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Deveti mednarodni simpozij hrvaškega metalurškega društva
SHMD’ 2010
Od 20. do 24. junija 2010 se je v idiličnem počitniškem hotelskem naselju Solaris v neposredni bližini dalmatinskega turističnega bisera mesta
Šibenika pod delovnim naslovom ''Materiali in metalurgija'', odvijal že tradicionalni 9. mednarodni simpozij hrvaškega metalurškega društva, kratko
SHMD '2010.
Tematika simpozija je obsegala že v njegovem delovnem naslovu navedeni področji materialov in metalurgije. Poseben poudarek pa je bil na eni strani na novih
materialih, njihovemu razvoju in aplikaciji ter raziskavah, razvoju in predvsem
aplikacijah na področju tradicionalnih kovinskih materialov jekla in aluminija.
Pomembni sklopi so bila tudi področja livarstva, fizikalne in procesne metalurgije, plastične predelave kovin in zlitin, področje zagotavljanja kakovosti ter danes
izredno aktualni področji energetike in ekologije.
Glavni organizator posvetovanja je bilo Hrvaško metalurško društvo (HMD),
glavni pokrovitelji pa Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RH,
Gospodarska zbornica RH in Sisačko-Moslovačka županija ter ESIC (European
Steel Institute Confederation) in ESF (European Steel Federation).

Akademik prof. dr. Ilija Mamuzić, pred- Udeleženci slavnostne akademije Hrvatskega
sednik HMD, glavni in odgovorni urednik metalurškaga društva
revije Metalurgija ter predsedujoči SHMD
‘2010, med˝slovesnostjo odprtja.
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Kot soorganizatorji in sponzorji posvetovanja so se tudi letos, tako kot tudi že
v preteklih letih, izkazale številne univerze in inštituti, strokovna združenja in
industrijski partnerji tako iz Hrvaške, Slovenije ter držav s področja nekdanje
skupne države kot tudi iz držav članic Evropske unije, Rusije, Ukrajine in drugih držav bivše Sovjetske zveze, iz Južne in Severne Amerike, Azije in Afrike,
katerih skupno število je letos doseglo 46. Poleg aktivnega sodelovanja slovenskih institucij znanja: Naravoslovnotehniške fakultete in Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter Instituta za kovinske materiale in tehnologije,
je treba poudariti medijsko prisotnost slovenskih revij RMZ – Materials and
Geoenvironment in IRT 3000.
Letošnji simpozij je bil posvečen 150-letnici ustanovitve nemškega Stahlinstituta
VDEh, 90-letnici Univerze v Dnepropetrovsku, 70-letnici študija metalurgije na
Univerzi v Ljubljani, 60-letnici ustanovitve Metalurškega inštituta v Ljubljani,
55-letnici Instituta za materiale Slovaške akademije znanosti v Košicah ter
20-letnici intenzivnega mednarodnega sodelovanja Hrvaškega metalurškega
društva. Pred kratkim praznovani sedemdeseti rojstni dan akademika profesorja
Ilije Mamuzića, duše društva in revije Metalurgija ter članu uredniškega odbora
naše revije, je dal letošnjemu srečanju še dodatno slavnostno podobo.
V okviru simpozija je bilo predstavljenih osem plenarnih predavanj in v okviru štirih tematskih sekcij več kot 500 posterskih predstavitev. Pod vodstvom
akademika prof. dr. Ilije Mamuzića, glavnega in odgovornega urednika revije
Metalurgija in predsednika Hrvatskega metalurškega društva (HMD), sta potekala tudi sestanek uredniškega odbora revije ter slavnostna akademija HMD.
Več informacij o posvetovanju, o društvu HMD in reviji Metalurgija, ki je v lanskem letu dosegla tudi že zavidljiv faktor vpliva 0,439, lahko najdete na spletni
strani: http://public.carnet.hr/metalurg).
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