Česká společnost pro nedestruktivní testování pořádá pro všechny defektoskopické
odborníky i zájemce o tento obor nejvýznamnější událost roku 2015 z oblasti
nedestruktivního zkoušení v České republice

45. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

DEFEK TOSKOPIE 2015
NDE FOR SAFET Y 2015
3. – 5. 11. 2015, Brno, Holiday Inn Hotel

Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2015 / NDE for Safety 2015 bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference bude významnou příležitostí k setkání
všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru.
Základní tematické okruhy konference
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrazvukové metody.
Magnetické a induktivní metody.
Prozařovací metody.
Akustická emise.
Povrchové a optické metody.
Tomograﬁe.
Využití NDT metod ve zkušebnictví.
Detekce korozních procesů metodami NDT.

• Detekce netěsnosti.
• Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti
a bezpečnost konstrukcí.
• Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava,
strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl, atd.
• Inovace průmyslových aplikací NDT.
• Netradiční aplikace metod NDT a NDE.
• Vzdělávání, standardizace, certiﬁkace a akreditace v oboru NDT.

Součástí konference bude veřejně přístupná výstava NDT techniky, která bude tradičně zaměřena zejména na
problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Výrobcům
a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších
produktů široké odborné veřejnosti. Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština, příp. angličtina.
Základní termíny konference Defektoskopie 2015
• Zaslání abstraktů příspěvků
15. červenec 2015
• Platba sníženého vložného
15. září 2015
• Odeslání textů příspěvků
15. září 2015
• Detailní informace a program
15. říjen 2015
• Zahájení konference
3. listopad 2015 v 10 hodin

Místo konání
Konference se bude konat v prostorách hotelu Holiday Inn**** v Brně (www.hibrno.cz). V tomto hotelu
je rezervováno zvýhodněné ubytování pro účastníky konference. Moderně vybavený hotel je v sousedství brněnského výstaviště. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV atd.
Organizační výbor:
Předseda:
Členové:
Výstava:
Ubytování a sekretariát:

Pavel Mazal –- Vysoké učení technické v Brně
Luboš Pazdera, Ivo Kusák, Libor Topolář – Vysoké učení technické v Brně
Pavel Turek – Agentura Tiret
Dagmar Kratochvílová – ČNDT

Abstrakty příspěvků
Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp. slovenském jazyce v elektronické podobě na adresu: cndt@cndt.cz. Je vhodné
uvést klíčová slova a základní kontaktní údaje. Termín pro odeslání abstraktů je 15. červenec 2015.
Abstrakty budou uveřejněny na webu konference a v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky
budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na CD ROM. Materiály konference budou předány k registraci v databázi Scopus.
Organizátoři hledají zájemce o sponzorování konference - více informací na kontaktním e-mailu:
cndt@cndt.cz, na webu konference: www.cndt.cz, příp. tel.: 605 537 609
Kontaktní adresa
Doc. Pavel Mazal
ČNDT, FSI, VUT v Brně,
Technická 2, 616 69 Brno

E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229

Více informací a přihlášky:

www.cndt.cz

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on

45th International Conference and Exhibition

NDE for Safety 2015
Defektoskopie 2015
Holiday Inn Hotel, Brno,
Czech Republic
November 3 - 5, 2015

This event will be organized by Czech Society for NDT as an international annual meeting and exhibition in the town Brno (South Moravia). The conference
is aimed to all topics of non-destructive testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities.
It is an opportunity to meet together all people interested in research, development, as well as in practice, standardization and application of NDT/NDE
methods. All interested persons are invited to participate at the conference, and to contribute by papers in both oral and poster sections. Manufacturers
and suppliers of NDT instruments, software, literature and service providers are invited to present their products and innovations.
Main Conference Topics
• Ultrasonic methods.
• Leak detection.
• Magnetic and inductive methods.
• Functional and operational testing, reliability and safety
• Radiography.
assurance, NDE, SHM.
• Acoustic emission.
• Application of NDE / NDT in the following areas: energy,
• Surface and optical methods.
transport, engineering, construction, chemical industry, etc.
• Tomography.
• Non-standard applications.
• NDT in material and structure testing. • Education, standardisation, certiﬁcation and accreditation.
• NDT corrosion damage monitoring.
Brno
Brno is the capital of the South Moravian Region with a population of almost 400.000 people. It has
a strategic geographic position within Central Europe (120 km from Vienna, 200 km from Prague) with excellent transport accessibility by rails and
buses, including an international airport. Brno is a modern, dynamic and fast growing centre of industry, trade, science, information technology,
research and innovation with business incubators and centres of excellence in science, a city of universities with more than 80.000 students at 14
universities. The city is a unique cultural centre of the whole region. Brno is remarkable for its unique functionalist architecture including an icon
of functionalism - Villa Tugendhat, which is inscribed on the UNESCO World Heritage List. Dominating historical features of the city are the
Spilberk castle and the Cathedral of Sts. Peter and Paul. The unique medieval Ossuary under the St. James Church is a new tourist attraction,
as well as a complex of underground corridors and cellars running underneath the whole downtown.
Hotel
The accommodation of participants will be reserved at comfort Holiday Inn Hotel**** Brno (www.hibrno.cz/en). The hotel is located in close vicinity
of the Brno Fairgrounds. The hotel is easily accessible both by car and by public transport. The hotel has modern and comfortable furniture. All
rooms are equipped with their own sanitary facilities, TV etc.

Preliminary Conference Time Schedule
Deadline for abstracts submission:
July 15, 2015
Limit date for payment of reduced fees: September 15, 2015
Deadline for papers delivery:
September 15, 2015
Detailed information with program:
October 15, 2015
Conference opening:
November 03, 2015 at 10 a.m.
Conference Language:
All technical papers at the conference will be presented in English,
Czech or Slovak languages.
Call for Papers
All authors are invited to contribute papers on the areas of conference topics (in both oral and poster sessions).
Contributors are requested to submit their paper title with short abstract (app.200 words), keywords and basic
contacts till July 15, 2015 - E-mail: cndt@cndt.cz. The contributions will be reviewed by members of the Scientiﬁc
Committee. All papers will be published in conference proceedings and CD ROM. Conference will be forwarded
for registration in Scopus database.
Organizing Committee invites all companies to active participation through corporate sponsorships.
Organising Committee
Chairman:
Members:
Exhibition:
Accommodation and secretary:
Contact Address
CNDT - Mr. Pavel Mazal
Brno University of Technology

Pavel Mazal –- Brno University of Technology
Luboš Pazdera, Ivo Kusák, Libor Topolář – Brno University of Technology
Pavel Turek – Tiret Agency
Dagmar Kratochvílová – CNDT
Technická 2
CZ 616 69 Brno
Czech Republic

E-mail:cndt@cndt.cz
Phone: +420 541 143 229

More info
and registration:

www.cndt.cz

