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Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás Egerben

A MAROVISZ 2011-ben immár hetedik alkalommal rendezi meg a Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferenciát és Kiállítást, folytatva ezzel
az 1999-ben elindított és azóta hagyománnyá érett
szakmai találkozók sorozatát. A rendezvényt
ezúttal is Egerben rendezzük, a korábban megszokott konferencia helyszínen, a felújított és
átalakított Hotel Flórában.

Különösen fontos ezekben az években, amikor
sok hazai erőmű, vegyipari üzem rekonstrukcióra
szorul, a gázellátás területén távvezetékek épülnek
és a környezet védelme érdekében - érthető
módon – szigorodnak az előírások. A környezetre
és a kezelőszemélyzetre veszélytelen üzemeltetést csak rendszeres vizsgálatokkal, és műszaki
diagnosztikai eszközökkel lehet biztosítani.

A rendezvény célkitűzése, hogy fórumot biztosítson az anyagvizsgálatokkal és műszaki diagnosztikával foglalkozó hazai szakembereknek
eredményeik bemutatására és megvitatására, az
elmúlt időszakban lezajlott fejlődés megismertetésére, beleértve a vizsgáló készülék technika fejlődését. A konferencia és kiállítás nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy lehetőséget biztosítson a hazai
vizsgáló szakembereknek, a veszélyes berendezések építőinek, üzemeltetőinek, az építés, üzemeltetés engedélyezőinek személyes kapcsolataik
elmélyítésére és új kapcsolatok kialakítására.

A Konferencia és Kiállítás kiemelt témakörei

A rendezvényre – a hagyományoknak megfelelően – meghívót kapnak a MAROVISZ-szal szoros
kapcsolatot ápoló külföldi szövetségek képviselői
és a rendezvény keretében tartja a konferencia
résztvevői számára nyilvános, éves tudományos
ülését az ACADEMIA NDT INTERNATIONAL,
lehetőséget teremtve arra, hogy a hazai szakemberek bepillantást kapjanak a legjelentősebb
nemzetközi fejlődési irányokba és alkalmazási
területekre. A konferencia ezen utóbbi része
meghirdetésre kerül a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága tagjai között.
A Konferencia és Kiállítás mottója
ANYAGVIZSGÁLAT ÉS DIAGNOSZTIKA A
MŰSZAKI BIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN
A nagy kockázatú berendezések építése, gyártása, a hibamentes üzemeltetés biztosítása nem
képzelhető el korszerű anyagvizsgálatok és diagnosztika nélkül.

A Konferencia kiemelt témakörei nagy általánosságban megegyeznek a korábbi években
kialakult témakörökkel. Ezek a következők:


Az anyagvizsgálatokkal és diagnosztikával
foglalkozó laboratóriumok, a műszaki felügyeletet ellátók és a vizsgálatok eredményeit felhasználó gyártók és üzemeltetők
kapcsolatainak bemutatása;



Az anyagvizsgálatok és a diagnosztika
szerepe a mérnöki szerkezetek biztonságának és megbízhatóságának növelésében, a kockázat értékelésében;



Az anyagvizsgálatok és a diagnosztika
szerepe a termékek minőségellenőrzésében, valamint a szerkezetek, berendezések üzemelésre való alkalmasságának
megítélésében;



A folytonossági hiányok méretének, orientációjának, helyzetének és egyéb jellemző
paramétereinek a meghatározása;



A korszerű vizsgálati eljárások alkalmazásának lehetőségei és tapasztalatai.

A rendezvény részletes programja és a részvétellel kapcsolatos információk megtalálhatók a
konferencia honlapján:
www.diamond-congress.hu/rakk2011/
Tisztelettel várjuk a kedves kollégák és érdeklődők jelentkezését!
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