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Наскоро в „Теория NDT“ започна печатане на рубриката „История на 

NDT“. 

В уводната част на тази рубрика бе посочена част от Стария завет. 

„Отначало Бог създаде небето и земята и видя че това е хубаво“. 

С тези слова се изясниха две неща: 

- Кой е най-старият метод – визуалният. 

- Кой е най-старият дефектоскопист. 

 

Акустичните методи, основани на анализ на излъчване на звукови вълни, 

възбудени в изпитвания обект, датират от времето на производството на 

китайския порцелан и изпитването му по метода на резонансните трептения, 

свързани с формата, размерите и акустичните характеристики на материала. 

  



Изминаха 90 години откакто С. Соколов патентова първия ултразвуков 

микроскоп за регистриране на нецялостности в материали и изделия. 

В Бюлетините на ННТДД и особено в подготвения летопис на БК от 

ст.н.с. Ал. Скордев сравнително пълно е отразено в хронологичен ред 

развитието на ултразвуковия контрол в България. 

Като начало на убедено внедряване на ултразвуковата техника за 

откриване на нецялостности трябва да се посочат годините 1957-1966, когато 

група ентусиасти, след краткосрочна подготовка, в състав проф. А. Балашев, 

доц. Сл. Попов, н.с. Д. Боев, техници Д. Радев, С. Гарабедко и М. Златаров 

решават конкретни задачи за контрола в химическата промишленост, 

корабоплаването, корабостроенето. Излиза първата книга на български език 

„Приложение на ултразвука“ на Л. Разенберг, първата статия на проф. 

А. Балашев за контрол с ултразвук на заварени съединения. 

През 1966 г. от Ленинград, след обучение в ЛЕТИ „В.И. Улянов“ – Ленин, 

се завръщат младите инженери М. Миховски, Ал. Скордев, Г. Георгиев, които 

започват работа, съответно в БАН, ЦНИИТМАШ и завода в Радомир. По-

късно се дипломира и Б. Йочев. 

  



Постепенно в страната се формират лаборатории, в които се разчита 

изключително много на ултразвуковия метод за контрол. Тук трябва да 

отбележим: 

- Лаборатория към БДЖ с ръководител М. Милков; 

- Лаборатория към авиацията с ръководител И. Гайтанджиев; 

- Лаборатория към завод Арсенал с ръководител К. Маринов; 

- Лаборатория към завод за ТМ – Радомир; 

- Лаборатория за контрол на железния път; 

- Лаборатория към КЗУ. 

С високо чувство за отговорност и на принципа за внедряване на 

видяното в чужбина се реализира UT, който осигурява необходимостта от 

следене за качеството на контролираните обекти. 

  



За развитието на научните изследвания са необходими: 

- добре подготвени специалисти в дадената област; 

- наличие на необходимост от метода за решаване за възникнали нови 

проблеми в производството; 

- наличие на желание за иновативни решения на проблемите чрез 

създаване на нови теоретични решения, способност за критичен анализ 

на получените решения; 

- устойчивост и упоритост за въвеждане на постигнатото в практиката на 

UT. 

Постепенно в България се развиха няколко центъра, в които започна 

научно изследователска дейност с участие на добре подготвени специалисти в 

Русия и Полша. Необходимо е да се отбележи и подкрепата от силните групи 

специалисти в тези страни (под ръководството на Л. Меркулов, А. Гурвич, 

И. Ермолов в Русия и З. Павловски в Полша). 

  



Като основен център за координиране и развитие на БК в 

машиностроенето в областта на UT бе ЦНИИТМАШ, където научните 

изследвания в най-голяма степен бяха съпътстващи и с внедрена дейност в 

областта на органите на контрола, обучението на кадри, създаването на нови 

апарати, системи и осезатели, приложение на нормални вълни в контрола и 

др. 

В ТУ-София под ръководството на Б. Табакова и Б. Йочев израснаха 

млади асистенти и доктори, които, наред с преподавателската дейност, 

работеха в областта на нискочестотни ултразвукови вълни, разработка на 

осезатели и др. проблеми. 

В Центъра към БАН (ИМет и ИМех) под ръководството и участието на 

М. Миховски за периода 1976-2017 г. бяха разработени 11 докторски 

дисертации. Защитена бе и една работа за присъждане на научната степен 

„доктор на техническите науки“.  

  



На основата на получените съвети от Л. Меркулов, З. Павловски и Н. 

Ермолов насочеността на изследванията бяха реализирани в следните 

области: 

- структуроскопия; 

- оценка на механичните характеристики на материали; 

- оценка на механичното напрегнато състояние; 

- трибоакустика – изследване на поведение на материали и изделия при 

силово въздействие; 

- преминаване на ултразвукови вълни през тънък слой; 

- изследване на повърхността включително корозионни повреди. 

  



Развити бяха следните теоретични и експериментални изследвания, като 

бяха получени и съществени научни резултати: 

 

 Изследване на структурата на метални материали (чугун и ППМ) с 

използване на металографски и ултразвуков метод. Получени бяха законите 

на разпределение на кристалите, порите и графитните включвания, които се 

оказа, че не се подчиняват на нормалния, а на нормално-логаритмичния закон 

на разпределение. При анализа на експериментални данни бе създаден модел 

на разпространение на ултразвукови вълни с отчитане на получените 

разпределения от една страна и спектралния състав на ултразвуковите 

импулси, използвани при контрола, които описват с висока достоверност 

експериментални данни за скорост на разпространение и затихването на 

вълните.  

  



 За първи път бяха получени нови данни за влиянието на порестостта 

на образци от ПММ и за дифазионните процеси при спичане при различни 

температури върху акустични характеристики. По тези задачи работиха Й. 

Иванова, Ал. Алексиев, Б. Ковачев. 

 На основата на получените резултати бе разработена нова методика за 

контрол на ПМ изделия която бе внедрена и в промишлеността. 

 Бе създадена ефективна технология за многопараметрова оценка на 

марката на чугуни. Тук трябва да се отбележи работата на Ал. Попов. 

 Уникални по своята същност и приложение бяха изследванията на 

отражение и преминаване на ултразвукови вълни през слой. С отчитане на 

изказаните предположения от проф. Н. Манолов за ограничената 

пропускливост и отражение бе проведен високоточен експеримент, който 

позволи да се предложи разработеният от нас метод да се използва за 

определяне на големината и разпределяне на контактните напрежения в 

бандажирани инструменти за промишлеността. 

  



 Предложен бе акустичен модел на основата на теоретичните 

изследвания на Бреховски за отражение и преминаване през тънък слой и 

метод за оценка на акустичните свойства на слоя. Разработката получи 

заслужено внимание от водещите специалисти в Русия, Полша, Унгария, 

Германия, което позволи и реализиране на метода в устройство за контрол. 

Това бе първото механизирано и компютризирано устройство за изследване 

на контактни напрежения в бандировани инструменти, което получи и златен 

медал на техническия панаир в Лайпциг. По тези задачи работиха Г. Костов, 

Г. Пушев, В. Манолова, И. Коларов.  

 Изследванията на оценка на механичното напрегнато състояние бяха 

продължени и в работите на П. Чукачев, който за първи път приложи 

изследване на тръби за газопроводи с използване на ултразвукови вълни 

(надлъжни, напречни, повърхностни и подповърхностни).  

  



 Открояват се и успехите в изследванията на Й. Иванова за 

разработване на цялостна методика за оценка на напрегнатото състояние на 

материала чрез прилагане на ултразвукови и магнитошумови методи, както и 

предлагане на ефективен подход за калибриране на измервателна система. 

 Изследванията на Б. Генов и В. Грозев бяха свързани и с решаване на 

важни проблеми по внедряване на ултразвукови методи за оценка на 

стареенето на барути, както и за изследване на взаимодействие на изстрели с 

метална плоча.  

 Накрая бих искал да отбележа и същественото приложение в областта 

на ултразвуковия контрол за сложни заварени съединения от аустенитна 

стомана, реализирано от М. Лозев, който в последните 25 години работи в 

САЩ като ръководител на лаборатория по БК. 

  



Като пишех тези бележки сърцето ми се изпълни с гордост, че в 

България се създаде активна научно-техническа интелигенция в областта 

на БК.  

 

Считам, че с тези колеги, БК успешно ще се развива и в бъдеще. 

 

Желая им успех! 


