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68-я Ежегодная Ассамблея 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 

СВАРКИ IIW 2015 
Хельсинки, Финляндия 

Окруженный с трех сторон морем и известный, 
как «Жемчужина Балтийского моря», Хельсинки, 
столица Финляндии, тепло приветствовал 885 че-
ловек из разных стран со всего мира на 68-й Еже-
годной Ассамблее и Международной конферен-
ции Международного института сварки (МИС) с 
28 июня по 3 июля 2015 г.

Эта уже третья Ежегодная Ассамблея МИС, 
проведенная в Финляндии, которая была органи-
зована Сварочным обществом Финляндии (СОФ) 
является членом МИС с 1949 г.). 96 финских де-
легатов приняли участие в этом мероприятии, 
представляющим замечательную возможность 
встретиться с коллегами, внести свой вклад и поу-
читься у представителей международного свароч-
ного сообщества.

Почти рекордное количество участников Ас-
самблеи и конференции приехало из 54 стран. 
Наибольшими делегациями были представлены 
Германия, Япония и Республика Корея. Концен-
трация внимания МИС на молодых специалистах 
была подтверждена присутствием и участием бо-
лее 80 «будущих лидеров» мировой сварочной 
отрасли.

Специальные встречи и мероприятия во время 
проведения Ассамблеи включали семинар по ад-
дитивному производству, семинар по мониторин-
гу состояния конструкций и др. 

Мониторинг технического состояния конструк-
ций (МТСК) включает установку датчиков, или 
массивов датчиков на разработанной конструкции 
для ее периодического контроля с целью опре-
деления ее деградации под влиянием рабочей 
среды. Датчики обеспечивают неразрушающие 
измерения для получения информации о крити-
ческих свойствах конструкции такой, как резуль-
таты измерения толщины стенки для обнаруже-
ния коррозии, мониторинг возникновения или 
роста трещин для сварных швов, подверженных 
растрескиванию, мониторинг вибрации конструк-
ции, которая подвержена усталости, и измерения 
напряжений для конструкций, где необходимо 
контролировать либо пиковые нагрузки, либо ре-
зультаты детального измерения напряжений. Эти 
данные затем анализируются статистически для 
определения текущего состояния конструкции, 
чтобы оценить ее остаточный ресурс, и чтобы 

можно было принять решения для последующего 
технического обслуживания.

Комиссии V (Неразрушающий контроль и обе-
спечение качества сварных изделий), XI (Сосуды 
давления, котлы и трубопроводы), XIII (Усталость 
сварных изделий и конструкций) и XV (Проек-
тирование, анализ и изготовление сварных кон-
струкций) провели совместный семинар по этому 
важному вопросу. Многие страны и отрасли про-
мышленности по всему миру вынуждены управ-
лять старением инфраструктуры и изучают пути 
продления срока службы в рамках экономических 
ограничений и требований обеспечения обще-
ственной и экологической безопасности. Присут-
ствие более 60 представителей из 17 стран проде-
монстрировало важность этого форума и знаний, 
которыми обменялись участники.

Представленные доклады были посвяще-
ны разработке датчиков, в том числе датчиков 
из макроволоконных композитов для обнаруже-
ния трещин и оптических решеток Брэгга для де-
фектоскопии. Также обсуждалось использование 
сварных швов в конструкции датчиков МТСК и 
моделирования для определения вероятности об-
наружения (дефектов) для различных конфигу-
раций датчиков МТСК. Был представлен новый 
способ использования естественных резонансов 
в конструкции, как для небольших компонентов 
с использованием изгибных режимов колебаний, 
так и для больших конструкций, где были рассмо-
трены колебания в корпусе контейнеровоза. Были 
также доклады по конкретным применениям, опи-
сывающие применение МТСК для компонентов 
промышленного оборудования, опорного «корсе-
та» ядерного котла и коррозионного мониторинга.

МТСК — это многопрофильная область, кото-
рая быстро меняется в связи с технологическими 
достижениями, и в которой в настоящее время нет 
хорошо организованной стандартизации. Это важ-
ная область для МИС, поскольку все сварные или 
другим образом соединенные конструкции требу-
ют мониторинга, чтобы продлить срок их служ-
бы и обеспечить непреывную безопасную работу. 
МТСК представляет интерес для ряда Комиссий 
МИС и является темой, которой МИС по-прежне-
му будет заниматься путем поведения семинаров 
и через совместную деятельность Комиссий.
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УКРАЇНСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ  НЕРУйНІВНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ – 
25 РОКІВ

16 листопада 1990 р. на Установчій конфе-
ренції було створено Українське товариство не-
руйнівного контролю та технічної діагностики – 
творчу громадську організацію, яка об`єднує на 
добровільних засадах науковців, інженерів, ви-
кладачів та робітників-новаторів різних установ 
та підприємств, професійна діяльність яких по-
в`язана з неруйнівним контролем та технічною 
діагностикою. 

Товариство започатковане з ініціативи ряду 
спеціалістів Інституту електрозварювання ім. 
Є.О. Патона НАН України, Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, Наці-
онального технічного університету „Київський 
політехнічний інститут» за підтримки президен-
та Національної академії наук України академіка 
Б.Є.Патона та президента Спілки наукових та ін-
женерних об`єднань України академіка В.І. Трефі-
лова. Конференція прийняла Статут Товариства, 
обрала правління та голову. Товариство зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України як всеукраїн-
ське об`єднання.

Сьогодні колективними членами УТ НКТД є 
біля 200 організацій, діяльність яких пов’язана з 
неруйнівним контролем та технічною діагности-
кою. Серед них ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Ян-
геля, Нижньодніпровський трубопрокатний завод, 
Одеський припортовий завод, Сумський завод 
«Насосенергомаш», ДП «Завод імені Малише-
ва», ВАТ «Азовзагальмаш», ВАТ «Укргідроенер-
го», НВЦ «Техдіагаз» ДК «Укртрансгаз», Черні-
вецький машинобудівний завод, АТ «Мотор-Січ», 
Сумське машинобудівне науково-виробниче то-
вариство, Новомосковський трубний завод, ВАТ 
«Металургійний комбінат «Азовсталь», Дніпро-
петровський трубний завод, Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний 
інститут», Національний авіаційний університет, 
Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти і газу, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН 
України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Пато-
на НАН України та багато інших.

 Головною метою Товариства є консолідація зу-
силь науково-технічних працівників та новаторів 
виробництва для розвитку їх творчої та ділової 
активності, реалізації свободи творчості та обмі-

ну інформацією, розширення співробітництва та 
міжнародних контактів, комплексного вирішення 
проблем підвищення якості та надійності промис-
лових виробів і споруд, захисту творчих та інших 
спільних інтересів.

На останній звітній конференції в 2012 р. обго-
ворено роботу Товариства та обрано новий склад 
Правління. Головою Товариства переобрано проф. 
Троїцького В.О., зав. відділом ІЕЗ ім. Є.О. Па-
тона, заступниками – проф. Карпаша О.М., про-
ректора Івано-Франківського Національного тех-
нічного університету нафти та газу, Мозгового 
О.В., директора Придніпровського АЦНК та канд. 
техн. наук. Казакевича Л.М., директора НВФ 
«Колоран».

Ученим секретарем Товариства обрано Шеке-
ро А.Л., провідного інженера ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Регіональні відділення Товариства працюють 
в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Запо-
ріжжі, Львові, Івано-Франківську та інших містах 
України.

Активістами Товариства виконані організаційні 
роботи по створенню Технічного комітету із стан-
дартизації «Технічна діагностика і неруйнівний кон-
троль» – ТК-78. Комітет створено спільним наказом 
Національної академії наук Укарїни, Державного ко-
мітету по стандартизації, метрології і сертифікації та 
Державного комітету по нагляду за охороною праці 
(№ 60/106/48 від 31 травня 1993 р.). Головою ТК-78 
призначено академіка Б.Є. Патона. 

Надзвичайно важливе значення для України 
має організація системи сертифікації персоналу, 
зайнятого в неруйнівному контролі за процедура-
ми, гармонізованими з європейськими та міжна-
родними стандартами. Цьому питанню УТ НКТД 
приділяє першочергову увагу. На сьогодні ство-
рена база для повного переходу до сертифікації 
персоналу з НК згідно з міжнародними нормами. 
УТ НКТД та ТК-78 провели роботу з гармоніза-
ції стандартів EN 473 та EN ISO 9712 «Кваліфіка-
ція і сертифікація персоналу в галузі НК. Основні 
принципи» і сприяли їх введенню в дію в Україні.

1994 р. з ініціативи УТ НКТД спільним нака-
зом № 172/64/106/221 від 7 липня 1994 р. Мініс-
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терства освіти України, Національної академії 
наук України, Державного комітету України по 
нагляду за охороною праці і Державного коміте-
ту України по нагляду в атомній промисловості 
був створений Національний атестаційний комі-
тет України з неруйнівного контролю (НАКУНК).

Головним завданням НАКУНК була організа-
ція системи сертифікації персоналу в країні, яка 
відповідала б міжнародним  стандартам. Зусил-
лями активістів УТ НКТД були розроблені нор-
мативні документи з сертифікації персоналу в на-
фтогазовій промисловості, на трубних заводах, 
для об’єктів підвищеної небезпеки. Сьогодні в 
Україні працюють п’ять органів сертифікації пер-
соналу, акредитовані в Національному агентстві 
з акредитації України. Роботи з розвитку систе-
ми сертифікації в галузі неруйнівного контролю 
продовжуються.

Товариство сприяє виданню фахового науко-
во-технічного журналу «Технічна діагностика і 
неруйнівний контроль», готуючи до публікації 
статті, повідомлення, інформацію та ін. З 1998 р. 
УТ НКТД самостійно видає інформаційний бюле-
тень «НК-Інформ».

Одним з головних напрямків роботи УТ НКТД 
є організація і проведення конференцій, семіна-
рів та виставок. Першу, другу та третю Українські 
науково-технічні конференції «Неруйнівний кон-
троль та технічна діагностика», організовані УТ 
НКТД спільно з ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Ян-
геля було проведено в 1994, 1997 та 2000 рр. в 
Дніпропетровську. Наступні четверта–сьома Наці-
ональні науково-технічні конференції «Неруйнів-
ний контроль та технічна діагностика», організо-
вані УТ НКТД, проводились в Києві в 2003, 2006, 
2009 та 2012 р.

Щорічну конференцію та виставку «Неруй-
нівний контроль» організовує Асоціація «ОКО». 
До 2012 р. більше 20-ти щорічних конферен-
цій було проведено в осінньому Криму (орга-
нізатор – Український інформаційний центр 
«Наука. Техніка. Технологія») та в зимовому 
Славську, Львівської обл. (організатор – Центр 
«Леотест-Медіум»).

Періодично конференції та семінари, де роз-
глядаються питання неруйнівного контролю, орга-

нізовують НТУУ «Київський політехнічний інсти-
тут», Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу, ФМІ ім. Г.В. Карпенка 
НАН України, НВФ «Ультракон», «Діагностичні 
прилади», «Машинобудування», представництва 
провідних західноєвропейських фірм та ін.

Значну увагу правління УТ НКТД приділяє 
контактам та співробітництву з такими ж товари-
ствами з інших країн.

У 1995 р. УТ НКТД прийнято до складу Єв-
ропейського комітету з неруйнівного контролю. 
У 1998 р. УТ НКТД став співзасновником Єв-
ропейської федерації з неруйнівного контролю 
(EFNDT), до якої входять Товариства з неруйнів-
ного контролю 27 країн Європи.

УТ НКТД є членом Міжнародного комітету з 
неруйнівного контролю (ICNDT). Укладено ряд 
угод про співробітництво з товариствами Польщі, 
Чехії, Болгарії, Хорватії, Німеччини, Великобри-
танії, Італії, Данії, США, Росії, Білорусі та ін.

На запрошення УТ НКТД в 2001 р. Україну 
відвідав Президент Міжнародного комітету з не-
руйнівного контролю доктор Джузеппе Нардоні, 
а в 2014 р. – голова технічного комітету ТС-135 
«Non-Destructive Testing» Міжнародної організації 
із стандартизації (ISO) Hajime Natano.

Делегації УТ НКТД приймали участь Єв-
ропейських та Всесвітніх конференціях і ви-
ставках з неруйнівного контролю: в Копенга-
гені (7 ECNDT-1998), Римі (15 WCNDT-2000), 
Барс елон і  (8  ECNDT-2002) ,  Монре а л і 
(16 WCNDT-2004), Берліні (9 ECNDT-2006), 
Ш а н х а ї  ( 1 7  W C N D T- 2 0 0 8 ) ,  М о с к в і 
(10 ECNDT-2010), Дурбан (18 WCNDT-2012), 
Празі (11 ECNDT-2014).

В секретаріаті УТ НКТД, що працює в ІЕЗ 
ім. Є.О. Патона (тел.: 044-200-46-66, 044-205-22-49, 
тел./факс 044-205-31-66, E-mail: usndt@ukr.net; 
www.usndt.com.ua), Ви зможете ознайомитись з но-
винами в галузі неруйнівного контролю та технічної 
діагностики, програмами конференцій, семінарів та 
виставок, періодичними виданнями, книгами тощо. 
Ви також зможете одержати консультації з пи-
тань неруйнівного контролю та технічної діагнос-
тики, обговорити шляхи вирішення конкретних пи-
тань практичного технічного контролю.

Троїцький В.О., Посипайко Ю.М., Шекеро А.Л. 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
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О ЦЕНТРЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

УКРАИНСКОгО ОбщЕСТвА НЕРАзРУшАющЕгО КОНТРОля 
И ТЕхНИчЕСКОй дИАгНОСТИКИ 

Украинское общество неразрушающего кон-
троля и технической диагностики (УО НКТд) – 
всеукраинская общественная организация, объе-
диняющая специалистов Украины, работающих 
в области дефектоскопии промышленных и граж-
данских объектов. 

УО НКТд является соучредителем Европей-
ской федерации НК (EFNDT) и полным членом 
Международного комитета по НК (ICNDT). Ос-
новным направлением деятельности УО НКТд 
является сертификация персонала, выполняюще-
го неразрушающий контроль.

С этой целью в 1994 г. по инициативе УО НКТд 
и Института электросварки им. Е.О. Патона НАН 
Украины приказом № 172/64/106/221 от 7 июля 
1994 года Министерства образования Украины, 
Национальной академии наук Украины, государ-
ственного комитета Украины по надзору за охра-
ной труда и государственного комитета Украи-
ны по надзору в атомной промышленности был 
создан Национальный аттестационный комитет 
Украины по НК (НАК Украины по НК), которо-
му было поручено организовать в стране обуче-
ние, аттестацию и сертификацию персонала НК 
по Международному ISO 9712 и Европейскому 
EN 473 стандартам.

в состав НАК вошли ведущие специалисты 
Национальной академии наук Украины, госнадзо-
рохрантруда Украины, технических университе-
тов и других профильных организаций Украины. 

в 2001 г. усилиями НАК Европейский стан-
дарт  EN 473 по сертификации персонала был вве-
ден в действие в Украине как национальный, а 
в 2002 г. – при Украинском обществе НКТд был 
создан Центр сертификации (ЦС) и по аналогии 
с американским (ASNT), немецким (DGZfP), бри-
танским (BINDT) и другими обществами был раз-
работан стандарт СТТУ УТНКТд 01 «Система 
сертифікації персоналу з НК». 

ЦС при УО НКТд проводит сертификацию 
специалистов на 1–3 уровни квалификации по 
таким методам: ультразвуковому, радиографиче-
скому, магнитному, капиллярному, визуальному, 
контролю герметичности, вихретоковому, аку-
стико-эмиссионному, тепловому, вибродиагно-
стическому в 12 производственных секторах. 

Сектора по типу продукции:
1 – литье (c) – ферритные и неферритные 

материалы; 

2 – поковки (f) – ферритные и неферритные 
материалы;

3 – сварные изделия (w) – все типы сварных 
соединений, включая паяные, для ферритных и 
неферритных материалов;

4 – трубы и трубопроводы, включая листовой 
прокат для изготовления сварных труб (t) – бес-
шовных, сварных, из ферритных и неферритных 
материалов, включая листовой прокат для изго-
товления сварных труб; 

5 – прокат (wp) – листовой, профильный.
Промышленные сектора:
6 – производство и обработка металлов (соче-

тания c, f, w, t и wp);
7 – контроль перед введением и в процессе экс-

плуатации, включая производство и обработку ме-
таллов (сочетания c, f, w, t и wp);

8 – железнодорожный транспорт и изделия для 
него (сочетания c, f, w, t и wp); 

9 – авиакосмическая продукция (сочетания c, 
f, w, t и wp); 

10 – продукция судостроения (сочетания c, f, 
w, t и wp);

11 – оборудование для атомной энергетики (со-
четания c, f, w, t и wp); 

12 – буровое оборудование (сочетания c, f, w, 
t и wp). 

Сертификация в ЦС проводится в соответ-
ствии с Национальным стандартом дСТУ EN 
ISO 9712 «Неразрушающий контроль. Квалифика-
ция и сертификация персонала, занятого в нераз-
рушающем контроле. Общие принципы», Евро-
пейским EN ISO 9712, международным ISO 9712, 
Американским SNT-TC-1A и последней версией 
стандарта СТТУ УТНКТд  01-2013.

Руководители УО НКТд и ЦС являются чле-
нами американского, российского, немецкого и 
других обществ НК, Международной академии 
по НК, работают в Европейской федерации по 
НК (EFNDT) и в Международном комитете по НК 
(ICNDT).

ЦС при УО НКТд аккредитован  Нацио-
нальным агентством по аккредитации Украи-
ны (НААУ) (Аттестат аккредитации  № 60001) 
как вневедомственный независимый орган по 
сертификации персонала в области неразруша-
ющего контроля на соответствие требованиям 
Международного стандарта ISO/IEC 17024:2012 
«Общие требования к органам по сертифика-
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ции персонала. Оценка соответствия». Схема и 
процедуры сертификации персонала в области 
НК определены в соответствии с требованиями 
ЕN ISO 9712:2012.

в системе сертификации персонала ЦС при 
УО НКТд работают восемь учебных центров 
(УЦ) – УЦ «АЦНК при ИЭС им.Е.О.Патона 
НАНУ»; УЦ Приднепровского АЦНК и Тд; УЦ 
АЦНК УкргМК НПП «днепрочерметавтомати-
ка»; Центр подготовки при ООО «Морское бюро 
Регистра»;  УЦ при ОАО хК «луганск-тепловоз»; 
УЦ по НК СПКТбзТ «Инфратранспроект-дИ-
ИТ»; УЦ гП «диамех-Украина»; УЦ «OUNORTH 
DEVICES» (Таллин; Эстония) и шесть экзамена-
ционных центров (ЭЦ) – ЭЦ «АЦНК при ИЭС 
им. Е.О.Патона НАНУ»; ЭЦ «Приднепровский 

АЦНК и Тд» ЭЦ АЦНК УкргМК НПП «днепро-
черметавтоматика»; ЭЦ при ООО «Морское бюро 
Регистра»;  ЭЦ Центра Тд и НК на железнодо-
рожном транспорте; ЭЦ гП «диамех-Украина».

в европейских странах интенсивно идет про-
цесс гармонизации программ обучения и атте-
стации персонала, которые со временем будут 
едиными для Европы. Постепенно устраняются 
барьеры, которые искусственно создают ведом-
ства. Это расширяет возможности как сертифици-
рованных специалистов, так и руководителей про-
изводств, работающих в разных отраслях.

документы, выдаваемые ЦС при УО НКТд 
признаются как в Украине, так и в других странах.

число специалистов с европейской сертифика-
цией в Украине растет с каждым годом. за про-
шедшие годы в ЦС прошли обучение и получи-
ли сертификаты около 70 специалистов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. в процессе вы-
полнения проекта Международного агентства по 
атомной энергии (ІАЕА) было проведено обуче-
ние и сертификация нескольких групп специали-
стов из разных стран. 

Учебная база ЦС постоянно расширяется и 
обновляется, совершенствуются программы об-
учения, методики преподавания и проведения 
экзаменов, пополняется парк учебных и экза-
менационных образцов, совершенствуется и вне-
дряется процедура сдачи экзаменов с помощью 
компьютерных программ, разрабатываются учеб-
ные пособия по различным методам НК для заоч-
ного обучения.

Центр сертификации при УО НКТд находит-
ся в одном из ведущих научных и технологиче-
ских центров Украины – Институте электросварки 

им. Е.О. Патона НАН Укра-
ины. Преподавательский и 
методический состав ЦС 
состоит из высококвали-
фицированных специали-
стов, имеющих большой 
практический опыт рабо-
ты в области НК и техно-
логий неразъемных соеди-
нений, наплавки, сварки, 
металлургии.

ЦС при УО НКТд ведет 
большую методическую ра-
боту, сотрудничает с меж-
дународными организаци-
ями: EFNDТ, ICNDT, ISO, 
CEN, ІАЕА и др., оказы-
вает помощь в проведении 
научных семинаров и кон-
ференций по актуальным 
новым направлениям в об-
ласти НК, в том числе в вы-
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полнении европейских проектов. Эти особенности 
отличают ЦС при УО НКТд от многочисленных ве-
домственных и частных органов сертификации пер-
сонала по НК.

По мнению бюро НАК Украины по НК Центр 
сертификации УО НКТд может проводить серти-
фикацию специалистов в соответствии с Прави-

лами НПАОП 0.00-1.63-13, которые в свое время 
НАК готовил для госнадзорохрантруда Украи-
ны. Это обеспечивает возможность комплексной 
сертификации по дСТУ EN ISO 9712 и НПАОП 
0.00-1.63-13, что исключает необходимость полу-
чения однотипных документов и уменьшает стои-
мость сертификации.

Шекеро А.А. 
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ

––––

СЕМІНАР з НЕРУйНІвНОгО КОНТРОлю 

24–25 листопада 2015 р. в Києві проведено се-
мінар «Неруйнівний контроль: стандарти, рег-
ламенти, сертифікація, випробування». Семінар 
організовано ТОв «діагностичні прилади» за 
підтримки Українського товариства неруйнівно-
го контролю та технічної діагностики і Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 
Проходив він в рамках Міжнародного промисло-
вого форуму в виставковому центрі на бровар-
ському проспекті.

вступним словом відкрив семінар голова Укра-
їнського товариства неруйнівного контролю та тех-
нічної діагностики проф. Троїцький в.О. він наго-
лосив, що з 2016 року Україна має переходити від 
стандартів СРСР (гОСТів) на стандарти Європей-
ського Союзу. У зв’язку з гармонізацією законодав-
ства України з законодавством ЄС в Україні прийня-
ті закони «Про стандартизацію» та «Про технічні 
регламенти і оцінку відповідності». Це вимагає но-
вих підходів до оцінки якості продукції, її випробу-
вань, сертифікації та акредитації.

Перша частина семінару була присвячена пи-
танням стандартизації та сертифікації в неруйнів-
ному контролі. Учасники прослухали доповіді:

1. Щупак С.А. (ІЕз ім. Є.О.Патона). директиви 
Європейського Союзу, модулі оцінки відповідно-
сті, обов’язкова сертифікація, маркування СЄ, гар-
монізовані стандарти.

2. Щупак С.А. (ІЕз ім. Є.О.Патона). закони 
України «Про стандартизацію» та «Про технічні 
регламенти і оцінку відповідності».

3. Хорло М.Ф. (ПАТ «вТП «Укренерго-
чормет»). Алгоритми практичного переходу від 
стандартів гОСТ на стандарти EN та ISO з уль-
тразвукового та магнітного методів неруйнівного 
контролю.

4. Посипайко Ю.М. (ІЕз ім. Є.О.Патона). Пере-
хід від стандартів гОСТ на стандарти EN та ISO з 

візуального, капілярного, вихрострумового, радіа-
ційного контролю та течошукання.

5. Щупак С.О. (ІЕз ім. Є.О.Патона). Сертифіка-
ція персоналу НК: добровільна, законодавчо регу-
льована в сфері дії технічних регламентів та нор-
мативно-правових актів з охорони праці. вимоги 
до органів сертифікації персоналу, акредитація та 
призначення.

в другій частині семінару учасники прослу-
хали доповіді про сучасні засоби неруйнівного 
контролю, що відповідають найвищим вимогам 
європейських стандартів:

1. Жак Руссіль (Франція, СН). Сучасні системи 
радіографії від Сarestream Health: огляд, нові мож-
ливості, особливості застосування.

2. Глабець С.М. (ТОв «діагностичні прила-
ди»). дефектоскопи OmnіScan (Olympus-IMS), за-
стосування технологій фазованих решіток і TOFD, 
особливості, переваги.

3. Павлій А.І. (ТОв «діагностичні прилади»). 
вихрострумові дефектоскопи Olympus-IMS.

4. Бухенський В.М. (ІЕз ім. Є.О. Патона). за-
стосування портативних рентгенотелевізійних 
систем для виявлення дефектів зварних з’єднань 
трубопроводів.

5. Yoann Goorissen (бельгія, ICM). Портативні 
генератори рентгенівського випромінювання ICM.

6. Козін О.М. (ТОв «діагностичні прилади»). 
Магнітопорошковий контроль. Технології і облад-
нання для контролю виробів у машинобудуванні й 
металургії.

7. Яременко Ю. (MR-Chemie GMbH). Екологіч-
но чисті матеріали для капілярної дефектоскопії.

Наступний семінар з цієї тематики буде про-
ведено в 2016 р. в рамках Міжнародного промис-
лового форуму. 

Посипайко Ю.М., Щупак С.О.  
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
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