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Пам’яті Бориса Євгеновича Патона
Національна академія наук України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 
з глибоким сумом повідомляють, що 19 серпня 2020 р. світову і вітчизняну науку 
спіткала велика втрата — на 102-му році життя зупинилося серце видатного укра-
їнського вченого в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та 
матеріалознавства, організатора науки, державного та громадського діяча, пре-
зидента Національної академії наук України, директора Інституту електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН України, двічі Героя Соціалістичної Праці, першого Героя 
України академіка Бориса Євгеновича Патона.

Борис Євгенович Патон народився 27 ли-
стопада 1918 р. в Києві в родині професора 
Київського політехнічного інституту Євгена 
Оскаровича Патона.

Його інженерна і наукова діяльність розпо-
чалася в 1942 р. в Інституті електрозварюван-
ня, який тоді в евакуації розміщувався на те-
риторії «Уралвагонзаводу» в Нижньому Тагілі. 
Відтоді протягом 11 років Борис Євгенович 
працював разом із батьком, який очолював ін-
ститут. Це були роки його становлення як на-
уковця та дослідника, а згодом і як керівника 
великого науково-виробничого колективу. Він 
продовжив і блискуче розвинув справу, роз-
почату Євгеном Оскаровичем, разом з яким 

створив всесвітньо відому патонівську науко-
ву школу, та 67 років очолював широковідомий 
у всьому світі науково-технічний комплекс — 
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН України.

Світове визнання Б.Є. Патон здобув своєю 
різнобічною і надзвичайно плідною науковою 
та інженерною діяльністю, прагненням спря-
мувати фундаментальні наукові дослідження 
на розв’язання актуальних проблем науково-
технічного прогресу. Своїми працями він за-
клав підґрунтя дугового зварювання, зокрема, 
теорії автоматів для дугового зварювання, яку 
потім розвивали багато фахівців у галузі авто-
матичного управління процесами зварювання.
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Під керівництвом Б.Є. Патона було здійсне-
но дослідження в галузі зварювальних джерел 
живлення, створено процеси дугового, елек-
трошлакового, контактного, електронно-про-
меневого та багатьох інших видів зварювання 
і споріднених технологій; виконано великий 
комплекс фундаментальних і прикладних до-
сліджень у галузі статичної та циклічної міц-
ності зварних з’єднань, їхнього опору крихким 
і втомним руйнуванням, працездатності в 
умовах низьких температур. Уперше в Україні 
з’явилися системи діагностики зварних кон-
струкцій, до яких висувають підвищені вимо-
ги безпеки експлуатації. Б.Є. Патон очолив 
дослідження з використання електрошлако-
вого процесу для поліпшення якості металів і 
сплавів, внаслідок чого з’явився принципово 
новий напрям у металургії — електрошлако-
вий переплав і лиття. Технології, розроблені 
під його керівництвом, успішно працюють на 
землі, під водою і в космосі. Борис Євгенович 
запропонував також використовувати методи 
зварювання для з’єднання живих тканин.

Багато років Б.Є. Патон в якості головного 
редактора керував виданням провідних журна-
лів в галузі зварювання та споріднених техно-
логій – «Автоматичне зварювання», «Сучасна 
електрометалургія» та «Технічна діагностика 
та неруйнівний контроль», що дозволило доне-
сти до світової науково-технічної громадськос-
ті інформацію про результати досліджень і нові 
розробки Інституту електрозварювання, спри-
яти реалізації понад 150 ліцензій у зарубіжних 
країнах.

У 1962 р. Б.Є. Патона було обрано пре-
зидентом Академії наук УРСР (нині — На-
ціональна академія наук України). Глибоке 
розуміння ролі науки в суспільстві, її цілей 
і завдань, високий міжнародний авторитет 
ученого, відданість науці, невичерпна енер-
гія та високі моральні якості, активна громад-
сько-політична діяльність, досвід керівництва 
великими науковими колективами стали ви-
значальними аргументами в обранні Бориса 
Євгеновича на цю посаду. Відтоді він упро-
довж 58 років очолював провідну наукову ор-
ганізацію України.

На відповідальному посту президента 
НАН України ще більше розкрився його та-
лант організатора науки. За участі Бориса Єв-
геновича Патона розроблено нову структуру 
Академії наук, її новий статут, спрямований на 
найраціональніше використання наукових сил 

і засобів, їх концентрацію на розв’язанні най-
важливіших фундаментальних та прикладних 
наукових проблем, що мають важливе значен-
ня для економіки країни, створено десятки но-
вих інститутів та установ, що розвинули і по-
глибили дослідження в пріоритетних наукових 
напрямах.

Виняткові здібності Бориса Євгеновича як 
лідера, ученого й організатора проявилися у 
драматичні дні аварії на Чорнобильській АЕС. 
Колективи багатьох інститутів Академії, її Пре-
зидія вже з перших днів працювали над лікві-
дацією наслідків цієї катастрофи.

У роки незалежності України Б.Є. Патон 
багато зробив для збереження і примножен-
ня потенціалу вітчизняної науки, розгортан-
ня нових наукових напрямів, необхідних для 
розбудови незалежної європейської держа-
ви, її економіки, науково-технічної, освітньої, 
соціально-культурної сфер, зміцнення обо-
роноздатності держави.

Б.Є. Патону належить значний внесок у роз-
виток міжнародного наукового співробітництва 
України, входження вітчизняної науки до єв-
ропейського і світового наукового простору. За 
його ініціативою в 1993 р. створено Міжнародну 
асоціацію академій наук (МААН), що об’єдна-
ла національні академії 15 країн Європи і Азії. 
Протягом майже чверті сторіччя Борис Євгено-
вич був незмінним президентом цієї асоціації.

Б.Є. Патона неодноразово обирали до 
складу вищих органів державної влади Радян-
ського Союзу й України. Він був керівником та 
членом багатьох важливих комітетів і комісій. 
Обіймаючи високі посади, Борис Євгенович 
плідно працював з глибоким почуттям особи-
стої відповідальності перед державою, наро-
дом та власною совістю.

Борис Євгенович Патон продовжував пра-
цювати до останніх днів свого життя. Його жит-
тєвий шлях — взірець відданості улюбленій 
справі, науці, Україні. Усі, кому пощастило спіл-
куватися з Борисом Євгеновичем, знали його як 
надзвичайно творчу особистість, мудру, глибоко 
порядну і доброзичливу людину з фантастичною 
енергією, жагою до праці, гострим аналітичним 
розумом, теплим гумором і високою людяністю.

Всесвітньо визнаний учений, взірець дослід-
ника, видатний організатор науки, справжній син 
українського народу — світла пам’ять про Бори-
са Євгеновича Патона назавжди залишиться в 
серцях усіх, хто його знав і працював з ним.
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Л.М. ЛОБАНОВУ – 80!
29 вересня виповнилось 80 

років Лобанову Леоніду Ми-
хайловичу, Академіку НАН 
України, доктору технічних 
наук, професору, Академік-се-
кретарю Відділення фізи-
ко-технічних проблем мате-
ріалознавства НАН України, 
заступнику директора з нау-
кової роботи Інституту елек-
трозварювання ім. Є.О. Пато-
на НАН України.

У 1962 р. Л.М. Лобанов закінчив факультет про-
мислового та цивільного будівництва Київського 
інженерно-будівельного інституту, а у 1968 р. – ве-
чірнє відділення механіко-математичного факульте-
ту Київського державного університету.

З 1963 р. працює в Інституті електрозварюван-
ня ім. Є.О. Патона HAH України. 3 1985 р. – завід-
увач відділу оптимізації зварних конструкцій нової 
техніки та заступник директора з наукової роботи.

У 1969 р. Л.М. Лобанав захистив кандидатську 
дисертацію, а в 1984 р. – дисертацію на здобуття 
вченого ступеня доктора технічних наук. У 1991 
р. Леоніду Михайловичу надано звання професо-
ра. У 1990 р. Л.М. Лобанова обрано членом-корес-
пондентом Академії наук УРСР, у 1997 р. – ака-
деміком Національної академії наук України, а у 
2015 р. – академіком-секретарем Відділення фі-
зико-технічних проблем матеріалознавства НАН 
України. 

Л.М. Лобанов – відомий вчений у галузі матеріа-
лознавства, міцності матеріалів і зварних конструк-
цій, його праці присвячені дослідженню поведінки 
матеріалів при зварюванні, розвитку теорії зварю-
вальних напружень і деформацій, розробці методів 
дослідження і регулювання напружено-деформо-
ваних станів зварних з’єднань, створенню високо-
ефективних зварних конструкцій нової техніки та 
розробленню методів і засобів їх діагностики.

Велике наукове і практичне значення мають ро-
боти Л.М. Лобанова з підвищення міцності, якості 
і точності виготовлення зварних конструкцій в ае-
рокосмічній промисловості, суднобудуванні, енер-
гетичному машинобудуванні, будівництві. Широке 
визнання одержали його праці, присвячені розро-
бленню методів лазерної інтерферометрії для до-
слідження якості і напружено-деформованих станів 
зварних з’єднань. Завдяки працям Л.М. Лобанова 
та його учнів сформовано новий науковий напрям – 
бездеформаційне зварювання конструкцій.

Під його науковим керівництвом виконано 
комплекс фундаментальних досліджень в галу-
зі міцності конструкційних матеріалів і зварних 
з’єднань, розвинуті наукові підходи для забез-
печення надійності і довговічності зварних кон-
струкцій та оцінки їх залишкового ресурсу, 

створені нові типи високоефективних зварних 
конструкцій, включаючи легкі будівельні кон-
струкції, важконавантажені конструкції із високо-
міцних сталей, унікальні конструкції перетворю-
ваного об’єму космічного призначення.

За участю Л.М. Лобанова розроблено та вве-
дено в практику Державні стандарти України, 
які регламентують вимоги до якості зварних кон-
струкцій і технологій їх виготовлення, організова-
но систему сертифікації зварювальних технологій, 
матеріалів та обладнання.

Л.М. Лобанов – автор понад 800 наукових праць, 
серед яких 8 монографій та книжок, більше 90 ав-
торських свідоцтв і патентів. Він створив визнану 
наукову школу в галузі зварних конструкцій. Підго-
тував 10 докторів та 17 кандидатів технічних наук.

Він проводить велику науково-організаційну ро-
боту як голова Українського і Міжнародного техніч-
них комітетів із стандартизації в галузі зварювання і 
споріднених технологій; голова секції «Зварні кон-
струкції» вченої ради Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона; головний редактор журналу «Тех-
нічна діагностика і неруйнівний контроль», член 
редколегії низки науково-технічних вітчизняних і за-
кордонних журналів, заступник голови Українсько-
го товариства з механіки руйнування конструкцій, 
член Національного комітету України з технічної та 
прикладної механіки та Європейського товариства з 
цілісності конструкцій (ESIS), член Американсько-
го зварювального товариства, член Комітету держав-
них премій в галузі науки і техніки України.

За розроблення та впровадження нових фізич-
них методів дослідження й вдосконалення мета-
лургійних процесів і конструкцій нової техніки 
Л.М. Лобанову присуджено премію Ради міні-
стрів СРСР за 1981 р. У 1994 р. за цикл наукових 
праць «Теорія розрахунку просторових конструк-
цій будівель і споруд на статичні та динамічні на-
вантаження» йому присуджено Державну премію 
України в галузі науки і техніки. Нагороджений 
орденами: «Ярослава Мудрого V ст.» (2018), «За 
заслуги» І (2014), ІІ (2009), III (1997) ступенів, 
«Знак пошани» (1982), відзнакою НАН України 
«За наукові досягнення» (2007), а також медаля-
ми, зокрема, за участь у космічній діяльності – 
медаллю Ю.В. Кондратюка (1997). За цикл робіт 
з питань міцності, діагностики та подовження ре-
сурсу зварних конструкцій відзначений премією 
ім. Є.О. Патона (2004), почесним золотим знаком 
Польського науково-технічного товариства (2014), 
Заслужений діяч науки і техніки України (2004).

Сердечно вітаємо ювіляра, бажаємо йому міц-
ного здоров'я, творчої активності, довголіття 
та благополуччя.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 
редколегія журналу «Технічна  диагногстика та 

неруйнівний контроль»
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В.О. ЦЕЧАЛЮ – 90! 

Колективи Інституту електрозварювання ім. 
Є.О. Патона НАН України 
та ТОВ «Технічний комітет 
«Спецмонтаж», правління 
Українського товариства 
неруйнівного контролю та 
технічної діагностики, ред-
колегія журналу «Технічна 
діагностика та неруйнів-
ний контроль» від щиро-
го серця поздоровляють з 
90-річним ювілеєм Віктора 
Олександровича Цечаля!

В.О. Цечаль закінчив 
фізичний факультет Київ-

ського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 
в 1953 р. за спеціальністю фізик-дослідник і вся 
його трудова та творча діяльність пов’язана з до-
слідженнями та розробками в галузі фізичних ме-
тодів неруйнівного контролю.

Більше 20 років В.О. Цечаль працював в Ін-
ституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України, де в 50-х роках Б.Є. Патоном було запо-
чатковано розвиток методів та засобів неруйнівно-
го контролю.

На основі виконаних В.О. Цечалем та колекти-
вом лабораторії №28 робіт було розроблено нові 
технології та апаратура неруйнівного контролю 
виробів з подальшим впровадженням на підпри-
ємствах країни.

В.О. Цечалем було теоретично обґрунтовано 
сегментний відбивач як модель дефекту для ета-
лонування чутливості ультразвукового контро-
лю (запропонований та внесений до ГОСТ 14782 
спільно з НДІХіммашем та НДІ мостів ЛІІЖТа. 
ГОСТ не втратив актуальності і в наш час).

Більш як 43 роки В.О. Цечаль працює в галу-
зі монтажних та спеціальних будівельних робіт, 
з 1977 р. – в інституті «Укрспецмонтажпроект», 

з 1995 р. – в ТОВ «Технічний комітет «Спец-
монтаж»; займається розробкою та впровад-
женням методів неруйнівного контролю, прово-
дить велику роботу з підготовки кадрів, очолює 
Атестаційний центр неруйнівного контролю ТК 
«Спецмонтаж».

В.О. Цечаль – спеціаліст третього рівня квалі-
фікації з ультразвукового, радіаційного, магнітно-
го та капілярного контролю.

Він є автором як наукових, так і методичних 
робіт. В.О. Цечаль приділює велику увагу пробле-
мі переходу організацій, підприємств на європей-
ські та міжнародні стандарти на заміну вітчизня-
них нормативних документів. Його рекомендації 
оприлюднені в статтях та доповідях на конферен-
ціях і семінарах з неруйнівного контролю, без-
змінним учасником яких він є з початку своєї тру-
дової діяльності і до теперішнього часу.

Віктор Олександрович підтримує ділові зв’яз-
ки з багатьма спеціалістами, науково-дослідними 
організаціями та спеціалізованими підприємства-
ми, що дозволяє йому знаходитись на передових 
позиціях науки і техніки. Він ніколи не замикаєть-
ся в собі, завжди відкликається на події, що відбу-
ваються, і на діяльність колег, причому не тільки 
прозою, але й віршами. Періодично публіковані та 
неопубліковані його твори і поетичні портрети ди-
хають доброзичливістю та добрим гумором.

Щиро бажаємо Вам, вельмишановний Вікторе 
Олександровичу, активного творчого довголіття, 
сімейного добробуту, любові, поваги оточуючих 
та успіхів у всіх справах. 

Нехай не вичерпуються Ваші талант та при-
таманна Вам життєва мудрість!
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ»
14-18 вересня 2020 року в Одесі в готелі «Ар-

кадія» відбулась XXIIІ міжнародна конференція 
«Неруйнівний контроль та моніторинг технічно-
го стану», яка була організована Інститутом елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона, Українським то-
вариством неруйнівного контролю і технічної 
діагностики та Міжнародною Асоціацією «Зва-
рювання». Інформаційну підтримку конференції 
надали журнали «Автоматичне зварювання» та 
«Технічна діагностика та неруйнівний контроль».

Перед оргкомітетом конференції стояло склад-
не завдання – організація і проведення конферен-
ції в непростих умовах епідемії, обмеження спіл-
кування та пересування на транспорті, закриття 
кордонів України. В цих умовах вирішальною ста-
ла підтримка генерального спонсора конференції 
ПрАТ «УкрНДІНК» (директор Луценко Г.Г.). А ко-
лектив готелю «Аркадія» створив умови для ком-
форту та безпеки учасників конференції, надавши 
просторий конференц-зал, додаткову кількість ме-
дичних масок та дезінфікуючої рідини.

Конференцію відкрив вітальним словом акаде-
мік НАН України, в.о. директора Інституту елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона акад. Крівцун І.В. 
Він відзначив значну роль неруйнівного контролю 
та моніторингу технічного стану в промисловос-
ті, будівництві та на транспорті в сучасній Украї-
ні. З привітаннями також виступили Луценко Т.М. 
(заст. директора ПрАТ «УкрНДІНК», м. Київ), 
Ткаченко А.А. (директор «INTROSKOP NDT 
SRL», м. Кишинів, Республіка Молдова), Мєшков 
С.М. (директор НТЦ «Термоконтроль» Харків-
ського національного університету радіоелектро-
ніки, м. Харків).

Конференція хвилиною мовчання віддала шану 
колегам, що пішли з життя в останній рік: акаде-
міку Патону Б.Є., проф. Білокуру І.П., докт. Тетер-
ку А.Я., Мозговому О.В., Бухенському В.М. Ра-
зом з тим конференція привітала ювілярів Цечаля 
В.О. (90 років) та Шевченка І.Я. (80 років).

В пленарних засіданнях конференції взяли 
участь 40 учених та спеціалістів з України та Рес-
публіки Молдова. На них було заслухано 20 до-
повідей. Ще 21-у стендову доповідь було пред-
ставлено авторами, які з різних причин не змогли 
приїхати в Одесу. В цілому на конференцію пода-
ли доповіді або брали участь в роботі без допові-
ді представники 26-и підприємств та організацій з 
15-и міст. Тези доповідей, що були подані на кон-
ференцію, видано окремою збіркою. Її співавтора-
ми стали 75 фахівців.

Одночасно працювала виставка засобів та ма-
теріалів неруйнівного контролю та технічної ді-
агностики, на якій 8 провідних підприємств 
України демонстрували свої найкращі розробки 
останніх років та пропонували передові техноло-
гії і обладнання від своїх закордонних партнерів з 
усього світу.

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ. Ветерани-дефекто-
скопісти пам’ятають «Всесоюзний науково-до-
слідний інститут неруйнівного контролю НВО 
«Волна» з м. Кишинева. Колись це був голов-
ний інститут з розробки ультразвукових дефек-
тоскопів та автоматизованих систем контролю. 
В його розбудову вніс вклад і акад. Патон Б.Є. 
В 1990-х роках в ньому утворилось кілька при-
ватних фірм, які успішно працюють в Молдові та 
Росії. До речі, Луценко Г.Г та Луценко Т.М, спон-
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сори нашої конференції, починали свою трудо-
ву діяльність саме там. Сьогодні, після реорга-
нізацій та акціонування, це «INTROSKOP NDT 
SRL», а його директор д.т.н. Ткаченко А.А. ви-
ступив з розгорнутою доповіддю «Розвиток ме-
тодів і засобів ультразвукового контролю при 
виробництві електрозварних труб великого діа-
метру». В доповіді розглянуті значущі операції 
технологічного потоку виробництва електрозвар-
них труб великого діаметра для магістральних 
трубопроводів, включаючи важливі контрольні 
операції, та представлені установки ультразву-
кового контролю зварного шва та кінців труб на 
різних стадіях потоку. Було досліджено та розро-
блено методи підвищення інформативності авто-
матизованого УЗК зварного шва, що включають 
способи забезпечення управління положенням 
строб-імпульсу при наявності поперечних змі-
щень шва та зміни кута вводу ультразвукових ко-
ливань в метал стінки труби; способи стеження 
за зварним швом; ефективні способи реєстрації 
сигналів від дефекту в умовах наявності різного 
роду завад, що співпадають за часом із зонами 
контролю; визначення виду виявлених дефектів 
комбінованим способом.

Чотири рази протягом конференції виходив на 
трибуну к.т.н. Мєшков С.М., директор НТЦ «Тер-
моконтроль» ХНУРЕ, представник відомої Хар-
ківської школи теплового неруйнівного контролю 
д.т.н., проф. Стороженка В.О. В своїй першій до-
повіді «Досвід НТЦ «Термоконтроль» в області 
теплового неруйнівного контролю» він розповів 
про дослідження і розробки технологій теплового 
неруйнівного контролю. За 40 років свого існуван-
ня колектив НТЦ впровадив десятки технологій та 
обладнання у розвиток авіакосмічної, енергетич-
ної, нафтогазової та інших галузей промисловос-
ті України. Свої наступні виступи він присвятив 
висвітленню нових розробок, що стосуються кон-
кретних важливих об’єктів:

•	 «Застосування теплового методу для де-
фектоскопії трубопроводів АЕС»,

•	 «Термографічне діагностування стану га-
зоперекачуючого обладнання»,

•	 «Застосування теплобачення в енергозбе-
рігаючих технологіях».

Спільну доповідь від Одеського припортового 
заводу та Інституту електрозварювання ім. Є.О. 
Патона представив начальник відділу технічного 
нагляду ОПЗ Ободовський Б.М. – «Використан-
ня результатів акустико-емісійного моніторин-
гу технічного стану аміакосховищ Одеського 
припортового заводу при підготовці та прове-
денні капітального ремонту». Він зазначив, що 
на ОПЗ приділяється велика увага забезпеченню 
безпечної експлуатації відповідальних промисло-
вих об’єктів. На заводі використовуються сучас-
ні методи та обладнання контролю та діагности-
ки їх стану, в тому числі застосовуються системи 
АЕ моніторингу аміакосховищ, що безперервно 
працюють вже майже 20 років. Мета застосуван-
ня АЕ моніторингу аміакосховищ: визначення зон 
підвищеної АЕ активності, відстеження в реаль-
ному часі динаміки АЕ процесів на резервуарах, 
оцінка ступеня небезпеки зареєстрованих класте-
рів АЕ подій згідно з нормативними документами 
та видача попереднього прогнозу залишкового ре-
сурсу резервуарів, рекомендації щодо подальшого 
режиму експлуатації сховищ аміаку, оперативне 
оповіщення відповідного персоналу для своєчас-
ного реагування, видача інформації щодо коорди-
нат та ступеня небезпеки зареєстрованих джерел 
АЕ (у вигляді таблиць, графіків та локалізація їх 
на загальній схемі аміакосховищ) для проведен-
ня додаткового контролю неруйнівними методами 
при проведенні ремонту. Автоматизовані системи 
ЕМА, розроблені в Інституті електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України спільно з угорськи-
ми фахівцями, визначають ступінь небезпеки ста-
ну об’єктів з локалізацією місць можливого руй-
нування, прогнозують руйнівне навантаження при 
поточних умовах експлуатації, оцінюють залиш-
ковий ресурс конструкцій. Роботи проводяться у 
тісному контакті з фахівцями ОПЗ.
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Директор науково-виробничого підприємства 
«Діамех-Україна» Баглай А.В. зробив доповідь 
«Впровадження автоматичної системи контролю 
та діагностики технічного стану вентиляторів га-
зоочищення мартенівських печей». Така система 
впроваджена на ПАТ «Запоріжсталь» і виконує 
аналіз технічного стану підшипників та з’єдну-
вальних муфт. Він також зробив два коротких по-
відомлення – «Динаміка та діагностика зазорів у 
клітях з багатонитковую прокаткою» та «Викори-
стання особливостей технологій та режимів робо-
ти прокатних клітей у діагностичних цілях».

Надзвичайно цікавими та інформативним були 
виступи представників підприємств, що брали 
участь у виставці, що своєю працею створюють 
засоби технічного контролю.

Доповідь заст. директора УкрНДІНК Луценко 
Т.М. «Стратегія розвитку УкрНДІНК та інших 
компаній Асоціації «ОКО» в умовах глобалі-
зації ринку» змусила багатьох колег подиви-
тись на нашу діяльність з економічного боку. 
УкрНДІНК має великий науково-дослідний досвід 
та потенціал, які дозволяють розробляти сучас-
ні засоби неруйнівного контролю та досліджува-
ти методи контролю. У тісному співробітництві з 
виробничими підприємствами Асоціації «ОКО» 
(«Ультракон-Сервіс», «Промприлад») УкрНДІНК 
успішно впроваджує останні розробки в провід-
них галузях промисловості. Виробничими орга-
нізаціями Асоціації «ОКО» налагоджено вироб-
ництво портативних дефектоскопів для ручного 
контролю, механізованих та автоматизованих за-
собів контролю ультразвуковим, вихрострумовим, 
акустико-емісійним, магнітопорошковим метода-
ми і методом вібродіагностики. На сьогоднішній 
день прилади та системи, розроблені Асоціацією 
«ОКО», використовуються майже у шістдесяти 
країнах світу, таких, як: США, Німеччина, Туреч-
чина, Китай, Японія, Канада, Франція, Сінгапур, 
Індонезія, Італія, країни СНД та інші.

У доповіді провідного спеціаліста УкрНДІНК 
Дідика А.В. «Комплексний контроль зварних 
з’єднань за технологіями ФАР + TOFD» розгля-

нуто як переваги, так і недоліки кожної з техно-
логій – ФАР і TOFD (дифракційно-часової тех-
нології) при контролі зварних з’єднань. Показано 
можливості і переваги їх одночасного викори-
стання. Описано систему OKOSCAN-14-PAUT, 
в якій реалізовано суміщену технологію УЗК – 
ФАР + TOFD. Виділено переваги її застосуван-
ня для контролю зварних з’єднань магістраль-
них трубопроводів, резервуарів, цистерн та інших 
протяжних зварних з’єднань.

В другій доповіді «Актуальні розробки під-
приємства «УкрНДІНК» в галузі вихрострумо-
вого контролю» Дідик А.В. розповів про сучас-
ні розробки УкрНДІНК в сфері вихрострумового 
контролю та надав приклади реалізації засобів не-
руйнівного контролю в різноманітних виробничих 
секторах. Розглянуто також пріоритетні напрямки 
застосування обладнання для вихрострумового 
контролю та шляхи розвитку та визначення сучас-
них тенденцій цього методу.

Новий, незнайомий для багатьох погляд на 
рентгенографію виклав директор НВФ «Діагнос-
тичні прилади» Павлій О.В. в доповіді «Викори-
стання зеленочутливих рентгенівських плівок для 
дефектоскопії зварних з’єднань». На основі дослі-
джень та технічних характеристик він доводить, 
що застосування зеленочутливих плівкових сис-
тем відкриває нову сторінку в класичній промис-
лової радіографії. Впровадження подібної техно-
логії несе істотні переваги: знижує трудомісткість 
контролю, радіаційне навантаження на персонал, 
підвищує швидкість робіт.

В другій доповіді «Українським підприємствам 
– найкращі засоби неруйнівного контролю від 
НПФ «Діагностичні прилади» Павлій О.В. розпо-
вів про численні засоби технічного контролю від 
провідних світових виробників, що постачає фір-
ма на вітчизняний ринок. Відчувалась особлива 
прихильність доповідача до портативних моноб-
лочних рентгенівських апаратів. Він також проко-
ментував розробку нових екологічних матеріалів 
для капілярної і магнітопорошкової дефектоско-
пії, що не містять шкідливих компонентів.
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Провідний спеціаліст НВФ «Ультракон» 
Глабець С.М. в доповіді «Нові розробки НПФ 
«Ультракон» розповів про власні розробки фірми. 
Особливу увагу він приділив портативному уль-
тразвуковому дефектоскопу УД2-50 – результату 
багаторічних досліджень та випробувань. Це ком-
пактний багатофункціональний прилад з яскравим 
кольоровим екраном і акумуляторним живленням, 
що забезпечує тривалу роботу без підзарядки.

Провідний спеціаліст ТОВ «Хімлаборреактив» 
Піщанюк Б.В. у своєму виступі «ХЛР – рішення 
для лабораторій» розповів про нещодавно створе-
ний напрямок в роботі підприємства – контроль 
якості в промисловості (фізико-механічні випро-
бування, твердометрія, пробопідготовка, корозій-
ні випробування, мікроскопія, випробування ла-
кофарбових і будівельних матеріалів, обладнання 
для неруйнівного контролю).

Щупак С.О., відповідальний секретар Техніч-
ного комітету стандартизації 78 «Технічна діагнос-
тика та неруйнівний контроль», у своїй доповіді 
«Стандартизація і сертифікація в сфері неруйнівно-
го контролю в Україні» розповіла про новини стан-
дартизації і сертифікації, про структуру, напрямки 
діяльності та основні досягнення ТК 78. Слід від-
значити, що на сьогодні в Україні введено в дію 
близько 200 міжнародних та європейських стандар-
тів в галузі неруйнівного контролю. Також прийняті 
всі чинні міжнародні та європейські стандарти, що 
встановлюють вимоги до підготовки, атестації та 
підтвердження кваліфікації персоналу НК, а також 
вимоги до організацій, які надають такі послуги.

Цікавість викликали об’єкти контролю, про які 
розповів у своєму виступі Посипайко Ю.М. з Інсти-
туту електрозварювання ім. Є.О. Патона – «Моні-
торинг технічного стану резервуарів на Українській 
антарктичній станції «Академік Вернадський». Він 
відзначив, що в 2016 році розпочато, а в 2019 році 
продовжено роботи з моніторингу технічного ста-
ну та профілактичного ремонту резервуарів на УАС 
«Академік Вернадський» на острові Галіндез в ар-
хіпелазі Аргентинських островів. На станції знахо-

дяться два резервуари, призначені для приймання 
і зберігання дизельного пального: РГС-150 (1979 
року) і РВС-200 (2007 року). Аналіз результатів 
технічного діагностування стану резервуарів доз-
волив зробити висновок, що всі елементи резерву-
арів знаходяться в задовільному технічному стані, 
стінки, днище та покрівля не мають недопустимих 
деформацій чи дефектів, що можуть вплинути на 
надійність експлуатації та працездатність резервуа-
рів. На металоконструкціях резервуара не виявлені 
сліди протікання пального, що свідчить про герме-
тичність внутрішньої оболонки. Незначні відступи 
від вимог проекту та чинних норм не впливають на 
його працездатність.

Посипайко Ю.М. у другому виступі «Україн-
ське товариство неруйнівного контролю та техніч-
ної діагностики: 30 років від дня заснування» роз-
повів про історію заснування Товариства та про 
основні напрямки його діяльності (www.usndt.
com.ua).

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ. Цілий ряд доповідей 
не виголошувались на конференції, а були відне-
сені до стендових – їх автори з різних причин не 
змогли бути присутні в залі засідань. Тези цих до-
повідей теж включені до збірки.

Організації та автори, що надали найпомітніші 
стендові доповіді:
• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (м. 

Київ) – 7 доповідей (автори Троїцький В.О., Ми-
хайлов С.Р., Бондаренко О.Г., Карманов М.М., 
Глуховський В.Ю., Пастовенський Р.О. та інші);

• Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 
(м. Львів) – 7 доповідей (автори Назарчук З.Т., 
Учанін В.М., Юзефович Р.М., Джала Р.М., Ри-
бачук В.Г. та інші);

• Харківський національний університет раді-
оелектроніки (м. Харків) – 3 доповіді (автори 
Стороженко В.О., Мягкий А.В. та інші);

• Національний технічний університет України 
«КПІ ім. І. Сікорського» (м. Київ) – 1 доповідь 
(автори Куц Ю.В., Редька М.О.);
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• Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу – 1 доповідь (автори 
Середюк О.Є., Криницький О.С.);

• Дніпровський національний університет заліз-
ничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (м. 
Дніпро) – 1 доповідь (автор Пуларія А.Л.);

• Одеський авіаремонтний завод (м. Одеса) – 1 
доповідь (автор Шебордаєв О.М.).
УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ ПРИЛАДІВ, ОБ-

ЛАДНАННЯ ТА МАТЕІАЛІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНО-
ГО КОНТРОЛЮ.
• Група компаній «Асоціація «ОКО», керівники 

Луценко Г.Г. і Луценко Т.М.:
 – УкрНДІНК (www.ndt.com.ua, www.autondt.com) 

займається розробкою і створенням техноло-
гій та засобів неруйнівного контролю, їх інте-
грацією в технологічні процеси виробництва. 
Інститут було створено у 2004 році. За цей час 
він перетворився у центр наукових досліджень, 
об›єднання провідних вчених та спеціалістів, 
які присвятили себе вдосконаленню методів, 
технологій та засобів НК. Механізовані та авто-
матизовані системи, які розробляє УкрНДІНК, 
застосовуються у різних галузях промисловос-
ті, дозволяючи контролювати залізничні рейки, 
колісні пари, осі, авіаційні колеса, труби, зварні 
шви тощо при виготовленні та експлуатації.

 – «Ультракон-сервіс» (www.ultracon-servise.com.
ua) є відомим розробником засобів неруйнів-
ного контролю, першою компанією в Україні, 
яка зайнялася виробництвом обладнання НК. 
Підприємство вже протягом більш ніж 27 ро-
ків виробляє портативні прилади і автоматизо-
вані системи НК, серед яких є розробки, які не 
мають аналогів у світі. Підприємство пропонує 
своїм замовникам виготовлення обладнання НК 
«під ключ» – на даний момент дефектоскопи та 
автоматизовані системи, які розробляє «Ультра-
кон-Сервіс», успішно працюють у майже 60 
країнах по всьому світу, створюючи Україні ре-
путацію провідного експерта та надійного парт-
нера у галузі неруйнівного контролю.

 – «Промприлад» (www.promprilad.com.ua) займа-
ється розробкою та виробництвом обладнан-
ня ультразвукового, вихрострумового, акусти-
ко-емісійного, магнітного, візуально-оптичного, 
електромагнітно-акустичного та капілярного ме-
тодів неруйнівного контролю. Прилади та систе-
ми НК, які розробляються НВФ «Промприлад», 
використовуються для суцільного контролю об-
ладнання, перевірки окремих виробів та ділянок, 
виявлення дефектів та пошкоджень, підтвер-
дження даних, отриманих при первинних вироб-
ничих або експлуатаційних інспекціях, тощо.

• НВФ «Діагностичні прилади», керівник Павлій 
О.В. (www.ndt-ua.com) більше 20 років допома-

гає підприємства України вирішувати завдання 
контролю якості продукції і діагностування тех-
нічних об’єктів. Фірма поставляє обладнання і 
матеріали для неруйнівного контролю, розробляє 
технології, виконує роботи з діагностування, на-
вчає персонал. НВФ «Діагностичні прилади» 
представляє в Україні світових лідерів: Olympus, 
MR-Chemie, Teledyne ICM, Galdabini, Ernst, K+D 
Flux-Technic, Carestream, Spectroline, Parker.

• НВФ «Новотест», керівник Черкасов С. С., 
(www.novotest.ua) – це прилади і системи 
контролю якості від виробника. У виробничій 
програмі фірми твердоміри, товщиноміри, де-
фектоскопи металів, пластмас, покриттів і ба-
гато іншого. Фірма є постійним учасником між-
народних виставок і її прилади та обладнання 
працюють в багатьох країнах світу.

• НВФ «Ультракон», керівник Павлій І.В. (www.
ultracon.com.ua) пропонує підприємствам комп-
лексне обслуговування: поставку широкого 
спектру обладнання для неруйнівного контр-
олю та технічної діагностики, впровадження 
обладнання, консультативне і методологічне 
сприяння в процесі експлуатації. Для вирішен-
ня завдань підвищення безпеки і якості, що 
стоять безпосередньо перед підприємствами, 
спеціалісти фірми допоможуть оптимально пі-
дібрати, придбати, ввести в експлуатацію необ-
хідне обладнання неруйнівного контролю.

• ТОВ «Хімлаборреактив» (www.hlr.ua) – бага-
топрофільна компанія, що комплексно оснащає 
лабораторії (обладнання, меблі, реактиви, по-
суд і т. п.). Департамент неруйнівного контро-
лю пропонує лінійку найсучасніших дефекто-
скопів для ультразвукового і вихрострумового 
контролю та аналізу матеріалів і захисних по-
криттів, представляє в Україні засоби техніч-
ного контролю фірм Zetec (Франція), Guided 
Ultrasonics (Великобританія), Helmut Fischer 
(ФРН), Sonotec (ФРН).

• ПАТ Одеський припортовий завод (www.opz.
odessa.net) демонстрував на своєму стенді си-
стему акустико-емісійного діагностування тех-
нічного стану резервуарів-аміакосховищ, вста-
новлених на заводі.
Оргкомітет вдячний спонсору – Українському 

науково-дослідному інституту неруйнівного контр-
олю, учасникам виставки, авторам доповідей та 
всім, хто приїхав на конференцію в Одесу. Бажає-
мо всім професійних успіхів та особистого щастя. 
Ми сподіваємось, що конференція, виставка та час, 
проведений в Одесі, були корисні для Вас. І ми ще 
не раз зустрінемось з Вами в цьому чудовому місті!

Ю.М. Посипайко, С.О. Щупак
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
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Журнал «Сучасна електрометалургія» є 
міжнародним науково-теоретичним та вироб-
ничим журналом у галузі технічних наук. В 
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