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A Magyar Tudomány Napja
A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett novemberi Magyar Tudomány Napja eseménysorozatban Egyesületünk is résztvett, amennyiben az MTA
Természetes Polimerek Munkabizottságával, a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel (NYME), a Budapesti
Műszaki Egyetemmel (BME) és a Budapesti Műszaki
Főiskolával (BMF) közösen „Tudomány – Innováció”
címmel november 22-én a BMF-án megrendeztünk egy
tudományos ülést, melyen 19 résztvevő jelenlétében
négy előadás hangzott el.
Az elnöki tisztet Dr Németh Károly, a NYME profeszszora, az MTA- bizottság elnöke töltötte be.
A négy előadás a szál- és rosttechnológia 4
területét ölelte fel: a textilipart, a papíripart, a
nyomdaipart és az erdészetet.
Dr Pataki Pál (Innovatext) „Az EU K+F terveiről
2013-ig a textil- és ruházati iparban és néhány
példa az Innovatext nemzetközi projektjeiből” címmel tartotta előadását, bemutatva az EU és Kina
versengését, a 2050-ig szóló előrejelzéseket és

Európa és benne hazánk erőfeszítéseit a textilipari
kutatás területén.
Dr Víg András (BME) és Lele István (PKI) az
„Iparifű-cellulóz agronómiai és szubmikroszkópos jellemzői és papíripari hasznosítása” c. előadásukban
egy megújuló nyersanyag- és energiaforrás hasznosítási eredményeiről számoltak be.
Dr Schulz Péter és Dr Endrédy Ildkó (BMF) előadásának témája: „Digitális nyomópapírok optikai tulajdonságai” volt. Bemutatták a digitális és az ofszet
nyomópapírok nyomtatásával kapcsolatos kutatási
eredményeiket, a fehérség és a szinek vonatkozásában
Végül Rétfalvy Tamás, a NYME doktorandusza
ismertette “Az akác és a tölgy savasságának vizsgálata” c. dolgozatának eredményeit.
Az előadásokat élénk vita és a tudomány és az
ipar képviselőinek párbeszéde zárta.
Polyánszky Éva

Challenges ofPulp and Papermaking Technology
2006. nov. 8–10, Pozsony

Az SPPC, a Cseh és Szlovák Köztársaság Cellulóz- és Papíripari
Műszaki Egyesülete – az EUCEPA támogatásával – 2006. nov. 8–10-én
Pozsonyban rendezi a „Cellulóz- és Papírtechnológia Kihívásai” c.
nemzetközi szimpóziumát.
A szimpózium fő témái:
-

az erdészet, mint a cellulóz- és papíripar hagyományos forrása
a hulladékpapír feldolgozása és felhasználása
a cellulóz- és papírgyártás környezetvédelemi kérdései
a folyamatok berendezései és kontrolljuk
író-nyomó és csomagolópapírok.

A részletek hozzáférhetők a www.challenges06.sk internetes oldalon.
Információt e-amilen is lehet szerezni: symposium.sppc@vupc.sk
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