
 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 
 
 
 

INTERNATIONAL JOURNAL 
 

for science, techniques and innovation  
for non-destructive inspection 

and material evaluation for the industries 
 
 

 
 
 

NDT DAYS 
 
 

Volume III / Issue 5 Year 2020 
 
 
 

Published by Bulgarian Society for Non-Destructive Testing 
Member of ICNDT and EFNDT 



 

International Journal “NDT Days” 
 

ISSN: 2603-4018, eISSN: 2603-4646 
 

PUBLISHER: Bulgarian Society for NDT (BG S NDT) 
 

FOUNDERS: Bulgarian Society for NDT, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences 
 
The scope of the journal is aimed to all methods and techniques of non-destructive and destructive testing, as well as evaluation of materials 
and structures in all areas of technical activities. It is an opportunity to publish research and development results, together with good practices 
and recommendations for standardization. 
Submitted manuscripts should not have been published previously and should not be currently under consideration for publishing elsewhere. 
They should be prepared in accordance with the Instructions for Authors, published on the journal site.  
The articles appearing in the Journal are indexed in NDT Net. 
 

THEMATIC FIELDS 
 

1. Non-destructive inspection methods  
- Non-destructive testing methods (ultrasonic, penetrant, magnetic, visual, 

infrared thermography, radiography, leek, etc.); 
- Non-destructive and destructive inspection of the integrity, structure and 

physico-mechanical properties of materials; 
- Application of non-destructive and destructive testing methods for 

inspection in energy, transport, engineering, construction, chemical 
industry, etc.; 

- Structural health monitoring of equipment and structures with non-
destructive testing methods (vibration diagnostics, acoustic emission, 
infrared thermography, etc.); 

- Advanced non-destructive testing methods and techniques (phased array, 
TOFD, computer and digital radiography, tomography, automatic 
system for inspection, shearography, etc.); 

- Training, certification, accreditation and standardization in scope of non-
destructive inspection and conformity assessment of materials, 
equipment and structures.  

2. Techniques for material processing and condition monitoring of 
equipment 
- Design and construction; 
- Life cycle condition monitoring; 
- Material sciences; 
- Manufacturing, exploitation, maintenance and repair; 
- Innovation methods and techniques for modernization; 
- Metal casting, welding, soldering bonding, machining, surface 

treatment; 
- Mathematical modeling of technological processes; 
- Load treatment and deformation; 
- Training. 

 
OFFICIAL LANGUAGES: Bulgarian, English and Russian 

 
EDITORIAL BOARD 

EDITOR IN CHIEF 
Mitko MIHOVSKI, President of BG S NDT, Sofia, Bulgaria 
 

DEPUTY EDITOR IN CHIEF 
Peter DJONDJOROV, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
 

SCIENTIFIC SECRETARIES 
Yordan MIRCHEV, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
Krassimira IVANOVA, Institute of Mathematics and Informatics at the 
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
 

MEMBERS 
Victor CHIRIKOV, Technical University of Varna, Varna, Bulgaria 
Pavel CHUKACHEV, Multitest Ltd., Varna, Bulgaria 
Dimitar DIMOV, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 
Sofia, Bulgaria 
Hristo DRAGANCHEV, Technical University – Varna, Varna, Bulgaria 
Grigorii DYMKIN, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport 
University, Saint-Petersburg, Russia 
Borislav GENOV, Defence Institute “Prof. Tsvetan Lazarov”, Sofia, Bulgaria 
Ivan GEORGIEV, Institute of Information and Communication Technologies 
at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
Eduard GORKUNOV , Institute of Engineering Science, Ural Branch of the 
Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia 
Janez GRUM, University of Ljubljana, Slovenia 
Yonka IVANOVA, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
Vasil KAVARDJIKOV, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 
Ivan KOLAROV, Todor Kableshkov University of Transport, Sofia, Bulgaria 
Vladimir KOSTIN, M.N. Mikheev Institute of Metal Physics of Ural Branch 
of Russian Academy of Sciences; Yekaterinburg, Russia 

Vadim KOVTUN, Gomel Branch of the University of Civil Protection of the 
Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Gomel, Belarus 
Sergey KRIVOSHEEV, Peter the Great Polytechnic University, Saint 
Petersburg, Russia 
Emil MANOAH, Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences, 
Sofia, Bulgaria 
Svetozar MARGENOV, Institute of Information and Communication 
Technologies at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
Boris MIHAYLOV, SPECTRI Ltd, Sofia, Bulgaria 
Giuseppe NARDONI, International Academy on NDT, Brecia, Italy 
Alexander NAZARYTHEV, Federal State Educational Establishment 
“PEIPK”, Saint Petersburg, Russia 
Amos NOTEA, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel 
Anna POVOLOTSKAYA, Institute of Engineering Science, Ural Branch of the 
Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia 
Vladimir PROHOROVICH, ITMO University, Saint Petersburg, Russia 
Nikolay RAZYGRAEV, State Reseach Center of Russian Federation 
CNIITMASH, Moscow, Russia 
Vladimir SERGIENKO, V.A. Belyi Metal-Polymer Research Institute of the 
NAS of Belarus”, Gomel, Belarus 
Yossi SHOEF, Israeli National Society for NDT, Tel Aviv, Israel 
Alexandar SKORDEV, Certification Center for NDT Personnel at the 
Bulgarian Society for NDT, Bulgaria 
Marin STOYCHEV, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies 
with Hydro- and Aerodynamics Centre “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria 
Maciej SULOWSKI, AGH University of Science and Technology, Krakow, 
Poland  
Alexey TADJIBAEV, Federal State EducationalEstablishment “PEIPK”, Saint 
Petersburg, Russia  
Vasiliy TITKOV, Peter the Great Polytechnic University, Saint Petersburg, 
Russia 
Vladimir TROITSKY, E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of 
Ukraine, Kiev, Ukraine 
Valeriy VENGRINOVICH, Institute of Applied Physics of the NAS of Belarus, 
Minsk, Belarus 

 
EDITORIAL OFFICE: International Journal “NDT Days” 

Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences 
Acad. G. Bonchev Str., Block 4, Sofia – 1113, Bulgaria 
phone: +359 2 9797120 
e-mail: ndtdays@abv.bg 
http://www.bg-s-ndt.org/journal.html  

Publishing of Volume III (2020) of the 
International Journal “NDT Days” is partially 
financed by TU-Varna under the project  
NF-7/2020 

 



253 

 

Table of Contents 

Application of Subsurface Waves in Ultrasound Control of Materials and Installations ...... 255 
Nikolay P. RAZYGRAEV, Anton N. RAZYGRAEV, Mitko M. MIHOVSKI, Yordan N. MIRCHEV, 
Vasil Ts. NICHEV, Pavel Hr. CHUKACHEV 

Приложение на подповърхностни вълни в ултразвуковия контрол на материали и 
изделия 

Николай РАЗИГРАЕВ, Антон РАЗИГРАЕВ, Митко МИХОВСКИ, Йордан МИРЧЕВ, Вaсил 
НИЧЕВ, Павел ЧУКАЧЕВ 

Investigation of Powder Metallurgy Material Using Laser Ultrasonic Method ..................... 265 
Yordan N. MIRCHEV, Pavel N. IVANOV, Elena B. CHEREPETSKAYA, Mitko M. MIHOVSKI, 
Vadim A. KOVTUN 

Investigation of Influence on Mechanical Stress to Change in Magneto Noise and 
Magneto Electro-acoustic Characteristics in Ferromagnetic Steel ........................................ 271 

Yordan N. MIRCHEV, Pavel N. IVANOV, Desislava L. PASHKULEVA, Mitko M. MIHOVSKI, 
Boris G. VELEV, Valeriy L. VENGRINOVICH 

Structural Features and Possibilities for Increasing the Operating Temperature of 
Aluminum Alloys ................................................................................................................... 279 

Roumen BATCHVAROV, Lenko STANEV, Serguei STANEV, Anna MANEVA, Mihail 
GEORGUIEV, Lilyana NENOVA 

Non-Destructive Testing Peculiarities of the Integrity of the Reinforced Concrete Piles of 
the Newly Built ITOWER Building in Sofia ......................................................................... 289 

Dimiter DIMOV, Konstantin VELINOV 
Особености при безразрушителното изпитване на интегритета на 
стоманобетонните пилоти на новостроящата се сграда „АЙТАУЪР“ в София 

Димитър ДИМОВ, Константин ВЕЛИНОВ 

Experimental-Statistical Study of Black Sea Bottom Dragging Productivity ........................ 299 
Krasimira VANGELOVA 

Експериментално-статистическо изследване производителност на драгиране на 
дъното на Черно море 

Красимира ВАНГЕЛОВА 

Investigation of The Strength and Elastic Characteristics of Elastic Rope Used in Safety 
Equipment .............................................................................................................................. 307 

Daniela SPASOVA, Yaroslav ARGIROV, Tatyana MECHKAROVA 
Изследване на якостните и еластичните характеристики на еластично въже, 
използвано при спасителни съоръжения 

Даниела СПАСОВА, Ярослав АРГИРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА 

Uncertainty Estimation in Measurement of Ship’s Shaft Line Bearings Reaction by “Jack-
Up Test” Method .................................................................................................................... 313 

Sevdalin VALCHEV, Christo PIROVSKY 
Оценяване на неопределеността при измерване реакциите на лагерите на корабен 
валопровод по метода „крик тест“ 

Севдалин ВЪЛЧЕВ, Христо ПИРОВСКИ 



254 

Review of Current Standards for Ultrasonic Non-destructive Testing of Welded Joints ...... 320 
Lilia DIMITROVA 

Преглед на действащите стандарти за ултразвуково изпитване без разрушаване на 
заварени съединения 

Лилия ДИМИТРОВА 

Cultural Heritage Standards and the Possibilities of Including Metadata for Non-
destructive Testing and Analysis of Artifacts ........................................................................ 327 

Krassimira IVANOVA, Milena DOBREVA-McPHERSON, Mitko MIHOVSKI 
Стандарти за културно наследство и възможностите за включване на метаданни за 
безразрушителен контрол и оценка на артефактите 

Красимира ИВАНОВА, Милена ДОБРЕВА-МакФЕРСЪН, Митко МИХОВСКИ 

Вести от NNTDD: 80 годишен юбилей на проф. дтн Митко Миховски ......................... 334 
 
 



 

Bulgarian Society for NDT 
International Journal “NDT Days” 
Volume III, Issue 5, Year 2020 

ISSN: 2603-4018 
eISSN: 2603-4646 

 

255 

Application of Subsurface Waves in Ultrasound Control 
of Materials and Installations 

 
Nikolay P. RAZYGRAEV1, Anton N. RAZYGRAEV1, Mitko M. MIHOVSKI2, 

Yordan N. MIRCHEV2, Vasil Ts. NICHEV3, Pavel Hr. CHUKACHEV3 
 

1 CNIITMASH, Moscow, Russia 
2 Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 

е-mails: mirchev@imbm.bas.bg, nntdd@abv.bg. 
3 Bulgarian Society for Non-destructive Testing, Sofia, Bulgaria 

 
Abstract 
The article presents a comprehensive approach for describing the propagation of a subsurface wave and the waves 
accompanying its propagation, in the excitation and reception sensors, as well as in the controlled material. Some 
applications of subsurface waves in the development of new control methods, as well as in the control of products 
and welded joints are presented. 
 
Keywords: subsurface waves, time of diffraction method, non-standard ultrasonic thickness equipment, control 
of welded joints 
 

Приложение на подповърхностни вълни в ултразвуковия контрол на 
материали и изделия 

 
Николай РАЗИГРАЕВ, Антон РАЗИГРАЕВ, Митко МИХОВСКИ, 

Йордан МИРЧЕВ, Вaсил НИЧЕВ, Павел ЧУКАЧЕВ 
 
1. Особености на възбуждането, разпространението и приемането на 
подповърхностни вълни 
 

В периода 1972–75 години творчески колектив в състав В.Г. Щербински, И.Н. 
Ермолов и Н.П. Разыграев от НПО „ЦНИИТМАШ“ Москва установяват наличието на 
разпространяващи се под повърхността на материала вълни със скорост близка до тази 
на надлъжните вълни, които значително затихват с разстоянието от източника. Приемат 
тези вълни да се наричат „головные“ (челни), по аналогия с вълните, които се 
разпространяват при земетресение [1-3]. Наред с теоретичните и експериментални 
изследвания, колективът подготвя защита на изследванията си със серия от авторски 
свидетелства [4,5]. За реализацията им са разработени и съответните специализирани 
ъглови осезатели. По-късно в световната литература се появяват и термините пълзящи 
(creeping) вълни. Все още има дискусия за точното наименование. В България е приет 
термина подповърхностна вълна. 

Проведените изследвания позволяват да се формулират следните свойства на тези 
вълни: 

 оптимален ъгъл на възбуждане и приемане е първият критичен ъгъл на границата 
осезател – контролирана среда. При контакт на плексигласова призма на 
осезателя – стомана ъгълът е 27°30´; 
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 вълните се разпространяват на честоти 1–5 MHz на разстояние 200–300 mm, като 
затихват пропорционално на разстоянието от източника; 

 на повърхността на материала при разпространение на вълната механичните 
напрежения са близки до нула; 

 ъгълът, под който се разпространява вълната спрямо контролираната 
повърхност, е от порядъка на 12°; 

 оптималното възбуждане и приемане на вълните се постига с използване на два 
осезателя – излъчващ и приемащ; 

 ефективно специализираните осезатели работят при висока степен на 
отношението сигнал – шум в стомани при откриване на нецялостности на 
разстояние до 70 mm; 

 амплитудата на регистриране на повърхностни нецялостности е 
пропорционална на отразяващата повърхност на нецялостностите. 

Подповърхностната вълна е комплексна вълна, която се разпространява от 
излъчвателя в контролирания метал и достига до приемника. В този комплекс участват 
вълните, които са показани на фиг. 1. 

 

Фиг.1. Вълни, участващи в подповърхностната вълна. 

В процеса на излъчване: 
1) Класическа надлъжна вълна в призмата на ъгловия осезател, насочена под 

първия критичен ъгъл към границата осезател – контролиран материал. 
В процеса на възбуждане от надлъжната вълна: 

2) Отразена надлъжна вълна в осезателя под първи критичен ъгъл; 
3) Отразена, трансформирана под четвърти критичен ъгъл, класическа напречна 

вълна в осезателя; 
4) Нееднородна надлъжна подповърхностна вълна, разпространяваща се в 

контролирания материал под ъгъл на пречупване 90°; 
5) Обратно насочена нееднородна надлъжна подповърхностна вълна с ъгъл на 

розпространение –90°; 
6) Странична надлъжна вълна, разпространяваща се в осезателя под първи 

критичен ъгъл, свързана с разпространение на вълна 4, като фронтът на вълната е свързан 
с фронта на вълни 2 и 4; 
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7) Обратна странична надлъжна вълна, разпространяваща се в осезателя от точката 
на възбуждане над първи критичен ъгъл, свързана с разпространение на вълна 5; 

8) Странична напречна вълна, разпространяваща се в осезателя под четвърти 
критичен ъгъл, свързана с разпространение на вълна 4, като фронтът на вълната е свързан 
с фронта на вълна 3 и 4; 

9) Обратно трансформирата странична напречна вълна, разпространяваща се в 
осезателя под четвърти критичен ъгъл, свързан с фронта на вълна 5; 

10) Трансформирана вълна, разпространяваща се в материала под трети критичен 
ъгъл; 

11) Напречната странична вълна, разпространяваща се в материала под трети 
критичен ъгъл, свързана с разпространение на вълна 4. 

Описаните по-горе вълни (от 1 до 11) са в лъчево приближение. В реални условия 
излъчвания сноп надлъжни вълни под първи критичен ъгъл в осезателя има диаграма на 
насоченост с ъгъл на разпространение около 20°. В тези реални условия в процеса на 
излъчване на граничната повърхност съществуват следните вълни: 

12) Надлъжни вълни с ъгъл на падане по-големи от първия критичен ъгъл; 
13) Надлъжни вълни с ъгъл на падане по-малък от първия критичен ъгъл. 

В процеса на възбуждане: 
14) Надлъжните вълни 13 образуват в контролирания материал подповърхностна 

вълна 14 и в обратната посока при ехо метод вълна 15; 
15) Надлъжната вълна 12 образуват нееднородни подповърхностни вълни, с които 

е свързан ефекта на огледално отражение. 
В процеса на приемане: 

Излъченият и преминал през контролираната среда импулс 1 на надлъжната вълна 
и нееднократна подповърхностна вълна 4 достига като странична надлъжна вълна 6 до 
пиезоелемента на осезателя – приемник, разположен под ъгъл на първия критичен ъгъл 
и се регистрира като информационен сигнал. Практически това е т.нар. подповърхностна 
вълна в лъчево приближение. В реални условия, когато се използва ултразвуков сигнал 
във вид на сноп от реален пиезоелемент на осезателя, то подповърхностната вълна се 
формира от вълни (1 + 13) + (4 + 14) + (6 + 15) при протичане на процесите на възбуждане, 
разпространение и регистрация. 

В нашите изследвания се използва възможността за регистриране на странични 
надлъжни вълни в осезателя при ъгли, близки до първия критичен ъгъл. Важно е и 
използването на други вълни от описаните по-горе, както това е показано в литературата. 
Вълнови явления на дънната повърхност на контролираното изделие (фиг.1): 

Разпространяващата се странична напречна вълна в контролирания материал е 
свързана с нееднородна подповърхностна вълна, която се разпространява под трети 
критичен ъгъл при падане на дънната повърхност. По-долу са представени вълните в 
контролирания материал: 

16) Нееднородна подповърхностна вълна, аналогична на вълна 4; 
17) Вълна 16 във всяка точка на долната повърхност възбужда странична напречна 

вълна, като се разпространява под трети критичен ъгъл. 
Тези вълни създават клъстер от информационни сигнали и са сложни за анализ. 
Под четвърти критичен ъгъл се разбира ъгъл, под който се разпространява в 

осезател напречна вълна в условията на съществуване на нееднородни подповърхностна 
вълна.  
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2. Приложение на подповърхностни вълни в практиката на 
ултразвуковия контрол. 
 
2.1. Контрол на материали които имат общи контактни повърхности 

Към този тип съединения се отнасят резбовите съединения. 
Изследванията показват, че подповърхностната вълна се разпространява под ъгъл 

37° в контролирания материал. Тази вълна е нечувствителна към неравностите на 
повърхността (грапавост, вълнистост). Реагира на нецялостности, които се намират в 
повърхностния слой и на нецялостности с излаз на повърхността. Амплитудата на 
вълната намалява с разстоянието r по закон r-1. 

На фиг. 2 е представена една възможност за откриване на нецялостности при 
работата на резбово съединение. Вълната се разпространява под профила на резбата. 

 

Фиг. 2 Разпространение на подповърхностна вълна в зоната под резбата,  
ИТВ – осезател за възбуждане на подповърхностна вълна 

В този случай има наличие на промени в повърхността на изделието. 
Разпространението на подповърхностната вълна се променя в сравнение с гладка 
повърхност. При достигане до неравностите от повърхността подповърхностните и 
надлъжните повърхностни вълни се разпространяват под резбата. След достигане на 
първата неравност се образува обемна надлъжна вълна, с която може да се регистрират 
нецялостности в резбата под нея. Отсъствието на странична вълна позволява обемната 
вълна да се разпространява на по-голямо разстояние в сравнение с вълните, които се 
разпространяват при гладка повърхност. По-този начин се получава ефект на усилване. 
Сравняването на амплитудата на сигнали, получени от нецялостности под гладката 
повърхност и под резба, показва по-високи амплитуди за последните.  
 
2.2. Използване на подповърхностна вълна при безконтактен ултразвуков контрол 
на дебелини. 

 

Фиг. 3 Възбуждане и разпространение на подповърхностни вълни за случая плексиглас – стомана 
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На фиг. 3 е дадена схемата на реализация на метода като са използвани следните 
означения: И – излъчвател, П – приемник, ΔН – разстояние, изминато между осезателите 
от подповърхностната вълна, НВ – надлъжна вълна, преминала през контролирания 
материал, ППВ – подповърхностна вълна. 

При този метод се предполага, че скоростта на разпространение на надлъжната 
вълна в контролирания материал е равна на скоростта на подповърхностната вълна. 

Практически еталонната скорост на дебеломера се задава от разположени на 
определено разстояние осезатели. Ъгълът на падане и на приемане са равни на първия 
критичен ъгъл за подповърхностна вълна. Надлъжните вълни в стоманата се 
разпространяват в материали под ъгъл по-малък от първия критичен ъгъл. 
 
2.3. Използване на подповърхностни вълни за реализиране на времево-
дифракционен TOFD метод. 

 

Фиг. 4 Реализация на времево-дифракционен метод: 
И – излъчвател, П – приемник, 2s – разстоянието между осезателите, 

ППВ – подповърхностна вълна, НВ – напречна вълна, ОВ – отразена вълна,  
ДВ – дифракционна вълна, Д – вълна, отразена от дънната повърхност,  

t1 – време на разпространение на подповърхностни вълни,  
t2 – време на разпространение на ДВ от горния край на пукнатината,  
t3 – време на разпространение на ДВ от долния край на пукнатината, 

t4 – време на разпространение на отразената от дънната повърхност вълна. 

Схемата на метода е представена на фиг. 4.  
От анализа на представените по-горе резултати се вижда, че основните идеи на 

използване на подповърхностни вълни, заложени в безеталонните дебеломери, са 
намерили своето приложение и при реализиране на TOFD метода.  
 
2.4. Приложение на подповърхностни вълни при контрол на антикорозионни 
покрития в елементи на АЕЦ 
 

Обектът на изследване са тръбопроводи от първи кръг на АЕЦ „Козлодуй“, които 
са изработени от стомана от перлитен клас с аустенитно покритие с дебелина 4–13 mm. 
Задачата на контрола на биметалните структури е регистриране на пукнатини в 
покритието и под него в перлитния материал. На фиг. 5 е показана областта на контрола, 
типичните нецялостности, възможностите за контрол с използване на нормални (0°), 
ъглови (45°, 65°) осезатели за контрол с използване на подповърхностни вълни. 



260 

 

Фиг. 5 Заварени съединения от ГЦТДу850 с антикорозионно покритие и схеми на прозвучаване,  
от страна на покритието и от външната повърхност на тръбопровода. 

Практическото използване на ъглови осезатели показа, че те не са достатъчно 
ефективни. Получаваните отразени сигнали от пукнатини са с малка амплитуда, 
сравнима с шумовете от сложните структури на съединението. 

Апробирано бе използването на подповърхностни вълни, които се възбуждат с 
разработените в ЦНИИТМАШ – Москва осезатели ИЦ70 и ИЦ61 за работа на честота 
1.8 MHz по схеми на произвучаване дует и тандем. 

На специално подготвени сравнителни образци бяха подготвени различен тип АРД 
за различни дебелини на покритието. Тези зависимости са представени на фиг. 6. 
 

 
дует 

 
тандем 

Фиг. 6 Амплитудни зависимости на отразения сигнал на подповърхностни вълни за осезателя 
ИЦ70 и ИЦ61 

За доказване на възможностите на подповърхностни вълни бе изработена 
специална плоча с покритие, в което бяха инициирани нецялостности под покритието в 
перлитния материал на основата. При контрола бяха регистрирани уверено 
подповърхностни вълни сигнали с амплитуда от 3 до 13 dB над нивото, при което бе 
настроена чувствителността на нецялостности тип плосък дисков отражател с диаметър 
4 mm. Определена бе и отразяващата площ на нецялостностите. 

На фиг. 7 са представени схеми и металографски сигнали, получени след 
подходяща проверка на областите с регистрирани нецялостности. 



261 

№1 
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№12 

 

 

№13 

 

 

Фиг. 7 Форма и размери и ориентация на нецялостностите 

1-шлаково включване с ϕ 1.5 mm в зоната на усилване 
2-пукнатина под покритието и шлак в покритието 
4-шлак с диаметър 0.6 mm в зоната на усилване 
5-пукнатина под покритието с височина 9 mm и шлак 
12-пукнатина под покритието с височина 11.2 mm 
13-пукнатина под покритието с височина 10.5 mm 

 
В таблица 1 са дадени регистрирани амплитуди и отразяваща площ на 

нецялостности за всеки от регистрираните нецялостности. Амплитудата е дадена в dB, 
която надвишава стойностите при настройката на осезателя на плоскодънен дисков 
отражател с диаметър ϕ 4 mm 

Таблица 1 

Нецялостност Амплитуда в dB  Отразяваща площ, S, mm2 
1 + 3 9 
2 + 9 27 
5 + 13 50 
12 + 7 25 
13 + 13 50 

 
Съвместен колектив от български и руски специалисти проверяват монтажа на 

оборудването на блок 5 и блок 6 в АЕЦ „Козлодуй“ по указаните по-горе нормативни 
документи. Открита е продължителна пукнатина с продължителност 600 mm и височина 
2–8 mm, с амплитуда по-голяма от допустимата. 

Отразената пукнатина след разкритие е ремонтирана и отново проверена. На 
останалите участъци нецялостности не са открити. 
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На основата на получените положителни резултати е разработена Методика за 
контрол на антикорозионни покрития и технологична инструкция „Ултразвукова 
дефектоскопия с подповърхностни вълни на заварени съединения на тръбопровод ТЦК 
Ду Т50 на ВВЕР-1000“. 

При апробация на разработената методика в АЕЦ „Козлодуй“ е открита на заварено 
съединение на Ду 850 пукнатина с дължина 600 mm и с амплитуда под нивото на 
бракуване. Допълнителните изпитвания с използване на надлъжни вълни и ъглови 
осезатели от вътрешната страна на тръбопровода потвърждават наличие на тази 
пукнатина. След проверка тази пукнатина не е открита. 

Методът е внедрен в практиката и ОК „Д и К“ на АЕЦ „Козлодуй“. 
 
2.5. Приложение на подповърхностни вълни за оценка на механични напрежения в 
материали и конструкции. 
 

В литературата има добре разработени методи за оценка на механични напрежения 
с използване на ултразвукови вълни (надлъжни, напречни, повърхностни) и сравнително 
малко данни за възможностите за използване на подповърхностни вълни [9]. 

В [6] е направен теоретичен анализ на разпространението на повърхностни и 
подповърхностни вълни и са получени зависимости за стойностите и затихването на 
подповърхностните вълни в материали с различни еластични модули. 

Теоретичен модел на разпространение на подповърхностна вълна в среда с 
действащи механични напрежения е разгледана в работите [6-9]. 

В [7] е представен случая, в който се разглежда разпространението на 
подповърхностна вълна със скорост 𝑐  в посока на приложените механични напрежения. 
Показана е следната зависимост 𝜌 𝑐 =  𝜆 + 2µ + 2𝑙 + 𝜆 𝜃 + 4𝑚 + 4𝜆 + 10µ 𝛼 ,  
където ρ е плътността на материала, 𝑐  е скоростта на подповърхностнатавълна в посока 
1 и преместване в посока 1, λ, μ, ν, m и l са еластични модули съответно, от II и III 
порядък, θ = 𝛼 + 𝛼 + 𝛼 , където 𝛼 ,𝛼  и 𝛼  са компоненти на главните деформации за 
едноосно напрегнато състояние. За едноосно напрегнато състояние 𝛼 =  ɛ,𝛼 = 𝛼 =−𝜈. ɛ, където ν е коефициент на Поасон. Окончателно за скоростта на разпространение 
на подповърхностната вълна се получава  𝜌 𝑐 =  𝜆 + 2µ+ 4 𝜆 + 2µ + 2 𝜇 + 2𝑚 + 𝜈𝜇 1 + . ɛ 

Относителната промяна на скоростта, при промяна на механичното напрежение, се 
представя със зависимостта / = 2 + µ /µ = 𝐿 ,  
където λ, μ, ν, m и l са, модули, съответно, от II и III порядък, ɛ – относителната 
деформация на материала, 𝐿  – акустикоеластичен коефициент. 

Промяната на механичното напрежение dσ се представя със зависимостта  
dσ = /  =  𝑑𝑡, 

където Е – модул на еластичност на материала, 𝑡  – време на разпространение на вълната 
при σ = 0, 𝑑𝑡 – промяна на времето на разпространение на вълната, свързано с промяна 
на механичното натоварване. 

По-долу са приведени експериментални данни на зависимостта на скоростите на 
разпространение на повърхности С1 подповърхностни вълни от действащи опънови 
напрежения, за стомана X52N PSL2/L360N. Експериментът е проведен при натоварване 
на изпитателна машина на образците до границата на пропорционалност на зависимостта 
σ = F(ɛ) със стъпка при натоварване σ 50 MPa. Възбуждането на вълните се реализира с 
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използване на специализирани осезатели. Измерването е проведено по метода на 
пропускане. За измерване на времената за разпространение и промените на скоростите е 
използван измервателен комплект. 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 8. Скорост на разпространяване на  
а) повърхностна CR и б) подповърхностна CП ултразвукови вълни. 

Анализът показва, че промени ΔСR/CR и ΔСП/CП са от порядъка от 0 до 0.04, което 
налага повишени нива на отношенията на гарантиране на висока прецизност на 
влиянието на контакта, гарантира висока точност при позициониране на осезателите. 

Основно предимство на метода с използване на подповърхностни вълни е 
възможността за изследване на механични напрежения в области под усилването на 
заваръчния шев. 

Методът е апробиран при контрол на механични напрежения на газопровода 
„Балкански поток“. 
 
Заключение 
 

Представен е целия клъстер от ултразвукови вълни, които се разпространяват в 
осезателя-излъчвател, осезателя-приемник, и в контролирания материал при 
разпространение на подповърхностна вълна. Дадена е оценка на някои основни 
приложения на подповърхностна вълна при разработване на метода за безеталонни 
дебеломерия и при време – дифракционния метод. Представен е пример за ефективно 
приложение на подповърхностни вълни при контрол на резбови съединения и при 
контрол на антикорозионна наплавка в елементи на АЕЦ. Показана е приложимостта на 
вълните при оценка на действащи механични напрежения в зоната под усилване на 
заваръчен шев. 

Отбелязана е съвместната работа, с използване на подповърхностни вълни, на 
български и руски специалисти в АЕЦ „Козлодуй“. 
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Abstract 
The paper presents the results of complex studies of powder metallurgical materials based on iron powder. The 
study of the materials was carried out with the application of the methods of metallography and ultrasonic using 
innovative equipment with laser excitation of ultrasonic waves. 
 
Keywords: powder metallurgical materials, laser ultrasonic technique. 
 
1. Introduction 
 
The technology of powder metallurgy allows producing materials with unique physical and 
mechanical characteristics. By choosing the composition of the powder, the porosity, and 
various heat treatment are realized according to the requirements in initial conditions of the 
assignment. One of the difficulties in preparing the products is the even distribution of the 
porosity, especially in thin-walled products, such as bearings. The reduced porosity leads to 
difficulties in lubricating the bearing, which raises its temperature. The high porosity reduces 
the strength characteristics of the elements. 
In the work, an experimental study of the distribution of porosity in model samples with 
conventional and innovative ultrasonic and metallographic methods is carried out. 
 
2. Testing object 
 
The experiment was performed on powder metallurgical materials based on iron powder type 
NC-100-24 from the company Hogines, alloyed with copper powder. Table 1 shows the modes 
for preparation of the samples, where P is the porosity, T - sintering temperature, τ - sintering 
duration, TO - heat treatment after quenching-annealing at T =550 °C for 120 min. 

Table 1. Characteristics of the studied samples. 

Sample № P, % Cu, % T, °C τ, min HB annealing TO 
1 (81) 25 5 1150 120 62 - - 
2 (85) 25 5 1150 240 71 + - 
3 (44) 15 5 1150 30 85 + - 
4 (87) 25 5 1150 240 45 + + 
5 (80) 25 5 1150 120 65 + + 
6 (111) 15 10 1150 240 87 + + 
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The samples have dimensions of 100x10x3 mm. They are obtained by the method of single 
pressing in the direction of the size of 3 mm. After sintering and thermal annealing, the samples 
are ground until roughness of Ra  2 µm. Table 1 also introduces additional data obtained when 
estimating HB hardness by the Brinell method, as an average of 5 measurements. 
 
3. Equipment. Methods. 
 
3.1. Laser ultrasonic equipment 
Laser ultrasonic technique has a number of advantages over conventional ultrasonic technique 
[1]. One of the significant advantages is the more precise determination of the attenuation and 
velocities of the ultrasonic waves propagating in the material. It is used in cases where precise 
determination of the acoustic characteristics of the material is necessary in order to obtain the 
physical-mechanical characteristics of the materials [2, 3], as well as determination of the 
changes in the structure of the tested materials [3]. 
Laser ultrasonic equipment UDL-2M, manufactured by LINKS 2000 - Moscow, is used for the 
research. It is designed for precise measurements of the velocity of longitudinal ultrasonic 
waves in solids by echo-pulse measurement technique. 
A block diagram of the equipment is shown in Fig.1. 

 

Fig. 1. block diagram of the equipment UDL-2M. 

The block diagram includes the following blocks: 1 - optical-electronic unit, 2-optical cable and 
optical-acoustic sensor (PLU-6P-02), 4 - test sample, 5 - personal computer. An electronically 
controlled mechanical manipulator is used to move the sensor relative to the sample. The 
optoelectronic unit is differentiated on the basis of a pulsed Nd: YAG laser with a high 
frequency of the generated pulses [4, 5]. The laser radiation enters the sensor 3 by means of an 
optical cable. 
The probe 3 includes: an optoacoustic generator, an acoustic waveguide and a piezoelectric 
receiver in which both the generated ultrasonic pulse and the pulses which are reflected by 
imperfections and/or the bottom of the testing sample enter. A diagram of the probe is shown 
in Fig.2. 
A laser pulse enters in the wide-frequency optoacoustic transducer via an optical cable between 
the laser and the probe, which generates longitudinal ultrasonic waves by thermal action. The 
optoacoustic generator is a plate with flat parallel walls made of plastic, absorbing the laser 
pulse. It generates an acoustic signal in the sample and is at the same time a receiver that 
transmits the signals through the waveguide to the piezoelectric transducer. 
The laser ultrasound system operates in the frequency range 0.1 ÷ 15 MHz. The diameter of the 
ultrasonic beam is 3 ÷ 4 mm. The pulse repetition frequency is 0.5KHz. The relative error in 
measuring the velocity of ultrasonic waves is 0.05 %. The operating frequency of the 
piezoelectric plate is 0.1 ÷ 6 MHz. The depth resolution is 0.1 mm. Sensitivity to minimal defect 
is 0.3mm. The duration of the generating acoustic pulse is of the order of 70 ns. The 
recommended compressive force applied to the probe is 0.1 MPa. The dead zone of the probe 
when working in a steel environment is of the order of 50 µm. 
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Fig. 2. Probe PLU-6P-02 in working conditions. 1 - acoustic waveguide, 2 - Optical acoustic generator, 3 - 
sample, 4 - imperfection, 5 - optical cable, 6 - piezoelectric transducer, 7 - data acquisition and processing 

system (PC), 8 - ultrasonic pulse, 9 - laser. 

 
3.2. Conventional ultrasonic testing 
Traditional measurements of longitudinal ultrasonic wave propagation velocities were 
performed by the 5 MHz frequency transmission method using an Epoch 600 ultrasonic flaw 
detector with a set of sensors. A strong inhomogeneity of the mean velocity was recorded in the 
measurements along the length of the samples. 
 
3.3. Porosity test 
The porosity was determined by weight method by determining the volume and weight of the 
samples. The average porosity of the materials is determined. 
 
3.4. Structural testing 
The structure of the materials was determined using a standard metallographic microscope and 
Phenom electron microscope, ProX modification. 
 
4. Results 
 
4.1. Results of metallographic examination of the samples  
The microstructure of some of the samples is given in fig. 3. The photo of Fig. 3a shows the 
particles of the starting powder. NC 100-24 The following photos show the structures of some 
of the samples to be examined, and the magnification is given in brackets. 
The structure is heterogeneous. The presence of pores and the formation of copper particles 
around the iron dust particles is observed. 
 

 
a) matrix powder (х100) 

 

 
b) sample № 1 (х100) 

 
c) sample № 1 (х2000) 
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d) sample № 3 (х100) 

 
e) sample № 3 (х2000) 

  

 
f) sample № 6 № (х100) 

 
g) sample № 6 № (х2000) 

Fig.3 Microstructure of the studied samples  
 
4.2. Results of electron microscopy examination of a sample № 3. 
The studies were performed on 4 areas of the surface of sample № 3, presented in Fig.4. A 
relatively uniform distribution of copper powder particles in the iron matrix is observed. The 
distribution of the pores is relatively even. In different areas the iron content varies from 81.3 
to 86.3%, the copper content - from 13.7 to 18.7%. Traces of carbon in percentages from 6 to 
13% were also found, which is an accompanying additive for the case of section preparation. 

 

Fig.4 Image of a composite material based on iron powder with a Phenom ProX electron microscope. 

 
4.3. Distribution of the velocity of propagation of longitudinal ultrasonic waves by height (3 
mm) of the samples. 
A typical image obtained from the ultrasonic laser system is presented in Fig.5. The scan was 
performed along the length of the sample, marked with the X axis. The pulses from the sample 
surface, from the bottom and from the first bottom and secondary reflected signal are presented 
in blue, orange and green, respectively. Unevenness of the structure along the height of the 
sample is observed. Uneven stripes are observed in the image due to the significant change in 
the average velocity (height of the sample) presented in the direction of the scan. To the left of 
the image is the time of arrival of the pulse in µs. 
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Fig.5 Typical B-image from scanning with the laser ultrasound system of a composite material based on 
iron powder. 

 
Fig. 6 shows the distribution of the velocities in the direction of movement of the sensor for the 
tested samples. 
 

 
x, mm 

а) sample №1 
 

x, mm 
b) sample № 2 

 
x, mm 

c) sample № 4 
 

x, mm 
d) sample № 5 

 
x, mm 

e) sample № 6 

 

Fig.6 Longitudinal wave propagation velocities distribution along the length of the specimens. 

Table 2 shows the measured maximum and minimum values of the longitudinal velocities Cl, 
the average porosity P and the average velocity C., determined by measured 10 values along 
the length of the sample. 

 

Table 2 Porosity in % and measured ultrasonic velocities in testing samples. 

Sample № Cl max, m/s Cl min, m/s ΔCl, m/s P, % C, m/s 
1 4500 3700 800 25 4100 
2 4780 4250 400 25 4300 
4 4780 3800 520 25 4390 
5 4500 4100 980 25 4550 
6 4780 4100 650 15 4420 
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The dependence of the velocity of propagation of longitudinal waves on the porosity is 
presented in the literature and written as follow: 

C=C0.(1-α.p) (1) 
where C0 5850 m/s is the velocity of propagation of the ultrasonic wave in a material of ARMC 
iron, α - coefficient taking into account the structure and technology for the manufacture of the 
material. 
 
5. Conclusion 
 
The used experimental equipment complex allows mechanical movement of the sensor on the 
surface of the controlled object and obtaining the velocity distribution along the length of the 
sample in the direction of sound. Both imperfections and changes in the density of the material 
are registered. 
The obtained results are especially useful for the practice in order to optimize the pressing 
processes to obtain products with minimal changes in porosity. The measured average values 
of the velocity in the separate parts of the object give information about the strength 
characteristics. 
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Abstract 
The paper presents the results of complex research on low carbon steel S235. The research was carried out using 
electromagnetic methods, the Barkhausen noise method and a magnetic-acoustic emission method with the 
Multitest-MS10 equipment developed at the Institute of Mechanics (IMech) – Bulgarian Academy of Sciences 
(BAS). 
 
Keywords: Barkhausen noise, magnetic-acoustic emission method, mechanical stress strain. 
 
1. Introduction 
 
To assess the mechanical stresses (operating and residual) in ferromagnetic steels, non-
destructive testing methods are successfully used – ultrasonic (using bulk, surface, subsurface 
waves), eddy current, electromagnetic and others. The present work focuses on the use of 
electromagnetic methods. The basis of these measurements are the correlations between 
mechanical stresses, on the one hand, and the main magnetic characteristics of ferromagnetic 
materials (hysteresis dependences, differential magnetic permeability, coercive force, residual 
magnetic induction, magnetic permeability, the ratio of magnetic induction to coercive force) 
and others [1 ÷ 3, 8]. 
In recent years, a number of studies have appeared in the literature and suitable devices have 
been developed based on the relationship between the magnetic noise voltage of Barkhausen 
and the magneto-acoustic emission response of ferromagnetic materials from mechanical 
stresses [4, 5, 7]. 
The present work is dedicated to the complex use of these parameters and the developed device 
Multitest – MS 10 in IMech – BAS for evaluation of mechanical stress state in steel S235 [9]. 
 
2. Formation of magnetic structures under the action of mechanical 
deformations 
 
Theoretical and experimental dependences allow realizing successfully practical tasks for 
determination of the acting mechanical stresses in ferromagnetic materials. The physical basis 
is the formation of magnetic structures under the action of mechanical stresses. 
The basis of magnetoelastic effects is the phenomenon of magnetostriction. It occurs in the 
material when its temperature is lower than the Curie temperature for the material under the 
action of bulk energy, interatomic forces in the lattice, the energy of crystallographic 
anisotropy, the energy of magnetostrictive deformation and magnetoelastic energy. 



272 

The dependence of magnetostriction λ = Δl/l (relative resizing) depends on the magnetic field. 
At small values of the field strength λ increases, reaches maximum values and then decreases 
and changes its sign. For ARMCO iron, the values of λ are in the range from 0 to 5.10-6 and 
then to –5.10-6 [1]. 
Figure 1 shows the experimental dependences of λ on the mechanical tensile load for steel 45 
on the intensity of the magnetic field H [2]. 
 

 

Fig. 1 Dependence of λ and σ at different values of magnetic field strengths for steel 45. 

In most alloyed ferromagnetic steels the magnetostriction λ with increasing magnetic field 
strength H is positive, as maximum values are reached at a voltage of 150 – 200 A / cm. With 
increasing intensity of magnetic field H, λ decreases. From the dependences of Fig. 1 it follows 
that at higher values of H the dependence λ = F (σ) unambiguously decreases. 
The ferromagnetic material can be considered as a structure consisting of magnetic domains 
with 180 and 90 orientation of the walls. When the material is magnetized in the process of 
changing the magnetic field strength in the magnetic structure, the state of all domains changes. 
But only when the magnetization allows the inclusion in the magnetization process of 90 
domains occurs the appearance of magnetostrictive deformation. Conditions are created for 
generating acoustic waves. The magnetostrictive deformation of 180 domains is negligible. 
The field strength, respectively the magnetizing current in the coil, is called the critical field Hc 
or the current IК of occurrence of magneto-acoustic emission activity. When the tensile load is 
formed, a new magnetic structure is formed as the domains are oriented in the direction of the 
applied load. 
 
3. Measurable magnetic characteristics  
 
The following measurable characteristics are used in the work – average value of Barkhausen 
magneto-noise voltage U (NB), voltage proportional to the integrated value of magneto-
acoustic emission U (MAE) and critical value of magnetizing current IК at which the appearance 
of acoustic emission begins. The magnetic field strength H is uniquely determined by the 
magnetizing current IН and the parameters of the used magnetizing coil. 
Based on the research in [3 ÷ 7] the following dependences between the measurement 
characteristics, the magnetic properties of the materials and the experimental conditions can be 
presented. 
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3.1. Magneto-noise voltage  
 
In ferromagnetic material, the domain structure at zero magnetic moment (in the absence of 
external magnetic fields) is energetically powerful and corresponds to the minimum free 
energy. When a magnetic field is applied in the material, an abrupt re-magnetization of the 
domains or the cluster of them is observed. In steels, the duration of the induced signals in the 
measuring coil has of the order of 10-7 ÷ 10-8 s and depends on the thermal, structural and 
deformation state of the material. The volume of the pre-magnetized region is of the order of 
10-7 ÷ 10-8 mm3. 
The total induced electromotive force in the coil of the transducer from random and independent 
Barkhausen jumps occurring in the magnetizing volume of the object under the influence of an 
alternating magnetic field, taking into account the transverse state of materials is represented 
by the equation. 
 𝑈 = 𝑘. .∆  . . .  . 𝑒𝑥𝑝 − .𝜎 𝑟 . 𝑒𝑥𝑝 −𝑟/𝑟 𝑑𝑟,    (1) 
 
where k=dn/dr is the density of the jumps in a uniform magnetic field in a volume of thickness 
dr (a quantity that can be assumed in the first approximation of a constant), ∆Ф = 𝜇 .∆𝐽  . �̅�. 𝑠/2 . 𝑟 - change of the induction flow in the receiving coil with area 𝑠 when the 
average magnetic moment changes 𝜇 . 𝐽  . �̅� at a distance 𝑟 from the axis of the coil, �̅� – average 
volume of the pre-magnetized area, ∆𝐽  – change in magnetic saturation, 𝜎 𝑟  – a function that 
takes into account the influence of mechanical stresses in the material, 𝑟  – distance of the coil 
to a layer in the material from which the signal decreases exponential. 
 
3.2. Magneto-acoustical emission  
 
Assuming that the MAE measurement is performed at a given distance from the domain that 
creates the acoustic wave in [6, 7] the following dependence is proposed to describe the degree 
of deformation caused by a spontaneously deformed spherical domain with radius Rg 
 �⃗� 𝑟, 𝑡 = �⃗� 𝑟 + . . . �⃗� 𝑟, 𝑡  ,     (2) 
 
where 
 �⃗� 𝑟, 𝑡 = 𝜎 ⃗𝜇 −  𝑐𝑜𝑠 𝜔 . 𝑟𝑐 − 𝑐𝑜𝑠 𝜔 . 𝑟𝑐 + 𝑒⃗𝜆 + 2. 𝜇 . 𝑐𝑜𝑠 𝜔 . 𝑟𝑐 − 𝑐𝑜𝑠 𝜔 . 𝑟𝑐  −  ⃗ . 𝑐𝑜𝑠 𝜔 . − 𝑐𝑜𝑠 𝜔 . , 
 
where r is the distance from the domain on the transducer for registration of МАЕ, t – time, Rg 
– domain radius, 𝜔 - resonant oscillation frequency of the domain, ct and cl – transverse and 
longitudinal velocity of propagation of the elastic wave, µ – magnetic permeability, σr – internal 
mechanical stresses in the volume. 
The dimensions of the areas of spontaneous re-magnetization and emission of acoustic signals 
are 10-2 ÷ 10-6 mm3 and are significantly smaller than the length of the ultrasonic wave in the 
material. The domain as it deforms is a point source and the created acoustic field has a 
longitudinal and transverse component. 
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3.3. Critical field for excitation of magnetic acoustic emission signals  
 
A model for modeling a single signal of MAE is proposed. Each domain is surrounded by other 
domains, due to which it cannot acquire its spontaneous deformation during re-magnetization. 
It oscillates as generate signals in a certain frequency range, which are registered with an 
acoustic emission transducer. For a spherical shape of the domain, the critical value H of the 
voltage Hc (which is achieved at certain critical values of the magnetizing current IК in a 
magnetizing coil) is represented by the dependence [6, 8]. 
 𝐻 ≈  .. + . . д = 𝐻 + . . д ,                                               (3) 
 
where 𝑀  е magnetization per domain, 𝜆  – the magnetostriction of the domain material at 
saturation, σ – represents the cumulative action of internal mechanical stresses, γ – change in 
the limit energy density, µ0 – magnetic permeability of the air, 𝐻  – maximum value of the 
critical field, DД – domain diameter. 
It can be seen that the critical field HК depends on the magnetic characteristics of the material, 
the internal mechanical stresses σ, the magnetostriction of the material at saturation, change of 
the limit energy γ, the size of the domain. 
 
4. Test object 
 
The material from which the test specimens are made is low carbon steel grade S235, according 
to EN 10025. Disproportionate test specimens with dimensions 3,2 × 30 mm2 and initial 
measuring length 140 mm, according to EN ISO 6892- 1: 2009. The test specimens have 
suitable dimensions for the non-destructive testing. The test specimens are defect-free and of 
high roughness quality. The roughness is Ra ≈ 6.3 µm. 
 
5. Equipment. Methods. 
 
An upgraded universal test machine, model ZD 10 / 90 
with a working range of up to 100 kN, was used to 
create tensile stresses in the test specimens. The 
equipment has a control section with software for data 
collection, processing and analysis.The researches for 
determination of the magnetic-noise and magneto-
acoustic emission voltages generated in the samples 
were carried out using a developed device 
MULTITEST MS 010 [9], intended for complex 
magneto-noise and magnetic-acoustic emission 
control of ferromagnetic materials. Appearance of the 
equipment is presented in Fig.2. 
Noise voltage U (NB) is measured in the frequency 
range from 10 KHz to 100 KHz, limited by 
appropriately tuned filters. The U (MAE) is recorded 
using a Valen wideband acoustic emission transducer 
with a frequency band from 100 KHz to 450 KHz. The 
magnetizing current IН varies from 0 to 450 mA. 

 

Fig. 2. Equipment for complex  
non-destructive testing  
MULTITEST MS 010 

 



275 

6. Experimental Testing. 
 
The first stage of the study includes a classical uniaxial tensile test to fracture of the specimen, 
according to the requirements of standard EN ISO 6892. The test was performed at room 
temperature (232) ºC, and a deformation rate of 0.1 mm / s. The stress-strain diagram was 
constructed and the basic load curve of the specimens without testing with the Multitest-MS 
010 device was obtained. The elastic zone and the tensile strength were determined for the 
tested material. 
Non-destructive testing using the Multitest-MS 010 device was performed on the prepared 
samples. The transducer for generating and receiving magnetic-noise voltage is attached to the 
sample without contact medium, and the magnetic-acoustic transducer is attached as there is a 
layer of grease between the sample and the transducer. 
The information characteristics of the tests performed are: the average value of magnetic-noise 
voltage U (NB), magneto-acoustic emission U (MAE) and critical current in the magnetizing 
coil IК at which the recording of acoustic emission signals begins. 
Variable parameters in the tests performed are: mechanical stress stain  in MPa caused by 
uniaxial tensile load and magnetizing current IН for excitation of Barkhausen noise and 
magneto-acoustic emission. 
In magnetic tests, the test specimen is loaded with a gradually increasing force and a 
measurement is made after holding. The measurement is acquisition with step of loading 2.5 
kN. The measurements are performed only in the zone of elastic deformations befor the yield 
strength is reached until loading of 17 kN. 
 
7. Experimental results. 
 
The main dependence of the mechanical stress – deformation for the samples is shown in Fig.3. 
On it are determined, respectively, yield strength Re = 250 MPa and tensile strength Rm = 400 
MPa. 

 

Fig. 3. Tensile diagram for sample steel grade S235 

Numerous measurements of the magnetic noises U (NB) and magnetico-acoustical emission 
have been performed, when the mechanical stresses change, at different values of current and 
frequencie band for magnetization. The dependences of U (NB), U (MAE) and IК measured 
with the Multitest – MS 10 device are presented in Fig. 4, Fig. 5 and Fig. 6, respectively. 
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Фиг.4. Dependence of U (NB) in the tested samples on the magnetizing current IН in the sample without 
load  = 0 MPa and with load  = 175 MPa. 

The magnetizing current IН at which the change in voltage U (NB) reaches saturation is 400 
mA. 

 

Fig.5. Dependence of the voltage of magneto-acoustic emission U (MAE) in the tested samples on the 
change of the magnetizing current IН, without load   = 0 MPa and with load   = 175 MPa. 

If U (MAE) = 2% is assumed, it is observed that the beginning of the magnetic-acoustic activity 
begins to increase for an unloaded sample at IН = 43 mA, and for a loaded sample with  = 175 
MPa at IН = 90 mA. The magnetic-acoustic emission activity in the mechanically loaded 
samples is lower. 
The critical magnetizing current IК, at which the registration of MAE begins with an unloaded 
sample, is 43 mA, and the voltage U (MAE) is 2%. 
Dependence for U (MAE) at IН = 450 mA on the mechanical stresses  is presented in Fig.7. 
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Fig.6. Dependence of the critical magnetizing current IК at which the registration of U (MAE) starts at the 
level of 2% and 10% of the mechanical stresses  in the sample  

 

Fig.7. Dependence of the voltage U (MAE) of the magnetoacoustic emission, at magnetizing current IН = 
450 mA on the tensile stresses  in the tested sample. 

 
8. Conclusion 
 
The measurements performed with the Multitest-MS 010 device show that it is applicable for 
evaluation of mechanical stresses in ferromagnetic materials. 
The dependence of the average value of the magnetic noise voltage U (NB) on the magnetizing 
current is particularly pronounced for a magnetizing current up to 200 mA. 
The dependence of U (MAE) on the magnetizing current IН is close to linear, being particularly 
strongly influenced by the sample load. As the tensile stresses increase, U (MAE) decreases. 
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When the sample is loaded, the beginning of the acoustic signal curve (registration of magnetic-
acoustical emission) is registered at increased values of the magnetizing current IН relative to 
the unloaded sample. 
The dependence U (MAE) on the mechanical stresses  is practically linear at loads above 25 
MPa. 
It is recommended to use all three parameters – U (NB), U (MAE) and IН in the technical 
instruction for inspection of the mechanical stress state. 
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Abstract 
In the work, a technology for gravity casting of a cylinder head for an internal-combustion engine in a complex 
3D printed sand mold is presented. The technology has been optimized with the help of virtual casting. The ability 
to improve the yield strength at increased operating temperature by alloying with Ni, in appropriate proportions, 
of industrially used alloys of Al-Si-Cu-Mg system has been shown. 
It has been found that Ni alloying of these alloys leads, in the process of crystallization, to the extraction from the 
melt of Cu and Mg and their inclusion in intermetallic phases. As a result, the eutectic zone is partially or 
completely eliminated, which is a prerequisite for increasing the mechanical properties of these alloys, after 
homogenization and quenching at higher temperatures. 
 
Keywords: virtual casting, head of gasoline engine, gravity casting into 3D printed sand molds 
 
1. Introduction 
 
Cylinder heads for automobile engines are aluminum castings, the design and production of 
which are constantly evolving and improving [1]. They are the main part of internal combustion 
engines (ICE), the part that closes the volume of the “combustion chamber”, where the ignition 
and combustion of the fuel mixture, entered under high pressure, takes place. The cylinder head 
during fuel cycles in engines running at thousands of revolutions per minute is subjected to 
strong thermal and mechanical loads, regardless of the type of engine – diesel or gasoline. 
The thermo-mechanical stresses in the cylinder head are greatest in the areas of the valve 
bridges, where the risk of cracking during long-term operation is a major problem [2]. The 
photo of Fig. 1 shows the location of the risk zone between the valves on the cylinder head. 

 

Fig.1.Picture of a part of motor head with indication of the critical area 
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The general tendency for reducing the number of cylinders (downsizing) of mass-produced 
cars, and in particular the transition to 3-cylinder engines, only amplifying the tendency to 
increasing specific power rating, which has been steadily increasing from the eighties onwards, 
for the gasoline and diesel engines [3.4].  This increases the temperature and operating pressure 
of the cylinder heads. In this way, operating temperatures can reach or exceed 250°C in the 
combustion chamber area. 
In order for the cylinder heads to meet the new operating conditions (higher temperatures and 
pressures), manufacturers are obliged to increase the level of quality and in particular the limit 
of resistance to thermal fatigue. This can be achieved in different ways, the most important of 
which are the following: 

 by increasing quality (reduction of porosity and inclusions); 
 by improving the structure (improving the microstructure and reducing the values of 

SDAS (Secondary Dendrite Arms Spacing); 
 by selecting a suitable alloy, a suitable production process and heat treatment. 

Aluminum alloys, mainly from the Al-Si-Mg group (AlSi7Mg0.3), are used for casting cylinder 
heads, but in recent years they more and more often are replaced by alloys of Al-Si-Cu group, 
which allow the engine to operate at higher operating temperatures (~ 250°C). Primary 
aluminum alloys AlSi7MgCu0.5, AlSi8Cu3, AlSi7Cu3MnMg, AlSi7MgCuFeNi, AlSi9Cu1Mg 
are used, with low nickel content and copper content in the range from 0.5% to 3%, with 
improved mechanical properties and stable temperatures at elevated temperatures are used 
[2,5,6,7,8,9,10]. 
The introduction of complex cooling circuits makes the geometry of the cylinder heads 
increasingly complex. The inner zones are formed by assembling 6 to 8 cores, including at least: 
heart of the oil cavity, heart of the suction channel with two valves, heart of the exhaust channel 
also with two valves, core of the pump, lower heart of the water chamber, upper heart of the 
water chamber. The geometric accuracy of this assembly is a major problem in the casting of 
cylinder heads. 
 
2. Construction of 3D-printed sand mold for cylinder head casting and 
optimization of the technology by virtual casting 
 
The object of research in the present work is the casting of a 3-cylinder head for a gasoline 
engine, whose accurate geometry is obtained by gravity casting in sand molds. The sand mold 
is made entirely of 3D-printed sand elements. 
As the study progresses, it has been necessary to analyze different criteria for a choice of casting 
alloy, be compared several different aluminum alloys from the mentioned Al-Si-Cu group, 
knowing that the basic alloy is AlSi7Cu3Mg. 
It has been used a method for casting of aluminum casing parts with a complex inner surface. 
The parameters for casting and feeding have been in advance optimized by virtual casting, 
according to the criterion for the best density. 
Through the virtual optimization of the casting process, the number and the best location of the 
runners for    entering (from two places) of the melt into the casting have been determined. The 
location of the feeder heads, the filling parameters, the heart temperatures, the shape and the 
casting have been also determined. The performed optimization is shown on Fig. 2. 
On Fig. 2 (a) may be seen, shown in blue, the two points of the melt entrance. The metal passing 
through the one place is red, and through the other – light yellow, almost white. The color 
between light yellow and red correspond to a mixed melt from the two sources. 
Fig. 2 (b) shows a view of the density-optimized casting. The places where the density 
corresponds to 2.67 g/cm³ are transparent, and where defects are predicted, the size of these 
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defects is colored according to the scale shown on the right. A total of 3 zones with presumed 
defects were observed, two with 95% and one with 90% of the ideal density. 

a) b) 

Fig. 2.   Results of the made optimization 

Several basic rules are followed in the construction process. Fig. 3a illustrates one of the rules 
– there must be at least three favorably placed marks on each core and the center of gravity of 
this core must be in the triangle described between the three marks. This rule has been followed. 
Another rule, however, has not been observed – a large and thin part is left outside the area of 
the three supports. This critical part of the core is shaded in yellow in Fig. 3b. 
 

  

Fig. 3а. General view of the upper heart, placed in 
the mold with a numbering of the three marks 

Fig. 3b. Shaded part from the upper core, left 
without support point  

 
Upon a contact between the liquid metal and the core, mechanical stresses from the temperature 
differences occur. Additionally, due to the difference in density (the melt is denser than sand), 
the cores that are completely covered with metal tend to float up even during filling and also 
after the casting has solidified. The core heats up quickly, especially when it is fine and thin, 
the binder softens from the rise in temperature and tends to “slide” in the direction of the effort. 
The dimensional accuracy of this part, at such moments, cannot be guaranteed because a risk 
of deformation. 
Where a mark necessary for the functional purpose of the channel formed by the casting core 
cannot be located, it is necessary to provide additional technical solutions to remove the 
obstacles, even if they prove to be more difficult or more expensive. In conventional 
technology, this problem is known and is solved by using metal fittings inside the core box, just 
before the core is made. In the case of 3D-printed segments, reinforcement is currently 
impossible. 
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One solution to avoid this risk of deformation is to use more durable materials. The cores 
forming the water cooling (upper and lower) are made and tested from two different 3D printed 
materials, called FDB-process and PDB-process. The main difference between these two 
processes is the binder. On Fig. 4 are shown photos of the two cores printed by a PDB process. 
The cores printed by the FDB process are already illustrated on Fig.3. Apart from the obvious 
difference in the color of the sand elements for each process, there is also a difference in the 
bending strength presented in Table 1. 

Table 1. Bending strength at FDB and PDF process 

Process Bending strength 
FDB (Furan Direct Binding) >220 N/cm² 
PDB (Phenol Direct Binding) >250 – 500 N/cm² 

 

 
а)core for lower cooling 

 
б)core for upper cooling 

Fig.4. 3D-printed cores at PDB – process, placed in a mold for casting of a motor head 

If the cores from both materials are deformed, there is another technical solution: fixing the 
hearts with the two types of cooling to each other in several places with aluminum brackets in 
a special shape. The installation of the brackets must be carried out after the installation of the 
cores for the suction and exhaust channels. Fig. 5 shows an example of the described fixation 
of the upper core in three points in order to counteract and avoid unwanted lifting of the core. 
During the filling and crystallization, the aluminum brackets will support the upper core at the 
initially planned location. After a few minutes as the crystallization progresses, the aluminum 
casting becomes hard enough and the deformation of the core becomes more difficult. 
It is known that the crystallization interval of the alloys from Al-Si-Cu-Mg group is more than 
100°C and depends on the chemical composition of the main alloying elements, mainly silicon 
and copper [11]. 
It is also known [1,2,7,9] that the refined microstructure with SDAS ~ 20 µm has better fatigue 
crack resistance compared to the structure with SDAS ~ 50 µm. To avoid any possible defect 
causing cracking, the inner surfaces of the motor heads must be machined to a high smoothness 
(polished). It follows that the operating surfaces should have a tolerance for a machining and 
the future operating surface is located inside the casting, at best 2-3 mm from the surface in 
consideration. 
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Fig. 5. Upper and lower core fixing with special aluminum brackets: left – top view; right – side view of 
the three brackets 

Stack filling of the area near the cylinders is preferred to a filling from the bottom by flushing 
[12]. 
Taking into account these factors, simulation at the following initial parameters has been made: 
temperature of the melt Tm= 730°С; sand elements temperature – 21°С, temperature of metal 
coolers under the places for cylinders, before the beginning of the casting – 21°С, time for 
casting – 20 s, simultaneously through the two foreseen runners. 
On the following Fig. 6 is shown the temperature field of the experimental casting, during 
crystallization, 2 minutes after the end of the filling. View from the bottom presents the 
temperature of the casting surface, close to the future operating surface of the combustion 
chambers of cylinders. The solidus temperature of the AlSi7Cu3Mg alloy is approximately 
498°C. 

 

Fig. 6. Temperature of the lower part of the motor head casting, 120s after casting 

Comparing the color of the casting in the area of the cylinders with the color scale, can be noted 
that partial solidification has begun, which is uniform for all three cylinder zones, but after 120 
seconds there is no point or zone where the crystallization has ended.  Even in the coldest zone, 
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the temperature of about 30°C to complete the “liquidus – solidus” transition is not still   
reached. The duration of this transition has been extended for the following reasons: 

 after 120 seconds the sand elements of the mould heat up considerably, as well as the 
metal coolers. 

 feeder heads located above the feeding areas are still kept too hot and carry a lot of 
heat. This heat reduces the cooling gradient and further slows down   temperature drop 
of the test surface. 

 
3. Possibilities for influencing on the structure and properties of the alloys 
of Al-Si-Cu-Mg group by additional alloying with Ni 
 
It is known that motor head castings are subjected to T6 heat treatment and it is believed that a 
higher homogenization temperature can increase the mechanical parameters. The question 
arises whether it is possible to achieve another phase equilibrium at a higher temperature of 
final solidification (solidus), which to improve the mechanical parameters at elevated 
temperatures (in the range of 250°C-300°C). 
It is proved that for each alloy there is a correlation between the microstructural parameters ( in 
particular SDAS) and the cooling time (or cooling rate). 
Some guidelines in this direction is given by the results obtained in the study[11] of alloys of 
the Al-Si-Cu group, alloyed with nickel, where it was found that the presence of nickel in these 
alloys has a retarding effect on the kinetics of Al α-solid solution and Al-Si eutectic. 
To study the possibilities for the influence of Ni on the structure and properties of alloys from 
the Al-Si-Cu-Mg system, 5 different alloys were studied. 
AlSi7Cu3Mg alloy (EN AC-46300) was chosen as a first basic composition, in the second 
composition to the first composition nickel in the content of 0.6 ÷ 0.9% was added;  in the third 
composition in addition to nickel (0.6 ÷ 0.9%) 0.1% zirconium was added. For comparison, two 
more alloys were studied: AlSi5Cu3Mg alloys (EN AC-45100) and one eutectic piston alloy 
AlSi12CuNiMg (EN AC-48000). 
The study was conducted with the program “Thermo-Calc Software – Computational Materials 
Engineering”. This is software that allows metallurgists by calculating the free enthalpy (Gibbs 
energy) to predict the various thermo-physical properties of metal alloys in equilibrium (phases 
present, liquidus and solidus temperature, etc.). This digital tool can be used to optimize alloys 
or develop new alloys, limiting the subsequent experiments and focusing only on elements that 
are likely to have a significant impact on the desired properties. 
The thermodynamic calculation approach consists in minimizing the Gibbs energy in order to 
be characterized a system in equilibrium. To this purpose, Thermo-Calc uses the Calphad 
approach (computer connection of phase diagrams and thermo chemistry), which allows to take 
into account the interactions between chemical composition, temperature and pressure and to 
determine the phases present in many double and triple systems, then it is possible they to be 
extrapolated to complex systems [13]. 
The calculated results for three different temperatures 20°C, 250°C and 300°C are presented in 
three radar-type graphs (Figures 7, 8 and 9). 
The use of radar graphics easily marks the significant differences between different groups of 
alloys. In the four sub-eutectic alloys, maximum amounts of the reinforcing double phase Al2Cu 
are observed. In the case of the AlSi12CuNiMg alloy, the Al2Cu phase is minimal. Instead, the 
complex quadruple phase Q dominates (Al5Cu2Mg8Si6, Al3Cu2Mg9Si7, and Al4Cu2Mg8Si7). 
As an be seen, this phase absorbs almost the entire amount of copper and nickel is present only 
in the aluminum-nickel (Al3Ni) double phase. 
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Fig. 7. Graphical representation of the content of six reinforcing intermetallic phases, present in the 5 
investigated alloys at room temperature 20°C. 

 

Fig. 8. Graphical representation of the content of six reinforcing intermetallic phases, present in the 5 
investigated alloys at room temperature 250°C. 

 

Fig. 9. Graphical representation of the content of six reinforcing intermetallic phases, present in the 5 
investigated alloys at room temperature 300°C. 
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The precipitated phases presented in Fig. 8 and Fig. 9 are very similar in shape and quantity, 
which shows that at both temperatures, the strengthening is due to the same phases in all five 
alloys. 

 For the eutectic alloy AlSi12CuNiMg these are the quadruple complex phase Q 
(Al5Cu2Mg8Si6, Al3Cu2Mg9Si7, Al4Cu2Mg8Si7), the double phase Al3Ni, the triple 
phase Al9Fe2Si2. These are exactly the same 3 phases, dominating at room temperature 
20°C. 

 For the two hypoeutectic alloys without nickel AlSi5Cu3MgTi and AlSi7Cu3MgTi, 
the same strengthening phases dominate as at room temperature – the double phase 
Al2Cu, the quadruple phase Q (Al5Cu2Mg8Si6, Al3Cu2Mg9Si7, Al4Cu2Mg8Si7) and the 
triple phase Al9Fe2Si2.The essential differences are that the small amount of nickel, 
instead of being in the Al2Ni double phase, here is in the Al7Cu4Ni triple phase. Thus, 
in this alloy, although dominant, the quantity of the double phase Al2Cu is 20-30% 
less than at room temperature. 

 For the other two nickel-containing hypoeutectic alloys – AlSi7Cu3NiMgTi and 
AlSi7Cu3NiMgTiZr – significantly larger changes occur. The dual phase Al2Cu is not 
presented or is weakly represented in a minimal quantity. Its first place is occupied by 
the triple phase Al7Cu4Ni, with almost the same dominant amount. On Fig. 8 and Fig. 
9, this strengthening phase is shown in blue. The other two strengthening phases 
represented at 20°C – the quadruple complex phase Q (Al5Cu2Mg8Si6, Al3Cu2Mg9Si7, 
Al4Cu2Mg8Si7) and the triple phase Al9Fe2Si2 are preserved at both elevated 
temperatures 250°C and 300°C. 

 The results of Fig. 8 and Fig. 9 confirm that the presence of Ni in Al-Si-Cu-Mg alloys 
consumes a significant amount of Cu to form AlCuNi precipitations, instead of the 
Al2Cu phase. 

 The precipitations found in the AlSi7Cu3NiMgTi and AlSi7Cu3NiMgTiZr alloys at 
elevated temperatures of 250°C and 300°C are of the strengthening Al7Cu4Ni triple 
phase. 

On the Fig. 10 are shown seven crystallization curves at slow cooling of four alloys from the 
considered Al-Si-Cu-Mg group (three of the curves are duplicated). Temperature measurements 
are performed sequentially: first measurement with AlSi7Cu0.5Mg alloy; immediately after the 
first measurement, up to 3% copper is added to the same alloy and 2 measurements are made; 
then 0.5% nickel is added and 2 new measurements are made; the last two measurements are 
made after the addition of another 0.5% nickel to reach 1% Ni.  

 

Fig. 10. Crystallization curves at slow cooling of four alloys from the Al-Si-Cu-Mg group 
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It can be seen that three of the curves do not have at 498°C a straight section – the 
AlSi7Cu0.5Mg alloy curve and the two curves for the AlSi7Cu3NiMgTi alloy. This suggests 
that there is no quadruple eutectic in the AlSi7Cu0.5Mg and AlSi7Cu3NiMgTi alloys, as in the 
first case there is not enough copper, and in the second case the copper is depleted with the 
formation of the triple intermetallic Al7Cu4Ni before the alloy cools to this temperature. 
 
On Fig. 11 are shown the results of a yield strength study (Rp02) at test temperatures of 20, 250 
and 300°C for AlSi7Cu3Mg alloy, additionally alloyed with Ni and Zr. The results were 
compared with literature data [14, 15] for Rp02 of AlSi5Cu3 and AlSi12Cu4NiMg alloys in the 
T6 condition. 

 

Fig.11. Comparison of the yield strength Rp02 [MPa] of AlSi5Cu3, AlSi12Cu4NiMg  
and AlSi7Cu3NiMgTiZr alloys at different test temperatures 

 
It can be seen that at a temperature of 250°C and 300°C after alloying with Ni and Zr, the 
AlSi7Cu3Mg alloy has significantly higher values of the yield strength than the control alloys. 
 
4. Conclusions 
 
1. Technology for gravity casting in 3D printed mold of a cylinder head for a car engine is 

presented and optimized in design and technological terms. 
2. Possibility to increase the operating temperature, by alloying with Ni, of the standardly used 

for casting of cylinder heads alloys from Al-Si-Cu-Mg system is considered. 
3. Equilibrium crystallization curves of AlSi7Cu3Mg alloy, additionally alloyed with Ni, 

allow us to assume that in this alloy after 530°С, the quaternary eutectic cannot be formed, 
because the excess copper in the melt is already completely consumed by the peritectic 
reaction in the formation of the Al7Cu4Ni phase, which would lead to an increase in the 
solidus temperature. 

4. It has been found that the addition of nickel to the alloys of Al-Si-Cu-Mg group, in 
controlled proportions with the copper content, forms suitable strengthening phases, stable 
at elevated operating temperatures in the range of 250°C -300°C. 
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Abstract 
This article presents the complete process of non-destructive testing of 145 pouring reinforced concrete piles to 
establish and assess their integrity and length by applying the TRM (Transient Response Method). All stages of 
the study procedure are shown – minimum requirements and sample preparation, testing, analysis and evaluation 
of the results through the software of the specialized device TDR-2 Pile Analyzer. Some specific features of its 
practical application for identifying possible defects in this type of piles are presented, with the corresponding 
limitations and possible problems related to the diversity of geometry, age of concrete and test conditions of the 
elements, engineering and geological conditions of the terrain and implementation technology. The combination 
of the method with ultrasonic testing of the pilots provides additional information and an opportunity for a 
comprehensive assessment of their quality of performance. 
 
Keywords: reinforced concrete piles, defects, non-destructive testing, short-term dynamic reflection, pulsed 
ultrasonic method 
 

Особености при безразрушителното изпитване 
на интегритета на стоманобетонните пилоти 

на новостроящата се сграда „АЙТАУЪР“ в София 
 

Димитър ДИМОВ, Константин ВЕЛИНОВ 
 
1. Въведение  

Представените изпитвания са проведени в периода от 08.03.2019г. до 13.06.2019г., 
за установяване на интегритета на общо 145бр. изливни стоманобетонни пилоти с 
диаметри 1080мм и 1200мм, и дължини по 15м, 25м, 30м и 34м, изпълнени на 
новостроящата се мултифункционална сграда с търговски комплекс, хотел и подземни 
гаражи – АЙТАУЪР в м. „Солни пазар“, р-н „Триадица“, София (фотоси 1 и 2).  

Главната цел беше да се извършва поетапна оценка на еднородността и дължината 
на пилотите по безразрушителен метод, с оглед постепенния напредък на строителните 
работи по фундирането на сградата (фотос 1). Във връзка с това изпитването на пилотите 
се провеждаше на отделни групи, в зависимост от готовността им, като за всяка от 
групите се извършваше: 

 Първоначален технически оглед на място и набелязване на достъпните и годни 
за безразрушително изпитване пилоти; 

 Подготовка и провеждане на предварително повърхностно ултразвуково 
прозвучаване на пилотите за установяване на действителната скорост на 
ултразвука в бетона; 

 Подготовка и провеждане на ултразвуково „ударно“ изпитване за установяване 
на целостта и дължината на набелязаните пилоти; 

 Анализ на резултатите, заключение и препоръки. 
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Фотоси 1 и 2. Състояние на строежа на сградата през м.02.2019г. (ляво) и сега (дясно) 

 

Фиг. 3. Разположение на пилотите под фундаментната плоча на сградата 

Характерни за изпитваните пилоти са следните по-важни особености: 
(1) Значителният брой – над 250бр., и голямото им разнообразие – четири вида 

дължини (15м, 25м, 30м и 34м) и два вида диаметри (1080мм и 1200мм) – фиг. 3; 
(2) Значителни различия във възрастта на бетона при провеждане на изпитванията 

им, от 55 до 281 дни, продиктувани от различния напредък и технологичните 
особености на строителните работи (фотоси 4 и 5); 

(3) Различно състояние и нива на горните части на пилотите, изискващи различна 
доработка, като: доизграждане (доливане) на по-ниските или премахване на по-
високите им части; 

(4) Различия и на геоложките пластове по дължина (в дълбочина) на пилотите 
предвид двукратните на места различия в тяхната дължина; 
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(5) Значително променливи климатични условия при изпълнението на пилотите (от 
30.08.2018г. до 20.12.2018г.), както и при тяхното изпитване (от 13.02.2019г. до 
07.06.2019г.), обусловени от продължителността на съответните периоди. 

Цитираните по-горе особености влияят съществено върху общото техническо 
състояние на изпитваните пилоти и могат да повлияят негативно върху достоверността 
на резултатите от провежданите тестове за техния интегритет, ако не бъдат правилно 
обхванати и отчетени с подходящо избрана методика на безразрушителен контрол и 
задълбочени анализи и правилна интерпретация на опитните данни.  

   

Фотоси 4 и 5. Състояние на строителните работи в началния период на БК на пилотите през 
м.02.2019г. (ляво) и в края през м.06.2019г. (дясно) 

 
2. Особености на възприетата методика 
 
2.1. Подготовка на пилотите за изпитване 

След „скъсяване“ на по-високите от проектното ниво горни части на пилотите, 
челната им повърхност се обработва със шмиргел и шкурка съгласно стандарта [5] поне 
в две зони: централна и странична, отстоящи една от друга на около 300мм, с диаметри 
минимум по 100мм, с равни и гладки плоскости (фотос 6). 

   

Фотоси 6 и 7. Повърхностна обработка (ляво) и маркиране на мерните бази (дясно) 

Важен момент от предварителната подготовка се оказа и маркирането на мерните 
бази за повърхностното прозвучаване за определяне на скоростта на УЗ в бетона (фотос 
7). Съобразно състоянието на горната челна повърхност на пилотите, скъсяването на 
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които се извършваше с хидравличен чук, при някои от тях се налагаше двете зони да са 
на различни нива или между тях да има неравности, което оказва известно влияние на 
повърхностното им прозвучаване и наложи прилагане на допълнителни корекции. 
 
2.2. Предварително определяне скоростта на разпространение на УЗ в бетона 

В настоящото изследване, въз основа на предварително (помощно) едностранно 
(повърхностно) прозвучаване за всеки от набелязаните пилоти са определени опитно 
конкретните времена и скорости на прозвучаване – фотоси 8 и 9.  

   

Фотоси 8 и 9. Едностранно повърхностно прозвучаване (ляво) и калибриране на УЗ апарат (дясно) 

 

 

фиг. 10 и 11.. Графики на затихване на предаваната енергия (амплитуди на трептене) без и с 
проявени микропукнатини на бетона в главите на пилотите 

Прозвучаването е проведено с ултразвуков апарат Ultrasonic pulse analyzer, 
съгласно утвърдени практики [2, 3, 4] и в съответствие с БДС EN 12504-4:2005 [1]. 
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Прилаганият метод има възможности за анализ на честотния спектър чрез 
трансформации на Fourier (алгоритъм FFT) с цел за определяне на естествената честота 
на ултразвуковия импулс, предаван през материала. Тази функция е подходяща за 
изследване на разпространението на импулса и дава индикации за възможни кухини, 
деламинации при многослойни елементи или подобни нехомогенности. 

Много често само времето за преминаване не е достатъчно, за да се идентифицират 
малки повреди, например микро пукнатини на бетона или малки каверни при контакта с 
композитни материали, затова уредът измерва и затихването на предаваната енергия, 
като се обработват по подходящ начин записаните форми на ултразвуковата вълна (фиг. 
10 и 11). 
 
2.3. Основно изпитване по метода на „краткотрайно динамично отражение“ 

Изпитването е проведено по метода „Transient Dynamic Response“ с ултразвуков 
анализатор Pile Integrity Test System TDR-2 на „Testconsult“ Ltd. UK [6] (фотоси 12 и 13).  

Системата включва два основни елемента: модул за приемане на данните от 
изпитването и софтуерен пакет базиран на Windows (за прехвърляне и интерпретиране 
на данните и изготвяне на протокола с резултатите от изпитването), с название ТРАР 
(Testconsult Pile Analysis Program) [6]. 

При изпитването е използвана предварително установената средна скорост на 
ултразвуковата вълна в бетона на всеки отделен пилот С в m/s, поради значителните 
различия във възрастта им, от 55 до 281 дни, които могат да доведат до надвишаване на 
допустимия толеранс на динамичния модул на бетона Еb, din от ±10%, а с това и на 
точността от ±5%, за определяне на дължините им.  

Изследването на интегритета е проведено в съответствие с D 5882-07 [5] Standard 
Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations. 

   

Фотоси 12 и 13. Моменти от изпитване на интегритета на пилотите с TDR-2 анализатор 

 
2.4. Методика на анализиране 

Съобразно възприетата методика от 2007г. на германската общност по геотехника 
(схема на Кирш/Клингмюлер за оценка на целостта на пилоти), пилотите се разделят на 
показаните в табл. 1 пет класа, въз основа на анализ на двата вида графики (фиг. 14). 

Таблица 1. Класове по еднородност на стоманобетонни пилоти 

Клас Оценъчни критерии 
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А1 Пилотът притежава нормална цялост и еднородност 
А2 Наличие само на позитивни отклонения от нормалната цялост и еднородност 
А3 Незначително намаление на качеството вследствие на малки отрицателни 

отклонения 
В Значително намаление на качеството вследствие на големи отрицателни 

отклонения 
0 Измереният сигнал не подлежи на оценка 

 

 

Фиг. 14 Акустически графики на отразената (честота и отразеното време) от изпитване на пилот 
Р064 с TDR-2 анализатора 

 
2.5. Фактори на влияние 
2.5.1. Влияние на инженерно-геоложките условия 
(1) Непрекъснатата цялост на пилота и относително близките характеристики на почвите 
по дължината му, позволяват УЗ вълни да се разпространяват нормално и да получи ясно 
отражение от неговия връх (фотос 15)  
(2) Пълното затихване/разсейване/дисипиране на сигнала води до невъзможност за 
отражение на вълната от върха на пилота – при пилоти в твърди глини или скали. В този 
случай може единствено да се определи еднородността на пилотите на база индикациите 
за изменения на импеданса – наличие на високи пикове в графиките. 
(3) Наличието на почви с различни характеристики по дължина на пилота ще генерира 
частично отражение на вълната и отслабване на сигнала, който ще достигне до неговия 
връх без „пик“, като по този начин интерпретацията на резултатите се затруднява. 
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Фотос 15. Нормално отражение на УЗ вълна при почви с близки характеристики и ясно отражение 
от върха на пилота 

 
2.5.2. Влияние на технологията на изпълнение и подготовка на пилотите 
(1) Премахването на бентонита и отстраняването на негодната горна част на пилотите, 
може да доведе до микропукнатини в главата на пилота и невъзможност за нормално 
разпространение на сигнала. 
(2) Отстраняването на негодната част в повечето случаи е трудно и отнема значително 
време за подготовка и осигуряване на гладка повърхност за акселерометъра, осезателите 
и тестовия чук (фотос 16). 
(3) Повърхността също така трябва да е суха, обезпрашена и с достатъчна площ за 
правилното поставяне на двата елемента на апаратурата (фотос 16). 

 

Фотос 16. Изисквания на стандарта [5] към подготовката и изпълнението на изпитването за 
интегритет 

 
2.5.3. Влияние на геометрията на пилотите 
(1) Степента на затихване на сигнала е функция на диаметъра на пилота и неговата 
дължина, като при големи отношения дължина/диаметър около и над 25:1, се получава 
пълно дисипиране на вълната и липса на отражение от върха (фотос 17). 
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Фотос 17. Пълно дисипиране на вълната и липса на отражение от върха на Р126 със съотношение 
на дължина/диаметър 25 (30/1,2м) 

 
3. Обобщени резултати и анализ 
(1) От проведените подробни анализи на получените количествени и качествени 
резултати и графики, е видно че измерените дължини (дълбочини) на повечето от 
изследваните пилоти са около проектните или в допустимия толеранс от около ±5%. 
Само на 5бр. пилоти дължините са по-малки от проектната дължина с до 9,4% (P214). 
(2) Причина за редуващите се увеличения и намаления на импеданса по дължината на 
пилотите, както и установените по-ниски динамични коравини и еднородност спрямо 
нормалните средни стойности са главно наличията на незначителни отрицателни 
отклонения в напречните сечения и еднородността на бетона. 
(3) В Таблица 2 да дадени обобщените резултати от изпитванията на пилотите с тяхната 
класификация по отношение на качеството на изпълнение съгласно представената 
система на Klingmuller/Kirsch от Таблица 1. 
(4) Средната стойност на еднородността на част от изследваните пилоти е незначително 
по-ниска от нормалните граници, а дължината им – незначително по-малка от 
проектната, и те се категоризират в клас А3, а останалите – с положителни отклонения 
на дължините и приблизително нормални стойности на динамична коравина и 
еднородност – в клас А2. Общият брой пилоти попадащи в категория А (класове А1, А2 
и А3) е 135бр. 
(5) Пилотите с нарушен интегритет, класифицирани в клас В, са 9бр. При тях се 
наблюдава значително увеличение на импеданса (прекъсване на някои техни напречни 
сечения около и над 50%), което не позволява определяне на пълната им дължина. 
(6) При 1бр. пилот (Р120) качеството на сигнала е много лошо поради, наличие на 
пукнатини в горната част на пилота и измереният сигнал не подлежи на смислова оценка 
Този пилот се класифицира в клас 0. 
(7) Неотговарящи на проектните изисквания са 10бр, или 6,9% от изпитаните общо 
145бр. пилоти. 
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Таблица 2. Обобщени резултати за типа и класификацията на изпитаните пилоти 

Дата 
15m 25m 30m 34m Общо 

A B A B A B (0) A B  
13.02.2019г. - - 11 - 1 - 1 - 13 
18.02.2019г. - - 4 1112 1 (1)120 2 - 9 
21.02.2019г. - - 4 - 1 - 9 1260 15 
05.03.2019г. - - 3 1075 1 1122 12 1172 19 
11.03.2019г. - - 2 - 2 - 19 1179 24 
18.03.2019г. - - - - 1 - 6 - 7 
22.03.2019г. 6 - 2 - - - - - 8 
29.03.2019г. 4 - 1 - - - 9 - 14 
05.04.2019г. 1 - 3 - 3 3127, 132, 137 - - 10 
29.05.2019г. 7 - - - - - - - 7 
01.06.2019г. 7 - - - - - - - 7 
07.06.2019г. 12 - - - - - - - 12 
Всичко 37бр. - 30бр. 2бр. 10бр. 5бр. 58бр. 3бр. 145бр. 

 
4. Изводи и заключения 
(1) Класифицираните в клас А 135бр. пилоти, може да се приеме, че отговарят на 
проектните изисквания, защото тяхната дължина, непрекъснатост (цялост) и 
равномерност (еднородност) на напречните сечения по цялата им дължина са в 
допустими толеранси от ±5%. Някои от тях имат незначително намаление на качеството, 
а всички останали са само с позитивни отклонения от нормалната цялост и еднородност. 
Тези с малко по-значително отклонение в проектната дължина, до 10%, но с 
равномерност на напречното сечение около и малко под нормалните граници също може 
да се приеме, че отговарят на проектните изисквания. 
(2) За някои пилоти не можа да се определи скоростта на разпространение на УЗ вълни 
поради наличието на микропукнатини в горната част на пилота вследствие на 
механичната работа при изравняване (скъсяване) на главите им. 
(3) При малка част от изпитаните пилоти се наблюдава заглушен сигнал без индикации 
за значителни изменения на импеданса, като пълната им дължина не можа да се потвърди 
еднозначно, но липсата на високи нива на пикове потвърди нормалната им еднородност. 
Този тип графики е често срещан при големи отношения дължина/диаметър в порядъка 
около и над 25:1. 
(4) Проведеното предварително изпитване за определяне скоростта на УЗ във всеки 
пилот, позволи целостта (интегритета) им, да бъдат определяни според напредъка на 
СМР, което до голяма степен гарантира качеството и срочното изграждане на целия 
строеж. 
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Abstract 
The purpose of the methodology is to establish the technological capabilities of the method for dredging the Black 
Sea bottom using the methods of experimental planning and mathematical statistics to optimize the regime 
parameters experimentally and create new methods and tools to increase process productivity of dredging. 
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Експериментално-статистическо изследване производителност на 
драгиране на дъното на Черно море 

 
Красимира ВАНГЕЛОВА 

 
1. Увод 
 

Процесът на драгиране на дъното на Черно море се нуждае от допълнителни 
изследвания, които да уточнят технологичните му възможности. Това може да се 
осъществи по експериментален път като се използват методите за планиране на 
експеримента и математическата статистика, със заложен нормален закон на 
разпределение. 

Решаването на задачите на изследването е свързано с предварителното изучаване 
на възможностите за целенасочено изменение на производителността на драгиране след 
драгиране на дъното на Черно море в зависимост от главните променливи, управляващи 
процеса – вида на материала на дъното, който се драгира, дълбочината на драгиране и 
обема на кофата. Всичко това изисква голям обем от изследвания, за да се установи 
връзката между променливите, управляващи процеса на драгиране на дъното на Черно 
море. 

Анализът на литературните данни показва, че в настоящия момент няма достатъчно 
данни за построяването на аналитичен модел поради наличието на нелинейни 
зависимости между компонентите на изследваната система. Това налага използването на 
статистико-експериментален подход за разкриване на реалните реакции на изследваната 
система чрез насочени и точно определени предварително планирани въздействия. 
Всичко това включва следните основни етапи [1,2,3,4,5]: 

 избор на достатъчно значими, оценяващо резултативни технологични фактори 
(независими променливи величини) с ясна физична интерпретация и 
определящи поведението (реакцията, отклика) на изследвания обект и процес и 
областта на тяхното изменение; 

 определяне на изходен параметър (отклик); 
 избор на методики за изследване, изпитване и създаване на критерии за оценка 

на факторите, влияещи на процеса на драгиране на дъното на Черно море; 
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 избор на планиране на експерименталното изследване; 
 избор на схема на експеримента, експериментална уредба и схема на 

измерванията и регистрацията им; 
 провеждане на експерименталните изследвания; 
 статистическа обработка на получените данни и съставяне на регресионен 

модел; 
 оптимизиране параметрите на модела; 
 графичен анализ на регресионния модел. 

 
2. Теоретична постановка 
 

За извършването на експерименти, които в максимална степен да се доближат до 
реалните възможности на драгиране на дъното и драги за осъществяването им, е 
необходимо да се наблюдават някои характеристики на изследваните обекти като: 
управляемост и степен на възпроизводимост на резултатите. 

Обектът е управляем, ако може да бъде приведен в кое да е от неговите състояния, 
при това поддържано с определена точност определено време. Това му качество 
позволява да се провеждат „активни“ експерименти. Машините притежават 
необходимата характеристика „управляемост“, което означава, че системата ѝ за 
управление позволява лесно, бързо и точно да се настройва на определени режими на 
работа, поддържайки ги с необходимата точност продължително време. 

Степента на възпроизводимост на резултатите е друго важно свойство на обекта. 
За оценяването му е необходимо да бъдат проведени серия паралелни експерименти при 
едно и също състояние на драгата, но в различни моменти от време. Продължителната 
подготовка на машината за експериментална работа и провеждането на експеримента 
показват, че тя отговаря и на това изискване, но, за да се анулира влиянието на 
систематични грешки, свързани с реда на провеждане на експериментите, поредният им 
номер се подбира като случайно число. 

 
2.1. Избор на план на експеримента 

Планирането на експеримента е процедура за избор на броя и условията на 
провеждане на опитите, необходими и достатъчни за решаване на поставената задача с 
исканата точност. Основните предимства на активния експеримент са [1,2,3,4,5]: 

 минимизация на общия брой опити; 
 избор на ясни логически обосновани процедури изпълнявани последователно от 

експериментатора при провеждане на изследванията; 
 използване на математически апарат, формализиращ много от действията на 

експеримента; 
 едновременно вариране на всички променливи и оптимално използване на 

факторното пространство; 
 организиране на експеримента по такъв начин, че да се изпълнят много от 

изходните предпоставки на регресионния анализ; 
 получаването на математически модели, имащи в някакъв смисъл по-добри 

свойства, в сравнение с моделите, построени въз основа на пасивния 
експеримент; 

 рандомизиране условията на опитите, т.е. превръщане на многото пречещи 
фактори в случайни величини; 

 оценка на експеримента на неопределеност, свързан с експеримента, който дава 
възможност да се съпоставят резултатите, получени от други изследователи. 
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Поведението на изследвания процес (обект) почасова производителност на 
драгиране и параметрите на драгиране на дъното на Черно море, зависят обикновено от 
много променливи величини. Понякога не сме в състояние да посочим всички 
променливи, оказващи въздействие на обекта. Затова се отделят най-важните входни 
фактори (независимите променливи), които се изменят и контролират по време на 
експеримента, а останалите се приемат за постоянни или въобще не се контролират. 

Един от критериите за оптималност на плановете може да бъде броят на опитите в 
тях. В по-голяма част от случаите експериментаторите се стремят броят на опитите да 
бъде колкото може по-малък. Един от най-икономичните по брой на опитите планове са 
предложени от Хартли, Рехтшафнер. Оказва се, че може да се поставят планове броят на 
опитите който е или равен на броя на коефициентите в модела или малко по-голям 
[1,2,3,4,5]. 

Структурата на информационната матрица и матрицата на грешките за планове е 
анализирана подробно. Оказва се, че в информационната матрица може да се появят 
различно от нула нечетни моменти. В резултат на това такива планове се оказват 
несиметрични. 
 
2.2. Входни величини (фактори) 

Поведението на изследвания обект зависи от много променливи величини. В такъв 
случай се отделят най-важните от тях, които могат да се изменят и контролират в хода 
на експеримента, а останалите се приемат за постоянни или въобще не се контролират 
[1,2,3,4,5]. 

Най-общите изисквания към изменяемите и контролируеми от експериментатора 
променливи величини – т.нар. фактори, са следните: 

 независимост – всеки един от факторите да може да бъде установен на 
предварително зададена стойност, без това да влияе върху стойностите на 
другите фактори; 

 съвместимост – всяка комбинация от стойности на избраните за вариране 
фактори да може да доведе до реална физическа реакция (отклик) на изследвания 
обект. 

Броят и видът на избраните при изследването фактори зависи от естеството на 
задачата и възможностите за експериментиране. Обикновено при неавтоматизиран 
експеримент, броят на факторите е между 3 и 10. Трябва също така да се има предвид, че 
увеличаването броя на факторите води до още по-голямо увеличаване количеството на 
опитите, при което съществува опасност от засилване влиянието на неконтролируемите 
променливи (случайни смущения, материали и др.). 

За входни величини са избрани технологичните параметри на процеса: обем на 
кофата Vk, m3, твърдост на материала на почвата – SPT, оценен чрез коефициента якост 
на срязване N, kPa и дълбочина на драгиране OD, m CD, имащи пряко отношение за 
определяне на почасовата производителност на процеса на драгиране на дъното на Черно 
море. Определянето на диапазона, в който ще варират факторите, е свързано с 
възможността да бъде осигурена независимост и съвместимост между тях. Освен това е 
необходимо те да се изменят в областта от действителните им стойности в рамките на 
технологичния режим. За целта се събират предварителни данни за обекта. 

Широко разпространение в практиката на този вид изследвания е намерило т.н. 
факторно пространство, при което за всеки фактор се задава долна и горна граница на 
изменение: 

zi,min ≤ zi ≤ zi,max (1) 
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При планиране на експеримента е удобно да се работи с т.нар. нормирани 
(безразмерни) фактори и с интервал на вариране Δ zi. 

 Лесно може да се провери, че след кодирането факторите се изменят в границите 
от (–1) до (+1). В специални случаи се налага вариране на факторите извън този диапазон 
в т.нар. звездни точки, което също трябва да се има предвид при определяне на реалния 
им диапазон на изменение за осъществяване на експерименталния план. В този случай 
изменението на факторите не е независимо, а се подчинява на определени правила. 

Въз основа на предварително събрана информация за процеса на драгиране на 
дъното на Черно море и провеждане на някои предварителни експерименти са 
установени стойностите на факторите и интервалите на варирането им, представени в 
табл. 1. 

Таблица 1 Стойности и интервали на вариране на факторите при драгиране на дъното с 
плавателен съд „GOSHO“ за определяне на почасовата производителност на драгиране 

ФАКТОРИ Интервали на вариране 

долно 
ниво 

средно  
ниво 

горно 
ниво 

–1 0 +1 
Z1 Обем на кофата Vk, m3 56 128 200 
Z2 Твърдост на материала на почвата N, kPa 0-10 30-50 50-100 

Z3 Дълбочина на драгиране OD, m CD -15 -25 -35 
 

Трябва да се отбележи, че ако при решаване на оптимизационната задача се наложи 
разширяване на интервала за вариране, стойностите на горното и долното ниво са 
съобразени с възможността на факторното пространство да могат да приемат по-големи 
стойности. 
 
2.3. Изходни величини (параметри). 
Изходният параметър представлява количествена характеристика на изследвания обект. 
За разглеждания случай на драгиране на дъното на Черно море такава характеристика е 
почасовата производителност на процеса на драгиране на дъното с драга „GOSHO“.  
Основните изисквания към изходния параметър са: 

 количествено, еднозначно, ефективно и с достатъчна пълнота да характеризира 
обекта на изследване; 

 да има ясен физически смисъл; 
 универсалност. 
Планирането се счита за ефективно, ако е избран изходен параметър, който може 

да се определи с най-голяма точност. 
В случая този параметър удовлетворява напълно тези изисквания, още повече че е 

елемент на технологичния режим, а това дава възможност да се получат зависимости за 
връзката между отделните параметри и тяхното аранжиране, което е целта на 
експерименталната работа и на настоящата методика. 
 
2.4. Критерии за оценка на обекта 

Тъй като в преобладаващата част от случаите на драгиране на дъното на Черно 
море, целта е получаване на повърхност по зададен профил и размери, указани в 
техническата документация. Критерии за оценка на процеса на драгиране на дъното е 
добро качество на повърхността на дъното, получена за кратко време и ниска цена. Това 
предполага равномерност на дънната повърхност от обработването по този метод, 
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достигане на оказаната дълбочина на драгиране на дъното. Това ще позволи 
безпроблемно да се осъществят плавателни дейности в зоната която е драгирана. Опитът 
за всеки режим от плана на експеримента се счита за успешно проведен, щом са 
изпълнени горните критерии. 
 
3. Методика на експеримента 
 

В тази част от изследванията си поставяме за цел да намерим връзката между 
технологичните фактори и производителността при процеса на драгиране на дъното на 
Черно море. За целта изменяме три технологични фактора и оценяваме влиянието им 
върху почасовата производителност на процеса. 

Експериментите са проведени на базата на приетия ОЦКП при избраните фактори 
и нива на вариране. Планът на експеримента се състави по предложен от Рехтшафнер 
модел, съгласно който се изисква факторите да се изменят на три нива (–1; 0; +1). Нивото 
на изменение на факторите и техния физически смисъл е показан в табл.1. За основно 
ниво е избран режимът на драгиране на дъното. 

Планът на Рехтшафнер изисква извършването на единадесет експеримента с 
вариране на нивата на факторите и три за доказване повторяемостта на резултатите. 
Матрицата на избрания план с резултатите от експеримента е дадена в табл. 2. 
Зададените от плана опити се изпълняват до достигане необходимата дълбочина от 
дънната повърхност, като всички останали фактори се поддържат постоянни.  

По данните в табл. 2. и с използване на възможностите на Microsoft Excel се 
обработват данните от експеримента и се изчисляват регресионните уравнения на 
функцията, за всяка от горепосочените машини.  

Таблица: 2. Матрицата на избрания план при процеса на драгиране на дъното с плавателен съд 
GOSHO 

N M Y1 Y2 Y3 𝐘 
X0 X1 X2 X3 X1.X2 X1.X3 X2.X3 X12 X22 X32 q m3/h 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 657 657 656 657 
2 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 260 259 258 259 
3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1531 1530 1529 1530 
4 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 570 571 572 571 
5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 769 768 767 768 
6 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1817 1818 1819 1818 
7 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 331 330 329 330 
8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1043 1042 1041 1042 
9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 389 388 387 388 
10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 713 712 711 712 
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 845 844 845 

 
Изследването на влиянието на технологичните параметри върху 

производителността на процеса на драгиране на дъното на Черно море се определя чрез 
съставяне на регресионни уравнения. За решаването на регресионното уравнение за 
всяка машина се определят коефициентите и тяхната значимост. 

 
Замествайки получаваме уравнението на регресия във вида: 
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Y (X1,X2,X3) = 839.89 + 249.15*X1 – 440.60*X2 – 91.35*X3 – 231.28*X1*X2 – 

101.03*X1*X3 – 46.78*X2*X3 – 44.50*X1*X1 – 8.75*X2*X2 – 34.0*X3*X3 
 
По направените изчисления за критерия на Фишер (F-критерий) определяме, че 

моделът е адекватен.  
Чрез използване отново на Excel, за оптимизиране параметрите на модела, търсим 

максималната производителност във факторното пространство, ограничено от 
кодираните променливи с граници (–1, 0; +1).  

 

 

 

 

Фигура 1. Изолинии за максимална почасова производителност в околността на оптимума при 
всички комбинации на факторите, за плавателния съд „GOSHO“. 
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В оптималната точка се получава максимална почасова производителност 
q = 1819 m3/h и тя има следните кодирани и натурални координати: 

 
 Обем на кофата, Vk – х1 = 200 m3 ; 
 Твърдост на материала на почвата N – x2 = 0-10 kPa ; 
 Дълбочина на драгиране, OD – x3 = 10 m CD. 
 Графичен анализ на регресионния модел на q в областта на оптимума. 
 
Обработката на статистическите данни, чрез програмния продукт Excel позволява 

построяването на изолинии за модела (фиг. 1). 
Тези изолинии дават представа за максимална почасова производителност в 

околността на оптимума при всички комбинации на факторите, за плавателния съд. На 
всяка от фигурите q е функция на два фактора при постоянни (оптимални) стойности на 
останалите два (нулевите координати на новата координатна система) и е представена в 
размерност m3/h. 

След процеса на драгиране на дъното на Черно море обработено по режимите 
описани в табл. 2, се забелязва високо качество на повърхнината на дъното, което е 
основна цел при такъв вид обработка. 
 
4. Анализ на резултатите от изследването на процеса на драгиране на 
дъното на Черно море. 
 

От направения експериментално-статистически анализ за процеса на драгиране на 
дъното на Черно море, по значимост факторите, влияещи на почасовата 
производителност на драгиране q, се подреждат така: 

а) най-важен фактор за почасовата производителност на драгиране q се явява 
обемът на кофата, Vk. Математическият модел показва, че изменението на обема на 
кофата Vk води до монотонно и съпосочно изменение на почасовата производителност 
на драгиране; 

б) следващ по важност фактор за почасовата производителност на драгиране q е 
твърдост на материала на почвата N, като в областта на оптимума неговата значимост е 
около 90% от тази на обема на кофата, Vk. 

в) фактор, влияещ по-незначително върху почасовата производителност на 
драгиране е дълбочина на драгиране OD. В района на оптимума, явяващ се за него 
локален максимум, важността му за почасовата производителност на драгиране q е 
приблизително незначителна.  
 
5. Изводи. 
 
Въз основа на направения анализ на получените резултати и построените диаграми 
можем да направим следните изводи: 

 Анализът на графичните зависимости потвърждава изводите, направени по 
отношение на ранжирането и значимостта на трите фактора Vk, N, OD и 
влиянието им върху q, въпреки че някои от координатите на точката на 
оптимума са далеч извън границите на факторното пространство, определени в 
табл. 2 ясно се вижда влиянието на факторите върху почасовата 
производителност на драгиране и тенденцията на възможностите за нейното 
увеличение.  
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 Получени са регресионните уравнения и определена максимална стойност за 
почасовата производителност на драгиране за GOSHO е 1819 m3/h, a за RM 661 
е 1522 m3/h. 

 От направения анализ се вижда високото качество на повърхнините след 
драгиране на дъното на Черно море, което е основна цел при такъв вид 
обработка. 
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Abstract 
The investigated object (elastic rope used in safety equipment in the ship industry) is made by innovative 
technology, different than previously known. The rope consists of two outer braided sheaths of polyamide fabric 
and a rubber core consisting of 300 rubber fibers. The special feature of this type is, that the threads are not 
interwoven at right angles to each other but crossed over. The mechanical characteristics of an elastic rope were 
studied by tensile test, as well as a macrostructural analysis has been done. 
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Изследване на якостните и еластичните характеристики 
на еластично въже, използвано при спасителни съоръжения 

 
Даниела СПАСОВА, Ярослав АРГИРОВ, Татяна МЕЧКАРОВА 

 
1. Увод 
 

Изследваният обект (фиг. 1) е еластично въже с кръгло сечение 25,5 мм и е продукт 
на немската компания JUMBO-Textil. За изработването му, както и за изработване на 
подобни продукти, са използвани иновативни материали и технологии, които 
разширяват обхвата си на употреба [1]. В случая плетенето е производствен метод, при 
който редовно се преплитат няколко нишки от синтетични и/или естествени нишки. 
Плетенето се различава от тъкането по това, че нишките не са преплетени под прав ъгъл 
една към друга, а се пресичат [3]. 

 

Фигура 1. Обект на изследване еластично въже 



308 

Степента на еластичност на конците, както и на самата плитка, варира в зависимост 
от съдържанието им на еластомер. Повърхността на въжето може – в зависимост от 
приложението – да бъде произведена от различни материали, например меки, твърди или 
особено устойчиви на абразия материали. В конкретния случай обвивката на въжето е 
съставена от два слоя и е изработена от полиамидна тъкан.  

Сърцевината на еластичните въжета е от 300 броя гумени нишки с кръгло сечение 
(фиг. 1). Гумените нишки попадат в сплитането със значителна степен на предварително 
напрежение. Еластичното въже се произвежда в напълно удължено състояние и става по-
късо, когато излиза от машината, за да се установи окончателно на изходната си 
дължина. Двойната обвивка на еластичното сърце осигурява надеждна повърхностна 
защита срещу външни влияния [2,3]. 
 
2. Експериментална част 
 

Еластичното въже е подложено на изпитване на опън с цел да се установят 
механичните характеристики и да се установи дали ще издържи на натоварване при 
използването му в спасителни съоръжения в корабната индустрия [2, 4]. Изпитването е 
проведено на машина за изпитване на опън, съгласно метод за контрол – БДС EN 12385-
8:2003 – БИС [5,6]. При проведеното изпитване са определени максималното 
натоварване преди разрушаване Fm и относителното удължение A на изследвания обект. 
Относителното удължение A се определи по следната формула: 

 

A = ((Lu – Lo) / Lo) x 100, % (1) 
 

Структурата на въжето преди и след разрушаване е изследвана чрез 
макроструктурен анализ с помощта на стереомикроскоп за макроизследване EUROMEX. 
 
2.1. Изпитване на опън 

Както се споменава по-горе, обвивката на въжето се състои от два слоя. 
Изработването на обвивка чрез изплитане ѝ придава голяма разтегателна способност, 
като и двете обвивки са разчетени да се разтегнат до различни последователни 
стойности. По тази причина изпитването протече на три етапа: първи етап – разрушаване 
на външната част на обвивката (фиг. 2), втори етап – изпитване на якост на опън на 
еластичното въже без външна (първа) обвивка, само с вътрешна (втора) обвивка и 
сърцевина (фиг. 3) и трети етап – изпитване на опън на гумената сърцевина. На фиг. 4 е 
показано разрушаването на сърцевината след края на изпитването. Трите етапа от 
изпитването протичат върху една област от въжето. 

 

Фигура 2. Еластично въже с разрушена външна част на обвивката 
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Фигура 3. Еластично въже с разрушена вътрешна част на обвивката  

 

 

Фигура 4. Еластично въже с разрушаване на сърцевината 

 
2.2. Макроструктурен анализ 

От направеният макроструктурен анализ става ясно разпределението на гумените 
нишки в сърцевината, както и разпределението на външната и вътрешната част на 
обвивката (Фиг. 6). Също така е измерена дебелината на гумените нишки D = 1,15 mm 
(фиг. 5).  

 

Фигура 5. Макроструктура на елемент от еластично въже 
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Фигура 5. Макроструктура на еластично въже: 
а) разпределение на еластичните елемент в сърцевината, б) разпределение на външните обвивки 

 
3. Резултати и анализи 
 

Както се спомена по-горе, трите етапа на изпитването протичат върху една област 
от въжето. От проведените изследвания са отчетени следните резултати: 

 
3.1. Изпитване на опън на еластично въже до разкъсване на външната част на 
външната обвивка 

Първата обвивка загубва максималния си ресурс при натоварване 2800 N и 
относително удължение А = 867% (Lo = 70 mm, Lu= 677 mm) (фиг. 6 зона 2). При тези 
стойности втората обвивка запазва ресурса и работоспособността си, като 
съпротивлението на опън спада до 1300 N (фиг. 6 зона 3). 

 

Фигура 6. Диаграма за изпитване на опън на еластично въже, до разкъсване на външната част на 
обвивка 

 



311 

3.2. Изпитване на опън еластично въже до разкъсване на вътрешна част на 
външната обвивка 

Втория етап от изпитанието е до разрушаване на втората обвивка при относително 
удължение A = 1738 % (Lo = 40 mm, Lu= 735 mm) от изходно ненапрегнато състояние и 
максимално съпротивление на опън Fm = 2850 N. След тази стойност настъпва 
разкъсване на втората обвивка (фиг. 7 зона 2), като съпротивлението на опън спада до 
1300 N и работоспособността на въжето се дължи само на гумената сърцевина (фиг. 7 
зона 3). 

 

Фигура 7. Диаграма за изпитване на опън на еластично въже, до разкъсване на вътрешната част 
на обвивката 

 
3.3. Изпитване на опън сърцевината на еластичното въже  

Последния етап е изпитване на опън на гумената сърцевина , като първата нишка 
се разкъсва при Fm = 1300 N. Изпитанието завършва при 30 броя скъсани нишки и 
натоварване Fm = 1800 N. Oтносителното удължение при това натоварване е А = 1763 % 
(Lo = 40 mm, Lu= 745 mm)) (фиг. 8). 

 

Фигура 8. Диаграма за изпитване на опън на еластично въже, до разкъсване гумената сърцевина 
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3. Заключения 
 

 Изследваният обект еластично въже е изградено от гумена сърцевина и двойна 
външна обвивка от висококачествена полиамидна тъкан, с високи якостни и 
еластични характеристики. 

 Вътрешната част на външната обвивка е с по-високи механични характеристики 
(издържа до натоварване 2850 N и относително удължение А = 1738%), за 
разлика от външната А = 867%), което показва, че използването на този вид 
еластично въже има двойна защита, което от своя страна дава възможност за 
своевременна намеса при случай на инцидент.  

 От направените изследвания се установи, че изследваният обект – еластично 
въже, продукт на немската компания JUMBO-Textil е подходящо за използване 
за спасителни съоръжения в корабната индустрия. 
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Uncertainty Estimation in Measurement of Ship’s Shaft Line Bearings 
Reaction by “Jack-Up Test” Method 
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Abstract 
This article describes the estimation of uncertainty in measurement of ship’s shaft line bearings load, using “jack-
up test” method. The measurement results vary widely, and when estimating bearing load (shaft line alignment) 
an erroneous conclusion can be given, so the uncertainty needs to be assessed. The article contains an example of 
estimating the uncertainty of a specific measurement. 
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Оценяване на неопределеността при измерване реакциите на лагерите 
на корабен валопровод по метода „крик тест“ 

 
Севдалин ВЪЛЧЕВ, Христо ПИРОВСКИ 

 
1. Увод 
 

Според съвременните изисквания на метрологията, докладването на резултата от 
измерване на физична величина е във вида 𝑋 ± 𝑈, където 𝑋 е средната стойност от n 
кратните измервания на величината, а U – разширената неопределеност, количествена 
оценка за качеството на резултата и неговата надеждност. Тя отразява невъзможността 
за точното познаване на стойностите на измерваната величина [1]. 

Основното изискване на GUM [2] е използването на модел за оценка на 
неопределеността. Той трябва да съдържа всички величини, които имат значителен 
принос към неопределеността, свързана с резултата от изпитването. В практиката 
обикновено се определят най-значимите източници на неопределеност, които 
непосредствено влияят на качеството на резултата. 

Експерименталното измерване на реакциите на лагери по метода „крик тест“ се 
извършва без необходимост на монтаж на динамометри и при напълно работоспособно 
състояние [3]. Поради тази причина този метод е широко използван при потвърждение 
на центровката на корабни валопроводи (разпределението на натоварванията по 
опорите). Често, резултатът от измерването варира при последователни измервания, но 
не винаги има възможност да се извършат множество последователни измервания, а в 
много случаи са от значение дори малки отклонения в натоварването. Ето защо е 
необходима оценка на неопределеността на резултата при измерване на лагерни реакции 
по метода „крик тест“. 

Настоящата публикация има за цел да представи практически пример за оценка на 
неопределеността при измерване натоварването на опорен лагер на корабен валопровод 
по метода „крик тест“, както и определяне на основните приноси към тази 
неопределеност. 
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2. Изчисляване на неопределеността на резултата при измерване 
реакцията на опорен лагер на корабен валопровод по метода „крик 
тест“ 

Експерименталното измерване на натоварването на лагерите по метода „крик тест“ 
е свързано с едновременно измерване на повдигането на вала в точка, в близост до 
изследвания лагер, и измерване на натоварването на хидравличния крик. Това 
натоварване се определя чрез измерване на налягането в крика [3]. 

Поради невъзможността крикът да бъде поставен в средата на лагера се използва 
поправъчен коефициент (коефициент на реакция) CR. 

Обект на изследването е опорният лагер на 56000 TDW кораб за насипни товари, 
фиг. 1. 

  

Фигура 1. Лагер на междинния вал на 56000TDW кораб 

Извършено е оценяване на неопределеността тип „А“ и тип „В“ на 
експерименталното определяне на натоварването на лагерите. 

За оценка на неопределеността тип „А“ се извършва статистически анализ на серия 
от наблюдения при условия на повторяемост. Количествената стойност е стандартно 
отклонение. 

При оценка на неопределеност тип „В“, средноквадратичната неопределеност се 
основава на: опит и общи познания за измерването; сертификати, справочни данни, 
спецификации на производителите. 
 
2.1 Неопределеност тип „А“ 
 

Изходни данни за пресмятането са три последователни измервания на 
натоварването на опорния лагер на междинния вал на 56000TDW кораб за насипни 
товари. В табл. 1 са представени резултатите. 

Стандартната неопределеност u(R) се определя като средноквадратично 
отклонение на n измервания – табл. 2. 

Таблица 1. Резултати от измервания на натоварването на опорния лагер на междинния вал 

Лагер Състояние ГД Измерване 1 Измерване 2 Измерване 3 
R2 студено 22618 23581 22498 
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Таблица 2. Определяне на стандартната неопределеност тип „А“ на измерване натоварването на 
опорния лагер на междинния вал 

Средноаритметична стойност: 
 𝑅 , N 

Средноквадратична неопределеност: 𝑢 𝑅 = ℎ ∙ ∑ , N     (1) 

коефициент h=2.3 [1] 

Разширена неопределеност: 
 𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 𝑅  , N          (2) 

при k=2 

22899 788.4 1576.6 
Обявен резултат: Rb = 22899 ± 1576.6 N 

 
2.2 Неопределеност тип „В“ 
 

Системата за измерване натоварването на лагерите на корабни валопроводи по 
метода „крик тест“ на научно-производствена лаборатория „Виброконтрол и 
диагностика на машини и съоръжения“ включва следните елементи: 

 вихротоков преобразувател на преместване – 8 mm Proximitor 3300 Bentley 
Nevada; 

 преобразувател на налягане – Pressure Transmitter A-10 WiKa; 
 aналогово-цифров преобразувател (АЦП) на напрежение – National Instruments 

NI9215. 
В табл. 3 са представени характеристиките на тези елементи, дадени от 

производителя или от свидетелства за калибриране. 

Таблица 3. Характеристики на преобразувателите и АЦП на системата за измерване 
натоварването на лагерите 

Преместване Налягане АЦП 
Тип: 8mm Proximitor 
Bently Nevada 
P/N 330100-90-00 

Тип: А—10 Wika 
P#12725102 
S#F00WIK0I 

Тип: NI9215 /24 bit 
National Instruments 

Захранване: 23÷26 V DC  
Линеен диапазон: 0.25÷1.75mm 
Чувствителност: 7.87V/mm 
Линейност: < ±0.06 mm 
Честотен диапазон: 0÷10000 Hz 
Температурен диапазон: -35÷+85ºС 
Влажност: до 100% 

Изход: 10V (250 bar) – 25 bar/V 
Обхват: 0÷250bar 
Захранване: 14÷30V DC 
Време на реакция: 4 ms  
Точност: ±1 %  
(Линейност – 0.5%)  
Температура: 0÷80ºС 

Oбхват: 10V – праг на 
чувствителност  
(10000 mV/216) = 0.152 mV 
 
Точност:  
0.02% от усилване (gain),  
0.014% от нулата (offset).  
(калибрирана при 25±5ºС) 

 
Измерването на реакциите на лагера чрез „крик тест“ метода е свързано с 

определяне на преместването на вала в точката на прилагане на външна сила с помощта 
на хидравличен крик. Поради настъпващия хистерезис измерването се извършва както 
при повдигане на вала, така и при спускане. Определя се средно натоварване в крика 𝑃 =

 , фиг. 2.  
Получените стойности за налягане и преместване при повдигане и спускане на вала 

pi и hi определят две прави в равнината, а търсените налягания Pu и Pd ще представляват 
отрези от тези прави с числова ос на налягането, фиг. 2. 
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Фигура 2. Хистерезисна крива „крик тест“ 

За опростяване на процедурата, стойностите на p и h на правите на повдигане и 
спускане се обединяват, като по този начин стойностите апроксимират една права, 
определяща търсеното налягане в крика Pj – фиг. 3.  

 

 

Фигура 3. Резултати от измерването на реакцията на лагера  

 

Фигура 4. Аналитично определяне на налягането Pj 
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За аналитичното определяне на търсеното налягане Pj може да бъде използван 
следният подход: нека pi и hi са съответно измерените стойности на налягането и 
преместването при повдигане и сваляне на вала, фиг. 4. 

Тогава за коефициентът на корелация на входните величини при n-брой измервания 
се получава: 𝑟(𝑝, ℎ) = 1𝑛 − 1 ℎ − ℎ𝑆 . 𝑝 − �̅�𝑆  ,  (3) 

където: �̅� и ℎ са средноаритметични стойности на налягането и преместването; 𝑆  и 𝑆  
са средноквадратични отклонения. 

Уравнението на права апроксимираща получените стойности от измерването ще 
има вида: 𝑃(ℎ) = 𝑘.ℎ + 𝑃  , (4) 
където k е ъглов коефициент на правата: 𝑘 = 𝑟 ∙  𝑆𝑆  .  (5) 

Тогава за търсеното налягане Pj като изходна величина на входните величини p и h 
ще се получи моделната функция: 𝑃 = �̅� − 𝑘 ∙  ℎ = �̅� − 𝑟 ∙ 𝑆𝑆 ∙ ℎ . (6) 

Коефициентите на чувствителност се определят като частни производни на 
моделната функция: 𝑐 = 1 ; 𝑐 = − 𝑟 ∙  . 

Определя се „средно“ натоварване в крика, при което се получава отделянето на 
вала от лагера: 

Rj=Pj ∙ Аj ∙ 10, N , (7) 
където: Pj – налягане в хидравличния крик при отделяне на вала от лагера; Аj – площ на 
крика. 

Поради невъзможността крика да бъде поставен в средата на лагера се използва 
поправъчен коефициент (коефициент на реакция) CR, който е обект на допълнително 
пресмятане, при липсата му в документацията на валопровода. След умножение на 
натоварването на крика Rj с този коефициент се получава натоварването на лагера Rb: 

Rb=CR ∙ Rj , N (8) 
Следователно натоварването на лагера е във функция от измерваните налягания и 

премествания Rb=f (p, h, CR), където p и h са измененията на налягането в хидравличния 
крик и преместването (повдигането) на вала в сечението над крика. 
При изследването се допуска, че коефициентът CR е зададен, както и неговата 
неопределеност: 

 коефициент на реакция на лагер No2: CR = 0.9832; 
 комбинирана неопределеност на CR: 𝑢 (𝐶 ) = 0.0057. 
Неопределеността на експерименталното измерване се свежда до определяне на 

неопределеността на измерване на наляганията и преместванията. 
Поради липса на сведения за законите за разпределение на систематичните грешки 

от паспортните характеристики на елементите на измервателната система, съгласно [2], 
се приема равномерно (правоъгълно) разпределение, стандартната неопределеност се 
определя: 𝑢 = а√ ,  (9) 
където а е указаният интервал без да е упомената статистическата сигурност. 
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За стандартната неопределеност на Pj на корелирани величини се използва [1]: 𝑢 (𝑦) = ∑ 𝑐 ∙ 𝑢 (𝑥 ) + ∑ 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝑢(𝑥 ) ∙ 𝑢(𝑥 ) ∙ 𝑟  , (10) 

Оценката на неопределеността uc(Rb) на измерване на натоварването на лагер по 
метода „крик тест“ съдържа две съставляващи: стандартна неопределеност на налягането 
(натоварването върху крика) u(Pj) и стандартната неопределеност на коефициента на 
реакция – u(CR). Тъй като функцията съдържа само умножение, се използва:  ( ) = ∑ ( ) = ( ) + ( ) + ⋯+ ( )  . (11) 

С цел идентифициране на възможните източници на неопределеност се създава 
списък на тези, които внасят неопределеност в крайния резултат. За илюстриране на 
източниците на неопределеност е създадена графична структура с дървовидна форма 
(причинно-следствена диаграма) [4] – фиг. 5. 

 

Фигура 5. Причинно-следствена диаграма за идентифициране на източниците на неопределеност 
при експериментално измерване натоварването на лагерите по метода „крик тест“ 

Таблица 4. „Бюджет“ на неопределеността на измерване натоварването на лагера на междинния 
вал по метода „крик тест“ 
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Влиянието на температурата на околната среда върху характеристиките на 
преобразувателите не е отчетено. Обикновено измерванията се провеждат при 
температура в машинно отделение близка до температурата на калибровка (25±5°С). 

В табл. 4 е представен „бюджетът“ на неопределеността на измерване 
натоварването на лагерите по метода „крик тест“. 
 
3. Изводи 
 

В публикацията е извършена оценка на неопределеността на измерване 
натоварването на опорния лагер на междинния вал на 56000TDW кораб. Представени са 
два подхода за оценката ѝ – „оценяване тип А“ чрез статистически анализ на серия от 
последователни измервания и „оценка тип В“, основана на преценка на наличната 
информация на възможните изменения на входните величини. При нея подробно са 
анализирани характеристиките на използваните преобразуватели като елементи на 
измервателната система. Определени са техните стандартни неопределености. 

В резултат на проведеното изследване, при измерването на реакцията на опорния 
лагер на междинния вал е установена разширена неопределеност в граници ± 20% от 
реакцията на лагера. 
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Abstract 
The purpose of this study is to answer the question of whether the current standards for non-destructive testing of 
welded joints by ultrasound at the national level meet the requirements of CEN and accordingly should be 
confirmed, withdrawn or withdrawn whit exchange for an overlapping European standard. 
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Преглед на действащите стандарти за ултразвуково изпитване  
без разрушаване на заварени съединения 

 
Лилия ДИМИТРОВА 

 
1. Увод 
 

Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се 
прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига 
оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. 

Дейността по националната стандартизация се ръководи от Българския институт за 
стандартизация (БИС). Тя включва: 

1. разработването на български стандарти на национално ниво, приемането, 
одобряването, публикуването, издаването и разпространяването им; 

2. участие в разработването и гласуването на стандарти на европейско и 
международно ниво, въвеждането им като български стандарти, тяхното публикуване, 
издаване и разпространяване. 

За стандартите от различните области отговарят съответни технически комитети 
към БИС (БИС/ТК). За стандартите от областта на изпитването без разрушаване отговаря 
БИС/ТК 24 „Безразрушителен (неразрушаващ) контрол“, а от областта на заваряването – 
БИС/ТК 30 „Заваряване на материалите“. 

Първите стандарти за изпитване без разрушаване на заварени съединения, които се 
разработват на национално ниво, датират от 1972 година. До промените в политическия 
строй на България през 1989 г. са разработени 12 броя чисто национални стандарти в 
тази област. След приемането на България в ЕС през 2007 година, трябваше да се 
извърши приравняване на стандартизационната база към европейската и да се признаят 
всички европейски стандарти като национални. Това наложи да се преразгледат всички 
действащи до този момент чисто национални стандарти, което беше частично 
осъществено. Все пак част от тях бяха отменени с или без замяна от техни европейски 
аналози. 
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Целта на настоящето изследване е да отговори на въпроса дали действащите в 
момента стандарти за изпитване без разрушаване на заварени съединения чрез ултразвук 
на национално ниво отговарят на изискванията на CEN и съответно трябва да бъдат 
препотвърдени, отменени или отменени със замяна от припокриващ го европейски 
стандарт. 
 
2. Преглед на действащите национални стандарти 
 

По-долу е направен кратък преглед на действащите в този момент чисто 
национални стандарти, които следва да се прегледат, за да бъде преценено дали да бъдат 
отменени, отменени със замяна или преработени, в съответствие с изискванията на CEN. 

Най-честите методи, които се използват за изпитване без разрушаване на заварени 
съединения са посочени в таблица 1. 

Таблица 1. Използвани методи за изпитване без разрушаване на заварени съединения  
(ISO 17635:2016) 

Метод за изпитване Съкращение 
Изпитване с вихрови токове ЕТ 
Магнитно-прахово изпитване MТ 
Изпитване с проникващи течности (капилярно) PТ 
Радиографично изпитване RT 
Ултразвуково изпитване UT 
Визуално изпитване VT 

 
Когато национален стандарт противоречи на европейски стандарт или има 

частично или пълно припокриване с изисквания определени от такъв, то националният 
стандарт трябва да бъде отменен и когато е подходящо, заменен от него. 

Действащите в момента чисто национални стандарти и признати като национални 
европейски стандарти, които се отнасят до ултразвуковото изпитване без разрушаване 
на заварени съединения, са описани съответно в таблици 2 и 3. 

Таблица 2. Действащи чисто национални стандарти за ултразвуково изпитване на заварени 
съединения 

БДС 9234:1983 Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи 
ултразвукови. Общи положения и изисквания 

БДС 10037:1977 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни 
заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm 

БДС 13598:1976 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни 
заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm 

БДС 14924:1979 Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на 
ъглови и T-образни заварени съединения 

БДС 16323:1985 Контрол без разрушаване. Ултразвуков контрол на заварени 
съединения от стомана за армиране на стоманобетонни 
конструкции 
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БДС 9824:1972 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни 
заваръчни съединения с подложна гривна на тръби с дебелина на 
стената над 15 mm 

Таблица 3. Действащи европейски стандарти за ултразвуково изпитване на заварени съединения 

БДС EN ISO 
22825:2018 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Изпитване на заварени съединения от аустенитни 
стомани и никелови сплави (ISO 22825:2017) 

БДС EN ISO 
11666:2018 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Нива на приемане (ISO 11666:2018) 

БДС EN ISO 
17640:2019 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване (ISO 
17640:2018) 

БДС EN ISO 
23279:2018 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Характеризиране на нецялостностите в заваръчните 
шевове (ISO 23279:2017) 

БДС EN ISO 
17405:2014 

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. 
Техника за изпитване на покрития (плакирани), произведени чрез 
заваряване, валцуване и взривяване (ISO 17405:2014) 

БДС EN ISO 
13588:2019 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазирани 
решетки (ISO 13588:2019) 

БДС EN ISO 
19285:2018 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване с фазирани решетки (PAUT). Нива за приемане (ISO 
19285:2017) 

БДС EN ISO 
20601:2019 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазирани 
решетки за стоманени елементи с малка дебелина на стената (ISO 
20601:2018) 

prБДС EN ISO 
10863 rev:2020 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково 
изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) 
(ISO 10863:2020) 

БДС EN ISO 
15626:2018 

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Време-
дифракционна технология (TOFD). Нива на приемане (ISO 
15626:2018) 

 
3. Оценка на съответствието на стандартите 
 

Особеност на чисто националните стандарти, разработвани по време, когато 
стандартите бяха задължителни, е, че те съдържат много конкретни изисквания и начини 
за тяхното изпълнение. Това ги доближава до вътрешно-фирмените стандартизационни 
документи, които се използват в настоящия момент. От друга страна, европейските 
стандарти задават само рамката, която да послужи за основа при разработване на 
фирмените спецификации. Принципът за „задължителност“ на стандартите остава само 
когато те съдържат изисквания за безопасност и съответно са хармонизирани към 
конкретна директива от Нов подход на ЕС. Поради това е трудно да се направи пряка 
аналогия между чисто национален стандарт и европейски такъв. Затова целта на 
настоящия анализ не е да сравни отделни параметри, по които се прави изпитването без 
разрушаване на заварени съединения, а само да покаже дали има припокриване в 
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областите им на приложение. Това поражда и възможността един чисто национален 
стандарт да бъде заменен от няколко европейски. 
 
4. Съответствие на чисто национални стандарти с европейски 
стандарти 
 

Всички разгледани стандарти в горните таблици са от обхвата на БИС/ТК 24, но 
след сравняване на съдържанието на стандартите, не може да се дадат съответстващи 
европейски стандарти от европейски комитет CEN/TC 138 „Non-destructive testing“, на 
който БИС/ТК 24 е огледален. Такова съответствие се открива при стандарт 
EN ISO 17640:2019 (за чисто националните стандарти описани в таблици от 4 до 7), 
който е разработен от европейски комитет CEN/TC 121 „Welding and allied processes“. 
Огледалният му национален комитет е БИС/ТК 30 „Заваряване на материалите“. За 
останалите стандарти трябва да се търсят подходящи продуктови стандарти от областта 
на други технически комитети. Затова в настоящия материал те не са разгледани. 

В следващите таблици са дадени основните точки от чисто националните 
стандарти, които се припокриват в определена степен от европейски стандарт(и). 

Таблица 4. Припокриване на точки между стандарти БДС 9234 и EN ISO 17640 

Точка от БДС 9234:1983 Точка(и) от БДС EN ISO 17640:2019 
1. Общи условия за провеждане на 
ултразвуков контрол на заварени 
съединения 

5 Принцип 
6 Информация, необходима преди 
изпитването 
7 Изисквания към персонала и 
апаратурата 

2. Апаратура и приспособления 7 Изисквания към персонала и 
апаратурата 

3. Подготовка за контрол 6 Информация, необходима преди 
изпитването 
9 Подготовка на повърхнината за 
опипване (сканиране) 

4. Основни характеристики за проверка и 
режима за настройка 

11 Обхват и настройки на 
чувствителността 

5. Общи изисквания при про3вучаване и 
опипване 

8 Обем на изпитване 
10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 

6. Основни измерими характеристики на 
нецялостностите и дефектите 

13 Технологии за изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

7. Системи за оценка 12 Нива на изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

8. Отчетна документация 14 Протокол от изпитване 
Приложение 1 
Условни означения и съкращения в 
документацията за ултразвуков 
безразрушителен контрол 

3 Термини и определения 
4 Символи 
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Приложение 2 
Операционни карти за ултразвуков 
безразрушителен контрол и указания за 
попълване в отделните графи 

14 Протокол от изпитване 

 

Таблица 5. Припокриване на точки между стандарти БДС 10037 и EN ISO 17640 

Точка от БДС 10037:1977 Точка(и) от БДС EN ISO 17640:2019 
1. Условия за провеждане на 
ултразвуковия безразрушителен контрол 

5 Принцип 

2. Апаратура и приспособления 7 Изисквания към персонала и 
апаратурата 

3. Подготовка за ултразвукова 
дефектоскопия 

6 Информация, необходима преди 
изпитването 
9 Подготовка на повърхнината за 
опипване (сканиране) 

4. Основни величини за проверка и 
настройка 

11 Обхват и настройки на 
чувствителността 

5. Изисквания при опипване 8 Обем на изпитване 
10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 

6. Основни измеряеми характеристики на 
дефектите 

10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

7. Системи за оценка 12 Нива на изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

8. Маркировка и документация 14 Протокол от изпитване 
 

Таблица 6. Припокриване на точки между стандарти БДС 13598 и EN ISO 17640 

Точка от БДС 13598:1976 Точка(и) от БДС EN ISO 17640:2019 
1. Апаратура и приспособления 7 Изисквания към персонала и 

апаратурата 
2. Подготовка за ултразвукова 
дефектоскопия 

6 Информация, необходима преди 
изпитването 
9 Подготовка на повърхнината за 
опипване (сканиране) 

3. Основни начини за проверка и 
настройка 

11 Обхват и настройки на 
чувствителността 

4. Общи изисквания при опипване 8 Обем на изпитване 
10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 
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5. Основни измервани характеристики на 
дефектите 

10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

7. Система за оценка 12 Нива на изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

8. Маркировка и документация 14 Протокол от изпитване 
 

Таблица 7. Припокриване на точки между стандарти БДС 14924 и EN ISO 17640 

Точка от БДС 14924:1979 Точка(и) от БДС EN ISO 17640:2019 
1. Условия за провеждане на 
ултразвуковия безразрушителен контрол 

5 Принцип 

2. Апаратура и приспособления 7 Изисквания към персонала и 
апаратурата 

3. Подготовка за ултразвукова 
дефектоскопия 

6 Информация, необходима преди 
изпитването 
9 Подготовка на повърхнината за 
опипване (сканиране) 

4. Основни величини за проверка и 
настройка на апаратурата 

11 Обхват и настройки на 
чувствителността 

5. Изисквания при опипването 8 Обем на изпитване 
10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 

6. Основни измеряеми характеристики 10 Изпитване на основния метал 
13 Технологии за изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

7. Системи за оценка 12 Нива на изпитване 
Приложение A Нива на изпитване за 
различни видове заварени съединения 

8. Маркировка и документация 14 Протокол от изпитване 
 
 
5. Заключение и предложение за по-нататъшни действия 
 

След като в предишната точка беше разгледано детайлно съответствието между 
стандартите, може да се направи изводът, че тези чисто национални стандарти се 
припокриват в голяма степен от европейския стандарт EN ISO 17640:2019. А за да се 
спазят правилата на CEN за синхронизиране на законодателството в частта за 
стандартизацията на страните членки на ЕС, следва да се препоръча отмяна със замяна. 
Замяната обаче е трябвало да стане още с първото преразглеждане на националните 
стандарти след приемането на Р. България в ЕС. В настоящия момент поради излизане 
на нови версии на стандарт EN ISO 17640, последната от които е от 2019 г., стандартите 
БДС 9234:1983, БДС 10037:1977, БДС 13598:1976 и БДС 14924:1979 е необходимо да 
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бъдат отменени без замяна, като се запише в забележка, че тези стандарти отговарят на 
стандарт БДС EN ISO 17640 и следователно този стандарт трябва да се прилага. 

Необходимо е и да се отбележи, че чисто националните стандарти, които са 
разгледани по-горе съдържат много позовавания на вече отменени други чисто 
национални стандарти, което заедно с по-усъвършенстваната идея за стандартизация на 
ЕС, допълнително подкрепя предложението за отмяната им. 

Решението за отмяна или за отмяна със замяна на чисто националните стандарти, 
може да стане само след съгласуване в съответния технически комитет към БИС, в случая 
БИС/ТК 24 „Безразрушителен (неразрушаващ) контрол“. 
 
Литература 
 
1. БДС 9234:1983 Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи 

ултразвукови. Общи положения и изисквания 
2. БДС 10037:1977 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни 

заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm 
3. БДС 13598:1976 Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни 

заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm 
4. БДС 14924:1979 Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на 

ъглови и T-образни заварени съединения 
5. БДС EN ISO 17640:2019 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. 

Ултразвуково изпитване. Технологии, нива на изпитване и оценяване (ISO 
17640:2018) 
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Abstract 
This article discussed the benefits of standardization of documentation and data formats of non-destructive testing 
(NDT) and analysis techniques, applied to different categories of cultural sites – paintings, mosaics, metal objects, 
statues, building elements, etc. The advantages of using the British standard SPECTRUM as a basis for 
standardizing NDT test procedures and of CIDOC CRM as a convenient standard for including specialized 
ontologies for describing metadata and data, which are the outcomes of these processes, are considered. The 
authors argue that developing an extension of CIDOC CRM will offer standardization and interoperability and an 
efficient and easy way to classify, store and manage large amounts of information related to the application of 
NDT techniques on monuments and artifacts in a web-based environment. 
 
Keywords: Cultural Heritage Standards; Non-destructive Testing Procedures and Data 
 

Стандарти за културно наследство 
и възможностите за включване на метаданни 

за безразрушителен контрол и оценка на артефактите 
 

Красимира ИВАНОВА, Милена ДОБРЕВА-МакФЕРСЪН, Митко МИХОВСКИ 
 
1. Въведение 
 

Според Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО [1] терминът 
„културно наследство“ се отнася за: 

 паметници: архитектурни произведения, произведения на монументалната 
скулптура и живопис, елементи или конструкции от археологически характер, 
надписи, пещерни жилища и комбинации от характеристики, които са с 
изключителна стойност от гледна точка на историята, изкуството или науката; 

 групи сгради: групи отделни или свързани сгради, които поради своята 
архитектура, хомогенността си или мястото си в ландшафта са с изключителна 
стойност от гледна точка на историята, изкуството или науката; 

 обекти: произведения на човека или произведения на природата и човека и 
райони, включително археологически обекти, които са с изключителна стойност 
от историческа, естетическа, етнологична или антропологична гледна точка. 
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В съвременния прочит на термина вече присъства и нефизическото културно 
наследство, което включва знаците и символите, предадени чрез устно предаване, 
художествени и литературни форми на изразяване, езици, начини на живот, митове, 
вярвания и ритуали, ценностни системи и традиционни знания. 

Основните пазители на културното наследство са т.нар. GLAM-институции (съкр. 
от английски на Galleries, Libraries, Archives, Museums), в чиито задачи централно място 
заема грижата за физическото съхраняване и опазване на обектите. Затова от особена 
важност са анализите на физическото състояние на обектите; химическия състав и 
технологиите, използвани при създаването им; оценките на въздействието на 
консервационните и реставрационните процедури, прилагани върху обектите във 
времето и т.н. Тези данни имат двояко значение – от една страна са свързани с историята 
и текущото физическо състояние на самия обект, а от друга страна представляват ценен 
материал за съставяне на хипотези и евентуалното им доказателство за историческото 
развитие на процесите и технологиите, свързани със създаването и използването на 
обекти от разглеждания вид. Например, какви технологии на металолеене са били 
използвани в съответен период, какъв е бил съставът на използваните метали. Или, ако 
се фокусираме върху картините – анализ на различните слоеве, започвайки от основата 
(дърво, хартия и т.н.), грунд, наличие на друга картина под видимата (поради липса на 
материали художниците понякога са рисували върху друга картина) или следи от 
начални елементи от картината, които самият художник по-късно е променил (т. нар. 
pentimenti), използвани бои и начини на покритие и т.н. 

Строгите разпоредби за опазване на произведения на изкуството и паметници на 
културата забраняват инвазивни методи за анализ на обектите с цел защитата на тяхната 
цялост. Затова техниките за безразрушителен контрол и оценка намират широко 
приложение в описаните по-горе дейности. Записите за извършваните процедури за 
анализ и получените резултати, прилагани през различни времеви периоди върху 
дадения културен артефакт, обаче, не могат да бъдат лесно извлечени, защото те или не 
се съхраняват изобщо, или не се съхраняват в стандартизиран начин.  

Използването на стандарти за данни позволява да се осигури консистентно 
записване на информацията, което е от основно значение за осигуряване на пълнотата на 
съхранение, надеждността на обработката ѝ (четене, сортиране, индексиране, извличане) 
и ефективния обмен на информация между системите и потребителя, както и между 
системите помежду си. Това спомага да се защити дългосрочната стойност на данните и 
осигурява възможността за единна вторична обработка. 

В тази статия се спираме именно върху въпроса за ползите от наличието на 
стандарти за описание на техниките за безразрушителен контрол и оценка, прилагани 
върху различните категории културни обекти – картини, мозайки, метални предмети, 
статуи, строителни елементи и др., и на съхраняване на резултатите от прилагането им, 
като отбелязваме и тенденциите на развитие в това направление. 
 
2. Някои техники за безразрушителен контрол и оценка, съобразно 
типа на изследвания обект 
 

Безразрушителното изследване включва използването на множество аналитични 
подходи и техники. Тук ще споменем само някои от тях, доколкото типовете обекти 
подлежащи на анализ са твърде разнообразни – по размер, по химически състав, по 
местопребиваване и т.н.  

Например, анализът на картини и фрески е една от първите области, която прилага 
тези техники за извършване на анализ на състоянието и състава на разглежданите 
произведения на изкуството. Наред с тях техниките за безразрушителен контрол 
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прилагани за промишлени изделия – радиационен, ултразвуков и др., често 
безпроблемно се използват при анализа на метални артефакти [2]. Докато едва в 
последните години започва развитието на т. нар. археология на сградите (building 
archaeology) като противостояние на класическата археология на разкопките, която е 
изключително инвазивна техника за изучаване на историята. И чрез прилагането на 
неинвазивни техники и натрупването на референтни записи стратиграфията и 
хронотипологията започват да притежават нови средства за характеризация на обектите 
[3]. Тези техники са основно свързани с анализ на минералогичния и петрографски 
състав на строителни материали като хоросанови замазки, тухли, дървесни структури, 
както и на прилагането на различни строителни техники. 

Ще споменем някои от най-често прилаганите групи техники: 
Инфрачервената термография (IRT) и традиционният рентгенографски анализ (RT) 

са широко използвани методи за оценка на повърхностите на културните обекти, за 
откриване на дефекти по повърхността или близко до нея; позволява диагностициране 
на наличие на други слоеве (като например – измазани мозайки); прилага се за оценка на 
физикохимичната съвместимост между материалите, от които е изграден обектът и 
консервационните интервенции, прилагани върху него, както и за откриване и оценка на 
влагата [4]. 

Прилагането на ултразвукови методи (UltraSonics) позволява извличането на 
съществена информация за състоянието на материалите – за откриване на материали с 
различен състав и текстура, на пукнатини и дефекти във вътрешността на материалите, 
на различни слоеве покрити повърхности. 

Различни техники на рентгеновите методи позволяват да се изследват 
съдържанието и концентрацията на съставните елементи (напр. X-Ray Photoelectron 
Spectroscopy – XPS) или кристалната структура на материалите (напр. X-ray Diffraction 
Analysis – XRD или X-ray Fluorescence Spectroscopy – XRF). 

Фибро-оптичните микроскопски методи (Fiber Optics Microscopy – FOM) намират 
широко приложение за микроскопско изследване и оценка на повърхностна морфология 
на исторически артефакти чрез предоставяне на информация за нейната текстура, 
микроструктура и минералогични фази. Напр., оптичната дифузна отражателна 
спектроскопия (Fiber Optics Diffuse Reflectance Spectroscopy – FODRS) широко се 
използва за анализ на картини и стенописи или декорирани статуи за идентифициране на 
пигменти [5], за характеризиране на външни бронзови патини или медни покрития и 
оценка на ефекта на атмосферните влияния върху тях, както и за оценка на 
консервационните/реставрационните интервенции върху повърхности на културни 
обекти, чрез измерване на разследваното параметри на цвета на повърхността, преди и 
след обработката [4]. 

За изследване на големи обекти има голямо количество геофизични технологии, 
позволяващи получаването на предварителна информация за наличие на такива обекти. 
Геофизичните методи, използвани в археологията, са до голяма степен адаптирани от 
използваните в геологията, но за разлика от геоложките изследвания, търсещи големи 
структури на относително големи дълбочини, тук инструментите се конфигурират да 
търсят по-фини образувания в по-плитки слоеве, където най-често се намират повечето 
археологически обекти. Най-често прилаганите към археологията методи са 
магнитометрия, сеизмични ултразвукови методи, измерватели на електрическо 
съпротивление, проникващи в земята радари (GPR) и др. [6]. В последно време 
изключително нарасна използването на оптичната технология за дистанционно 
наблюдение Lidar (LIght raDAR), която е изключително полезна за съставянето на 
цифрови модели на археологически обекти, скрити под растителността. Не на последно 
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място интерес представляват и възможностите за използването на сателитните техники 
за наблюдение на Земята [7]. 
 
3. Математически апарат 
 

В резултат на прилагането на техниките за безразрушителен контрол се получават 
разнообразни по тип първични данни като текстове, числови набори от данни, 
изображения, спектрограми, диаграми, термограми, графики и др. За получаването на 
качествени резултати се извършват редица последващи математически обработки, 
включващи обработка на изображения, статистически анализ за премахване на 
отклонения и шум и интерполация на данните, прилагане на алгоритми за откриване на 
шаблони, на техники за 3D представяне и реконструкция и др. За целите на 
класификационните задачи се създават множества от етикетирани записи, получени в 
резултат на прилаганите техники. 

Унифицирането на представянето на данните, получени в резултат на прилагането 
на техниките за безразрушителен контрол, както и на метаданните към съответните 
културни обекти, значително улеснява прилагането на вече разработени техники за 
анализ и цифрова обработка, както и на осигуряване на единен интерфейс с бъдещи 
такива приложения. Например, в областта на обработката на изображения могат да се 
прилагат стандартизирани методи за увеличаване на контраста и преоцветяване, 
внедряване на алгоритми за откриване на графични шаблони, прилагане на техники за 
3D реконструкция и визуализация. 
 
4. Стандарти в областта на културното наследство (по-конкретно в 
музеите), имащи отношение към разглеждания въпрос 
 

Различните културни институции отдавна работят със стандарти за описание на 
единиците, за които отговарят. Например, компютърно четимият стандарт за споделяне 
на библиотечни записи MARC е създаден още през 60-те години на миналия век. 

Независимо от формата на обекта, който се описва, всеки стандарт съдържа обща 
описателна част, която има за цел просто описание и оперативна съвместимост между 
различни видове бази от данни (библиотечни, архивни, музейни и т.н.), след което 
основните метаданни се разширяват с още полета, свързани със спецификата на обекта. 
 
Dublin Core 
 

Говорейки за стандарти в областта на културното наследство, не може да подминем 
най-широко приетият стандарт за достъп до ресурси в семантичната мрежа Dublin Core, 
базира на ISO 15836 от 2009 г. За разлика от други стандарти, съдържащи огромно 
количество категории (например в стандарта, използван от британските музеи 
SPECTRUM има 481 категории) неговото ядро се състои само от 15 елемента, а 
квалифицираното ниво добавя 18 допълнителни елемента и групи. Простотата и 
минимализма на стандарта, съчетани с ефективността, която той предоставя, за 
извличането на ресурсите в мрежовата среда е в основата на широкото му 
разпространение. 
 
CIDOC CRM 
 

От друга страна, за постигане на стандартизация в описанията на музейните обекти 
и паметниците на културното наследство Международният комитет по документация на 
Международния музеен съвет (ICOM/CIDOC) от 2000 г. разработва т.нар. „CIDOC 
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object-oriented Conceptual Reference Model“ (CIDOC CRM), приет като ISO 21127 през 
2006 г.  

CIDOC CRM представлява „онтология“ за информация за културното наследство, 
т.е. той описва на официален език явните и неявни концепции и отношения, свързани с 
документирането на културното наследство. Той има за цел да насърчи споделеното 
разбиране на информацията за културното наследство, като предоставя обща и 
разширяема семантична рамка, към която може да се съпостави всяка информация за 
културното наследство. Замислен е като общ език за експерти и разработчици на 
информационни системи, като едновременно с това служи като ръководство за добра 
практика на концептуално моделиране. По този начин той може да осигури 
„семантичното лепило“, необходимо за трансформиране на различните, локализирани 
източници на информация в глобален ресурс. CIDOC CRM предоставя обща и 
разширяема семантична рамка, в която всяка културна информация за наследството 
може да бъде картографирана.  

Гъвкавостта на CIDOC CRM осигурява както извличане на информация на високо 
ниво, така и формулиране и документиране на много специфични данни. Базовата 
конфигурация CRMbase предоставя основните класове и връзки, а основният модел се 
допълва от поредица модулни разширения, предназначени да поддържат различни 
видове специализирани изследователски задачи и документация. Тези разширения се 
разработват в партньорство с изследователските общности, заинтересовани от 
развитието на модела [8]. 

Тези качества на стандарта го правят най-подходяща основа за разработване на 
разширения, свързани с документирането на резултатите от прилаганите неинвазивни 
техники при анализа на културни обекти и архитектурни паметници. Подобни 
разширения вече са правени за документиране на консервационните дейности по 
културни артефакти [9], но специфично разширение за документиране на неинвазивни 
техники за анализ все още не е предложено. 
 
SPECTRUM 
 

Освен резултатите от прилагането на техниките за безразрушителен контрол, от 
голямо значение е самата организация на процеса. При експлоатацията на промишлени 
изделия и конструкции вече има приети стандарти и добри практики за изготвяне на 
задание и процедура за извършване на контрол без разрушаване. В областта на 
извършването на проучвателни операции с прилагане на неинвазивни техники, както и 
при следенето на физическото състояние на артефактите във времето се прилагат 
подобни практики с отчитане на спецификите на обектите. За стандартизирането на тези 
процеси може би най-удачен е британският стандарт за управление на колекциите 
SPECTRUM, създаден през 1994 г. с основна цел управление на музейните сбирки и 
артефактите на всеки етап от техния жизнен цикъл. Особеното при него, за разлика от 
другите подобни стандарти, е, че освен метаданни (481 категории) той съдържа описание 
на музейните процедури. Самите процедури са разделени на две големи групи – основни 
(тези които повечето музеи използват през повечето време) и допълнителни процедури.  

В основните процедури влизат процедурите по запис на всички предмети, 
попадащи в грижите на куратора; поемането на собствеността върху обекти; следене на 
местоположението; инвентаризация; каталогизиране; документиране на процеса на 
напускане на обектите; управление на обекти, заети за определено време или с 
определена цел; управление на процеса по заявки за заемане на обекти; планиране на 
документооборота. Следва да отбележим, че всички акредитирани британски музеи са 
задължени да отговарят или да имат план за постигане на стандарта Spectrum за всичките 
основни процедури. 
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Интерес за настоящото изследване представляват следните от допълнителните 
процедури: документиране на състава и състоянието на обектите и отбелязване на 
произтичащите препоръки; управление и документиране на всяка консервационна 
работа върху определени обекти, като обработки за забавяне на гниенето, възстановяване 
на щети или подобряване на външния вид. 
 
Заключение 
 

В резултат на проведеното изследване може да кажем, че: 
 стандартизирането на неинвазивните процедури, прилагани върху културните 

обекти, би довело до по-качествен анализ на историята и текущото физическо 
състояние на самия обект, както и на съставянето на хипотези и евентуалното им 
доказателство за историческото развитие на процесите и технологиите, свързани 
със създаването и използването на обекти от разглеждания вид; 

 в момента липсват музейни стандарти, които да представят данните за 
неинвазивен анализ на културни обекти, но такива стандарти биха били 
изключително полезни в практиката, защото разширяват професионалната 
документация и позволяват споделяне на интересни находки с различни групи 
от потребители; 

 като основа за стандартизирането на процедурите по провеждане на 
безразрушителен контрол и анализ върху културни обекти може да служи 
британският стандарт SPECTRUM, съдържащ набори от процедури за 
поддържане на музейните колекции; 

 добра основа за разширяване на стандарт за включване на метаданни и данни за 
резултатите от провежданите процедури за безразрушителен контрол дава 
стандартът CIDOC CRM, чрез възможностите си за гъвкаво разширяване на 
основния модел със специализирани онтологии. 

 
Разширяването на CIDOC CRM ще предложи стандартизация и оперативна 

съвместимост и ефективен и лесен начин за класифициране, съхраняване и управление 
на големи количества информация, свързана с прилагането на NDT техники върху 
паметници и артефакти в уеб-базирана среда. 
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Вести от NNTDD:  
80 годишен юбилей на 

проф. дтн Митко Миховски 
 

Главният редактор на редколегията на NDT Days и председател на ННТДД 
проф. дтн Митко Миховски, академик на INDT Academy, навърши 80 години. 
 

 
 

Роден в гр. София на 05.12.1940 г. Завършва през 1958 г. 22 СПУ „Г. С. Раковски“. 
След две години служба в БН армия постъпва във ВМЕИ „Ленин“. Продължава 
обучението си в Ленинградския електротехнически институт (ЛЕТИ), където през 
1966 г. завършва висшето си образование като инженер-електрофизик по специалност 
„Електроакустика и ултразвукова техника“ и звание инженер-изследовател. През 1967 г. 
постъпва в ИМет – БАН като научен сътрудник III степен и ръководител на лаборатория 
„Ултразвук“.  

От 1968 до 1973 г. е задочен аспирант в ЛЕТИ. Защитава кандидатска дисертация 
в ТРТИ (Таганрог). През 1976 г. постъпва в Института по механика към БАН като доцент 
и ръководител на лаборатория „Механика на деформируемото твърдо тяло“. Защитава 
дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки“. От 
1990 г. е професор и ръководител на лаборатория „Механика, диагностика и 
безразрушителен контрол“. 

През периода 1975–1990 г. завършва курсове за професионален дефектоскопист ІІ–
III степен по следните методи: UT, PT, MT, VT, RT, ЕТ, ТТ, LT и вибрационна техника 
и се включва в обучението на дефектоскописти като преподавател във ВУЦ „Квалима“ 
и в „Център по обучение в БАН“. 
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Чел е лекции в следните висши учебни заведения – СУ „Св. Климент Охридски“, 
ТУ – София, ТУ – Варна, Нов български университет, ЮЗУ „И. Рилски”, ШУ „Епископ 
К. Преславски“, МДУ „М. Ломоносов“, УЦ „Качество“ – Москва. 

М. Миховски е почетен професор в СПЭИПК, доктор хонорис кауза на Института 
по полимери „В.А. Белый“, Гомел, Беларус. 

Почетен член е на ННТДД, на НТСМ, на Израелското дружество по NDT. Член на 
INDT Academy. 

Той е един от организаторите на научната специалност „Диагностика и 
безразрушителен контрол“ в ТУ-Варна, където са обучени повече от 50 специалисти. 
В ИМех-БАН организира и ръководи Учебен център по безразрушителен контрол с 
материална база на лабораторията „МДБК“. 

Автор и съавтор е на повече от 10 книги и учебници, 20 патента и авторски 
свидетелства, повече от 500 публикации. 

Член е на редколегията на списание Дефектоскопия, Insight, Балкантриб и главен 
редактор на списанията NDT Days и Акустика и на Бюлетина на ННТДД. 

Научните му интереси са в областта на ултразвуковия безразрушителен контрол, 
електромагнитните шумове на Баркхаузен, оценка на механичното напрегнато състояние 
на материали и пресови съединения, контрол на композитни материали на основата на 
желязо и меден прах, чугуни. 

Ръководител е на повече от 10 проекта за съвместна работа между БАН и УрО-
РАН, Екатеринбург, Русия; ИППТ, Варшава, Полша; ИПФ, Минск, Беларус; ИММПМ, 
Гомел, Беларус; ЦНИИТМАШ, Москва, Русия. Участвал е в реализиране на проекти по 
5, 6 и 7 рамкова програми на ЕС. 

Носител е на редица ведомствени отличия и награди.  
Награден е с ордена „Кирил и Методий, I степен“ и медал „Св. Климент Охридски“. 

 


