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Въведение

 В глобалната система за контрол и изпитване без разрушаване (NDT)

непрекъснато нараства интересът към историческите събития и личностите,

които са основни действащи лица в тези събития. През последните години се

появиха голям брой книги и публикации с историческа насоченост.[1-16]

 Израз на този интерес е отбелязването на кръгли годишнини от най-значимите

събития, определили днешното състояние на науката и техниката в тази важна

за човечеството система.

 Такова събитие през 2018 г. е 90-тата годишнина от публичното признаване на

откритието на С.Я.Соколов на ултразвуковата дефектоскопия. Това откритие е

признато в техническата историография от всички в света.

 Целта на настоящата работа е да се отбележат най-важните открития и събития

в историята на използването на ултразвука за контрол на нецялостности, които

определят съвременното състояние на тази главна част от системата за

контрол и изпитване без разрушаване.
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Откритието на Сергей Яковлевич Соколов (1887-1957)
 Ултразвуковата дефектоскопия на метали

Приоритет: 2.2.1928г. (патент на СССР № 11371) 

Същност: Използване на ултразвуковите трептения с цел получаване на 
информация зя вътрешните дефекти и структурата на металите. 

Дуфектоскоп                                   Индикация

Описание (съгласно съвременните представи): Кварцови преобразуватели в
имерсионна вана създават непрекъснати ултразвукови вълни, които преминават
през стоманена пластина и на повърхността на маслото създават релеф , който
при определено осветяване показва зоните на преминалите ултразвукови вълни
(метод на пропускане в имерсионен вариант).

 Първата публикация: Sokolov S. Zur Frage der Fortflanzung ulta-akustishe Swingungen
in veschidenen Korpern (Към въпроса за разпространение на ултраакустичните
трептения в различни тела). Elektrische Nachrichtung Technik B. 5, H.11.в.450-
460.(1929).
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Събитията за създаването на ултразвуковата 

дефектоскопия, свързани със С.Я.Соколов 
 Първата публикация: Sokolov S. Zur Frage der Fortflanzung ulta-akustishe

Swingungen in veschidenen Korpern (Към въпроса за разпространение на
ултраакустичните трептения в различни тела). Elektrische Nachrichtung Technik
B. 5, H.11.в.450-460.(1929)

 Резултати от изследванията на С.Я.Соколов:

- Ултразвуковите вълни са способни да проникват на голяма дълбочина в метала
и да откриват нееднородности;

- Съществува зависимост на затихването от структурата на метала и на
примесите в него, а за стоманата – от закалката;

- Предложено е една и съща пиезопластинка да се използва като излъчвател и
като приемник на честотно-модулирани трептения (идеята за съвместен
преобразувател).

 Патенти на три варианта за ултразвукови интроскопи, наречени от него
ултразвуков микроскоп;

 Ултразвуков дефектоскоп(1948). Серийно производство на ултразвукови
дефектоскопи УЗД (400бр. 1950-1957);

 Създаване на катедра Електроакустика (1931) в Лениградския
электротехнически институт(ЛЭТИ). (За 70 години катедрата е обучила повече
от 2883 инженери и инженери електрофизици, които са дали съществен
принос за развитието на науката и ултразвуковата техника, в т. ч и 8, работещи
в България)

 Завеждащ катедрата от 1931г. до 1957г. Член кореспондент на АН на СССР.
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Откритието на Floyd Firestone(1898-1986)
 Устройство за откриване на дефекти и уред за измерване.

 Приоритет: 27.4.1940г. ( US Patent 2.280.226).

 Същност: използване на импулсния ехо-метод в контактен

вариант за откриване на нецялостности в метали със съвместен

осезател с кварцов преобразувател.

 Първа публикация: Floyd Fireston The Supersonic Reflectoscope

an Instrument for Inspecting the Interior of Solid Parts by Means of

Sound Waves. (Свръхзвуков рефлектоскоп –един инструмент за

контрол на вътрешността на твърди части чрез звукови вълни)

The Jornal of Acoustical Society of America, vol.17,N3, January

1946.

 Резултати като професор по акустика в Университета в Мичиган(САЩ):

 Уредът Reflectoskope е произвеждан от Сперри Продъкс инк

(Денбери, САЩ)- фирма за производство на радари;

 Публикувани са първите дефектограми при прозвучаване с

нормални осезатели с надлъжни вълни;

 Патент за резонансен метод (1943);

 Патент за използване на повърхностни и напречни вълни (1943)

 Патент за използване на поляризиран звук (1946).

1958
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Откритието на Donald Оrr Sproule (1903-неизв.)
 Дефектоскопи Mark II и Mark III.

 Приоритет: 1943.

 Патент ( Brit.) Improvements in or relatingto apparaturs for flaw detection
and velocity measurement by ultrasfmic echo methods (774675)
(1952)/Подобрения във или свързани с апаратура за откриване на дефекти
и измерване на скоростта чрез ултразвукови ехо методи;

 Същност: уред за прилагане на импулсния ехо-метод в контактен вариант
за откриване на нецялостности в метали с бинарен (двоен) осезател с
кварцови преобразуватели.

 Резултати на D.Sproule: 

- Произведени от фирмата Hughes and Son (UK) ( фирма за производство
на радари);

- Дефектоскопи Mark V и Mark VI ( фирма Kelvin –Hughes(UK)с приставка
дебеломер и с ъглов осезател с пиезокерамичен преобразувател(1958,
1959)

- Патент за ъглов осезател за напречни вълни с променлив ъгъл (3938372)
(1976).

Забележка: Не може да се кой е с приоритет за откриване на импулсния ехо
дефектоскоп.

Mark VI

Осезатели
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Откритието на Александър Сергеевич Матвеев 

(1913-1971), н-к отдел Неразрушающих 

методов исследования металлов в ЦНИИТМАШ 

Москва
 Ъглов осезател с плексигласова призма и пиезопреобразувател.

 Приоритет: Авторско свидетелство 100433 (1951) с автори А.С.Матвеев,

Ю.В.Богословский, В.Д.Королев, М.Ф.Криковяк, В.В.Рахманов.

Забележка: В западната литература е споменато, че Benson Carlin e имал

патент за ъглов осезател.

 Н.В.Химченко през 1955 г.успешно е използвал ъгловия осезател на

ЦНИИТМАШ за дефектоскопия на заварени съединения в Авгарския

нефто-химически комбинат;

 Инструкции за контрол на дискове и ротори за турбини в енергетиката;

 Производство на сериен ехо-импулсен ултразвуков дефектоскоп УЗД-7

(1951);

 И.Н.Ермолов нарича А.С.Матвеев един от основоположниците на

отечествената (на СССР) ултразвукова дефектоскопия).

 Създава ултразвукова лаборатория в отдела (около 1950).
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Събитията, свързани с Josef Krautkramer ( 1913-2000) и 

Herbert Krautkramer ( 1921-неизв.) и тяхната фирма
 СъздаватфирматаЕlectrophysicsвКологна(АмериканскатазонанаГермания)(1946) .

 Създаден е първият ехо-импулсен дефектоскоп за нуждите на Обединената
немска стоманодобивна асоцияция(1949)

 Немските железници изпитват ултразвуковия дефектоскоп USIP 4 (1951)

 Създават отдела „Изледване и развитие“(1952);

 Започват курсове „Въведение в ултразвуковите методи за изпитване“(1955);

 Започват да издават списание „ Das Echo“ – първото специализирано спесание
в света(1955);

 Разработват метода за моделиране при изчисленията на амплитудите на ехата
от плоскодънни отражетели. Създават АРД номограми (1959), които стават
основата на фирмената политика по използване на ехо-метода.

 Излиза от печат книгата „Werkstoffrudung mit Ultraschall (Ултразвуков контрол
на материалите)“ (1961)Springer Verlag. Претърпява 5 издания (1966, 1975,......,
1985). Енциклопедия на приложението на ултразвуковите методи и апаратура.

 Произвеждат първия транзисторен ултразвуков дефектоскоп USK4 (1964);

 Произвеждат портативния дебеломер Corrometr (1967);

 Фирмата (Кьолн ГФР) става световен лидер в производството и внедряването на
апаратура и съоръжения за ултразвуков контрол без разрушаване (1972);

 Фирмата става част от концерна Олимпус ( Началото на 21 век)

Josef

Herbert
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Уреди, произведени от фирмата Кrautkramer
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Събития, свързани с Анатолий Константинович Гурвич (1925 - 2017) и НИИ 

мостов (катедра „Методи и уреди за НК“)в ЛИИЖТ Санкт Петербург

 За дейността си през периода 1953-2017г. проф.д.т.н А.К.Гурвич беше признат за един

от патриарсите на ултразвуковата дефекоскопия в света.

 Резултати от дейността на А.К.Гурвич:

- Формулиране на огледалния метод на пропускане и практическо използване за у.з.к. на релси;

- Въведени понятията за основни параметри за ултразвуков контрол(1970);

- Теория и принципи на ултразвуковия контрол на заварени съединения (Монография 1953)-способи за

прозвучаване–люлеещ се и бягащ лъч, понятията условна широчина и условна височина на

индикациите, методики за контрол на ъглови и таврови съединения, методика и технология за

ултразвуков контрол нашевова от алумино-термитно заваряване нарелси (2006);

- Стандартизация на у.к. (от 1964 г. базова организация за у.з.к. на заварени съединения за всички

отрасли) (Временное положение применения ультразвукового контроля качества сварных

соединений (1965) – първият нормативен документ за самостоятелно приложение на у.к., Правила за

контрол назаварени съединеия пристроежнамостове (1956-1957) иГОСТ 18575-73 У.к. нарелси).

- Надежност на комплекса: дефектоскоп- оператор–среда. Въвежда понятието за система за ултразвуков

контрол(съвкупностотвариантинаединилиняколкометодазаизпълнениенапрограмазаконтрол);

- Специализирани ултразвукови дефектоскопи УЗД-НИИМ-2,3,5, в които за първи път има електронен

дълбокомер,електронналупа,звуковисветлинениндикатор(монитор)заоткритидефекти(1954-1956);

- Създаване на група „Ултразвукова дефектоскопия“ към НИИ мостов и катедра към ЛИИЖТ.

- Инициатор и ръководител на националната система за атестация и сертификация на

персонала за контрол без разрушаване на СССР (2002);

- Организатор на 16 всесъюзни и 9 Санкт Петербургски конференции по ултразвукова

дефектоскопия на заварени металоконструкции;

- Списание „В мире неразрушающего контроля“ (1998)
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Откритията на А.К.Гурвич[17]
 Прозвучаване с люлеещ се лъч

11

Авт.свидетелство №106990 с приоритет 

6.12.1956 „У.з.дефектоскоп“

Авт.свидетелство № 10723 с приоритет

6.12.1956 „Щуп для у.з.дефекоскоп“

съавтор А.С.Кукли

Преди 60 години А.К.Гурвич откри

„прозвучаване с люлеещ се лъч“,

което днес в иновативната технология

на фазиращата решетка е “секторно

сканиране , а „прозвучаването с

бягащия лъч“ е „линейно прозвучаване“

Фиг.119 Експериментален осезател

за контрол на заварени съединения

за прозвучаване с бягащ лъч от

монографията А.К.Гурвич Ультразву-

ковая дефектоскопия сварных

соединений Киев, Техническая

литература УССР, 1963



Откритията на А.К.Гурвич[17] 2
Обобщена SKH номограма за ъглов 

осезател с единни характеристики на 

мнимите източници (за СЦО Ø6mm}

Дефектоскоп без 

електронно-лъчева тръба

 Авт.свидетелства 540504/1973 и 

616961/1977

 Реализация УД 13П(1983)

 Портативните у.з.дефектоскопи с

матрични екрани (плазмени,

течни кристали, светодиоди) се

появиха през 90-те години на 20

век.
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Гурвич А.К, И.Н.Ермолов У.з.контроль 

сварных швов, Киев, Техника, 1972, 

Авт.свид. SU 1783415, 1992,съавтор 

В.Н.Коншина



Събития, свързани с Лев Григорьевич Меркулов

(1923 – 1973  ) 
 Световно известен професор, д-р на физико-математическите науки, от

школата на ЛЭТИ, създадена от С.Я.Соколов, ръководител на катедрата от
1957 до 1963г. През 1967т. се премества в Таганрогския радиотехнически
институт.

 Създател на направлението за теоретична физика в
интердисциплинарната наука Контрол и изпитване без разрушаване в
областта на ултразвуковите методи;

 Ръководител на 20 аспиранти ,защитили дисертации за кандидати на
науките, в т.ч. И 2 от България: М.Миховски и Ал.Скордев.

 Основни резултати на Л.Г.Меркулов:

1.Теория на разпространението на еластични вълни в поликристалити;

2.Теория на распространение, в т.ч. и на импулси , затихване , дифракция на
препятствия на нормални ултразвукови вълни;

3.Теория на многослойните ултразвукови преобразуватели;

4.Изследвания на дислокационната структура на реалните кристали;

5. За 23 години научно-педагогическа дейност съставил и прочел за първи
път уникален курс за Физика на ултразвуковите вълни с използване на
модерните методи за решения на сложни задачи за распространение и
дифракция на ултразвукови вълни.

6. Автор на 110 публикации.
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Събития , свързани с Игорь Николаевич Ермолов (1927-2007)

 Един от най-големите учени в областта на ултразуковия контрол без

разрушаване, професор, доктор на техническите науки, преподавател м

Московския минен институт, Московския электротехнически институт и др.

 Създал школата на ЦННИТМАШ Москва по ултразвукова дефектоскопия

(от 1959) - 30 кандидати и 5 доктори на техническите науки.

 Резултати от дейността:

- Извел и експериментално потвърдил формулите и номограмите за

изчисляване на амплитудите на ехата от различни отражатели

(уравнения на акустическия тракт в лъчево приближение);

- Извел и експериментално потвърдил формулите за нивото на

структурните шумове;

- Определил оптималните условия за контрол по ехо-метода;

- Разработил метод за определяне на затихването на надлъжни вълни;

- Извел формулите и построил номограми за отслабване от дефекта на

сигнала при метода на пропускане;

- Разработил методики за у.з.контрол на челни заварени съединения в

тънки тръби, на аустенитни заварени съединения и задвижки за АЕЦ,

както и на заварени ротори.

- Автор на първата методика за у.з.контрол на заварени съединения на

ТЕЦ с норми за допустимост на дефектите по 3 характеристики.

- Разработил автомати за контрол на тръби (ИДЦ), резонансен дебеломер и

осезатели.

- Автор на 17 монографии и над 270 публикации.
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Български открития 
15 Авт.свид. №16688/1971

Ал.Скордев, М.Миховски, Цв.Манолов

Двоен у.з.осезател с фокусиране

Авт.свид.№19322/1974

Ал.Скордев, 

Г.Георгиев,

Цв.Манолов

Ротационен 

у.з.осезател

Авт.свид. № 85074/1988

Б.Табакова, 

Ал.Скордев

Двуогледален метод 

и устройство
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Събития, свързани с използване на ултразвуковите 

пластинкови вълни на Ламб и Александър Скордев

АРДб номограми

Skordev A.D. Proseders of 8 World 

Conference on NDT Cannes, 1976, 3H17

БДС 13661-72 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия

ултразвукованалистовесдебелинадо8mm– Стандартизирана

документиранапроцедуразапървипътвсвета.
Акустични изисквания за монотонност на

амплитудата на ехото от дълбочината на дълъг

правоъгълен канал
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