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мІжнароДна КонФеренЦІя 
«сУчаснІ метоДИ та засоБИ нерУйнІвноГо КонтролЮ 

І теХнІчної ДІаГностИКИ»
10-14 вересня 2018 р. в одесі в готелі «Курорт-

ний» відбулась XXII міжнародна конференція 
«сучасні методи та засоби неруйнівного контро-
лю та технічної діагностики», яка була організова-
на Інститутом електрозварювання ім. є. о. патона, 
Українським товариством неруйнівного контро-
лю і технічної діагностики та міжнародною асо-
ціацією «зварювання». Інформаційну підтримку 
конференції надали журнали «автоматическая 
сварка» та «техническая диагностика и неразру-
шающий контоль»*.

в роботі  конференції взяли участь біля 150 
учених та спеціалістів з України, німеччини, 
Франції, великої Британії, сша, Грузії та росії. 
Було заслухано 51 доповідь, 15 коротких повідо-
млень, проведені дискусії з проблемних питань 
неруйнівного контролю. одночасно працювала 
велика виставка засобів неруйнівного контролю 
та технічної діагностики, на якій 10 провідних 
підприємств України демонстрували свої найкра-
щі розробки останніх років та пропонували пере-
дові технології і обладнання від своїх закордон-
них партнерів.

наукова програма. в перший робочий день 
конференції свої доповіді представили провідні 
наукові установи України, що працюють в галузі 
неруйнівного контролю.

Д. т. н., проф. троїцький в. о. розповів про ос-
новні напрямки робіт Іез ім. є.о. патона з роз-
витку технологій неруйнівного контролю. він зу-
пинився на розробках з радіаційного контролю 
— сучасні рентгентелевізійні системи, автома-
тичне розшифровування зображень, портативні 
дозиметри, радіоскопія на основі пзс-матриць, 
цифрова обробка рентгенограм, їх розшифрову-
вання і архівація, дослідження композиційних ма-
теріалів; ультразвукового контролю  — направлені 
ультразвукові хвилі низької частоти для контро-
лю протяжних об’єктів, використання дифракції 
хвиль для визначення розмірів дефектів, автома-
тизації контролю зварних з’єднань труб  великого 
діаметру. відзначено також нові розробки в маг-
нітному, тепловому і візуальному контролі.

в доповіді акад. нан України лобанова л. м. 
мова йшла про діагностику конструкцій мето-
дами лазерної інтерферометрії для контролю 
високоміцних сплавів та композиційних мате-

ріалів. в авіаційних конструкціях успішно за-
стосовуються методи електронної ширографії та 
спекл-інтерферометрії.

Д. т. н. Учанін в. м. представив доповідь ряду 
авторів з Фізико-механічного інституту ім. Г. в. 
Карпенка (м. львів) з аналізом фізичних методів 
неруйнівного контролю та технічної діагностики 
об’єктів тривалої експлуатації. він відзначив ос-
новні напрямки розробок, в яких досягнуто суттє-
вих результатів:

– методологія та системи вібродіагностики 
обертових механізмів  в нафтогазовій галузі та 
енергетиці;

– технології вихрострумового контролю та 
нові типи багатоелементних перетворювачів;

– надвисокочастотна та оптико-акустична ді-
агностика композитних елементів авіаційної 
техніки;

– діагностичні комплекси для обстежень під-
земних трубопроводів.

окрема доповідь д. т. н. Учаніна в. м. була при-
свячена розробці цілої гамми приладів та перетво-
рювачів для контролю елементів авіаційних кон-
струкцій вихрострумовим методом. слід відзначити, 
що за цю роботу він став лауреатом Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки у 2018 р.

член-кор. нан України Бабак в. п., заступ-
ник директора Інституту технічної теплофізики 
нан України оприлюднив результати робіт з роз-
роблення теоретичних засад, методів моніторин-
гу та засобів вимірювальної техніки для контролю 
об’єктів генерування, транспортування та спожи-
вання теплової енергії.

розроблено основи комплексного моніторин-
гу всього теплоенергетичного циклу — від гене-
рування до споживання. поєднані теплові та акус-
тичні методи моніторингу та контролю. розроблені 
нормативні засади створення засобів теплометрії. 
створено методики вимірювань тепловізійно-тепло-
метричним методом опору теплопередаванню ого-
роджувальних конструкцій будівель.

в окремій доповіді член.-кор. нан Украї-
ни Бабак в. п. розповів про напрямки розвитку 
систем діагностування виробів із композиційних 
матеріалів, що базуються на розвитку теоретич-
ного, інформаційного та апаратно-програмного 
забезпечення.

* Конференція нКтД-2018 проводилась паралельно з IX міжнародною конференцією «математичне моделювання та інфор-
маційні технології в зварюванні та споріднених процесах» (MMITWRP-2018), яка була організована нан України, Іез 
ім. є.о. патона та міжнародною асоціацією «зварювання».
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пленарне засідання

Д. т. н., проф. Карпаш о. м. та д. т. н., проф. 
райтер п. м. з Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і газу доповіли 
про основні результати досліджень для розробки 
та впровадження засобів неруйнівного контролю 
і технічної діагностики в нафтогазовій галузі. До-
слідження інституту направлені на оцінку фактич-
ного технічного стану металоконструкцій трива-
лої експлуатації, діагностику стану газорідинних 
потоків, пошук новітніх інформаційних параме-

трів для оцінки стану об’єктів, підвищення до-
стовірності результатів контролю, діагностуван-
ня стану трубопроводів бурових веж, насосних та 
компресорних станцій і багато іншого. 

в окремій доповіді д. т. н., проф. Карпаш о. м. 
розповів про технічне діагностування трубопро-
відних систем з врахуванням критеріїв їх енер-
гоефективності. в ході досліджень проведено 
системний аналіз сучасних методів та методик 
оцінки енергоефективності роботи трубопровід-

них систем, здійснено 
математичний аналіз 
критеріїв енергоефек-
тивності експлуатації 
трубопровідних систем, 
досліджено  техноло-
гії та методи керуван-
ня енергоефективністю 
і оптимізовано інфор-
мативні параметри, що 
визначають енергоефек-
тивність роботи сис-
тем транспортування 
вуглеводнів.

Д. т. н., проф. сучков 
Г. м. з національного 
технічного університету 
«Харківський політех-
нічний інститут» допо-
вів слухачам  про стан 
досліджень і розробок 
в області неруйнівного 
електромагнітно-акус-
тичного контролю. він 
виконав аналіз інформа-
ційних джерел за остан-стенд Генерального спонсора конференції – УкрнДІнК
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ні 15 років з теоретичних досліджень, розробки 
ема перетворювачів, чутливості та застосування 
ема контролю.

три доповіді привіз в одесу відомий спеціаліст 
з контролю в атомній енергетиці д. т. н., проф. ра-
зиграєв м. п. з ЦнДІтмаш (москва):

«сучасні методи і засоби ультразвуково-
го контролю. Дифракційні методи акустичного 
контролю: науковий і технологічний розвиток і 
практика застосування»; «методика УзК компо-
зитних зварних  з’єднань приварки перехідників 
до патрубків Ду 1100 парогенератора пГв-213»; 
«застосування УзК для оцінки працездатності 
вузлів приварки колектора до патрубка парогене-
ратора пГв-1000 м».

всі ці доповіді вносять вагомий вклад у вирі-
шення проблемних питань з контролю експлу-
атаційної надійності атомних енергетичних 
установок.

наукова програма другого дня конференції 
була сформована на основі тематичних блоків.

перший блок доповідей було присвячено ро-
звитку електромагнітних методів контролю.

Доповідь д. т. н. Учаніна в. м і д. т. н. мінакова 
с. м. була присвячена питанню визначення механіч-
них напружень в конструкціях із феромагнітних 
сталей магнітоанізотропним методом. Було показа-
но, що перспективними об’єктами для застосуван-
ня цього методу є зварні з’єднання, де результати 
магнітоанізатропних вимірювань залишкових напру-
жень розтягу і стиску добре корелюють з вимірю-
ванням традиційним методом свердлення отворів.

за дорученням групи авторів д. т. н. Учанін 
в. м. доповів про розробку та застосування ба-
гатоелементних вихрострумових параметричних 
перетворювачів.

Цікавим був виступ Герхарда моока із магде-
бурзького університету (німеччина) про те, як 
цікаво навчати вихрострумовому контролю фахів-
ців з використанням комп’ютерної техніки та 
смартфонів.

виставка засобів нКтД – Укрінтех

виставка засобів нКтД – Хімлабореактив

виставка засобів нКтД – онІКо

виставка засобів нКтД – Харьків прилад
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велику групу авторів з нтУУ «КпІ ім. Ігоря 
сікорського» та Іез ім. є. о. патона представляв 
д. т. н. Куц Ю. в. він розповів про оцінку похибок 
визначення характеристик сигналів вихрострумо-
вого контролю за їх нерегулярної дискредитації. в 
доповіді розглянуто питання впливу нерегулярної 
дискредитації на похибки визначення характери-
стик інформаційних сигналів комп’ютеризованої 
системи вихрострумового контролю.

Д. т. н., проф. селіванов Ю. м. з Дніпровсь-
кого національного університету ім. о. Гонча-
ра доповів про можливість використання методу 
комбінованих голографічних інтерферограм в не-
руйнівному контролі технічних об’єктів в умовах 
їх нестаціонарних станів.

Д. т. н. петріченко Г. І. з тов «Харків-при-
лад» в своїй доповіді висвітлив питання забезпе-
чення єдності вимірювань в галузі інфрачервоних 
вимірювань для аудиту обстежень будівель щодо 
енерговитрат.

Другий блок доповідей був присвячений новій 
для таких конференцій темі — технічному кон-
тролю залізобетонних конструкцій. з вступним 
словом виступив к. т. н., проф. Городжа а. Д. з 
Київського національного університету будівни-
цтва і архітектури. він проаналізував сьогодніш-
ній стан цього питання в Україні.

його колега к. т. н. трощинський Б. о. розповів 
про практику обстеження фундаментів існуючих 
будівель і споруд та про діагностування залізобе-
тонних паль методами віброударної діагностики і 
акустичного каротажу.

третій блок доповідей був присвячений тех-
нічному  контролю  в  залізничному  транспорті. 
К. т. н., проф. пуларія а. л., з Дніпровського на-
ціонального університету залізничного транспор-
ту ім. в. лазаряна детально проаналізував кон-
троль технічного стану рухомого складу залізних 
доріг  в сучасних умовах.

його колега к. т. н. рейдемейстер а. Г. зу-
пинився в своїй доповіді на оцінці залишково-
го ресурсу кузовів пасажирських вагонів, що ви-

виставка засобів нКтД – Ультракон

виставка засобів нКтД – Діагностичні прилади

виставка засобів нКтД – Діагностика та Контроль

виставка засобів нКтД – новотест виставка засобів нКтД –  Інтрон-сет
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черпали призначений термін експлуатації після 
капітально-відновлювального ремонту. 

четвертий тематичний блок доповідей був при-
свячений питанням вібродіагностики. Учасники 
конференції заслухали доповіді Баглая а. в. з Дп 
«Діамех-Україна» (Харків) про стаціонарні систе-
ми моніторингу технічного стану промислового 
обладнання  металургійного виробництва та Юзе-
фовича р. м. з ФмІ ім. Г. в. Карпенка (львів) про 
взаємоспектральний аналіз вібраційних  сигналів 
для виявлення та  локалізації дефектів елементів 
механічних конструкцій.

на вечірньому засіданні виступили з доповідя-
ми д. т. н. чепурних Г. К. з Інституту прикладної 
фізики (суми) «розробка ефективних джерел уль-
тразвуку для дефектоскопії» та Деменчук е. в. з 
пат «ммК ім. Ілліча» (маріуполь) «термографія 
технічних трубопроводів різного призначення. 
визначення і розрахунок відкладень на внутріш-
ній стінці трубопроводів».

 наступні доповіді за тематикою носили харак-
тер нормативно-організаційних. серед них най-
більший інтерес викликав виступ щупак с. о. з 
Іез ім. є. о. патона (Київ), що розповіла про нови-
ни стандартизації і сертифікації в галузі неруйнів-
ного контролю. вона є відповідальним секретарем 
технічного комітету з стандартизації (тК-78) «тех-
нічна діагностика та неруйнівний контроль». слід 
відзначити, що на сьогодні в Україні введено в дію 
біля 200 міжнародних та європейських стандартів 
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.

нормативно-правові проблеми також висвіт-
лювались в доповідях Цечаля в. о. (тов тК 
«спецмонтаж», Київ), Геращенка в. в. (пат 
«УкрстальКонструкція», Київ), Балачуна в. І. 
(тов «промтехДіагностика», Кривий ріг), д. т. н., 
проф. Білокура І. п. (національний авіаційний 
університет, Київ), к. т. н. Бондаренка Ю. К. (Іез 
ім. є. о. патона, Київ).

 програма третього дня роботи конференції 
розпочалась виступом посипайка Ю. м. з Іез 
ім. є. о. патона. він розповів про розробку оп-
тоелектронного сенсорного течошукача на витоки 
аміаку та про технічне діагностування резервуарів 
на антарктичній станції «академік вернадський». 
Гефсиманський е. е. з запорізької аес доповів 
про підготовку персоналу контролю металу на 
базі тренажерного комплексу УтЦ вп заес.

чотири доповіді-презентації про найновіші де-
фектоскопи представили фахівці тов «Хімлабор-
реактив» та їх закордонні партнери:

– Laurent Enenkel (Zetec, Франція). портатив-
ний вихрострумовий дефектоскоп MIZ-21C з 
функцією роботи з матричними перетворювачами.

– Dr. Eli Leinov (Gvided Ultrasonics, великобри-
танія). Ультразвуковий контроль направленими 
хвилями. особливості застосування технології.

– Francois Wlodarzyck (Zetec, Франція). особли-
вості обладнання та програмного забезпечення ком-
панії Zetec в області вихрострумового контролю.

– Козарчук Д. в. нові розробки в області контро-
лю захисних покриттів від компанії Helmut Fischer.

Конференцію в приморській одесі було б не-
можливо провести без підтримки спонсорів. їм 
оргкомітет конференції виражає щиру подяку.

Генеральним спонсором конференції став 
Український нДІ неруйнівного контролю (ди-
ректор к. т. н. луценко Г. Г., заст. директора лу-
ценко т. м.). УкрнДІнК разом з нвФ «Ультра-
кон-сервіс» та нвФ «промприлад» є провідним 
в Україні виробником дефектоскопів та автома-
тизованих установок для ультразвукового, вихро-
струмового, магнітного контролю, товщинометрії, 
твердометрії, акустичної емісії та ін.

спонсорами конференції також стали 
нвп «Інтрон-сет» (Київ) — прилади для 

технічного та екологічного контролю, обстежен-
ня будинків та споруд, ремонтні матеріали та  
інструменти.

тов «Хімлаборреактив» (Бровари, Київська 
обл.) — багатопрофільна компанія, що комплекс-
но оснащає лабораторії (обладнання, меблі, ре-

під час прийому з нагоди конференції
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активи, посуд і т. п.). Департамент неруйнівного 
контролю пропонує лінійку найсучасніших де-
фектоскопів для ультразвукового і вихрострумо-
вого контролю та аналізу матеріалів і захисних 
покриттів.

Компанія онІКо (Київ) — багатопрофільна 
компанія, що пропонує медичну продукцію, об-
ладнання для водопостачання, тренажери, та уч-
бові  стимулятори та засоби неруйнівного контро-
лю провідних світових виробників.

Компанія УКрІнтеХ (Харків) — виробництво 
і поставки випробувального обладнання для не-

руйнівного контролю, металографії, вібродіагно-
стики, твердометрії. випробувальна лабораторія. 
сервісний центр.

окрасою конференції стала виставка засобів 
неруйнівного контролю і технічної діагностики. 
оргкомітету вдалося зібрати в одному місці всіх 
основних виробників і постачальників засобів не-
руйнівного контролю в Україні. на десяти стен-
дах було представлено обладнання і матеріали для 
найприскіпливіших фахівців.

Крім спонсорів, що названі вище, у вистав-
ці також взяли участь нвФ «Ультракон» (Київ, 
директор павлій І. в.), нвФ «Діагностичні при-
лади» (Київ, директор павлій о. в.), тов «Хар-
ків-прилад» (Харків, директор петріченко Г. І.), 
нвЦ «Діагностика і контроль» (миколаїв, дирек-
тор ярковець о. ч.), нвЦ «промтехнологія» (но-
вомосковськ, NOVOTEST, комерційний директор 
черкасов с. с.), тов «мелітек-Україна» (Київ, 
директор верцанова о. в.).

оргкомітет вдячний спонсорам, учасникам 
виставки, авторам доповідей та всім, хто приї-
хав на конференцію в одесу. Бажаємо всім 
професійних успіхів та особистого щастя. ми 
сподіваємось, що знову зустрінемось з вами в 
одесі на конференції у 2020 р.

Посипайко Ю. М., Зельніченко О. Т.

співголови організаційного комітету конференції поси-
пайко Ю. м. та зельніченко о. т.


