FITNET – pomoc dla europejskiego przemyslu
Wady (na przyklad pekniecia i defekty powstale przy spawaniu) moga powstac zarówno podczas
technologicznego procesu wytwarzania metalowego elementu konstrukcyjnego jak tez w trakcie jego
eksploatacji. Gdy bezpieczenstwo brane jest pod uwage to w przypadku pewnych konstrukcji np.
zbiorniki cisnieniowe, rurociagi, elementy samolotów zniszczenie nawet niewielkiego elementu lub
fragmentu konstrukcji moze zagrazac zyciu lub srodowisku. Z kolei niektóre wady sa nieszkodliwe i nie
beda prowadzic do zniszczenia podczas calego okresu eksploatacji danego elementu konstrukcyjnego.
Wymiana elementu z wada lub jego naprawa jest wiec ekonomicznie nieuzasadniona, co wiecej moze
prowadzic do wprowadzenia nowych defektów. Procedury „przydatnosci do pracy” (fitness-forservice) oparte na zasadach mechaniki pekania pozwalaja na ocene zagrozenia defektami i podejmowania
decyzji zwiazanych z okresleniem pozostalego „czasu zycia” konstrukcji, ich planem napraw lub wymiana
elementów.
Choc istnieje kilka procedur oceny przydatnosci do pracy (np. API579, BS7910) wystepuje potrzeba
opracowania procedur ogólno – europejskich a w przyszlosci europejskich (CEN) norm.
Europejska siec tematyczna FITNET (FITness-for-service NETwork), która powstala niedawno
zajmie sie tym problemem. Jest ona czesciowo finansowana przez Unie Europejska i koordynowana przez
instytut GKSS w Niemczech. Czterdziestu czlonków realizujacych program pochodzi z europejskiego
przemyslu, organizacji badawczych oraz uczelni. Czlonkowie ci daja swój wklad do realizowanego
programu w postaci swej wiedzy i zwiazków z innymi programami badawczymi. FITNET stowarzysza
szesnascie europejskich krajów wlaczajac kilka krajów kandydujacych do Unii takich jak Polska,
Slowenia, Wegry. Milo widziany jest równiez wklad osób fizycznych i prawnych, które same finansowac
beda swój udzial w programie.
Nowa siec zaczela swa prace w lutym 2002 roku i bedzie ja kontynuowala do konca lutego 2006
roku. Dzialalnosc planowana przez FITNET obejmuje:
?? przeglad istniejacych procedur i rezultatów prac naukowych dotyczacych „przydatnosci do
pracy”,
?? opracowywanie przykladowych ekspertyz dotyczacych zniszczenia, publikowanie ich oraz
publikowanie materialów szkoleniowych,
?? organizowanie ogólnie dostepnych seminariów i szkolen,
?? wspólpraca z CEN w zakresie normalizacji
Wiecej szczególów na temat sieci mozna znalezc na stronie internetowej – www.eurofitnet.org
Material ten przygotowany zostal w jezyku polskim przez czlonka sieci FITNET, prof. Andrzeja
Neimitza, Politechnika Swietokrzyska, Al.1000 lecia P.P.7, 25-314 Kielce, e-mail:
neimitz@tu.kielce.pl
Zainteresowanych tematyka prosimy o kontakt.

