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звІт прАвлІння УКрАїнсЬКоГо товАриствА 
нерУЙнІвноГо КонтролЮ та технІчної ДІАГностиКи 

(Ут нКтД) з 2013 по 2016 рр.
організаційна робота
на засіданнях правління та бюро правління 

розглядалися питання поточної діяльності товари-
ства і планування роботи з виконання статутних 
завдань, а саме:

▪ планування і виконання робіт із гармонізації 
європейських і міжнародних стандартів з неруй-
нівного контролю в Україні;

▪ необхідності реорганізації системи сертифі-
кації персоналу з неруйнівного контролю на Укр-
залізниці і в галузі атомної енергетики і їх приве-
дення у відповідність до міжнародних стандартів;

▪ організації участі делегації Ут нКтД в робо-
ті 11-ї Європейської конференції з неруйнівного 
контролю в празі;

▪ організації участі спеціалістів Ут нКтД в 
19-й всесвітній конференції з мюнхені і участі 
колективних членів Ут нКтД в інформаційному 
наповненні стенду товариства;

▪ організації практичних семінарів з питань 
сертифікації і освоєння нової техніки;

▪ проведення 7-ї міжнародної науково-техніч-
ної конференції і виставки «сучасні прилади, ма-
теріали і технології для неруйнівного контролю і 
технічної діагностики машинобудівного і нафто-
газопромислового обладнання»;

▪ організації 8-ї національної науково-техніч-
ної конференції «неруйнівний контроль та техніч-
на діагностика»;

▪ проведення п’ятого професійного конкурсу 
Ут нКтД в галузі неруйнівного контролю та тех-
нічної діагностики;

▪ організації віртуального музею неруйнівного 
контролю;

▪ підсумків участі Ут нКтД в європейському 
проекті «Ship Inspector» із створення технологій 
неруйнівного контролю корпусів суден для вияв-
лення критично небезпечних тріщин та корозії;

▪ участі Ут нКтД у міжнародних організаціях 
з нК (ICNDT, EFNDT, INDTA, ISO/TC 135);

▪ співпраці з Американським товариством з нК 
(ASNT), створення в Україні секції ASNT;

▪ сплати щорічних членських внесків в EFNDT 
та ICNDT;

▪ підготовки інформаційних матеріалів та ста-
тей для бюлетеня «нК-інформ», журналів «техни-
ческая диагностика и неразрушающий контроль», 
«территория NDT» та «в мире нК»;

▪ випуску «Інформаційного бюлетеня «нК-Ін-
форм», сприяння випуску науково-технічного 

журналу «техническая диагностика и неразру-
шающий контроль», підтримки інтернет-сайту то-
вариства: www.usndt.com.ua;

▪ прийому у Ут нКтД нових членів;
▪ затвердження річних графіків конференцій і 

семінарів, що проводяться під егідою Ут нКтД.

організація українських конференцій, семі-
нарів та виставок з Нк

за звітний період під егідою Ут нКтД були 
проведені такі заходи.

7-а Національна конференція «Неруйнівний 
контроль та технічна діагностика», яка була ор-
ганізована Ут нКтД і Інститутом електрозварю-
вання ім. Є. о. патона нАн України за сприяння 
міжнародного комітету з нК (ICNDT) і Європей-
ської федерації з нК (EFNDT).

Конференція проходила в найбільшому вистав-
ковому комплексі України – міжнародному ви-
ставковому центрі паралельно з XI міжнародним 
промисловим форумом.

близько 200 українських і зарубіжних фахів-
ців взяли участь у заходах, що відбулися в рам-
ках конференції. на чотирьох тематичних секціях 
конференції: теорія і практика методів нК і тД; 
розробка методів і нових технічних засобів нК і 
діагностики стану матеріалів і виробів тривалої 
експлуатації; нК і тД в нафтогазовому комплексі; 
стандартизація, сертифікація та підготовка персо-
налу, було представлено понад 60 доповідей з тео-
ретичних основ і практичного застосування мето-
дів неруйнівного контролю.

паралельно з засіданнями секцій проходила 
виставка приладів і засобів для нК і тД.

при сприянні і підтримці Ут нКтД в Києві вес-
ною 2014 і 2015 pp. відбулись організовані Асоціаці-
єю «оКо» конференції «Неруйнівний контроль». 
традиційно в рамках цієї конференції свої новітні 
розробки представляють науково-виробничі фірми 
«Ультракон-сервіс» і «промприлад».

осіння Міжнародна конференція і виставка 
«сучасні методи неруйнівного контролю та тех-
нічної діагностики», організована Українським ін-
формаційним центром «нАУКА. технІКА. тех-
нолоГІя» (Київ) і нвп «машинобудування» 
(Дніпропетровськ) за сприяння Ут нКтД, відбулась 
на початку жовтня 2013 р. в Гурзуфі. на ній були 
представлені доповіді з останніми результатами до-
сліджень і розробок по широкому спектру проблем 
нК, діагностування й прогнозування залишкового 
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ресурсу конструкцій; визначенню фізико-механіч-
них характеристик матеріалів, підготовці й сертифі-
кації фахівців з нК, розробці нових і вдосконалю-
ванню існуючих нормативних документів в галузі 
нК і тД та з інших актуальних питань.

в лютому 2013 р. в лабораторії неруйнівного 
контролю пАт «Укргідроенерго» (м. вишгород) від-
бувся практичний семінар по застосуванню су-
часних ультразвукових дефектоскопів на фазо-
ваних решітках для контролю зварних з’єднань та 
металу відповідального енергетичного обладнання.

в листопаді 2014 р. в Івано-Франківському на-
ціональному технічному університеті нафти і газу 
відбулась 7-а Міжнародна науково-технічна 
конференція «сучасні прилади, матеріалі і тех-
нології для неруйнівного контролю і технічної 
діагностики машинобудівного і нафтогазопро-
мислового обладнання», на якій обговорювалися 
проблеми технічного, методичного, кадрового та 
нормативного забезпечення робіт в сфері техно-
логічної безпеки обладнання та споруд у базових 
галузях промисловості України. всього на конфе-
ренції було представлено понад 80 доповідей, а 
кількість учасників перевищувала 120 осіб.

Участь в міжнародних конференціях і ви-
ставках з Нк

важливим етапом при розробці та реалізації 
наукомістких інженерних рішень і методологіч-
них підходів є діалог із закордонними фахівцями, 
ознайомлення з їх досвідом у вирішенні конку-
рентних наукових і промислових задач.

представники Ут нКтД брали участь у заходах, 
що проводили Європейська федерація з нК, всес-
вітній комітет з нК, міжнародна академія нК, так 
само як і в конференціях, які проводили національні 
товариства нК різних країн, як то хорватія, Угорщи-
на, чехія та ін.

з 6 по 10 жовтня 2014 р. в празі відбулася 
11-а Європейська конференція з неруйнівного 
контролю, організована Європейською федера-
цією з нК і чеським товариством з нК. У цьому 
найбільшому міжнародному форумі з неруйнівно-
го контролю, що проходив в Конгрес-центрі сто-
лиці чеської республіки взяли у близько 2000 фа-
хівців з 58 країн усіх континентів світу.

за традицією до такого масштабного захо-
ду, яким є Європейська конференція, прагнуть 
приурочити свої зустрічі члени різних міжна-
родних організацій, діяльність яких пов’язана 
з неруйнівним контролем: міжнародний комі-
тет з нК (ICNDT), Європейська федерація з нК 
(EFNDT), міжнародна академія нК (Academia 
NDT Internationfl – ANDTI), міжнародна органі-
зація зі стандартизації (ISO) та ін. тому програма 
конференції буда надзвичайно насиченою і вклю-
чала: засідання наукових секцій та стендові сесії; 

виставку засобів нК від провідних світових ви-
робників; засідання ради директорів і Генеральну 
асамблею EFNDT; Генеральну асамблею ICNDT; 
«День європейської науки», організований ANDTI 
спільно з ICNDT; засідання технічного комітету 
ISO/TC 135 «неруйнівний контроль» і його під-
комітетів по різним методам нК; семінари компа-
ній-спонсорів конференції та інші заходи.

на конференцію було подано 670 доповідей, з 
яких науковий комітет відібрав 587 для подання 
на 37-ми секційних засіданнях (450 доповідей) і 
10-ти стендових сесіях доповідей).

У виставці обладнання для неруйнівного 
контролю брали участь 135 компаній-експонентів 
з 17 країн. У число цих країн входила і Україна, 
виробників засобів нК якої представляли нпФ 
«промприлад» (м. Київ) та нпФ «спеціальні на-
укові розробки» (м. харків).

організація участі українських спеціалістів в 
Європейських і всесвітніх конференціях є тради-
ційною і дозволяє відслідковувати тенденції роз-
витку та рівень сучасних технологій та засобів 
нК, представити власні досягнення, познайоми-
тися та поспілкуватися з колегами з інших країн.

У період з 9 по 18 червня 2014 р. в стародав-
ньому болгарському місті созополь на узбе-
режжі чорного моря пройшли «дні неруйнів-
ного контролю». Ключовим заходом «Днів ...» 
була традиційна конференція «Дефектоскопія», 
яка зібрала разом близько 180 фахівців з різних 
країн, які представили 125 пленарних, секцій-
них і стендових доповідей. приємно відзначи-
ти велике представництво України на конферен-
ції: 13 фахівців з Інституту електрозварювання 
ім. Є. о. патона нАн України, нтУУ «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря сікорського», 
нтУ «харківський політехнічний інститут», Іва-
но-Франківського нтУ нафти і газу.

стандартизація в галузі Нк
питаннями гармонізації стандартів у сфері не-

руйнівного контролю та технічної діагностики в 
Україні опікується технічний комітет № 78 «тех-
нічна діагностика та неруйнівний контроль» (тК-
78). У сфері міжнародної стандартизації в неруй-
нівному контролі тК-78 є дзеркальним комітетом 
ISO/TC 135 «неруйнівний контроль».

з часу заснування і до підписання Угоди про 
Асоціацію, тобто з 1993 по 2013 рр., в Украї-
ні було впроваджено близько 80 стандартів, що 
знаходяться в компетенції тК-78. в 2014 р. вже в 
рамках виконання Угоди в Україні впроваджено 
22 стандарти в галузі нК, у 2015 – 57 стандартів і 
в 2016 р. – 60 стандартів.

Українське товариство неруйнівного контролю 
і технічної діагностики як громадське об’єднання 
представників наукових організацій, освітніх закла-
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дів, виробників, випробувальних лабораторій, під-
приємців усіх галузей промисловості України за під-
тримки тК-78 та Іез ім. Є. о. патона нАн України 
почало впроваджувати прийняті міжнародні стан-
дарти як стандарти науково-технічного товариства 
України (сттУ) методом тотожного перекладу. та-
кий процес має полегшити впровадження нових 
стандартів, оскільки забезпечить єдність використо-
вуваної термінології, а участь у їх розробці та реда-
гуванні членів технічного комітету стандартизації 
та висококваліфікованих фахівців неруйнівного 
контролю дозволить уникнути технічних помилок, 
притаманних нефаховим перекладам.

на сьогодні Ут нКтД прийнято наступні стандарти:
▪ сттУ УтнКтД EN ISO 9712:2013 неруйнів-

ний контроль. Кваліфікація та сертифікація пер-
соналу неруйнівного контролю (ДстУ EN ISO 
9712:2014, EN ISO 9712:2012);

▪  сттУ УтнКтД EN ISO 3452-1:2016 неруй-
нівний контроль. Капілярний контроль. частина 1: 
загальні вимоги (ДстУ EN ISO 3452-1:2014, ISO 
3452-1:2013);

▪  сттУ Ут нКтД EN ISO 23279:2016 неруй-
нівний контроль зварних з’єднань. Ультразвуко-
вий контроль. зняття характеристик індикацій у 
зварних з’єднаннях (ДстУ EN ISO 23279:2014, 
EN ISO 23279:2010);

▪  сттУ Ут нКтД EN ISO 23277:2016 не-
руйнівний контроль зварних з’єднань. Капіляр-
ний контроль. рівні приймання (ДстУ EN ISO 
23277:2014, EN ISO 23277:2009);

▪ сттУ Ут нКтД ISO 17636-2:2016 неруй-
нівний контроль зварних швів. радіографічний 
контроль. частина 2. способи контролю рентге-
нівським і гамма-випромінюванням із застосуван-
ням цифрових детекторів (ДстУ EN ISO 17636-
2:2014, ISO 17636-2:2013).

таким чином, завдяки зусиллям тК-78 за актив-
ної участі зацікавлених сторін в Україні введено 
більшість міжнародних стандартів на методи нК. 
У подальшому технічний комітет зосередить свою 
увагу на моніторингу змін до чинних європейських 
і міжнародних стандартів, які введені в Україні, з 
тим, щоб підтримувати їх в актуальному стані.

робота в галузі сертифікації персоналу
центр сертифікації при Ут нКтД веде підготовку 

фахівців із широкого кола методичних питань нК.
сертифікація проводиться відповідно до наці-

онального ДстУ EN ISO 9712 «неруйнівний кон-
троль – Кваліфікація та сертифікація персоналу з 
неруйнівного контролю», міжнародного ISO 9712 
(європейським EN ISO 9712) «неруйнівний кон-
троль – Кваліфікація та сертифікація персоналу, 
з неруйнівного контролю», американського SNT-
TC-1A «Кваліфікація і сертифікація персоналу в 
галузі неруйнівного контролю» стандартами, а та-

кож нпАоп 0.00-1.63-13 «правила сертифікації 
фахівців неруйнівного контролю».

цс при Ут нКтД акредитований національ-
ним агентством з акредитації України (нААУ) 
як позавідомчий незалежний орган із сертифіка-
ції персоналу в галузі неруйнівного контролю на 
відповідність вимогам міжнародного стандарту 
ISо/IEC 7024:2012 «загальні вимоги до органів 
з сертифікації персоналу. оцінка відповідності». 
схема і процедури сертифікації персоналу в галу-
зі неруйнівного контролю визначені відповідно до 
вимог EN ISO 9712:2012.

в системі сертифікації персоналу цс при Ут 
нКтД з підготовки та атестації персоналу працю-
ють сім учбових центрів (Уц) – Уц «АцнК при 
Іез ім. Є. о. патона нАнУ» (Київ), УцнК прид-
ніпровського АцнК і тД (Дніпропетровськ), Уц 
АцнК УкрГмК нпп «Днепрочерметавтомати-
ка» (Дніпропетровськ), центр підготовки при 
тов «морське бюро реєстру» (одеса), Уц по нК 
спКтбзт «Інфратранспроект-ДІІт» (Дніпропе-
тровськ), Уц Дп «Діамех-Україна» (харків), Уц 
«NORTH DEVICES» (таллін, естонія) і шість ек-
заменаційних центрів (ец) – ец «АцнК при Іез 
ім. Є. о. патона нАнУ», ец «придніпровський 
АцнК і тД» ец АцнК УкрГмК нпп «Днепро-
черметавтоматика», ец при зАт «морське бюро 
реєстру технічної діагностики і неруйнівного 
контролю на залізничному транспорті (Дніпропе-
тровськ), ец Дп «Діамех-Україна».

за минулі роки у визнаних Українським това-
риством по нК і тД навчальних і екзаменацій-
них центрах пройшли навчання і були атестовані 
близько 70 спеціалістів з-за кордону: Казахстану, 
Узбекистану, молдови, Грузії, вірменії, таджи-
кистану, Киргизії, а також польщі та словенії.

навчальна база центру сертифікації при 
Ут нКтД постійно розширюється і оновлюється. 
Удосконалюються програми навчання, методики 
викладання і проведення іспитів, поповнюється 
парк навчальних і екзаменаційних зразків, впро-
ваджується процедура складання іспитів за допо-
могою комп’ютерних програм.

співробітництво з закордонними товари-
ствами та організаціями з Нк

Ут нКтД є повним членом Європейської феде-
рації неруйнівного контролю та всесвітнього ко-
мітету з неруйнівного контролю, сплачує щоріч-
ні членські внески і приймає участь в діяльності 
робочих груп і комітетів цих організацій. товари-
ство приділяє значну увагу контактам з аналогіч-
ними закордонними структурами. з товариствами 
російської Федерації, республіки бєларусь, мол-
дови, болгарії, польщі, Італії, чехії, Данії, німеч-
чини, великої британії, хорватії, сшА укладені 
двосторонні угоди про співробітництво.
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в 2012 р. уперше представник України (м. л. 
Казакевич) був обраний до складу ради директо-
рів EFNDT.

міжнародне визнання заслуг українських фа-
хівців в галузі нК і тД засвідчило запрошення їх 
до участі в створенні міжнародної академії з нК 
(Academia NDT International). членами міжнарод-
ної академії з нК є в. о. троїцький, м. л. Казаке-
вич, в. м. Учанін, а її почесним членом – акаде-
мік б. Є. патон.

товариство співпрацює з міжнародними орга-
нізаціями із стандартизації ISO і CEN.

на адресу секретаріату товариства надхо-
дять друковані видання міжнародного комі-
тету з нК («ICNDT Journal»), британського 
інституту нК («INSIGHT»), Американського то-
вариства з нК («Materials Evaluations»), а також 
товариств з нК німеччини, Франції, Італії, бол-
гарії, японії та деяких інших країн.

організація професійних конкурсів
з нагоди проведення 8-ї національної науко-

во-технічної конференції «неруйнівний контроль 
та технічна діагностика» був проведений п’ятий 
професійний конкурс серед спеціалістів і органі-
зацій, що працюють в галузі нК та тД.

основними завданнями проведення таких про-
фесійних конкурсів серед спеціалістів є наступні:

▪ визначення кращих вчених, спеціалістів, тру-
дових колективів, лабораторій, фірм, підприємств 
та організацій, що працюють в галузі нК і тД;

▪ популяризація досягнень в галузі нК і тД кра-
щих вчених, спеціалістів, трудових колективів лабо-
раторій, фірм, підприємств та організацій України.

Для участі в конкурсі було подано 16 заявок за 
наступними напрямками та формами професійної 
діяльності:

– кращі промислові і сервісні лабораторії, що 
працюють в галузі нК і тД;

– кращі науково-технічні публікації в журналах 
та видання книг;

– кращі молоді вчені та спеціалісти, що працю-
ють в галузі нК і тД;

– кращі студенти (аспіранти) за спеціальністю 
«нК та тД».

переможці і лауреати конкурсу нагородже-
ні дипломами Ут нКтД відповідного ступеня на 
звітній конференції товариства.

підтримка наукових досліджень
виконуючи європейські наукові проекти 

«LRUCM» і «ShipInspector», та підіримуючи друж-
ні стосунки зі спорідненими товариствами з нК, Ут 
нКтД поширило в Україні інтерес до дуже перспек-
тивного методу низькочастотної акустичної техніч-
ної діагностики – далекодіючого ультразвукового 

контролю спрямованими хвилями. використовуючи 
цей метод, Іез та ряд інших організацій країни зараз 
успішно контролюють якість протяжних об’єктів.

Ут нКтД намагається всіляко розвинути техно-
логію безплівкової Flash-радіографії в різних її ва-
ріантах. У всьому світі цифрова комп’ютерна ра-
діографія тіснить плівкову радіографію. І в цьому 
напрямку наші фахівці зорієнтувалися на завтраш-
ній день, на твердотільну мініатюрну радіографію. 
при цьому ми не випускаємо з уваги провідні ком-
панії світу в цій галузі – Kodak, Fujy, Agfa і інші, що 
вирішують проблеми відмови від промислової плів-
кової радіографії, вигадуючи проміжні носії інфор-
мації у вигляді запам’ятовуючих пластин, великих 
панелей, наповнених світлодіодними панелями: не-
рухомими і тими, що переміщуються.

Видавнича і інформаційна діяльність
за підтримки Ут нКтД в Іез ім. Є. о. ІІатона 

нАн України кожного кварталу видається науко-
во-технічний журнал «Техническая диагностика 
и неразрушающий контроль» (головний редак-
тор академік б. Є. патон).

Ут нКтД продовжує з періодичністю чоти-
ри рази на рік видавати інформаційний бюлетень 
«Нк-Інформ». цей бюлетень є вельми популяр-
ним серед українських спеціалістів з нК, оскільки 
містить цікаву поточну інформацію і витяги з публі-
кацій, що з’явилися в профільних виданнях. безпе-
речною заслугою в регулярності видання «нК-ін-
форм» є робота л. в. мартинової. Кожен член Ут 
нКтД може розмістити на сторінках бюлетеня ін-
формацію про продукцію та послуги з нК і тД, які 
надає він чи організація, яку він представляє.

Ут нКтД бере активну участь у підготов-
ці матеріалів для спільного друкованого видан-
ня 11-ти національних товариств з нК журналу 
«территория NDT».

в академічному українському виданні – науко-
во-технічному журналі «техническая диагностика 
и неразрушающий контроль» введено розділ «в 
Українському товаристві нКтД».

журнал і бюлетень розсилається безкоштовно 
колективним членам товариства, а також в спорід-
нені товариства неруйнівного контролю країн Єв-
ропи, у сшА, Канаду, Китай, японію та ін. з ме-
тою популяризації діяльності Ут нКтД бюлетень 
розповсюджувався серед спеціалістів нК та су-
міжних напрямків діяльності на профільних кон-
ференціях, семінарах, виставках, курсах підготов-
ки фахівців з неруйнівного контролю та технічних 
експертів, під час екзаменаційних сесій з нК.

в мережі Інтернет підтримується сайт товари-
ства: www.usndt.com.ua. мета сайту – популяриза-
ція діяльності товариства в Україні і за кордоном.

Голова УТ НКТД професор В. О. Троїцький 
Учений секретар УТ НКТД А. Л. Шекеро
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вЫстАвКА-КонФеренция 
«нерАзрУшАЮЩиЙ КонтролЬ-2017»

17–18 мая 2017 г. в г. Киеве «Ассоциацией «оКо» 
при поддержке входящих в ассоциацию предприя-
тий «Ультракон-сервис», «промприлад», Украин-
ский научно-исследовательский институт неразру-
шающего контроля (УкрниинК) была проведена 
традиционная ежегодная выставка-конференция 
«неразрушающий контроль-2017». такие выстав-
ки-конференции проводятся с 1993 года и привле-
кают немало заинтересованных участников.

в работе выставки-конференции в этом году 
приняли участие свыше 120 представителей раз-
личных отраслей промышленности со всех ре-
гионов Украины, ученые и производственники, 
руководители и специалисты по неразрушающе-
му контролю. представители пАо «Укрзализны-
ця», иэс им. е. о. патона нАн Украины, пАо 
«лемтранс», Кп «Киевский метрополитен», Гп 
«неК «Укрэнерго», Гп «нАеК «энергоатом», 
пАо «Укрнафта», Гп Укрметртестстандарт», Гп 
«Авиакон», Гп «Антонов», пАо «Авиакомпания 
«международные авиалинии Украини», «среди-
земноморские авиалинии», Гп «410 завод», Кб 
«Южное», «Азовсталь», пАо «одесский при-
портовый завод», Гп «одесский авиационный 
завод», Дп «лрз «мотор» (луцкий машзавод), 
национальный авиационный университет, Госу-
дарственный научно-исследовательский институт 
авиации и многих других смогли поучаствовать в 
выставке-конференции и получить много новой, 
интересной и полезной информации.

на специализированной выставке были пред-
ставлены приборы и установки неразрушающего 

контроля, разработанные и произведенные пред-
приятиями «Ассоциации «оКо»: современные 
многофункциональные ультразвуковые дефекто-
скопы, ультразвуковые толщиномеры, твердоме-
ры, вихретоковые дефектоскопы, ультразвуковые 
и вихретоковые преобразователи, механизиро-
ванный комплекс для неразрушающего контроля 
рельсовых путей, колесных пар и пр.

работа конференции была нацелена на пред-
ставление информации о достижениях в области 
разработок средств неразрушающего контроля, 
методических наработок, а также на определение  
перспективных путей сотрудничества при созда-
нии новой техники и технологий, установление 
деловых и коммерческих контактов.

накануне выставки-конференции исполнилось 
80 лет постоянному участнику конференций про-
фессору национального авиационного универ-
ситета и. п. белокуру. организаторы и участни-
ки сердечно поздравили юбиляра и пожелали ему 
крепкого здоровья и дальнейшей многолетней и 
плодотворной деятельности.

на пленарном заседании с приветственным 
словом выступила председатель оргкомитета 
выставки-конференции, генеральный директор 
«Ассоциации «оКо» т. м. луценко. она отме-
тила, что ежегодное проведение таких меропри-
ятий стало доброй традицией, которая позволяет 
специалистам по неразрушающему контролю оз-
накомливаться с последними разработками про-
изводителей современного оборудования по нК, 
решению задач контроля в отраслях отечествен-

открывает выставку-конференцию «неразрушающий контроль-2017» генеральный директор «Ассоциации «оКо» т. м. луценко.
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ной промышленности, обмениваться мнениями и 
предложениями.

ведущий технолог по УзК канд. техн. наук 
Д. в. Галаненко на пленарном заседании сделал 
обзор инновационных средств ультразвукового и 
вихретокового контроля, производимых на пред-
приятиях «Ассоциации «оКо». начальник произ-
водственного участка ооо «Ультракон-сервис» 
А. н. черненко рассказал об образцах и преоб-
разователях, разработанных для ультразвукового 
контроля и технической диагностики объектов.

в рамках конференции была организована ра-
бота пяти секций:

• железная дорога (вагонное, локомотивное и 
путевое хозяйство);

• атомная энергетика, тепловая энергетика, 
электрические сети;

• нефтегазовая отрасль и трубопроводный 
транспорт;

• авиастроение и техническое обслуживание 
летательных аппаратов;

• металлургия и машиностроение.
Участники конференции приняли активное 

участие в обсуждении докладов, смогли высту-
пить с сообщениями по актуальным проблемам 
неразрушающего контроля, обменяться мнениями 
и высказать свои пожелания и предложения.

на конференции был проведен также семи-
нар (руководитель канд. техн. наук в. и. радько) 
по обмену опытом между органами по сертифи-
кации персонала в области неразрушающего кон-
троля, Учебными и Аттестационными центрами, 
который вызвал большой интерес у участников. 

на нем были освещены направления деятельно-
сти рабочей группы «Квалификация и сертифи-
кация персонала» в 2016–2017 гг., представлены 
документы национального агентства по аккре-
дитации Украины (нААУ) при аккредитации ор-
ганов оценки соответствия, рассмотрен вопрос 
подготовки, аттестации и сертификации персо-
нала по неразрушающему контролю. Участни-
ки семинара обменялись опытом работы систем 
определения квалификации персонала в сфере до-
бровольной сертификации, в авиации, на железно-
дорожном транспорте, в судостроении, в атомной 
энергетике.

с презентациями докладов, представленных на 
конференции, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте «Ассоциации оКо»: www.ndt.com.ua

организаторы выставки-конференции «Не-
разрушающий контроль-2017» выражают благо-
дарность всем специалистам, принявшим участие 
в этом мероприятии, и высказывают уверенность 
в том, что такие выставки-конференции должны 
проводиться регулярно, так как они дают возмож-
ность постоянно совершенствовать свои знания 
и опыт, повышать квалификацию специалистов, 
своевременно получать новую информацию о со-
временных разработках оборудования и техноло-
гий, обмениваться мнениями и помогать друг дру-
гу в успешном решении возникающих проблем.

продолжая установившуюся традицию, со-
общаем, что очередная выставка-конференция 
«Неразрушающий контроль-2018» планируется 
в мае 2018 г. 

Харченко В.

во время проведения секции «железная дорога (вагонное, локомотивное и путевое хозяйство)»
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особливостІ обстеження АвАрІЙних КонстрУКцІЙ 
висотних спорУД тА новІтнІ технІчнІ рІшення 

по їх вІДновленнЮ при реКонстрУКцІї*

найбільш ушкодженими конструкціями каркасів 
висотних споруд є ферми і в’язі (рис. 1, а, б) [1–5].

характерними пошкодженнями, що відбива-
ються на експлуатаційній придатності споруд, є:

– розриви несучих елементів або їх відрив в 
з’єднаннях (рис.2, г);

– тріщини в основному металі або зварних 
швах в зонах підвищеної концентрації напружень;

– викривлення елементів більш за допустимі 
величини;

– руйнування захисних покриттів і корозія ме-
талу (рис. 2, а–в) та ін.

в умовах відсутності технічної документації є 
дуже важливим встановлення фактичної товщини 
елементів, їх перерізів, розкриття місць пошкод-
ження корозією та ін. (рис. 2, д, е).

після вивчення досвіду попередньої експлуата-
ції споруд, а також невдалих, з нашої точки зору, 
ремонтних рішень дефектів монтажу (рис. 2, г) 
нами запропоновані новітні технічні рішення з ре-

монту та підсилення конструкцій за допомогою 
інноваційних полімерних композитних матеріалів 
(пКм) на основі вуглеграфітових ламелей та ба-
зальтового армування (рис. 3, 4) [5].

таким чином основні причини обриву у звар-
ному вузловому з’єднанні (вузол «А», рис. 2, г) 
фасонки та розкосів радіальної ферми з парних 
гнучких профілів швелерного типу наступні:

1 – скрізна щільова корозія (1) в стиснутому 
поясі ферми (5), яка пошкодила не тільки пояс, 
а також і сполучені планки (8) в місцях дотику з 
ними (рис. 2, а, б);

2 – дефект монтажу, який полягає в тому, що 
верхні елементи розкосів (4) були з’єднані дуго-
вим зварюванням з верхнім елементом (5) пояса 
ферми, а потрібно було зварити їх через вузлову 
фасонку (3), внаслідок чого виник додатковий екс-
центриситет, який і привів до обриву фасонки;

3 – невдало виконаний ремонт за допомогою 
вставки додаткового підсилюючого елементу зі 

Рис. 1. Аналіз стану споруди спеціального призначення за 
результатами інструментального обстеження дефектних ме-
талевих конструкцій: а – фрагмент розрахункової схеми сек-
торіальних ферм металевого просторового каркасу (3-D мо-
делювання методом кінцевих елементів); б – візуалізація 
зображення пошкоджених елементів на просторовій моделі 
(на схемі позначені аварійні елементи, які потребують негай-
ного відновлення, або заміни); в – виконання робіт в період 
обстеження з застосуванням методу промислового альпінізму

* стаття на правах реклами
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Рис. 3. приклад технічного рішення з відновлення гнучких елементів металевих конструкцій ферм

рис. 2. виявлення дефектних конструкцій на етапі 
інструментального обстеження: а, б – розкриття місць 
пошкодження щільовою корозією елементів ферм; 
в – наскрізне пошкодження трубчастих елементів 
в’язів; г – відрив фасонки (3) у вузловому з’єднан-
ні між розкосами (4) та поясом радіальної ферми 
(5); 1 – прихована щільова корозія; 2 – наскрізне 
пошкодження трубчастого елементу; 3 – вузлова 
фасонка; 4 – розкіс ферми; 5 – пояс ферми складено-
го перерізу; 6 – додатковий підсилюючий елемент; 7 
– зварний шов (додатковий концентратор напружень); 
8 – з’єднувальні планки у складеному стрижні поясу 
ферми між гнучкими швелерами



71ISSN 0235-3474. Техн. диагностика и неразруш. контроль, 2017, №2

инФорМаЦиЯ

зварюванням (7) його з верхнім елементом пояса 
ферми (5) привів до додаткової концентрації на-
пруження під час зварювання (при нагріванні (6) 
подовжився і вигнувся дугою).
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Ю. М. Блінов, Є. С. Завальний, Є. І. Лівончик
ТОВ НВО «Діскрет» 
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рис. 4. приклад технічного рішення з відновлення трубчастих елементів металоконструкцій

аВТоМаТиЗаЦиЯ ТеХноЛоГиЧеСКиХ 
ПроЦеССоВ С ПриМенениеМ 

СиСТеМ ТеХниЧеСКоГо ЗрениЯ

Лазерный сенсор для слежения 
за стыком при роботизированной дуговой 

сварке ROVICOR STS-200-R
Лазерный сенсор предназначен для автома-
тической компенсации погрешностей сборки 
заготовок под сварку путем бесконтактного от-
слеживания центра стыка в процессе роботи-
зированной дуговой сварки.

иЭс им. е.о. патона НаН украины
e-mail: office@paton.kiev.ua
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• Вторая, третья и четвертая 
страницы обложки (200x290 мм)

• Первая, вторая,третья, четвер-
тая страницы внутренней облож-
ки (200x290 мм)

• Вклейка А4 (200x290 мм)

• Разворот A3 (400x290 мм)

• 0,5 А4 (185x130 мм)

• 0,25 А4 (90x130 мм) 

• Размер журнала после обрези 
200x290 мм

• В рекламных макетах, для тек-
ста, логотипов и других элементов 
необходимо отступать от края мо-
дуля на 5 мм с целью избежания 
потери части информации Все 
файлы в формате IBM PC
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 7.0
• Изображения в формате TIFF, 
цветовая модель CMYK, разре-
шение 300 dpi
Стоимость рекламы и оплата
• Цена договорная
• По вопросам стоимости разме-
щения рекламы, свободной пло-
щади и сроков публикации прось-
ба обращаться в редакцию

• Оплата в гривнях или рублях 
РФ по официальному курсу 

• Для организаций-резидентов 
Украины цена с НДС и налогом 
на рекламу

• Для постоянных партнеров пред-
усмотрена система скидок

• Стоимость публикации статьи 
на правах рекламы составляет 
половину стоимости рекламной 
площади

• Публикуется только профильная 
реклама (техническая диагностика 
и неразрушающий котроль)

• Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет ре-
кламодатель
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