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Meghívó 
Szilárdásvány-bányászati Tagozat szakmai továbbképzésére 

  

A továbbképzés nyilvántartási száma: 02/15/2019-004 

Az előadás helyszíne: PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. A-019-es terem 

Időpontja: 2019. 02. 22. péntek 

08:30-09:00   Regisztráció 

09:00-15:30   6x45'előadás, konzultációs lehetőség, közben büfé, szünet. 

A képzés programja: 

1.  Szeizmológia, szeizmoakusztika és bányabiztonság(2*45 perc) 

Rövid tematika: 

A természeti eredetű veszélyforrások vizsgálata. A szeizmológia fogalomrendszere. 

Hipocentrum, epicentrum, magnitudó, intenzitás.  Magyarország földrengés  

veszélyeztetettsége. A szeizmikus veszélyeztetettség meghatározás elvi és gyakorlati 

alapjai.  A földrengések hatása a talajviszonyokra és az épületekre. Telephely földrengés 

kockázat becslése.  A szeizmoakusztika geofizika/szeizmika/rezgésvédelem 

tudományterületén belüli helye, szerepe, tárgya, feladata, műszaki- és földtudományi 

kapcsolódásai. Az alkalmazott módszerek fizikai, földtani alapjai, műszerei és 

alkalmazási területei.  Az értelmezés elméleti és gyakorlati alapjai.  Aktív és passzív 

szeizmoakusztikus módszerek. Földtani, kőzetmechanikai, robbantástechnikai, 

szerkezetdiadnosztikai alkalmazások. A szeizmoakusztikus emissziók tér- és időbeli 

leképezése. A hipocentrum meghatározás elméleti és gyakorlati alapjai, módszertana 

és eszközei. A szeizmoakusztikus monitoring gyakorlata. A szeizmoakusztikus vizsgálatok 

információtartalma, megbízhatósága és gazdasági vonzatai. A szeizmoakusztikus 

módszerek szerepe földtani és bányabiztonsági feladatok megoldásában.  

Társtudományági kapcsolódások. (Rezgésvédelem, kőzetmechanika, szeizmikus 

tomográfia, szerkezetdiagnosztika.) Vizualizációs és értelmezési technikák 

Előadó:  Dr. Szűcs István egyetemi docens (PTE MIK)                 

2.  Üregállékonyság vizsgálata numerikus módszerek segítségével  (4*45’)  

Főbb témakörök: 

- Felszín alatti üregek (pincék) vizsgálatának jelentősége 

- Helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok 

- Pincék geometriájának felvétele (hagyományos és fotogrammetriai módszerek 

  alkalmazásával) 

- Kőzettestek szilárdsági jellemzőinek meghatározása (kőzettest-osztályozás) 

- Két és háromdimenziós számítások 

- Példák bemutatása 

Előadó: Dr. Görög Péter egyetemi docens (BME)  
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A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,- Ft) 

A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  

Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 

Közlemény: Név,  2019.02.22. (Bányász) 

 Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai to-

vábbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

Online jelentkezés itt 
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