Zápis ze schůze výboru ČNDT
Praha 13.5.2010
Prezence: přítomni dle prezenční listiny, omluveni: Ing.Samek, RS 4, RS 6, OS 9

1) Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí (viz zápis z 11.2.2010)
a) nebyl splněn úkol OS 09 (ad 4) – předání finančního přehledu – úkol trvá
b) ad 6 – časopis NDT WB zatím nesplňuje podmínky pro zařazení mezi recenzované –
úkol trvá
c) ad 7 NDT WB Special Issue bude včas připraven k vydání.
d) ad 14 – materiály pro ECNDT se připravují

2) Členové vedení ČNDT byli informováni o aktivitách ČNDT v období od minulé schůze:
a) Jako již tradičně jsme se prezentovali na veletrhu ForIndustry 2010 v Praze (30.3.1.4.2010) – poděkování patří všem kolegům, kteří byli přítomni na stánku ČNDT.
b) Ve dnech 13.-15.4.2010 se v Novém Smokovci uskutečnila konference Defektoskopia
2010. V letošním roce byla spojena s konferencí odborníků z oblasti svařování.
Konference se zúčastnil prezident ČNDT, který zde představil naše současné aktivity.
c) Ve spolupráci s firmou Foma Bohemia byl vydán plakát věnovaný diagnostice svarů
d) Ing.Převorovský seznámil členy vedení s průběhem a závěry výroční konference DGZfP,
která se konala v Erfurtu. Na sjezdu DGZfP byla zvolena nová prezidentka společnosti
(Ms.Franciska Ahrens)
e) Přípravy zkoušek v oblasti AE opět pokročily a ve spolupráci s APC byly připraveny
studijní materiály a praktické úlohy. V současnosti zbývá dokončit soubor zkušebních
otázek a simulační program. Je předpoklad, že vše bude připraveno v průběhu prázdnin.
f)

V rámci CTN ČNDT byly zpracovávány následující normy (zjednodušené označení)
12706 Kapilární zkoušky - terminologie hotovo, 1330-4 Termíny používané při zkoušce
UT – hotovo. Rozpracováno: 15856 - Akustická emise – Všeobecné zásady zkoušení AE
pro detekci koroze v kovovém prostředí vyplněném tekutinou, 15857 – Akustická emise –
Zkoušení vlákny vyztužených polymerů – Specifická metodika a obecná kriteria
vyhodnocení, 12668 – 1 Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení
- Část 1: Přístroje, 12668-2 Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního
zařízení - Část 2: Sondy.

g) Prezident informoval přítomné o zasedání EFNDT v Bruselu
3) příprava na ECNDT v Moskvě – probíhá příprava prezentačních tiskovin, bude vydáno další
číslo časopisu NDT WB SI, upomínkové předměty, zpracovává se video. Vše bude k dispozici
zájemcům na našem výstavním stánku.
4) příprava Defektoskopie 2010 – předsedům RS a OS byla předána oznámení s přihláškami –
všichni mají za úkol aktivní propagaci konference mezi členy ČNDT. Je vhodné doplnit sponzory,
vytvořit zajímavý doprovodný program, oslovit potenciální výstavovatele. Vedoucí skupin zajistí
nejméně jeden odborný příspěvek do programu konference atd.
5) NDT in Progress 2011- byl stanoven termín ( ). Je nutné oslovit kolegy z DGZfP
(Ing.Převorovský) a dohodnout spoluúčast při organizování workshopu.
6) Defektoskopie 2011 – výbor ČNDT souhlasí s konáním 41. výroční konference v Ostravě.
Prezident navštíví předpokládané místo konání a posoudí prostorové možnosti hotelu Harmony.
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7) Tiskoviny pro letošní rok – předpokládá se příprava brožurky o NDT – výbor navrhuje, aby
přípravou byli pověření pan J.Solnař a Ing.B.Kopec.
8) Časopis NDT Welding Bulletin – současný stav je velmi neutěšený, je značný propad
v inzerci. Nepodařilo se zařadit časopis mezi recenzované, neboť zatím nesplňuje základní
podmínky – poměr odborných příspěvků vs. Ostatní informace a reklamy. Letošní ročník by měl
být připravován v souladu s pravidly pro zařazení mezi recenzované publikace.
9) Výbor ČNDT vyhlásil další ročník Ceny ČNDT na rok 2010 – odpovídá Doc.Dubenský.
Vedoucí skupin předají návrhy nejpozději do konce srpna 2010. Formuláře zůstávají stejné jako
v minulosti.

10) ČIA požádala ČNDT o další kandidáty do sboru hodnotitelů.
11) Odvody ze skupin – situace se postupně řeší, stále však přetrvávají neodstraněné problémy v
OS07. Předseda skupiny předá veškeré podklady do konce června 2010.

12) Připravované semináře a různé prezentace ČNDT, další informace ze skupin.
a) Proběhlo úspěšné setkání v rámci OS 08 Doprava
b) Připravuje se setkání RS 2 – 16.6.2010 od 9.00 hod.

Souhrn úkolů:
a) Je nutné zkontrolovat databázi odběratelů NDT WB – kontakty, připravit kontakty na lidi, kteří
působí ve vedení firem a časopis jim nabídnout
- všichni
b) Podklady pro ECNDT v Moskvě

- Mazal, Převorovský, Turek

c) Pokračovat v přípravě systému vzdělávání v oblasti AE

– Převorovský, Mazal,
Svoboda

d) Intenzivně propagovat Defektoskopii 2010 a zajistit odborné příspěvky - všichni členové
vedení
- Převorovský

e) Projednat organizaci NDT in P 2011

f) Navštívit hotel Harmony v Ostravě a posoudit možnosti pro konání konference
- Mazal, Solnař
g) Pokračovat v přípravě informační brožury o ČNDT

- Mazal, Solnař,…

h) Soubor úkolů pro zlepšení situace NDT Welding Bulletinu – Turek, všichni členové vedení
ČNDT
i)

Připravit kandidáty pro udělení ceny ČNDT za rok 2010

- Dubenský

j)

Trvat na dořešení situace a odvodů OS 09

- prezidium, Svoboda

Příští jednání výboru se uskuteční počátkem září 2010 – bude upřesněno v srpnu.
Praha 13.5.2010
Zapsal:
Pavel Mazal
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