk, az Atestor Kft. lapunk nyomdai és elekronikus megjelenéséhez nyújtott anyagi támogatást!
Szerkesszük együtt, elektronikusan is, az Anyagvizsgálók Lapját!
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