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NDT Events in Bulgaria and Abroad 

NDT събития у нас и по света 
 

Традиционните Дни на безразрушителния контрол се проведоха от 6 до 10 юни 
2018 г. на брега на Черно море в гостоприемния град Созопол. Официалната програма 
включваше XXXIII международна конференция „Дефектоскопия“, XXIX младежка 
школа „Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на 
материалите“, кръгли маси „Прахова металургия и композитни материали“, „Български 
стандарти в областта на БК“, „Акредитация на лаборатории и органи за контрол“, 
специализирани секции, постерни сесии, семинар „Диагностика на енергетични 
системи“, изложба на специализирана техника и други. 

Пленарната сесия беше посветена на 90-годишнината от ултразвуковата 
дефектоскопия, на която беше посветен и първият доклад, представен от почетния 
председател на ННТДД Александър Скордев. Проф. Николай Разиграев открои 
основните приноси на ЦНИИТМАШ в развитието на ултразвуковата дефектоскопия, а 
председателят на дружеството Митко Миховски представи българските постижения в 
областта на ултразвуковите методи. 

Беше обявен тазгодишния носител на наградата на името на Славчо Попов – 
маг. хим. Красимир Колев. Новите почетни членове на ННТДД са проф. Виктор 
Щербински, доц. д-р Аня Поволотская, проф. дтн Васил Кавърджиков, проф. д-р Емил 
Маноах, доц. д-р Виктор Чириков, проф. Лев Меркулов (посмъртно). Дипломи за 
постижения в областта на ултразвуковия безразрушителен контрол получиха органът за 
безразрушителен контрол на АЕЦ „Козлодуй“ и заслужили експерти от България. 

За пръв път се проведе срещата на специализираната секция, посветена на 
прилагането на методите за безразрушителен контрол в областта на културното 
наследство. На заседанията на кръглите маси бяха обсъдени въпроси на 
законодателството в областта на радиационната защита, въпроси на стандартизацията, 
участие в конференцията „Евролаб“, нови документи на Националната агенция за 
акредитация и други важни теми. Традиционно широко представиха продуктите си RDM 
(Кишинев), Диагностични устройства (Киев), INNOVIA, MR Chemie, Spectry и др. 

Дните на безразрушителния контрол през 2018 г. бяха посетени от над 200 
специалисти от 14 държави. Бяха представени повече от 200 доклада. Докладите са 
публикувани в международното списание „NDT Days 2018“, представено на интернет 
страницата www.bg-s-ndt.org/journal и насочени за включване в най-голямата 
информационна система с отворен достъп по безразрушителен контрол – NDT.net. 
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Настоящие «Методические рекомендации по применению АРД-диаграмм при 
ультразвуковом контроле основного металла, сварных соединений и наплавки» 
разработаны в Лаборатории диагностики атомного энергетического оборудования. 
 
Предназначены для операторов, инженерно-технических работников по контролю 
основного металла, сварных соединений при изготовлении, монтаже и эксплуатации 
оборудования, трубопроводов и металлоконструкций, а также студентов вузов в 
качестве учебного пособия. 
 
Книгу можно заказать: 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1  
ООО «Издательский дом «Спектр»  
Телефон отдела реализации: (495) 514-26-34 
Дополнительный телефон офиса: (926) 615 17 16 
e-mail: zakaz@idspektr.ru 
http://www.idspektr.ru  

 


