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Σφάλµατα ή ελαττώµατα σε µεταλλικά εξαρτήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν τόσο
κατά την διάρκεια της κατεργασίας όσο και λειτουργία τους και µπορούν να τα
οδηγήσουν σε αστοχία. Στην περίπτωση κρίσιµων για την ασφάλεια αντικειµένων
(κατασκευών), η αστοχία ενός και µόνο εξαρτήµατος θα µπορούσε να καταστεί απειλή
για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Αντίθετα, κάποια ελαττώµατα είναι ακίνδυνα
και δεν οδηγούν σε αστοχία τα εξαρτήµατα που τα περιέχουν καθ’ óλη την διάρκεια της
ζωής τους.

Η αντικατάσταση ή και η επισκευή τέτοιων ελαττωµάτων όχι µόνο είναι οικονοµικά
ασύµφορη αλλά και θα µπορούσε να δηµιουργήσει ακόµη και πιο σοβαρά ελαττώµατα.
Η µέθοδος καταλληλότητας-για-λειτουργία, βασιζόµενη σε αρχές της θραυστοµηχανικής,
επιτρέπει την συνεπή αξιολόγηση των σφαλµάτων για την λήψη αποφάσεων σχετικών µε
τον υπολειπόµενο χρόνο ζωής, την αντικατάσταση και την ακινδυνότητα εξαρτηµάτων.

Αν και υπάρχουν αρκετές µέθοδοι καταλληλότητας-για-λειτουργία (π.χ. ΑΡΙ 579,
BS7910), υπάρχει η ανάγκη για µια Ευρωπαϊκή µέθοδο και τελικά για ένα Ευρωπαϊκό
πρότυπο (CEN).

Ανταποκρινόµενο σε αυτή την ανάγκη, ένα Ευρωπαϊκό θεµατικό δίκτυο, FITNET,
ξεκίνησε πρόσφατα. Το ∆ίκτυο αυτό είναι µερικά χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ και
συντονίζεται από την Γερµανική εταιρία (οργανισµό) GKSS. Τριάντα επιπλέον
συµµετέχοντες στο ∆ίκτυο, προερχόµενοι από την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία, ερευνητικούς
οργανισµoύς και πανεπιστήµια, παρέχουν πληροφορίες και τεχνογνωσία ενώ αποτελούν
και τον σύνδεσµο µε άλλα ερευνητικά προγράµµατα. Το FITNET συµπεριλαµβάνει µέλη
από 14 Ευρωπαϊκές χώρες εκ των οποίων πολλές είναι υπό ένταξη στην ΕΕ, όπως η
Πολωνία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία. Αυτοχρηµατοδοτούµενες συνεισφορές από άλλους
οργανισµούς και πρόσωπα είναι ευπρόσδεκτες.

Η λειτουργία του δικτύου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2002 και θα συνεχιστεί µέχρι και το
τέλος του Φεβρουαρίου 2006. Οι δραστηριότητες που έχουν προγραµµατιστεί από το
FITNET περιλαµβάνουν:
o αξιολόγηση των υπαρχουσών µεθόδων και ερευνητικών ευρηµάτων σχετικών µε την

καταλληλότητα-για-λειτουργία,
o παραγωγή περιπτωσιολογικών µελετών και εκπαιδευτικού υλικού,
o πραγµατοποίηση ανοιχτών σεµιναρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων,
o διαµεσολάβηση µε το CEN µε στόχο την προτυποποίηση

Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το θεµατικό δίκτυο βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.eurofitnet.org


