Česká společnost pro nedestruktivní testování,
zapsaný spolek

Organizační výbor:
Předseda:

Pavel Mazal - Vysoké učení technické v Brně

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Czech Society for Non-destructive Testing

pořádá pro všechny defektoskopické odborníky
i zájemce o tento obor nejvýznamnější událost roku 2016
z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice

Luboš Pazdera, Libor Topolář - Vysoké učení technické v Brně
Josef Solnař - PTS Josef Solnař, s.r.o., Ostrava

invites all NDT specialists to

DEFEKTOSKOPIE 2016 / NDE FOR SAFETY 2016

Pavel Turek - Agentura Tiret

Výstava:

46th International Conference and Exhibition

8.–10. 11. 2016, Lázně Luhačovice, Česká republika

Členové:

Ubytování a sekretariát:
Daniela Turková a Vendula Kratochvílová
Mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2016 /
NDE for Safety 2016 bude tradičně zaměřena zejména na
problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí ve všech oborech technické činnosti. Konference
bude příležitostí k setkání všech odborníků, kteří se zajímají
o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v oboru NDT.

Abstrakty příspěvků:
Organizátoři konference žádají autory o zaslání abstraktů odborných příspěvků (cca 200 slov) v anglickém a českém, příp.
slovenském jazyce podle vzoru na webu konference. Termín pro
registraci abstraktů je 31. červenec 2016. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu. Odborné příspěvky budou recenzovány a budou prezentovány ve sborníku konference a na
CD ROM.

Základní tematické okruhy konference

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

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
a služeb široké odborné veřejnosti.
Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština,
příp. angličtina.
Základní termíny konference
Defektoskopie 2016 / NDE for Safety 2016
Zaslání abstraktů příspěvků
Platba sníženého vložného
Odeslání textů příspěvků
Detailní informace a program
Zahájení konference

31. červenec 2016
15. září 2016
30. září 2016
17. říjen 2016
8. listopad 2016 v 10 hod.

Místo konání
Konference a výstava se budou konat v prostorách Společenského domu v Lázních Luhačovice (www.lazneluhacovice.cz). Ubytování za zvýhodněné ceny je zajištěno v okolních ubytovacích zařízeních.

46. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

NDE for Safety 2016 / Defektoskopie 2016

Kontaktní adresa:
Doc. Pavel Mazal
ČNDT, FSI, VUT v Brně,
Technická 2, 616 00 Brno
E-mail: cndt@cndt.cz
Telefon: (+420) 541 143 229
Více informací a registrace:

www.cndt.cz

© SPA Luhačovice

8. – 10. 11. 2016,
Lázně Luhačovice, Česká republika
Spa Luhacovice, Czech Republic
November 8–10, 2016

www.cndt.cz

This event will be organized by Czech Society for NDT as
an international annual meeting and exhibition in the Spa
Luhacovice (Moravia). The conference is aimed at all topics
of non-destructive testing and evaluation of materials and
structures in all areas of technical activities.

Accommodation
The accommodation of participants will be provided in the
comfortable hotels near the conference venue. All rooms are
equipped with their own sanitary facilities, TV etc.

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.

Preliminary Conference Time Schedule:

Main Conference Topics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrasonic methods
Magnetic and inductive methods
Radiography
Acoustic emission
Surface and optical methods
Infrared thermography
Tomography
NDT in material and structure testing
NDT corrosion damage monitoring
Leak detection
Functional and operational testing, reliability and safety
assurance, NDE, SHM
• Application of NDE / NDT in the following areas: energy,
transport, engineering, construction, chemical industry,
etc.
• Non-standard applications
• Education, standardisation, certification and accreditation
Luhacovice
Spa Luhacovice is the fourth largest and one of the most
beautiful spas in the Czech Republic. Luhacovice differs from
other spas in the strength of natural healing springs and the
beauty of its surroundings. The singular architecture of the
city completes the unique atmosphere of Spa Luhacovice.
Many spa buildings in Luhacovice were constructed in the
style of Dusan Jurkovic, a Slovak folk Art Nouveau architect.
Unique natural healing springs rank Luhacovice among the
top healing spas in Europe (www.lazneluhacovice.cz).
Conference and exhibition will be held in the cultural and social centre Spolecensky dum.

Deadline for abstracts submission:
July 31, 2016
Limit date for payment of reduced fees:
September 15, 2016
Deadline for papers delivery:
September 30, 2016
Detailed information with program:
October 17, 2016
Conference opening:
November 08, 2016 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 a short abstract
(app. 200 words), keywords and basic contacts till July 31, 2016
- 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.

© SPA Luhačovice

Organizing Committee invites all companies to active
participation through corporate sponsorships.
Organising Committee
Chairman:

Pavel Mazal – Brno University of Technology
Members:

Luboš Pazdera, Libor Topolar – Brno University of Technology
Josef Solnar – PTS Josef Solnar, Ltd., Ostrava
Exhibition:

Pavel Turek – Tiret Agency
Accommodation and secretary:

Daniela Turkova and Vendula Kratochvilova – CNDT
Contact Address
CNDT - Mr. Pavel Mazal
Brno University of Technology
Technická 2
CZ 616 00 Brno
Czech Republic
E-mail: cndt@cndt.cz
phone: +420 541 143 229
More info and registration:

www.cndt.cz

