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ВнеДрение гармониЗироВанных меЖДУнароДных 

и еВропейсКих станДартоВ В УКраине
Н. А. ПРоцеНко

иЭс им. е. о. патона нан Украины. 03150, г. Киев-150, ул. Казимира малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

с целью приведения национальной системы 
стандартизации к европейским и международным 
стандартам разработан и принят Закон Украины 
от 05.06.2014 № 1315-VII «о стандартизации» 
(далее Закон, вступивший в силу 03.01.2015), ко-
торый предусматривает совершенствование пра-
вовых и организационных основ национальной 
стандартизации.

согласно программы деятельности Кабинета ми-
нистров Украины, утвержденной постановлением 
Кабинета министров Украины от 09.12.2014 № 695 и 
одобренной постановлением Верховной рады Укра-
ины от 11.12.2014 № 26-VIII было принято решение 
об отмене межгосударственных  стандартов (гост), 
разработанных до 1992 г. соответствующая инфор-
мация 27.03.2017 была размещена на веб-сайте госу-
дарственного предприятия  гп «УкрнДнЦ», который 
выполняет функции национального органа стан-
дартизации. Для выполнения программы гп «Укр-
нДнЦ» на протяжении 2015 г. отменило все действу-
ющие в Украине госты (со сроками отмены в 2016, 
2017, 2018 и 2019 гг.). соответствующая информация 
размещена на веб-сайте гп «УкрнДнЦ». срок  дей-
ствия гостов, касающихся сварочного производства, 
заканчивается 01.01.2018.

Законом Украины от 05.06.2014 № 1315-VII «про 
стандартизацію», который действует с 03.01.2015 г., 
в национальное законодательство Украины как госу-
дарства — члена Всемирной организации торговли 
(Вто), реализованы положения соглашения Вто о 
технических барьерах в торговле, а именно Кодекса 
добровольной практики по разработке, принятию и 

использованию стандартов, введению международ-
ных и европейских принципов  стандартизации.

прежде всего это касается принципа добровольно-
го применения национальных стандартов, который из-
ложен в статье 4 и статье 23 Закона, где указано, что 
национальные стандарты применяются на доброволь-
ной основе.

В соответствии со статьей 15 хозяйственного 
кодекса Украины применение стандартов является 
обязательным: 

– если это установлено нормативно-правовыми 
актами;

– для участников контракта по разработке, изго-
товлению или поставке продукции, если в нем есть 
ссылка на определенные стандарты;

– для производителя или поставщика продукции, 
если он оформил декларацию о соответствии про-
дукции определенным стандартам или применил 
обозначение этих стандартов в ее маркировке.

многие предприятия Украины, имеющие свароч-
ные производства и выполняющие заказы для внеш-
них рынков, используют международные и европей-
ские стандарты на языке оригинала или стандарты, 
гармонизированные в Украине.

сейчас в Украине введено в действие более 400 
стандартов, касающихся сварочного производства, 
которые могут  в полной мере заменить  отмененные 
госты.  В таблице приведен перечень гармонизиро-
ванных стандартов по неразрушающему контролю.

С актуальным состоянием нормативной доку-
ментации можно ознакомиться на сайте УкрНДНЦ 
в разделах «Магазин стандартов» и «Каталог нор-
мативной документации».

Перелік гармонізованих стандартів на неруйнівний контроль*
номер стандарту назва стандарту

ДстУ ISO 17637-2003
(ISO 17637:2003, IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюван-
ням плавленням 

ДстУ ISO 17635:2015
(ISO 17635:2010, IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Загальні правила для металевих матеріалів

ДстУ EN ISO 17636-1:2014 
EN ISO 17636-1:2013;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. радіографічний контроль. частина 1. способи кон-
тролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки

ДстУ EN ISO 17636-2:2014
(EN ISO 17636-2:2013;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. радіографічний контроль. частина 2. способи кон-
тролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням цифрових детекторів

ДстУ EN ISO 10675-1:2014
(EN ISO 10675-1:2013;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. рівні приймання для радіографічного контролю. 
сталь, нікель, титан та їх сплави 

ДстУ EN ISO 10675-2:2014
(EN ISO 10675-2:2013;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. рівні приймання для радіографічного контролю. 
алюміній та його сплави 

ДстУ EN ISO 17640:2014
(EN ISO 17640:2010; IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. способи, рівні контролю і 
оцінювання

* гармонизованные стандарты в области сварки приведены в журнале «автоматическая сварка» №11 за 2017 г., стр. 47–56 
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номер стандарту назва стандарту
ДстУ EN ISO 16827:2015
(EN ISO 16827:2014, IDT;

неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. 
Визначення характеристик і розмірів несуцільностей

ДстУ EN ISO 11666:2014
(EN ISO 11666:2010;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. 
рівні приймання 

ДстУ EN ISO 13588:2014
(EN ISO 13588:2012;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизо-
ваного методу фазованих решіток

ДстУ EN ISO 23279:2014
(EN ISO 23279:2010;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. характеристика індикацій 
у зварних швах 

ДстУ EN ISO 10863:2014 неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ультразвукова дефектоскопія. Використання 
дифракційно-часового метода ((TOFD)

ДстУ EN ISO 15626:2014
(EN ISO 15626:2013;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). 
рівні приймання 

ДстУ EN ISO 3452-1:2014
(EN ISO 3452-1:2013, IDT)

неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 1. Загальні принципи

ДстУ EN ISO 3452-2:2014
(EN ISO 3452-2:2013 , IDT)

неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 2. Випробування дефектоскопічних 
матеріалів

ДстУ EN ISO 3452-3:2014
(EN ISO 3452-3:2013, IDT)

неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 3. Контрольні випробувальні зразки

ДстУ EN ISO 3452-4:2014
(EN ISO 3452-4:1998, IDT)

неруйнівний контроль. Контроль капілярний. частина 4. Устатковання 

ДстУ EN ISO 3452-5:2014
(EN ISO 3452-5:2008 , IDT)

неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 5. Капілярний контроль при темпе-
ратурах понад 50°с

ДстУ EN ISO 3452-6:2014
(EN ISO 3452-6:2008, IDT)

неруйнівний контроль. Капілярний контроль. частина 6. Капілярний контроль при темпе-
ратурах нижче 10°с 

ДстУ EN ISO 23277:2014
(EN ISO 23277:2009;IDT)

Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. 
рівні приймання 

ДстУ EN ISO 17638:2014
(EN ISO 17638:2009;IDT)

неруйнівний контроль зварних швів. магнітопорошковий контроль

ДстУ EN ISO 9934-1:2015 
(EN ISO 9934-1:2015, IDT; 
ISO 9934-1:2015, IDT)

неруйнівний контроль. магнітопорошковий контроль. частина 1. Загальні вимоги

ДстУ EN ISO 9934-2:2015 
(EN ISO 9934-2:2015, IDT; 
ISO 9934-2:2015, IDT)

неруйнівний контроль. магнітопорошковий контроль. частина 2. Засоби контролю

ДстУ EN ISO 9934-3:2015
(EN ISO 9934-3:2015, IDT;
ISO 9934-3:2015, IDT)

неруйнівний контроль. магнітопорошковий контроль. частина 3. обладнання

ДстУ EN ISO 23278:2014
(EN ISO 23278:2009;IDT)

неруйнівний контроль зварниих швів. магнитопорошковий контроль зварних швів. рівні 
приймання 

ДстУ EN ISO 3059:2007
(EN ISO 3059:2001, IDT)

неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий
 контроль. Умови огляду 

ДстУ ISO 15549:2015
(ISO 15549:2008, IDT)

неруйнівний контроль. Вихрострумовий контроль. 
Загальні вимоги

ДстУ EN 10308:2015 неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату
ДстУ EN 16407-1:2015 неруйнівний контроль. радіографічний контроль на наявність корозії та відкладень у 

трубах з використанням рентгенівського та гамма-випромінювання. частина 1. танген-
ціальний спосіб просвічування

ДстУ EN 16407-2:2015  неруйнівний контроль. радіографічний контроль на наявність корозії та відкладень у 
трубах з використанням рентгенівського та гамма-випромінювання. частина 2. спосіб 
просвічування через дві стінки

ДстУ EN ISO 10893-1:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 1. автоматизований електромагнітний 
контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням 
під флюсом) для верифікації герметичності

ДстУ EN ISO 10893-2:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 2. автоматизований вихрострумовий кон-
троль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під 
флюсом) для виявлення дефектів
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номер стандарту назва стандарту
ДстУ EN ISO 10893-3:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 3. автоматизований контроль методом роз-

сіювання магнітного потоку по всій окружності безшовних і зварних труб з феромагнітної 
сталі для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

ДстУ EN ISO 10893-4:2015 
(EN ISO 10893-4:2011, IDT)

неруйнівний контроль сталевих труб. частина 4. Капілярний контроль сталевих безшов-
них зварних труб для виявлення поверхневих дефектів

ДстУ EN ISO 10893-5:2014 неруйнівний контроль сталевих труб.  магнітопорошковий контроль безшовних і зварних 
сталевих труб для виявлення поверхневих несуцільностей

ДстУ EN ISO 10893-6:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 6. радіографічний контроль шва зварних 
сталевих труб для виявлення дефектів

ДстУ EN ISO 10893-7:2015 
(EN ISO 10893-7:2011, IDT)

неруйнівний контроль сталевих труб. частина 7. Цифровий радіографічний контроль шва 
зварних сталевих труб для виявлення дефектів

ДстУ EN ISO 10893-8:2015 
(EN ISO 10893-8:2011, IDT)

неруйнівний контроль сталевих труб. частина 8. автоматизований ультразвуковий кон-
троль сталевих безшовних і зварних труб для виявлення дефектів розшарування

ДстУ EN ISO 10893-9:2015 
(EN ISO 10893-9:2011, IDT)

неруйнівний контроль сталевих труб. частина 9. автоматизований ультразвуковий кон-
троль для виявлення дефектів розшарування в смуговому/листовому металі, що викори-
стовується для виготовлення зварних сталевих труб

ДстУ EN ISO 10893-10:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 10. автоматизований ультразвуковий 
контроль по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, виконаних 
дуговим зварюванням під флюсом) для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

ДстУ EN ISO 10893-11:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 11. автоматизований ультразвуковий кон-
троль шва зварних сталевих труб для виявлення поздовжніх і/або поперечних дефектів

ДстУ EN ISO 10893-12:2015 неруйнівний контроль сталевих труб. частина 12. автоматизований ультразвуковий 
контроль товщини по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, 
отриманих дуговим зварюванням під флюсом)

ДстУ EN ISO 16826:2015 
(EN ISO 16826:2014, IDT)

неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
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ДисертаЦІя на ЗДоБУття Вченого стУпеня

16.06.2017 р. Учанін 
В. м. (Фізико-меха-
нічний інститут ім. 
г. В. Карпенка нан 
України, львів) за-
хистив в спеціалі-
зованій вченій раді 
Фізико-механічного 
інституту ім. г. В. 
Карпенка нан Укра-
їни докторську дис-
ертацію «розроблен-
ня методів і засобів 
в и х р о с т р у м о в о г о 

контролю матеріалів та конструкцій за спеціаль-
ністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин.

Дисертація присвячена створенню засобів і тех-
нологій вихрострумового контролю виробів, що ха-
рактеризуються високим рівнем завад. проаналізо-
вано джерела завад для накладних вихрострумових 
перетворювачів і запропоновано їх класифікацію. 
побудовано розширену класифікацію накладних ви-
хрострумових перетворювачів, в яку введено пер-
спективні анаксіальні вихрострумові перетворювачі 
і вихрострумові перетворювачі подвійного дифе-
ренціювання. проведено порівняльний аналіз схем 
автогенераторних вихрострумових дефектоскопів і 
запропоновано їх класифікацію. побудовано схему 
причинно-наслідкових зв’язків впливу дефекта і за-
зора на параметри вихрострумових перетворювачів 
і коливальної системи автогенератора. Визначено 
оптимальні підходи для створення автогенератор-
них вихрострумових дефектоскопів. представлено 
засоби вихрострумової структуроскопії немагніт-
них матеріалів, побудовані на вимірювані питомої 
електропровідності.

представлено методику розрахунків сигналів ви-
хрострумових перетворювачів під час взаємодії з 
електропровідним об’єктом контролю (у тому чис-
лі  з дефектом) методом об’ємних інтегральних рів-
нянь з використанням програми VIC-3D. проведено 
оцінку похибок розрахунків сигналів вихрострумо-
вих перетворювачів методом об’ємних інтеграль-
них рівнянь, яка підтвердила високу ефективність 
запропонованої методики. Запропоновано новий 
спосіб визначення довжини тріщини шляхом вста-
новлення характеристичних точок розподілу другої 
похідної залежності сигналу вихрострумового пе-
ретворювача вздовж тріщини. Визначено особли-
вості сигналів анаксіальних перетворювачів від трі-
щин різної довжини для різної орієнтації обмоток. 

показано, що сигнали анаксіального вихрострумо-
вого перетворювача від тріщин різних орієнтацій і 
коаксіального перетворювача по-різному загасають 
зі збільшенням зазору між поверхнею об’єкта контр-
олю і вихрострумовим перетворювачем. розроблено 
і досліджено вихрострумові перетворювачі подвій-
ного диференціювання діаметром від 4 до 33 мм 
для контролю на різних робочих частотах. Вста-
новлено низку особливостей формування сигналів 
вихрострумових перетворювачів подвійного дифе-
ренціювання від дефектів. Досліджено чутливість 
вихрострумових перетворювачів подвійного дифе-
ренціювання під час виявлення дефектів через шар 
захисного покриття.

розроблено автогенераторні вихрострумові де-
фектоскопи для виявлення поверхневих дефектів. 
Запропоновані технічні рішення використано для 
створення низки автогенераторних дефектоскопів 
типу леотест ВД, які пройшли державні випро-
бування і включені в регламент з технологічного 
обслуговування літаків Дп «антонов» і авіаційних 
двигунів Дп «Івченко-прогрес» і пат «мотор-січ».

розроблено і досліджено динамічний вихро-
струмовий дефектоскоп з обертальним вихростру-
мовим перетворювачем для виявлення дефектів в 
латунних заготовках теплообмінників тепловозів, 
подано результати впровадження дефектоскопу на 
Дп «Завод ім. В. о. малишева».

нові технічні рішення використано для ство-
рення низки вихрострумових перетворювачів 
типу Веп-21, Веп-22 і Вепр-31 для вимірю-
вання питомої електропровідності алюмінієвих 
сплавів. показано ефективність використання 
структуроскопів для визначення розподілу елек-
тропровідності неоднорідних за структурою 
об’єктів, зокрема в зоні зварного шва із алюміні-
євих сплавів. розроблені структуроскопи викори-
стано для моніторингу експлуатаційної деградації 
алюмінієвих сплавів обшивок крила і фюзеляжу 
літаків на Дп «антонов». розроблено і дослідже-
но винесені автогенераторні вихрострумові пере-
творювачі, які працюють на підвищених частотах 
понад 100 мгц, для контролю змін структури в по-
верхневих шарах. розроблено низку структуроско-
пів типу альФа, Дельта і Вс-11Вч (альФа м), 
що працюють на робочих частотах 100, 200 і 400 
мгц, для виявлення і оцінки газонасичених по-
верхневих шарів титанових сплавів.

розроблено імітатор сигналів вихрострумового 
контролю типу ІсВК-1 для повірки дефектоскопів 
з вихрострумовими перетворювачами подвійного 
диференціювання.
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XVІ мІЖнароДний промислоВий ФорУм

З 21 по 24 листопада на території міжнародно-
го виставкового центру відбувся XVІ міжнародний 
промисловий форум – захід, що з 2005 року входить 
до переліку провідних світових промислових виста-
вок, офіційно сертифікованих та визнаних Всесвіт-
ньою асоціацією виставкової індустрії (UFI) і рік за 
роком залишається найбільшою в Україні виставко-
вою подією машинобудівної тематики.

У міжнародному промисловому форумі 2017 
року взяли участь 337 підприємств із 29 країн 
світу. Загальна площа експозиції склала 17000 
кв.м., виставку відвідали 11236 фахівців.

Відмінною рисою цьогорічного промислово-
го форуму стала значна кількість лазерного облад-
нання, представленого на стендах Jinan Bodor CNC 
Machine Co., Ltd. (Кнр), Дп «абпланалп Украї-
на» (Київ), Інжинірінгового підрозділу «али-
ста» прат «Дніпрополімермаш» (Дніпро), тоВ 
«араміс» (черкаси), тоВ «ель-сел груп» (Київ), 
тоВ «машінтех» (Київ), тоВ «сторожук» (Київ), 
тоВ «сфера-техно» (Київ).

як завжди, динамічною та насиченою була 
спеціалізована виставка «УкрЗварювання». У її рам-
ках цього року відбулися XII Відкритий конкурс 
професійної майстерності зварників України «Золо-
тий кубок Бенардоса – 2017» та науково-практична 
конференція «сучасні проблеми зварювального ви-
робництва», організатором яких виступило товари-
ство зварників України. Заходи були спрямовані на 
підвищення престижу робітничих професій та зао-
хочення спеціалістів-професіоналів галузі.

Учасники виставки, вітчизняні та зарубіжні 
компанії, представили значну кількість устатку-
вання та матеріалів для впровадження інновацій-
них технологій у зварювальну галузь. на стендах 
компаній пп «Ідель» (одеса), тоВ «Кт Україна» 
(Київ), тоВ «Фроніус Україна» (Київська обл.) 
та багатьох інших протягом усіх чотирьох днів 
виставки відбувалася демонстрація роботи облад-
нання перед широкою аудиторією фахівців.

серед вітчизняних лідерів у галузі зварювання та 
споріднених технологій свою продукцію і технології 

представили прат «машинобудівний завод Вістек» 
(Бахмут, Донецька обл.), тоВ «Вітаполіс» (Київська 
обл.), тоВ «Завод автогенного обладнання Донмет» 
(Краматорськ, Донецька обл.), тоВ «енергія Зварю-
вання» (Запоріжжя), тоВ «суми-електрод», тоВ 
«нВФ техвагонмаш» (Кременчук, полтавська обл.), 
тоВ «техпоставка» (Дніпро) та інші. 

робототехнічні комплекси на виставкових 
стендах тоВ «Бінцель Україна гмбх» (Київсь-
ка обл.), тоВ «КБ роботікс Інженерія» (Київська 
обл.), тоВ «самміт» (Дніпро),  нВФ «техвагон-
маш» (Кременчук, полтавська обл.), тоВ «тріа-
да лтД Ко» (Запоріжжя), тоВ «Фанук Україна» 
(Київ) постійно привертали увагу фахівців. Важ-
ко відвести погляд від робота-маніпулятора, який 
впевнено, послідовно і граційно описує траєк-
торію, виконуючи виробничу задачу.

обладнання для плазмового різання мета-
лу у значній кількості було представлено на стен-
дах українських виробничих компаній тоВ 
«артіль лтД» (миколаїв), тДВ «Зонт» (одеса), 
тоВ «ефект-енерджі» та тоВ «нтма», (Іва-
но-Франківськ), тоВ «станкосервіс-юг» та нВп 
«техмаш» (одеса), пп «Фаворит ам» (львів). 

Зростання інтересу до українського ринку у 
світі підтверджується розширенням колективних 
експозицій виробничих підприємств з Китаю, ту-
реччини та чехії, які цього року містили значну 
кількість натурних зразків продукції. 

Загалом, порівнюючи якісне та кількісне на-
повнення виставки з попередніми роками, мож-
на спостерігати зростання уваги до інноваційних 
технологій та тенденцію до їх поступового впро-
вадження у вітчизняному виробництві. У рамках 
міжнародного промислового форуму у 2017 році 
відбулася низка науково-практичних семінарів та 
конференцій, присвячених новітнім промисловим 
технологіям, автоматизації виробництва та кон-
тролю якості, в тому числі конференція «сучас-
ні технології неруйнівного контролю і можливості 
їх практичного застосування в машинобудівництві 
та суміжних галузях», організована «Українським 

Виступ голови Ут нКтД проф. троїцького В. о. Учасники семінару
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товариством неруйнівного контролю та технічної 
діагностики» та Інститутом електрозварювання 
ім. є.о. патона нан України.

Ця конференція, яку проводять Українське то-
вариство неруйнівного контролю та технічної 
діагностики в рамках щорічного міжнародного 
промислового форуму, вже стала традиційною. 

У конференції взяли участь понад 80 
спеціалістів – представників близько 50 організа-
цій з різних регіонів України, серед яких Інститут 
електрозварювання ім. є. о. патона нан Украї-
ни (Київ), Фізико-механічний інститут ім. г. В. 
Карпенка нан України (львів), Інститут техніч-
ної теплофізики нан України (Київ), Дп «анто-
нов» (Київ), пат «Укргідроенерго» (Київ), тоВ 
«ДДап-ракс» (Кам’янське), тоВ УК «транс-
Вагонсервіс» (Дніпро), тоВ «придніпровсь-
кий ЦДоіс» (Дніпро), тоВ «мелитек-Украї-
на» (Київ), тоВ нВФ «Діагностичні прилади» 
(Київ), тоВ нВФ «Ультракон» (Київ), тоВ «Ін-
трон-сет лтд» (Київ), УДВп «Ізотоп» (Київ), Дп 
«Інститут «УкрнДІпроект» (Київ), нтЦ неруйну-
ючого контролю (Київ), тоВ «тК «спецмонтаж» 
(Київ), Дп «Колоран» ІФх ім. л. В. писаржев-
ського нан України (Київ), тоВ нВФ «пром-
сервісдіагностика» (Київ), Кременчуцька тес 
пат «полтаваобленерго», пат «Центренерго» 
(Київ), Ват «азовзагальмаш» (маріуполь), прат 
«маріупольский металургійний комбінат імені Іл-
ліча», Ват «сумський завод «насосенергомаш», 
нт сКБ «полісвіт» ДнВп «об’єднання Кому-
нар» (харків), тоВ «харківський професійний 
коледж», Дп «черкаський експертно-технічний 
центр Держпраці», а також студенти і викладачі з 
профільних кафедр нтУУ «Київський політехніч-
ний інститут ім. І. сікорського» і національного 
авіаційного університету.

Відкрив конференцію Заступник директора Ін-
ституту електрозварювання ім. є. о. патона нан 
України, академік нан України л. м. лобанов. Він 
наголосив на актуальності впровадження нових тех-
нологій неруйнівного контролю в промисловості 
України для підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, а також їх використання під 
час обстеження відповідальних об’єктів, що перебу-
вають в експлуатації і потребують перевірки їх ста-
ну для подальшої безпечної роботи.

Далі учасникам конференції було представлено 
такі доповіді:

▪ В. о. троїцький (ІеЗ) «Вдосконалення ме-
тодів підтримки технічного стану підземних 
трубопроводів».

▪ л. м. лобанов, В. В. савицький (ІеЗ) «Авто-
матизований ширографічний комплекс для неруй-

нівного контролю якості композиційних і сотових 
конструкцій».

▪ В. о. троїцький, с. р. михайлов, В. м. Бухен-
ський, р. о. пастовенський (ІеЗ) «Нові технології 
радіаційного контролю на основі твердотільних 
перетворювачів».

▪ о. В. мозговой (тоВ «придніпровський 
ЦДоіс») «Комплексний неруйнівний контроль ста-
ну металу об’єктів теплової і атомної енергетики».

▪ В. о. троїцький, В. м. горбик, о. с. Бородай 
(ІеЗ) «Переваги технології магнітопорошково-
го контролю на основі скануючих намагнічуючих 
пристроїв».

▪ м. л. Казакевич (ІФх ім. л. В. писаржевсь-
кого нан України) «Технологія виявлення витоків 
робочих рідин ультразвуковим течошукачем 
сумісна з виявленням поверхневих дефектів вихро-
струмовим методом».

▪ є. В. Шаповалов, В. В. Долиненко, В. н. 
Учанін, ю. В. Куц, В. В. Карпінський (ІеЗ, ФмІ 
ім. г. В. Карпенка нан України, нтУУ «Київсь-
кий політехнічний інститут ім. І. сікорського») 
«Програмне та математичне забезпечення робо-
тизованої системи вихрострумового неруйнівного 
контролю».

▪ є. о. Давидов (ІеЗ) «Застосування ультраз-
вукових хвиль дифракції для точного вимірювання 
розмірів тріщиноподібних несуцільностей в звар-
них з’єднаннях».

▪ В. ю. глухівський (ІеЗ) «Нові тенденції в га-
лузі теплового контролю та термографії цивіль-
них та промислових об’єктів».

▪ є. В. Деменчук (прат «маріупольский ме-
талургійний комбінат імені Ілліча») «Термографія 
шахт доменних печей».

▪ с. м. глабець (нВФ «Ультракон») «Перева-
ги ультразвукового контролю на основі фазованих 
решіток та сучасні розробки для НК українських 
виробників».

▪ с. о. щупак (ІеЗ) «Впровадження нових на-
ціональних стандартів з НК, гармонізованих з 
міжнародними. Підготовка і сертифікація персо-
налу з НК, атестація лабораторій НК в УТ НКТД 
за міжнародними стандартами».

▪ ю. К. Бондаренко, о. В. Ковальчук (ІеЗ) «Оцін-
ка ризику експлуатації зварних конструкцій на під-
ставі моніторингу процесів системи управління які-
стю і проведення випробувань методами НК і ТД».

на засіданні правління Ут нКтД, яке було 
проведено під час конференції, було прийнято рі-
шення про проведння міжнародної конференції 
«неруйнівний контроль і технічна діагностика» в 
м. одеса на базі готелю «Курортний» в період з 10 
по 14 вересня 2018 р.

Учений секретар УТ НКТД  
А. Л. Шекеро
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ноВІ Книги З аКУстичноЇ емІсІЇ 

Божидарнік В.В., Скальський 
В.Р., Матвіїв Ю.Я. діагностуван-
ня руйнування скловолоконних 
композитів методом акустичної 
емісії. – К.: наукова думка, 2013. 
– 256 с.

У монографії викладено тео -
ретико-експериментальні засади 

комплексного оцінювання докритичного розтріску-
вання скловолоконних композитних матеріалів, 
армованих склотканиною з її довільним пошаро -
вим укладанням у пластичні матриці. Докритичне 
розтріскування таких композитів є передвісником 
спонтанного їх руйнування під дією механічного 
навантаження. об’єктом дослідження були проце-
си зародження й розвитку мікро- та макротріщин 
в об’ємі композиту, пружні динамічні поля, які при 
цьому виникають. Для ефективного виявлення до-
критичного накопичення пошкоджень розроблено 
науково-обґрунтовані методологічні основи акусти-
ко-емісійного діагностування з урахуванням змін 
параметрів пружних хвиль залежно від механізмів 
їх генерування. З цією метою створено фізичну мо-
дель виникнення й докритичного розвитку тріщин 
у матриці, когезивному шарі та скловолокні, основ-
ні положення якої верифіковано теоретично й екс-
периментально і яка замикається на застосуванні 
трипараметричного критерію оцінки початку за -
родження руйнування.

Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей діагностика матеріалів і 
конструкцій, методи неруйнівного контролю, фі -
зична акустика, механіка руйнування тощо.

Скальський В.Р., Божидарнік В.В., 
Станкевич О.М. Акустико-емісій-
не діагностування типів макро-
руйнування конструкційних ма-
теріалів. – К.: наукова думка, 
2014. – 264 с.

У монографії представлено 
методику кількісного оцінюван -

ня типів макроруйнування конструкційних ма -
теріалів за вейвлет-перетворенням сигналів ае, 
які генеруються під час руйнування твердих тіл. 
Вона ґрунтується  на побудованих математич -
них моделях полів переміщень, ініційованих змі-
щенням поверхонь внутрішніх дископодібних 
у пружному півпросторі з використанням мето -
ду крайових інтегральних рівнянь. Це дало мож -
ливість теоретично оцінити параметри пружних 
коливань на поверхні півпростору та створити 

передумови для правильного їх використання у 
технічному діагносту ванні виробів та елементів 
конструкцій.

Запропоновано новий критерій кількісного 
оцінювання типів руйнування конструкційних ма-
теріалів із використанням вейвлет-перетворення 
сигналів ае, який дає змогу за запропонованою 
методикою у будь-який момент часу ідентифіку -
вати типи руйнування, що сприяє підвищенню 
ефективності ае-діагностування елементів кон -
струкцій у реальному масштабі часу.

практичне використання методики показало 
високу ефективність проведення діагностичних 
робіт на реальному обладнанні та елементах кон -
струкцій тривалого експлуатування.

Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей, які мають зацікавлення 
до технічного діагностування та неруйнівних ме -
тодів контролю, а також до механіки руйнування і 
міцності елементів конструкцій.

Скальський В.Р., Божидарнік В.В., 
Долінська І.Я. основи механіки 
руйнування для зварюваль-
ників: навч. посіб. – луцьк, 2014. 
– 356 с.

У навчальному посібнику 
викладено основи міцності та 
лінійної механіки руйну вання. 

розгля нуто деякі теоретико-методологічні аспек -
ти оцінки характеристик міцності і пластичності, 
а також тріщиностійкості конст рукційних ма -
теріалів і їх зварних з’єднань. В доступній фор -
мі подано поняття про руйнування елементів кон-
струкцій за статичного, цик лічного, динамічного 
навантажень і за повзучості. наведено новітні ме-
тодики визначення важливих стадій розвитку трі -
щин методами неруйнівного контролю.

Для студентів вищих навчальних закладів, на -
укових працівників та інженерів-дослідників, ас -
пірантів і викладачів.

Назарчук З.Т., Скальський В.Р., 
Почапський Є.П. технології від-
бору та опрацювання низько-
енергетичних діагностичних 
сигналів. – К.: наукова думка, 
2014. – 304 с.

У монографії викладено мето -
дологічні основи відбору та опра-

цювання низькоенергетичних емісійних сигналів, 
які генеруються під час руйнування твердих тіл. 
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Вони побудовані на розроблених нових теоретич -
них підходах до ідентифікування таких сигналів 
на фоні завад, які існують в умовах технічного 
діагностування елементів конструкцій. запропо -
новано також нові алгоритми відбору та опрацю -
вання сигналів ,що дали змогу суттєво скоротити 
обсяги пам’яті оперативно-запам’ятовувальних 
пристроїв вимірювальних діагностичних систем. 
створене алгоритмічно-програмне забезпечення 
використано для побудови сучасних технічних за-
собів оцінки ранніх стадій зародження та розвит -
ку руйнування різних конструкційних матеріалів. 
наведено їх структурні схеми і принципи функ -
ціонування. практичне використання розробок 
показало високу ефективність виконання діагно -
стичних робіт на реальному обладнанні та еле -
ментах конструкцій тривалого експлуатування.

Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей, які поєднані з технічним 
діагностуванням та неруйнівними методами кон -
тролю, а також з механіки руйнування і міцністю 
елементів конструкцій.

Скальський В.Р., Ярема Р.Я. 
Методи розрахунку ресурсу, від-
новлення і відбракування кілець 
буксового підшипника локомо-
тивів. – львів, 2015. – 288 с.

У монографії викладено мето-
дологічні основи діагностування 
стану буксового вузла локомотива, 
що полягають у їх відбракуванні, 

відновленні та розрахунку залишкового ресурсу. 
методика відбракування кілець ґрунтується 

на комплексному застосуванні магнетного та аку -
стичного методів неруйнівного контролю. остан -
ній полягає у використанні випромінювання 
пружних хвиль акустичної емісії, яка генерується 
під час зародження та розвитку тріщин в об’ємі 
матеріалу кілець. створена експрес-методика й 
обладнання для її реалізації у виробничих умовах 
показали свою ефективність.

описано також методологію й обладнання для 
відновлення кілець у випадку їх зносу з застосу -
ванням гальванопокривів. розкрито підходи щодо 
оптимізування товщини гальванопокриву з ураху -
ванням шкідливого впливу водню.

Запропонована методика розрахунку ресурсу 
кільця з наявною поверх невою макротріщиною 
дозволяє знайти для такого дефекту відповідний 
пробіг локомотива до вичерпання ресурсу.

Для інженерів-експлуатаційників, наукових 
співробітників, аспірантів, студентів вищих на -
вчальних закладів спеціальностей, які поєднані 
з технічним діагностуванням рухомого складу 
залізниць.

Метод акустичної емісії в дослі-
дженні стоматологічних поліме-
рів  /  В.Р. Скальський, В.Ф. 
Макєєв, О.М. Станкевич, О.С. 
Кирманов, Б.П. Клим. – львів: 
Кварт, 2015. – 150 с.

У монографії представлено 
методику діагностування зарод -
ження руйнування та розвитку 

руйнування в стоматологічних ортопедичних ма -
теріалах та конструкціях методом ае. Для до -
слідження найважливіших з практичної точки 
зору властивостей полімерних матеріалів, які по -
ширені в стоматологічній практиці, використали 
методики визначення початку зародження та ро -
звитку руйнування, кількісного оцінювання ха -
рактеристик міцності та пластичності, в’язкості 
руйнування під дією навантаження (квазіста -
тичного розтягу та стиску) за параметрами сиг -
налів акустичної емісії, а також інших фізичних 
та технологічних властивостей. В основу мето -
дик покладено силовий критерій механіки руй -
нування, новий підхід щодо визначення об’ємної 
пошкодженості матеріалів методом ае та кри -
терій кількісного оцінювання типів руйнування 
конструкційних матеріалів із використанням вей -
влет-перетворення сигналів ае. розроблено та 
модернізовано відповідне обладнання для вико -
нання експериментальних досліджень.

За результатами проведених випробувань здій-
снили ранжування стомато логічних полімерів за 
окремими та комплексним показниками, що спри-
ятиме підвищенню ефективності їх використання 
у стоматологічній практиці.

Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей ортопедична стоматоло -
гія, діагностика матеріалів і конструкцій, механіка 
руйнування тощо, а також лікарів-стоматологів.

Назарчук З.Т., Неклюдов І.М., 
Скальський В.Р. Метод акустич-
ної емісії в діагностуванні кор-
пусів реакторів атомних елек-
тростанцій. – К.: наукова думка, 
2016. – 306 с.

У монографії описано мето -
дологічні засади і можливості за -
стосування засобів неруйнівно -

го акустико-емісійного контролю стану корпусів 
реакторів атомних електростанцій. Запропонова -
но новий підхід до оцінювання ступеня пошкод -
женості конструкційних матеріалів унаслідок їх 
тривалого експлуатування під дією водневого 
чинника і механічного навантаження. на резуль -
татах досліджень базуються методики акусти -
ко-емісійного діагностування. Для їх практично -
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го застосування на діючих об’єктах розроблено 
технічні засоби, що використовують радіотелеме -
тричну передачу даних. Засоби можуть працюва -
ти в режимі on-line і, таким чином, забезпечувати 
безперервний акустико-емісійний моніторинг за -
родження чи розвитку тріщиноподібних дефектів 
у структурі матеріалу. попереднє випробування 
створеної апаратури показало її ефективність під 
час проведення діагностичних робіт. 

Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, а також аспірантів і студентів вищих 
навчальних закладів спеціальностей, які спеціалі-
зуються у галузі технічного діагностування та не-
руйнівних методів контролю, механіки руйнуван -
ня і міцності елементів конструкцій.

технічна діагностика матері-
алів і конструкцій: у 8-ми т. 
том 1. експлуатаційна деграда-
ція конструкційних матеріалів /  
Є.І. Крижанівський, О.П. Осташ, 
Г.М. Никифорчин, О.З. Студент, 
П.В. Ясній; за заг. ред. З.т. наза-
рчука. – львів: простір-м, 2016. 
– 360 с.

розглянуто явище деградації конструкційних 
матеріалів, яке полягає у зміні їх структурно-фа -
зового стану і накопичення мікропошкодженості 
за тривалої дії температурно-силових експлуа -
таційних чинників та впливу робочого (техноло -
гічного) середовища, що зумовлює падіння їх фі-
зико-механічних характеристик. проаналізовано 
закономірності деградації алюмінієвих сплавів і 
сталей та їх зварних з’єднань різного призначення, 
механізми і стадійність цього процесу, його експе-

риментальне моделювання в лабораторних умовах. 
Запропоновано методи оцінювання деградації ма-
теріалів в різних елементах конструкцій руйнівни-
ми методами та її моніторингу неруйнівними ме -
толами за зміною структурно-чутливих фізичних 
характеристик матеріалів. сформульовано умови 
переходу від стадії деградації матеріалів до стадії 
деградації елементів конструкцій та обґрунтова -
но необхідність врахування деградації матеріалів 
при прогнозуванні робото здатності елементів кон-
струкцій за довготривалої експлуатації. 

Для наукових працівників та інженерів, які 
працюють у галузі проектування і експлуатації 
авіаційного транспорту, нафто- і газогонів, тепло -
вої і атомної енергетики та інших галузей промис-
ловості, а також для викладачів вищих навчальних 
закладів і аспірантів відповідних спеціальностей.

Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhi-
yenko O. Acoustic emission. Meth-
odology and Application. – Spring-
er International Publishing AG, 
2017. – XIV, 283 p.

У цій монографії детально про-
аналізовані фізичні аспекти явища 
акустичної емісії (ае); описано ме-
тодологічні основи практичного ви-

користання акустичних емісійних пристроїв, відомі 
як в Україні, так і за її межами; обговорено результа-
ти теоретичного та експериментального досліджен-
ня особливостей оцінки тріщиностійкості матеріалу; 
і відбору корисних сигналів ае тощо. ефективність 
методів показано в умовах діагностики різноманіт-
них промислових об’єктів. 
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