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виконує роботи по моніторингу технічного стану 

об'єктів (металоконструкцій, трубопроводів, 
бронежилетів, резервуарів для зберігання 

палива, прокату та заготовок для виготовлення 
деталей військової техніки) з застосуваням 

ультразвукового, магнітопорошкового, рентген-
телевізійного, капілярного методів контролю 
та надає послуги з ремонту зварних з'єднань, 

дефектоскопічної 
та зварної техніки різного призначення. 
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АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ ІГОР КРІВЦУН: 
«МИ ПРОДОВЖУЄМО СПРАВУ БОРИСА ПАТОНА»

Інтерв’ю директора Інституту електрозварювання ім. 
Є.О. Патона академіка Ігоря Крівцуна спеціально для 
YouTub-каналу  Національної академії наук України.

19.09.2022

- Ігор. Віталійовичу! Ви стали директором Інституту 
електрозварювання ім.Є.О.Патона та очолили найбільше відділення 
На ціональної академії наук України – Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства. Обидві посади надзвичайно вагомі. 
Розкажіть, будь ласка, як проходить Ваш робочий день? Як вдається 
поєднувати ці дві посади?

- О 8:30 я вже в Інституті – треба ознайомитися з останніми новинами, 
спланувати свій день. Щодня о 9:00 проводжу нараду за участі заступ ників 
директора, головного інженера та вченого екретаря Інституту. Після цього 
– робота з документами (листами, договорами, заявами співробітників та 
ін.), яких буває декілька десятків на день. Винятком є п’ятниця. Цього дня 
я намагаюся хоча б 2-3 години присвятити власне науковій ро боті (поки що 
не закинув це заняття). Цього часу зазвичай не вистачає, тому додатково 
використо вую один із вихідних днів. У суботу та неділю в Інституті тихо, 
телефони мовчать, співробітни ки відпочивають. Одним словом – краса – 
вдається «начертать пару формул».

У робочі дні у другій половині дня я при їжджаю до Президії та 
працюю у Відділенні, де здебільшого займаюся питаннями координа-
ції діяльності наукових установ, яких у нашому відділенні 10, а також 
державних госпрозрахун кових підприємств, яких у нашому Відділенні є 
найбільша кількість. Кожного другого вівтор ка проводжу засідання Бюро 
Відділення, кожну другу середу беру участь у засіданні Президії НАН 
України. 

Ось так і проходить мій робочий день.

ІЕЗ ім. Е. О. Патона НАН України (відділ № 4 )
виконує роботи по моніторингу технічного стану 

об'єктів (металоконструкцій, трубопроводів, 
бронежилетів, резервуарів для зберігання 

палива, прокату та заготовок для виготовлення 
деталей військової техніки) з застосуваням 

ультразвукового, магнітопорошкового, рентген-
телевізійного, капілярного методів контролю 
та надає послуги з ремонту зварних з'єднань, 

дефектоскопічної 
та зварної техніки різного призначення. 

е-mail: ndt@paton.kiev.ua, usndt@ukr.net
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Звістка про смерть Бориса Євгеновича була шоком для всіх 
співробітників Академії, нашо го Інституту та, звісно, для мене особисто. 
На ступною шокуючою новиною для мене стало роз порядження Президії 
НАН України щодо мого призначення в.о. директора Інституту електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона – легендарного й одного з найбільших інститутів 
нашої Академії, фактично спадкоємцем самого Бориса Євгеновича. Відпові-
дальність – величезна. Впоратися мені допоміг ко лектив Інституту, який 
підтримав мою кандидату ру на виборах директора більш ніж 95 % голосів.

Група проблем була пов’язана з рівнем фундамен тальних та 
прикладних досліджень окремих нау кових відділів, який на той час 
не відповідав вимо гам Академії, низькими, а для деяких підрозділів 
нульовими, показниками практичного використан ня результатів проведених 
досліджень та впровадження розробок. В першу чергу недостатня кількість 
наукової молоді, проблеми оптимізації структури та організації ефективної 
роботи наукових та допоміжних відділів Інституту, вико ристання площі, 
обладнання, енергоносіїв.

Наступним кроком було проведення рейтингування наукових відділів 
і лабораторій. Його резуль тати були використані при розподілі бюджетного 
фінансування та реорганізації частини наукових підрозділів Інституту у 
2022 р. Рейтингування про водилося за трьома основними показниками 
робо ти відділів за попередній рік. показники, які враховували кількість і 
рівень пу блікацій та патентів, виступи з доповідями на різ них наукових 
конференціях, симпозіумах тощо. І, зрештою, третє - це показники 
господарської ді яльності наукових підрозділів Інституту.

Результати цього рейтингування були викори стані вже у 2021 р. Це 
дозволило нам перероз поділити бюджетне фінансування відповідно до 
рейтингу відділів. Це було дуже важливо. Кожен відділ розумів, що чим 
вищий рейтинг, тим біль ше грошей. А 5 відділів було реорганізовано через 
низькі показники їхньої діяльності. Рейтингування було проведено і цього 
року, а аналіз його результатів на засіданні Вченої ради показав суттєве 
збільшення всіх показників для багатьох відділів та лабораторій Інституту.

Для підвищення позабюджетних надходжень було прийнято рішення 
про запровадження диференційної системи визначення відсотка накладних 
витрат з господарської тематики (від 25 до 65 %). Чим більше підрозділи 
мали надходжень до спе ціального фонду Інституту попереднього року, тим 
нижчим був цей показник. У результаті над ходження грошей за рахунок 
господарчих дого ворів у 2021 р. збільшилось на 36 % порівняно з 2020 р. 
Щодо конкурсної тематики, то вона за 2021 р. збільшилася на 60 %. Тобто 
минулого року ми мали досить непогані показники. Нарешті, у 2021 р. 
розпочалася оптимізація розташування відділів Інституту на наявних пло-
щах, включаючи кабінетні, лабораторні та ви робничі, яка продовжується і 
поточного року, що важливо з точки зору економії енергоресурсів, особливо 
в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. Крім організаційних змін, у 
2020 р. було прове дено перегляд наукової тематики Інституту. В пер шу 
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чергу, потрібно було сконцентруватися на найбільш сучасних, найбільш 
актуальних напрямах досліджень.

І сьогодні, в ході військової агресії РФ проти незалежної України, наш 
Інститут разом з дослідними заводами, інженерними центрами та іншими 
організаціями, що входять до складу НТК «Інститут електрозварювання ім. 
Є.О. Патона НАН України», продовжує активну роботу в цьому напрямі.

З цією метою було створено спеціальну робочу групу, яка контактує 
з представниками МО та ЗСУ, аналізує їх запити та потреби, насамперед 
у здійсненні ремонту та відновленні військової техніки, пропонує 
практичні рішення нагальних завдань оборони України. Ці роботи сьогодні 
проводяться не лише силами нашого Інституту, а й інших інститутів та 
підприємств нашого Відділення. Ця схема «науково-дослідний інститут – 
кон структорське бюро – дослідне виробництво», яка була запропонована 
Борисом Євгеновичем Патоном ще у 80-х роках минулого століття, дозво ляє 
відтворити весь ланцюжок – від дослідження та розробки до практичного 
впровадження нових технологій і обладнання, успішно працює дотепер і 
буде актуальною ще багато років.

- А яку роль мають відігравати недержавні, комерційні 
підприємства для того, щоб наука була ефективною?

Традиційно академіком-секретарем обирав ся представник найбільшої 
організації Відділен ня фізико-технічних проблем матеріалознавства. І 
таким чином транспонує традиції Інституту на всі установи Відділення. Я 
думаю, що Ви будете передавати досвід Інституту електрозварювання щодо 
організаційної структури та більшого прак тичного спрямування діяльності 
на інші установи Відділення. Як Ви вважаєте, чи достатньо ефек тивно зараз 
практично впроваджуються результа ти діяльності академічних установ?

- Деякі інститути нашої Академії мають дуже цікаві наукові 
результати, проте вони так і залишаються «на полицях», не мають 
практичного впровадження. Відділення, яке Ви очолюєте, мені здаєть-
ся, єдине серед інших відділень Академії, дуже системно підійшло до 
перерозподілу бюджетних коштів за результатами роботи. В тому 
числі і зав дяки системі рейтингування, яка була започатко вана в 
Інституті електрозварювання, але поши рилась на інші установи 
Відділення.

- Можу сказати, що за підсумками розподілу базового фінансуван-
ня у минулому році, всі інститути нашого Відді лення погодились, що 
воно було справедливим. Рейтингування, я гадаю, ми можемо провести 
і будемо проводити для того, щоб побачити як хто впорався з тими 
завданнями, які були поставлені на цей рік. Ми розуміємо, що були зміни і 
пріори тетних напрямів дослідження, і планів... Але ін ститути, які в умовах 
війни змогли ефективно про довжити свою роботу, мають бути прикладом для 
інших. Рейтингування буде проведене не лише з урахуванням визначених 
показників, але й з ура хуванням умов, в яких працюють інститути.
    За матеріалами YouTub-каналу НАН України
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ДЕфЕКТОСКОПІя ПЕВЕРхНІ СІльГОСПУГІДДя ПІСля  
Їх МІНОШУКАННя 

В.О. Троїцький, В.А. Литвиненко, М.В. Лукашев
ІЕС ім. Є.О. Патона Національної академії наук України

В дефектоскопії зварних з’єднань, медицині, геології, існує багато 
різних методик оцінки якості поверхонь щодо визначення підповерхневих 
неоднорідностей. Досвід, розробка, ІЕЗ ім. Є.О. Патона з автоматичного 
опто-електронного НК може бути корисним для створення міношукачів. 
Відома велика кількість різних систем метало- та міно-шукання. На жаль, 
ці проблеми зараз є актуальними для нашої країни. Для того, щоб створити 
щось, треба вивчити відоме. Зробимо короткий огляд поширених систем 
металошукачів та огляд методів НК, які могли б бути вивчені щодо 
автоматизації розмінування великих площ. 

Ключові слова: міношукачі, міни, магнітометри, сільгоспугіддя, 
індуктор, радар, радіочастота, немагнітний матеріал, магнітний 
матеріал, порівняльний аналіз, електропровідність, вихрові струми.

Розглянемо основні принципи побудови металошукачів, які за 
фізичними принципами діляться на 5 основних груп.

Відмінності металошукачів по виконуваним завданням:
1. Ґрунтові металошукачі - побудовані за індукційною технологією. 

Мають безліч налаштувань, DSP – 
процесор, дискримінатор металів. 
Глибина виявлення металічних 
об’єктів від 20 см до 1 м. 

2. Військовий металошукач 
(міношукач) – має мінімум 
налаштувань, наприклад міношукач 
ІМП та ІМП-2. Вони мають  дві 
рознесені один від одного котушки 
або одну велику рамку з котушкою, 
заснований на принципі «прийом-
передача».  Вони реагують не тільки 
на метали, а й на будь-які зміни в 

Рис.1 Блок-схема металодетектора з 
електронним частотоміром Рис.2 Блок-схема 

металодетектора на биттях

Рис.3 Блок-схема відбиття 
електромагнітного випромінювання
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глибині ґрунту (переходи від одного 
ґрунту до іншого, старі фундаменти 
будівель тощо). Глибина виявлення 
об’єктів від 50 см та більше.

3. Доглядові металошукач – 
ручний металошукач, призначений для 
виявлення на тілі людини металевих 
предметів. Дальність виявлення 
пістолета Макарова – до 25 см.

4. Арковий металошукачі - використовуються для контролю великих 
потоків людей. 

5. Магнітометр – призначений для пошуку феромагнітних предметів. 
Даний вид металошукачів компактний і найчутливіший, так як пошукова 
головка може поміститися на долоні.

Основні принцип роботи металошукачів
Металошукач фіксує наявність металевих предметів, абсолютно не 

контактуючи з ними. Інформування оператора про наявність металу 
відбувається за допомогою спеціальних сигналів: звуку, стрілочного 
приладу, зміна показників цифрового індикатора і т.д. Залежно від принципу 
роботи можна виділити 6 видів металошукачів, заснованих на:

 Реакції електронного частотоміра, принцип роботи такого металошукача 
ґрунтується на оцінці частоти вимірювального генератора, коли сам датчик 
ще знаходиться вдалині від мішені. Отримане значення «запам›ятовується» 

регістром. Після чого, 
в процесі пошуку 
об›єктів, що цікавляться, 
електронний частотомір 
займається безперервним 
вимірюванням частоти 
приймаючого генератора. 
З даних віднімається 
показник еталонної частоти, 

а результат виводиться на екран індикації.
На биття близьких частот кількох генераторів. Принцип роботи 

металошукача на биття ґрунтується на сукупності різниці частот, що 
виходять від двох генераторів. Один з цих генераторів має стабільну 
частоту, а в систему другого входить датчик, що є котушкою індуктивності. 
Якщо металевих предметів не знаходяться поблизу металошукача, значення 
частот генераторів у приладі практично збігаються. Наявність металу біля 
датчика призводить до різкої зміни частоти генератора.

На основі відбиття електромагнітного випромінювання. Принцип 
роботи такого металошукача полягає у реєстрації сигналу, який відбився 

Рис.4 Блок-схема однокатушковий 
індукційний металошукач

Рис. 5 Блок-схема імпульсного детектора
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від металевого предмета. Виникнення відбитого сигналу є наслідком вплив 
змінного магнітного поля на мета. При цьому в структуру приладу входить, 
як мінімум, дві котушки, одна з яких відповідає за випромінювання, а інша 
- за його прийом. 

Робота металошукача «передача-прийом» ґрунтується на певному 
взаєморозташуванні котушок, що випромінює вплив однієї на іншу. 
Таким чином, якщо сторонні металеві предмети відсутні, котушка, що 
випромінює, наводить нульовий сигнал на систему приймальної котушки. 

Поява металевих предметів поблизу 
котушок призводить до виникнення 
сигналу в приймальній котушці.

Конструкція датчика 
даного приладу включає лише 
одну котушку. Якщо поблизу 
металошукача утворюється мета, то 
котушці «наводиться» додатковий 
електричний сигнал. Зареєструвати 
відбитий сигнал можна шляхом 
обчислення з присутньої в котушці 
електричного струму, його форми, 
фази, частоти, амплітуди.

Це індукційний металошукач 
поєднує в собі характеристики 
приладів, що працюють на биття з 

апаратами принципу «передача-прийом». Одне котушковий міношукач 
відрізняється високою чутливістю та простотою конструкції.

Ехо-імпульсний металошукач. В основу роботи такого металошукача 
покладено тимчасовий метод поділу сигналів випромінювання та 
відображення. Цей принцип часто застосовується в ехо- та радіолокації. 

Генератором імпульсів формуються імпульси струму короткочасного 
діапазону, які згодом надходять у випромінювальну котушку. Тут 
відбувається їх перетворення на імпульси магнітної індукції. Оскільки 
генератор імпульсів, тобто. випромінююча котушка, має індуктивний 
характер, на імпульсних фронтах виникають «перевантаження» у формі 
перепадів напрузі. Дані сплески можуть досягати амплітудних показників 
у десятки, або навіть сотень вольт. 

Слід зазначити, що випромінююча та приймальна котушка можуть 
розташовуватися в абсолютно довільному порядку. Це обумовлено тим, 
що проникнення випромінюваного сигналу та вплив на котушку відбитого 
рознесені за певними часовими проміжками. Крім цього, та сама котушка 
може виконувати будь-яку з ролей: як приймати сигнал, так і відображати 
його.

Магнітометри як міношукачі. Магнітометри – прилади для вимірювання 
показників магнітного поля. Магнітометри можуть використовуватися 

Рис.7. Один з можливих варіантів 
пристрій для пошуку мін, розробка 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ відділ №4.
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і як металошукачі. Це можливо завдяки тому, що магнітне поле землі 
спотворюється феромагнітними матеріалами. Виявлення таких об’єктів 
відбувається шляхом реєстрації відхилень від вихідного певної місцевості 
модуля магнітного поля. В результаті можна спостерігати деякі магнітні 
аномалії, викликані мінами.

Всі  описані принципи досить добре справляються з пошуком 
металевих, особливо феромагнітних об’єктів, і не підходять для виявлення 
мін з пластиковими корпусами. Для цього потрібні інші технічні рішення, 
наприклад, такі, які добре відпрацьовані в традиційній дефектоскопії.

Корисний досвід дефектоскопії для пошуку мін
Будь-які дефектоскопічні дослідження починаються та закінчуються 

візуально-вимірювальним контролем (ВІК) поверхні, бажано 
багаторакурсовим та автоматичним. Більше половини всіх внутрішніх 
дефектів зварних швів металоконструкцій та споруд так чи інакше 
виявляються на їхній поверхні. Добре у всьому світі змінюються алгоритми 
обробки зображень, градації їх за різними ознаками. Такі алгоритми широко 
застосовуються, наприклад, у радіографії та радіоскопії, при капілярному, 
магнітопорошковому та тепловому методах контролю. Після аналізу 
результатів ВІК призначаються методи та засоби для знаходження та оцінки 
прихованих, внутрішніх неоднорідностей (несуцільностей, включень 
тощо), за допомогою проникаючих випромінювань ПВ (електричних, 
теплових, звукових, електромагнітних, вібраційних тощо). Поєднання ВІК 
та ПВ має бути покладено у міношукання. Повинен бути введений новий 
для міношукання метод дефектоскопії, який повинен включати принцип: 
«ВІК+Аналіз+Рішення+ПВ+Рішення», який має бути закладений у будь-
які системи міношукання, наприклад, в основі яких можуть бути описані 
вище шість принципів для пошуків металевих об›єктів .

Розглянемо, як можна на основі ВІК та ПВ знаходити неметалеві 
пластикові міни на Рис.7 показаний приклад такого пристрою. Тут 
зображено конструкцію рухомого дистанційно-керованого міношукача, що 
складається з індукційного контуру -1, двох коліс -2 з електроприводами, 
двох вертикальних штанг -3, на яких розміщуються відеокамери -4 з 
освітлювачами. Кожна відеокамера записує і порівнює свої зображення 
покроково і транслює різницю зображень. Допустима різниця зображень 
нормується при налаштуванні. Якщо різниця зображень перевищує 
допустиму, прилад зупиняється та подає сигнал тривоги. Ширина 
відеоспостереження більше 1.5 разу ширини індукційної рамки і ведеться із 
задньої, по ходу руху, панелі індукційного контуру, що з двох прямокутних 
котушок, тобто. Індукційний контур складається з двох паралельно 
розташованих напівконтурів. Кожна з двох котушок (напівконтурів) може 
дистанційно керуватися в період розбирання, розшифровки інформації, 
отриманої порівняння відеозображень. У пошуковому режимі це фактично 
одноконтурний (Рис.4) прилад, а в період розбирання інформації це 
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УВАГА!

 Багато горя для генофонда країни приносить 
неякісного міношукання на великих сільгосподарських 
угіддях України. 
 Проаналізувавши великий об’єм інформації щодо 
міношукачів, спеціалісти Інституту електрозварювання ім. 
Є.О.Патона НАНУ почали розробку  швидкісного (1,5 – 3 м/
хв.) широкозахватного безпечного самохідного міношукача. 
Новий агрегат буде серйозно озброєний. Він має акумулятор 
64 А.год., електропривід, освітлювач, відеокамеру, інвертор 
12/220 В, що дозволяє використовувати допоміжний 
інструмент, можливість підзарядки акумуляторів у польових 
умовах.
 Розробка знаходиться на стадії завершення.
 Новий апарат суттєво полегшить та убезпечить процес 
міношукання. Оператор знаходиться втричі далі від місця 
пошуку, аніж зазвичай, а 5 індукторів строго підтримують 
відстань до поверхні пошуку. Процес міношукання 
записується на відеокамеру, а добре освітлення виключає 
пропуск розтяжок.
 Запрошуємо зацікавлені організації прийнять участь у 
створенні нового типу міношукача та виконанні подальших 
спільних робіт.

двоконтурний луна-імпульсний (Рис.5) металошукач. Якщо в результаті 
дистанційного металошукання нічого не знайшли, то має бути перевірена 
електропровідність ґрунту. Там, де зарита міна з пластмасовим корпусом, 
електропровідність ґрунту відрізнятиметься від електропровідності 
незайманого (природного) ґрунту. Це відмінності знайдуть індукційні 
котушки (напівконтури) або електроди, якими можуть бути обода коліс 
пристрою. 

Дефектоскопічні методи пошуку та розпізнавання пошуку 
підповерхневих сторонніх тіл у ґрунті – новий вдячний напрямок науково 
спрямований в даний неспокійний час. Перелік методів та засобів для 
виявлення неметалів: вид поверхні, порівняльний аналіз, гострофокусний 
міношукач, пінпоінтер, газоаналізатор, удар по поверхні або постріл, 
сейсмічний генератор, радар, капілярний метод.
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ОПЫТ ИЗУчЕНИя СОСТОяНИя КОРПУСОВ МИН И СНАРяДОВ 
ПОСлЕ ВОЗДЕЙСТВИя ВЫСОКИх ТЕМПЕРАТУР

Литвиненко В.А., Горбик В.М., Шкарупа С.М.
По просьбе Министерства обороны Украины специалистами отдела 

неразрушающего контроля и технической диагностики Института 
электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины была проведена 
комплексная дефектоскопия визуально-оптическим, капиллярным и 
магнитопорошковым методами партии корпусов мин и бронебойно-
подколиберного снаряда, которые находились под воздействием высоких 
температур, но не взорвались. Проведен анализ изменений в макро-, 
микроструктурах состояния их корпусов.

Капиллярным и магнитопорошковым методами проводился поиск 
поверхностных и подповерхностных несплошностей типа трещин, язв и 
т.п., которых в контролируемых корпусах не било выявлено.

Для оценки физико-механических свойств такого вооружения, после 
воздействий высоких температур, необходимо знать его особенности, 
технологии изготовления, возможности появление разных дефектов.

82-миллиметровые мины являются снарядами для минометов по 
загражденным противником местах аналогично артиллерийским снарядам, 
бомбам и гранатам. Они состоят из стальных герметических корпусов, 
заполненных взрывчатыми веществами и встроенными взрывателями.

Взрыватель представляет собой ударный или дистанционный 
механизм, предназначенный для взрыва снаряда в требуемой точке 
траектории. Основными частями взрывателя являются: стальной или 
пластмассовый корпус, содержащий острое стальное жало, капсюль-
воспламенитель, капсюль-детонатор, детонатор и предохранитель от 
случайного взрыва снаряда при хранении, транспортировке. Ударный 
взрыватель ввинчивается в донную или головную часть снаряда. При 
выстреле он автоматически снимается с предохранителя, а при ударе 
жало накалывается на капсюль-воспламенитель, вызывая огонь, который 
проникая к капсюлю-детонатору вызывает взрыв последнего. Этот взрыв 
усиливается детонатором, а от детонатора взрывается основной разрывной 
заряд снаряда. Современные ударные взрыватели для осколочно-фугасных 
снарядов имеют соответствующие установки, позволяющие получить 
осколочное (мгновенное) или фугасное (замедленное) действие снарядов. 

Дистанционный артиллерийский взрыватель, кроме указанных 
основных частей, содержит также дистанционный состав из дымного 
пороха, время горения которого до взрыва снаряда регулируется установкой 
в нужное положение специального устройства. Минные взрыватели 
ввинчиваются в головную часть мины навесного огня, их действия не 
отличаются от ударных артиллерийских.

Бронебойно-подколиберные снаряды являются разновидностью 
броневого снаряда для ствольного оружия, предназначенные для поражения 
танков и не имеют ни подрывателя, ни зарядов взрывчатого вещества.
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При ударе снаряда о броню массивный сердечник диаметром примерно 
в трижды меньшем, чем диаметр ствола пушки, изготовленный из особо 
твердых металлокерамических сплавов, пробивает в ней отверстие 
небольшого диаметра, его кинетическая энергия переходит в тепловую и 
высокотемпературные осколки поражают экипаж танка и его механизмы.

Взрывчатые вещества, заполняющие внутренний объем корпуса 
боеприпасов, представляют собой сравнительно малоустойчивые 
химические системы (соединения и механические смеси), разлагающиеся 
под воздействием ударного или огневого импульса со значительной 
скоростью на другие более устойчивые системы с образованием газов 
и выделением тепла. Нагревание образующихся газов до высокой 
температуры вызывает при взрыве в массиве чрезвычайно высокое 
давление (детонацию), протекающее в чрезвычайно коротком промежутке 
времени со скоростью 2000 – 8000 м/сек и вызывающее взрывом другого 
(инициирующего) взрывного вещества (от взрыва капсюля-детонатора). 

К взрывчатым веществам относятся порошкообразные механические 
смеси, состоящие из аммиачной селитры с добавкой тротила, 
тринитротолуола, нитроглицерина и твердых углеродов. Они гигроскопичны 
и при хранении во влажных и мокрых условиях слеживаются и спекаются, 
снижая при этом детонационные свойства, и имеют также склонность к 
старению при длительном хранении.

Корпуса мин и снарядов изготавливаются из углеродистой или 
малолегированной стали представляющую собой сложную структуру сплава 
железа с углеродом в количестве от 0,01 до 2,14 % углерода с включениями 
до 1,1 % кремния, до 0,4 % марганца, до 0,08 % серы и фосфора, а также 
содержащую растворенных до 0,02 % кислорода, азота, водорода, воды 
и местных или случайных примесей меди и мышьяка, хрома и никеля, 
алюминия и др.

Такой сплав после выплавки, разлива и охлаждения слитка состоит из 
отдельных сцепленных между собой частиц – кристаллов кубической формы, 
образующих первичную макро и микроструктуру и, превращающихся в 
округлую или вытянутую форму зерен при последующей высокотемпературной 
прокатке, ковке, волочении и механической обработки слитка с образованием 
вторичной структуры стали при дальнейшем технологическом изготовлении 
изделий.

Горячая механическая обработка слитков вследствие деформации 
кристаллов и превращения их в зерна, измельчения отдельных 
составляющих структур значительно изменяет макро и микроструктуру 
стали, которая на ряду с атомно-кристаллическими строениями является 
главным фактором, определяющим механические и ряд специальных 
физических свойств стали.
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Прокатанные, вытянутые или кованные заготовки изделия в отожженных 
(незакаленных) состояниях состоят из большого количества таких 
кристаллов и зерен, образуя в совокупности структуру трех родов: зерен 
феррита (твердого раствора углерода в a-железе с концентрацией углерода 
до 0,02 %), перлита (смеси, состоящей чередующихся пластинок феррита 
и цементита, с содержанием углерода 0,8 %) и цементита (химического 
соединения железа с углеродом Fe3C c содержанием последнего 6,67 % С). 

Структура изделий исследуется проведением макро и микро 
структурными анализами. 

Макроструктурный анализ применяется для выявления поверхностных 
дефектов типа трещин, наружных пор и волосовин, и внутренних дефектов: 
усадочной рыхлости, газовых пузырей, шлаковых включений, расположения 
волокон в поковках, химической и структурной неоднородности и для 
исследования макроструктуры термически обработанных изделий. 

С помощью микроанализа определяется количество, форма, размеры 
отдельных фаз, включения и микродефекты. 

Макро и микроструктурный анализ проводится на специально 
вырезанных тамплетах из конкретных образов изделий с изготовлением 
шлифов для определения пороков металла.

В каждом конкретном изделии макро и микроструктура будут различны 
и в ряде случаев по их результатам можно судить о свойствах металла и 
сплавов, о предшествующей их обработке и причинах разрушений и аварий.

Согласно диаграммы состояния «железо–углерод» в пределах 
концентрации углерода от  0,01 до 6,67 % С феррит в стали и сплавах 
при дальнейшем нагреве и охлаждении претерпевает аллотропические 
превращения, заключающиеся в том, что при нагреве, начиная с температуры 
727 0 С (нижней критической температуры Ас1), сталь изменяет свою 
структуру: зерна перлита превращаются в зерна аустенита (твердый раствор 
углерода в g-железе).

При нагреве выше температуры 727 0 С происходит дальнейшее изменение 
структуры. Зерна феррита и зерна цементита постепенно растворяются в ранее 
образовавшихся зернах аустенита, а начиная с температуры 768 0 С магнитное 
a-железо превращается в немагнитное b-железо. Зерна аустенита при этом 
остаются мелкими по всему объему стали до температуры Ас3 (верхней 
критической температуры). Температура Ас3 находится в пределах 830 – 910 

0С и имеет для каждой стали свое значение в зависимости от содержания 
углерода. При температурах, не превышающих температуру Ас3 на 20 – 50 0С, 
зерна аустенита остаются мелкими.  При дальнейшем нагреве зерна аустенита 
растут за счет мелких соседних, структура становится крупнозернистой и 
наступает перегрев [2, 4] стали. При дальнейшем медленном охлаждении 
стали изменение в ее структуре происходит в порядке, обратном тому, в 
каком происходили при нагреве. При нормализации на воздухе образуется 
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сорбит (нормализованный мелкий перлит) или твердое и хрупкое вещество – 
мартенсит, при закалке в воде.

Перегрев стали и образовавшееся крупное зерно аустенита отрицательно 
влияет на механические и технологические свойства сталей, понижая их 
пластичность и ударную вязкость, и приводит к возникновению больших 
внутренних напряжений, вызывающих трещины, коробление и снижение 
прочности изделий, склонность к хрупкому разрушению. Изломы таких 
сталей получаются крупнозернистыми.

Взрыв боеприпасов, находящихся в складском хранении, приводит 
к образованию термического удара с резким изменением температуры 
(быстрое нагревание или охлаждение) из параллельным образованием 
газов чрезвычайно высокого давления с разбрасыванием боеприпасов на 
различные расстояния от очага взрыва. В результате термоудара происходят 
неравномерные изменения объема боеприпаса, образование больших 
внутренних напряжений, структурных превращений, изменения размеров 
и форм, появления коробления корпуса, а также выделение водорода с 
дополнительным появлением трещин и пузырей на поверхности боеприпаса.

Все корпуса мин и снарядов, подвергшиеся термоударарам, до этого 
имели производственно-технологические дефекты: металлургические, 
технологические и эксплуатационные.  Это всевозможные горячие и 
холодные трещины в поверхности отливок, образовавшиеся вследствие 
усадки и появления внутренних напряжений при застывании расплавов 
в формах, изменения структуры при перегревах, газовые и усадочные 
раковины, образующиеся при затвердевании металла вокруг пузырьков 
газа, поры, раковины, неметаллическое и металлическое включения, спаи 
и неслитины. 

В корпусах боеприпасах, продолжительно хранящихся на складах и 
срок хранения которых истек, происходят структурные изменения металла, 
проявляющееся в образовании трещин хрупкого и вязкого разрушения, 
трещин ползучести, коррозионного растрескивания (ржавчины), водородного 
охрупчивания. Под воздействием атмосферного влияния неравномерной 
аэрации (омивания воздухом) возникает местная неравномерная коррозия, 
разрушение металла на отдельных участках, появлению на поверхности 
металла углублений («язв»), которые со временем могут превратиться в 
сквозные отверстия. У неактивных боеприпасов сквозные макро и микро-
капиллярные дефекты могут образовывать гази, выходящими из металла 
в процессе его нагревания до высоких температур в результате термоудара. 
Это нарушает герметичность корпусов и может стать причиной отказов 
взрывчатого вещества боеприпасов при их использовании.

Поэтому после долго неконтролируемого хранения корпуса снарядов, 
мин должны проверяться на герметичность, что значительно важнее, 
чем изучения их внешней поверхности. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННя 
МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОлЮ 

Для ДІАГНОСТИКИ ВІЙСьКОВОЇ ТЕхНІКИ В УМОВАх 
БОЙОВИх ДІЙ

А. Піддубченко, Ю. Лисенко, С. Глабець, Ю. Посипайко, О. Павлій

До найбільш раціональних методів НК відносять: метод проникаючих 
речовин (капілярний і контроль герметичності) і магнітопорошковий, які 
ефективні для виявлення дефектів зварних з’єднань і основного металу. 

Відомо, що найбільш часто виникають завдання контролю паливних 
баків на наявність течей і подальшого їх усунення. Крім того, необхідно 
виявляти дефекти та тріщини несучих рам бойових машин, кузовних 
деталей та інших металоконструкцій як при експлуатаційному зносі, так і 
після пошкоджень внаслідок бойових дій. 

Для подальшого ремонту та усунення пошкоджень також потрібне 
уточнення їх протяжності.

Капілярний контроль дозволяє виявити поверхневі та наскрізні дефекти. 
За розташуванням, протяжністю та формою індикаторних слідів можна судити 
про характер дефекту та причини його виникнення. 

Практичний досвід показав, що в польових умовах найбільш зручним 
до застосування є контрастний безводний процес із застосуванням 
кольороконтрастного або люмінесцентного пенетранту, очищувача та 
проявника на основі сольвентів. 

При магнітопорошковому контролі може бути використаний 
аерозольний комплект з магнітної суспензії та фарби для ґрунтування для 
отримання контрастних індикацій. 

Для намагнічування виробів застосовуються дефектоскопи, що 
створюють магнітне поле необхідної напруженості. 

Випускаються моделі дефектоскопів на постійних магнітах або з 
автономним живленням. 

В умовах слабкого освітлення або проведення робіт у темний час доби, 
рекомендується використання флуоресцентних магнітних суспензій, а 
також ультрафіолетового опромінювача з автономним живленням.

Застосування магнітопорошкового контролю можливе на феромагнітних 
матеріалах та характеризується високою швидкістю робіт та невеликою 
трудомісткістю. 

Надалі ремонт та ліквідація теч, що виникли через дефект у 
зварювальному з’єднанні, виконується зварюванням, паянням, нанесенням 
герметика або клейких стрічок. 

Діагностування деталей та вузлів дозволяє прогнозувати їх залишковий 
ресурс і ресурс всього виробу в цілому, зробити ремонт негайно або 
запланувати його на потрібний для цього час.
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ДІАГНОСТУВАННя ТЕхНІчНОГО СТАНУ  
ЗВАРНИх РЕЗЕРВУАРІВ, Їх РЕМОНТ І ВІДНОВлЕННя ЕКСПлУАТАЦІЇ

Ю.М. Посипайко1, Р.Ш. Назиров2

Відновлення надійної і безпечної експлуатації резервуарних баз збері-
гання нафтопродуктів є важливим завданням сьогоднішнього дня в Україні.

Фахівці ІЕЗ ім. Є.О. Патона та наші партнери мають багаторічний до-
свід комплексного діагностування технічного стану та дефектоскопії звар-
них резервуарів для зберігання нафтопродуктів.

Комплекс робіт з діагностування технічного стану резервуарів включає:
1) візуальний контроль внутрішньої та зовнішньої поверхні резервуа-

рів, виявлення та оцінка нерівностей і деформацій стінки, і днища;
2) неруйнівний контроль зварних з’єднань і металу стінки різними ви-

дами випробувань, вимірювання товщини листів днища, стінки та покрівлі;
3) контроль герметичності зварних з’єднань днища;
4) вивчення корозійного стану листів днища, стінки та покрівлі;
5) вимірювання просідання днища шляхом нівелювання;
6) вимірювання відхилень стінки від вертикалі шляхом її теодолітної зйомки;
7) складання обґрунтованого технічного висновку.
Нормативною базою комплексного технічного контролю резервуарів є 

міжнародні та національні стандарти, технічні регламенти, рекомендації та 
технічні умови, що діють на підприємстві Замовника.

При необхідності нами можуть бути виконані роботи, що виходять за 
рамки наведеного переліку, наприклад, аналіз акустичної емісії та магніт-
них полів об’єкта контролю тощо.

ВІТАЄМО !
представників колективних членів і членів правління УТ НКТД, 

які народилися
в червні:

Деречу Валерія яковича, керівника відділу неруйнівних методів контролю 
ДП «АНТОНОВ», члена правління УТ НКТД, м.Київ
Глуховського Віталія Павловича, зав. лабораторією діагностики та НК 
ДП «НДІ будівельних конструкцій», м.Київ
Казакевича Михайла леонідовича, к.х.н., директора ДП «Колоран» ІФХ 
ім.Л.В.Писаржевського НАН України», члена правління УТ НКТД, м.Київ
Козіна Олександра Миколайовича, заст. директора НВФ «Діагностичні 
прилади», члена правління УТ НКТД, м.Київ
Середюка Ореста Євгеновича, д.т.н., профессора, зав. кафедрою Івано-
Франківського НТУ нафти і газу 
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федорова Володимира Валерійовича, нач. цеху автоматизованого НК 
ПАТ «Металургійний комбінат  «Азовсталь», м. Маріуполь 
ярковця Олександра чеславовича, директора ТОВ НВЦ "Діагностика 
і контроль", м.Миколаїв

в липні:
Грузевича Андрія Валерійовича, начальника лабораторії металів 
Трипільської ТЕС  ПАТ «Центренерго», м. Українка, Київської обл.
Жадана Станіслава Вікторовича, заст. ген. директора ТОВ «Проектно-
технологічний інститут «Укркраненерго», м. Харків
Зайця Олександра Миколайовича, начальника ЦЗЛ АТ «Сумський завод 
«Насосенергомаш»
Корніяшика Сергія Івановича, наукового співробітника Науково-
дослідного гірничорудного інституту ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг
лєвого Сергія Васильовича, к.т.н., с.н.с. СП «РІОДІН», м.Київ
лукіна Віктора Анатолійовича, директора ТОВ фірма «Ультратех-ЛТД», 
м.Миколаїв
Меліхову Ганну Миколаївну, директора ВК «Експертно-технічний центр 
«Солар-1 «, м.Харків
Ободовського Бориса Михайловича, начальника відділу технічного 
нагляду і діагностики ПАТ «Одеський припортовий завод»
Папазова Володимира Володимировича, к.т.н., директора ТОВ «ТЕСКО», 
м.Київ
Синельникова Павла Анатолійовича, провідного інженера-технолога 
ПрАТ «Харцизький трубний завод»
Цечаля Віктора Олександровича, керівника АЦНК ТОВ ТК 
«Спецмонтаж», члена правління УТ НКТД, м.Київ

в серпні:
Акуленко Тетяну Григорівну, начальника відділу технічного діагностування 
ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»
Бондаренка Юрія Купріяновича, к.т.н., зав. відділом Ін-ту 
електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, члена правління УТ 
НКТД, м.Київ
Єрмака Юрія Борисовича, начальника групи НК технологічної лабораторії 
ЦЗЛ ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТьюБ», м.Нікополь
Карпаша Андрія Михайловича, .т.н., директора ТОВ «Науково-виробнича 
фірма «Зонд», м.Івано-Франківськ
Критського Івана Володимировича, заступника генерального директора 
з наукової роботи та виробництва ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»
Охрімчука Сергія Олександровича, головного інженера Філії НВЦ 
«Техдіагаз» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», м.Київ
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у вересні:
Бурлаку Петра Петровича, технічного експерта ДП «Черкаський ЕТЦ 
Держпраці» 
Владімірова Сергія Альбертовича, директора ТОВ НТЦ «Січ Серт», 
м.Запоріжжя
Голощапова Ігоря Івановича, начальника ЦЗЛ ВК «Завод енергетичного 
машинобудування» ПрАТ «ТММ-Енергобуд», пгт. Маліновка, Харківської 
обл.
Гусарову Ірину Олександрівну, к.т.н., начальника відділу неруйнівного 
контролю ДП «КБ «Південне», члена правління УТ НКТД, м.Дніпро
Звягіна Володимира Анатолійовича, директора ТОВ «Кварц», м.Харків
Карпаша Максима Олеговича, д.т.н., проф., проректора з науково-
педагогічної роботи Івано-Франківського НТУ нафти і газу, директора НДІ 
нафтогазової енергетики та екології, члена правління УТ НКТД
Кустова Костянтина Володимировича, начальника сектору НК-
голову Атестаційного органу ДП «Державний НІЦ систем контролю та 
аварійного реагування», м.Київ
лобанова леоніда Михайловича, академіка НАНУ, заст. директора 
Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України, члена 
правління УТ НКТД
Недосєку Анатолія яковича, д.т.н., проф., зав. відділу технічної 
діагностики ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України, члена правління УТ НКТД
Протасова Анатолія Георгієвича, д.п.н., зав. кафедрою приладів 
та систем неруйнівного контролю НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

у жовтні:
Главацьку Зою Юрієвну, генерального директора УІЦ «Наука. Техніка. 
Технологія», м.Київ
Безлюдька Геннадія яковича, к.т.н., засновника ТОВ «Спеціальні Наукові 
Розробки», м.Харків
Піхура Олександра Миколайовича, директора ВАТ АК «САТЕР»-філія 
«Експертно-технічний центр», м.Київ
Симоненко Ірину Володимирівну, начальника вимірювальної лабораторії 
по НМК CВРМ КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР, м.Дніпро
храмцову Ірину Василівну , начальника випробувальної лабораторії ТД і 
НК ДП «Чорноморський ЕТЦ Держпраці», м.Одеса
Шульгіна Вячеслава Анатолійовича, заступника директора з якості 
Запорізького державного авіаційного ремонтного заводу «МіГремонт»

і від імені всіх членів Товариства бажаємо їм міцного здоров'я, 
творчих успіхів і особистого щастя.

Правління і Секретаріат УТ НКТД
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ПРО НОВІ НАЦІОНАльНІ СТАНДАРТИ  
З УльТРАЗВУКОВОГО КОНТРОлЮ

А.Л. Шекеро
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

В час, коли об’єкти критичної інфраструктури України зазнали значних 
руйнувань і пошкоджень, особливо гостро стоїть питання дослідження 
можливості і безпеки подальшої експлуатації відповідальних об’єктів та 
устаткування, відбувається зростання обсягів і темпів проведення робіт з 
обстеження їх технічного стану. Одним з основних способів забезпечення 
цих задач є застосування сучасних комп’ютеризованих технологій 
неруйнівного контролю, до яких відносяться технологія фазованих 
антенних решіток (PAUT – Phased Array Ultrasonic Testing) та технологія 
технологія повного матричного захоплення або повного фокусування (Full 
Matrix Capture/Total Focusing Method – FMC/TFM).

В міжнародній практиці ці технології найчастіше застосовується для 
контролю якості зварних швів і виявлення тріщин і тріщиноподібних 
дефектів у різних галузях промисловості – енергетичній, нафтохімічній, 
при виробництві металоконструкцій, під час будівництва та експлуатації 
газонафтопроводів та ін. Однак, незважаючи на комплекс переваг 
їх використання, насамперед: універсальності, інформативності та 
достовірності результатів, застосування зазначених технологій НК в Україні 
до останнього часу було проблемним, зважаючи на відсутність відповідної 
нормативної бази.

Тому актуальності набула необхідність якнайшвидшого прийняття 
в Україні європейських та міжнародних стандартів, що регламентують 
застосування перспективних методів PAUT і TFM на рівні нормативної бази.

За ініціативи і на замовлення ТОВ «АКВАПЛАСТ» (м. Кривий Ріг) було 
виконано комплекс робіт з прийняття в Україні відповідних стандартів, а саме:
	EN ISO 23864:2021. Неруйнівний контроль зварних швів. 

Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу 
повного фокусування (TFM) та пов’язаних технологій;

	ISO 23865:2021 – Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. 
Загальне застосування методу повного матричного захоплення/
повного фокусування (FMC/TFM) та пов’язаних технологій;

	ISO 4761:2022 – Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий 
контроль тонкостінних сталевих виробів фазованою решіткою (UT-
PA). Рівні приймання.

	EN ISO 19285:2017 – Неруйнівний контроль зварних швів. 
Ультразвуковий контроль фазованою решіткою (PAUT). Рівні 
приймання.

	EN ISO 20601:2018 – Неруйнівний контроль зварних швів. 
Ультразвуковий контроль. Застосування технології автоматизованої 
фазованої решітки для тонкостінних сталевих компонентів.
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Наказом ДП «УкрНДНЦ» №152 від 09.08.2022 р. дані стандарти введено 
в дію в Україні з 01.09.2022 року. 

З метою формування пропозицій до Програми робіт з національної 
стандартизації на 2023 рік, Технічний комітет стандартизації №78 «Технічна 
діагностика та неруйнівний контроль» пропонує зацікавленим організаціям 
надсилати на e-mail: usndt@ukr.net пропозиції щодо включення до Програми 
і подальшого фінансування робіт з прийняття в Україні потрібних для їхньої 
виробничої діяльності стандартів.

В Правлінні УТ НКТД можна придбати ці та інші нормативні документи.
. 

СИГНАлЫ АКУСТИчЕСКОЙ ЭМИССИИ (АЭ ) 
ОСТЫВАЮЩИх СВАРНЫх ШВОВ,  

СКАНИРУЮЩАя АЭ -ТЕхНОлОГИя
В.А. Троицкий, Л.В. Мартынова 

В 1980-е годы на большие возможности получения АЭ информации о 
качестве остывающих сварных швов обратил внимание Борис Сергеевич 
Касаткин. 4-й отдел фактически, продолжил его работы в этом направлении. 
Мы потратили много времени на исследование информационных 
возможностей анализа сигналов акустической эмиссии (АЭ), излучающих 
остывающим объектом. Была проделана большая исследовательская работа 
по изучению сигналов АЭ, излучающих остывающими трубами, которые 
производил Харцызский трубный завод (ХТЗ). 

По нашему глубокому убеждению, в зависимости от индивидуального 
акустического портрета, каждая труба должна иметь дальнейшее 
индивидуальное обследование. Не все трубы на участках АУЗК, РТК и 
РУЗК должны одинаково обследоваться. Если металл хороший и труба 
изготовлена по отработанной, устоявшейся технологии, то общий объем НК 
после анализа сигналов АЭ должен быть существенно меньше. Сейчас без 
регистрации и анализа сигналов АЭ все трубы в полном объеме проходят 
испытания на этих участках.

Интенсивность излучения сигналов АЭ, зоны излучения, 
продолжительность и характер сигналов – это признаки, понимание которых 
уточняет маршрут дальнейших испытаний. Например, определенная часть 
спокойных труб пройдет мимо участков АУ3К, не заезжая в боксы для 
рентгентелевизиоиного контроля (РТК). Показания по АЭ газовых труб 
могут оказаться такими, что они должны без дополнительных испытаний 
направляться на склад водопроводных труб. По возможностям АЭ для 
диагностики различных объектов весьма плодотворно работали В.А. 
Троицкий с Дониным А.Р., Иващенко В.В., НескоромнымЛ.Д. Были в 

Історія дефектоскопії
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отделе №4 соответствующие международные проекты со странами СЭВ, 
включая югославию, Венгрию, Болгарию. По этим каналам до сих в 
Украину попадает хорошее американское оборудование по АЭ. Нами 
было получено много авторских свидетельств, сделано ряд внедрений, 
отмеченных медалями ВДНХ разного достоинства.

Одним из первых наших изобретений (A.С. № 1204413,  
1983 г.) было определение координат растущих дефектов на остывающих 
или нагруженных внешними силами швов (рис. 1). Оно состояло в 
том, что поисковый АЭ-приемник перемещают на расстоянии 40 – 50 
см вдоль остывающего сварного шва. При этом сигналы АЭ следуют 
достаточно часто, приблизительно 3–4 импульса за 10 с. В зависимости 
от скорости перемещения АЭ-приемника регистрируется 2–3 импульса 
от развивающегося дефекта (трещины). Это простое и ясное решение 
неоднократно было применено на практике.

Следующий, не менее убедительный сканирующий принцип нахождения 
растущего дефекта, оформлен нами в виде A.С. № 1402923 от 10.11.86 г. под 
названием «Способ определения местоположения развивающего дефекта 
в линейном объекте» (рис. 2). Существо этого принципа нахождения 
дефекта по сигналам АЭ состоит в том, что приемники сигналов АЭ 
располагаются вдоль шва по разные стороны от излучающего дефекта. 
Приемники сигналов АЭ приближаются к зоне излучения с двух сторон до 
тех пор, пока амплитуды и интенсивность принимаемых сигналов у этих 
приемников не станут одинаковыми. Это говорит о том, что источник АС 
(трещина), излучающий сигналы АЭ, находится точно по середине между 
этими приемниками АЭ так, как это показано на рис. 2. 

Рис. 1. Определение расположения 
дефекта на линейном объекте  

(А.С. №1404929 16.12.86 г.)

Рис. 2. Принципиальная схема 
сканирующего АЭ контроля:  

1 – поверхность объекта;  
2 – неподвижный; 3 – подвижный 

АЭ-приемники, 
А.с № 1411661 17.02.87г.
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С появлением АЭ-дефектоскопов, способных оценивать интенсивность 
излучения, вычисления средних амплитуд, с подсчетом импульсов, 
превышающих определенный уровень, появился соблазн оценивать 
качество объекта, наличия в нем недопустимых дефектов без привлечения 
расшифровывающих методов (УЗК, РТК и др.). Этому была посвящена 
наша методика по A.С. № 1422138 от 23.03.87 г. Существо этого метода 
состоит в сравнении АЭ во время сварки, остывания и механическою 
разрушения. Способ АЭ-контроля может быть окончательным, без 
применения расшифровывающих ультразвуковых и радиационных 
методов, если он применен к массово производимым однотипным 
металлоконструкциям, для которых были проведены все предварительные 
испытания на эталонных образцах, включая механические нагружения до 
разрушения и металлография.

Способы принятия окончательного решения 
о качестве изделия только по данным АЭ могут 
быть и по другим алгоритмам. Они требуют 
тщательной калибровки акустических трактов, 
например, так, как это заявлено в другом нашем 
A.С. № 1539650 10.09.87 г. «Способ калибровки 
приемно-усилительного канала при акустико-
эмиссионном контроле».

Кроме описанных работ, отмеченных 
медалями, (рис.3) нами много труда было 
положено на получение АЭ портретов 
остывающих свежесваренных труб для газовых 
магистралей. Стали нас привлекать к этим 
объектам, когда на складах готовой продукции 
Харцызского трубного завода стали трещать 
полностью готовые к отправке трубы. Особенно 
страшна эта симфония в ночной тишине. Одно 
бесспорно, что начальные фундаментальные 

работы по акустико-эмиссионному контролю в 80-х 
годах прошлого века выполнены отделом № 4 ИЭС 
им. Е.О.Патона и их можно назвать сканирующая 
АЭ-технология. Тогда еще не было словосочетания 
«техническая диагностика», и мы сами делали АЭ-

дефектоскопы, своими силами из медицинских кардиографов, которые 
были компактны, имели самописцы. 

За внедрение методов и средств АЭ сотрудники отдела №4 ИЭС 
им. Е.О.Патона НАНУ (Донин А., Иващенко В., Нескоромный А. и др.) 
неоднократно награждались медалями ВДНХ разного достоинства (рис. 3).
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  УТ НКТД

НАГАЙЦЕВ ВОлОДИМИР ОлЕКСАНДРОВИч

4 липня 2022 року на 85-му році життя перестало битися серце 
Нагайцева Володимира Олександровича. Всього за кілька днів до цього 
він замовив новий закордонний паспорт і в Інтернеті вивчав маршрут 
очікуваної подорожі…

Весь трудовий шлях Нагайцева В.О. пройшов в Інституті 
електрозварювання ім. Є.О. Патона. Після закінчення Київського 
політехнічного інституту він почав працювати у відділі дослідження та 
розробки джерел живлення для зварювальних процесів. В 1976 році на 
пропозицію дирекції він переходить у новостворений відділ неруйнівних 
методів контролю якості зварних металоконструкцій, а в 1980 році стає 
керівником сектору неруйнівного контролю труб великого діаметру. 
Наступні 20 років він присвятив дослідження та розробкам технологій і 
обладнання для Харцизького трубного заводу, Виксунського металургійного 
заводу, Тольяттинського трансформаторного заводу, Київського заводу 
зварювального обладнання та інших підприємств країни.

Багато його розробок мають великий авторитет у зварювальників. 
Наприклад, зварювальні випрямлювачі ВСЖ-301. В результаті досліджень 
та розробок Нагайцев В.О. одержав більше 30 авторських свідоцтв та 
підготував більше 20 публікацій в журналах.

Завдяки своїй скромності, доброзичливості, працелюбності 
Володимир Олександрович користувався авторитетом та повагою серед 
співробітників, він був людиною високих моральних принципів, чуйним та 
турботливим сім’янином.

Світла пам’ять про Володимира Олександровича, людини щедрої 
душі, що завжди ділився своїми знаннями та досвідом, назавжди залишиться 
в серцях тих, хто знав його, працював чи товаришував з ним.

Правління Українського товариства НКТД

NDT_inform 3_2022.indd   26 21.12.2020   16:15:06



№ 3-4(93-94)  2022

27

ПОДВИЖНЫЙ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ДЕШЕВЛЕ
БЫСТРЕЕ

НАДЁЖНЕЕ
ИНФОРМАТИВНЕЕ

ОНЛАЙН ПЕРЕДАЧА 
ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

\
а) Схема 

просвечивания
б) R-детектор 
сканирующий 
дистанционно 
управляемый

в) цифровая 
рентгенограмма

Стоимость радиа-
ционного контроля с 
применением циф-
ровых детекторов 
на порядок ниже и 
контроль значитель-
но быстрее 

Сканирующая ра-
диоскопия более 
информативна, все-
погодна и мобильна. 
Это - промышленная 
томография.

Во всем мире пле-
ночная радиография 
заменяется на радио-
скопический контроль 
с применением циф-
ровых детекторов (ISO 
17636-2)

Сканирующие намагничивающие учтройства, разработанные 
в ИЭС им. Е.О. Патона
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НОВИЙ НАВчАльНИЙ ПОСІБНИК
«Моніторинг стану конструкцій (введення в 

професію)»
Видавництво НВФ «Інтерсервіс», формат А4, 

962 кольорових малюнка
Перша частина книги 
присвячена основам 
дефектоскопії, вона цікава 
починаючим фахівцям, 
а інші – представляють 
собою навчальні плакати та 
оригінальні статті, запозичені 
з провідних професійних 
журналів США, Англії, 
Німеччини та інших країн. 
В останні роки почав широко 
застосовуватися рухомий 
рентген-телевізійний контроль 
(РТК). Нами виготовляються 

недорогі, портативні, дистанційно керовані РТК-перетворювачі, 
за допомогою яких можливо виконувати моніторинг технічного 
стану будь-яких об‘єктів, виготовлених з будь-яких матеріалів. 
Портативні РТК-перетворювачі можуть бути створені на основі 
мініатюрних ПЗЗ-матриць або на основі флюороскопічних 
екранів та оптоелектроніки високої роздільної здатності, яка 
використовується в астрономії. Такі РТК-технології з часом 
зменшать застосування УЗК і повністю витіснять плівкову 
радіографію.
У книзі описані оригінальні рішення з магнітного, капілярного та 
інших методів.
Автор ділиться багаторічним досвідом Інституту 
електрозварювання ім.Є.О.Патона, інших організацій НАН 
України, авторів доповідей на наукових конференціях. 

Книга присвячена пам‘яті академіка Б.Є.Патона.
Для довідки: 

Під керівництвом проф. Троїцького В.О., завідувача відділу 
Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона, виконано чимало 
робіт з оцінки якості різних споруд, розроблено багато методик 

радіаційних, магнітних, акустичних, оптичних, теплових та 
інших методів оцінки стану матеріалів.

Приймаються заявки на замовлення книги: ndt@paton.kiev.
ua, larimart@ukr.net, usndt@ukr.net 
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