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ESEMÉNYNAPTÁR

CALENDAR OF EVENTS
Rendezvények 2008. II. negyedévében

Az Anyagvizsgálók Lapja célkitűzései között
szerepelt és szerepel, hogy minél több információt
juttasson el az olvasókhoz. Ennek keretében
megújítottuk a Rendezvény Naptárunkat is. A Lap
hasábjain a közeljövő, az előttünk álló negyedév
rendezvényeiről fogunk hírt adni, míg a Honlap
hosszabb távon is igyekszik is információt adni.
A Honlapon az év elején elkészített eves
Naptár szerepel, elsősorban a nemzetközi és
külföldi rendezvényeket tartalmazza. Ebbe csak
azok a rendezvények kerültek bele, amelyek
témaköre, időpontja, és helye már jó előre ismert
volt.
A kisebb kört érintő hazai rendezvényekről
(szakmai napok, termék bemutatók, “mini”
kiállítások) a végleges döntés általában csak jóval
később születik meg, ezek nem szerepelnek, nem
szerelhetnek az éves programban. Az utólagos
beírásuk nem látszik célszerűnek, mert várhatóan
elvesznének a többi, esetleg már többször
átböngészett rendezvény között.
Ezt az ellentmondást próbáljuk meg feloldani a
gyakran frissített és a Honlapra egyedileg felvitt
rendezvényekkel. Ilyen kiemelten csak a hazai
rendezvények,
a
magyar
szervezéssel
lebonyolított külföldi események és azok a társ
szervezetek által szervezett konferenciák szerepelnek, amelyekre külön megkeresést kaptunk.
A Lapban leközölt eseményekről általában
részletesebb információk állnak rendelkezésre a
Honlapon, illetve nagyon sok esetben onnan egy
kattintással át lehet lépni a rendezvény
szervezőjének Honlapjára.
Ebből következik, hogy az alábbiakban közölt
eseménynaptár elsődleges célja a figyelem felhívása, az érdeklődés felkeltése.
2008.03.26
Szakamai Nap és Készülék Bemutató az az
elektronikai ipar szakemberei számára
-

A rendezvény témaköre:
Galvanikus bevonatok vizsgálata, rétegvastagság-mérés, galvánfürdő elemzés, RoHS
megfelelőség mérése
Környezeti szimulációs kamrák: (élettartam
vizsgálat, hősokk és rázóvizsgálat UV és
napfény szimuláció, mesterséges öregítés).
2D-s röntgenvizsgálat alapjai, ólommentes
forraszkötések röntgenvizsgálatának lehetőségei.
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-

3D / CT ipari röntgen berendezések (ipari
tomográf) alkalmazási területei

2008.04.01-2008.04.02
Fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat gyakorlati
alkalmazása
-

A Workshop célja a következő:
A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálattal foglakozó szakemberek tudásának felfrissítése,
illetve elmélyítése,
Gyakorlati jártasságuk erősítése, és
Konzultációs lehetőség biztosítása a téma tapasztalt szakembereivel.

A Workshop lehetőséget fog nyújtani hozott
vizsgálati darabok vizsgálatára és az eredmények
egyéni vagy csoportos értékelésére és megvitatására. A Workshop lényege az instruktorok és
a résztvevők aktív együttműködése.
2008.04.15-2008.04.17
VEKOR Korrózióvédelmi Konferencia
A konferencia célja:
A
korszerű,
hatékony
korrózióvédelmi
ismeretek elterjesztése. Lehetőség biztosítása a
tapasztalatcserére és az új termékek széleskörű
megismertetésére. A továbbképzés része lehet a
minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerekben és a Magyar Mérnöki Kamara által megkövetelt szakmai oktatásnak.
2008.05.14-2008.05.17
7th Youth Symposium on Experimental Solid
Mechanics
2008.05.15-2008.05.17 - 12th INTERNATIONAL
WELDING CONFERENCE
12. NEMZETKÖZI HEGESZTÉSI KONFERENCIA
-

A konferencia fő tárgykörei
Új szemlélet a műszaki biztonsági szabályzat
tükrében, EU előírások alkalmazásának tapasztalatai;
A gyártók felelőssége az új műszaki biztonsági
szabályozás között;
A hegesztés biztonsága, munkavédelme, ergonómiája és humanizációja.

2008.05.27-2008.05.30
Industria Kiállítás
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2008.06.04-2008.06.05
4. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban (AGY)
Szakmai Szeminárium
Az Anyagvizsgáló Szakmérnöki Kör (AVISZAK), együttműködve a MAROVISZ-al

együttmüködve 2008. június 4-5-én rendezi
meg a
4. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban (AGY)
Szakmai Szemináriumot.
A Szeminárium helyszíne az Aranyhomok
Hotel, Kecskemét.
A
hagyományoknak
megfelelően,
a
rendezvény részeként, 2008. június 5-én
üzemlátogatásra kerül sor, melynek helyszíne
a Magyar Honvédség Légijármű Javító Üzem,
Kecskemét. Az üzemlátogatás során a számos
látnivaló és az alkalmazott anyagvizsgálatok
megtekintésén belül lehetőség lesz a Gripen
harcászati repülőgép megtekintésére és egy
rövid ismertető meghallgatására is.

Az előző AGY rendezvényekről információk a
www.avi-szak.hu honlapon láthatók.
Információ a szervező bizottság tagjaitól
kérhető:
Dr. Somogyi György: 06-30/992-56-34
Fodor Olivér:
06-30/959-82-90
Harnisch József:
06-20/935-35-74
(A rendezvény kiírása még nem készült el)
2008.06.30-2008.07.02
51. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés
A
Magyar
Kémikusok
Egyesületének
Spektrokémiai Társasága együttműködve az MTA
Spektrokémiai Munkabizottságával, az MTA
Környezetkémiai Bizottságával, a Magyar Kémikusok Egyesületének Tömegspektrometriai Társaságával és a Nyíregyházi Főiskolával 2008. június
30 – július 2. között rendezi meg az 51. Magyar
Spektrokémiai Vándorgyűlést Nyíregyházán. A
rendezvény fórumot biztosít az atom- és a
molekulaspektroszkópia elméleti kérdéseivel és
gyakorlati alkalmazásaival foglalkozó szakemberek
véleménycseréjéhez és továbbképzéséhez.
Gillemot László
Felelős Szerkesztő
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