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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Надеждност и контрол на материалите” е един от основените  

курсове за специалностите от направления 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.  

Студентите трябва да могат да определят отделни несъответствия на детайли и 

материали с изискванията, определени от нормативните документи. Студентите трябва 

да получат знания за основните производствено-технологичните дефекти (дефекти, 

възникващи в процес на леене, механична обработка, в резултат на експлоатация и др.); 

за методите за откриването, идентифицирането и изследването им. Те трябва да могат да 

избират най-ефективните методи на неразрушаващ контрол, съобразени с конкретни 

изисквания на практиката, с помощта на които да се получат най-достоверни резултати.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Дисциплината дава възможност на студентите да получат знания за методите и 

технологиите за определяне на състоянието и качеството на разглеждания обект на 

контрол. При изучаване на дисциплината студентите трябва да получат умения за това, 

какви методи на неразрушаващ контрол могат да определят състоянието на даден обекта 

(наличие или липса в обекта на контрол на дефекти или други признаци на 

неработоспособност). 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

Специалност статут Креди
ти 

редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

ТБ и ПТ Задължителна 5 40 10  50 20 5  25 

СИТЕ и ТБ Задължителна 5 40 10  50 20 5  25 

ИЕЕС Задължителна 5 40 10  50 20 5  25 

ЕК на ВЕИ Задължителна 5 40 10  50 20 5  25 
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 СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Основни понятия от теорията на надеждността. Надеждност, обект, 

система, свойства на обектите. Отказ, видове откази. Показатели на надеждност. 

Тема 2. Съвременни информационно-диагностични технологии. Качество на 

продукцията и технически контрол. Основни понятия - неизправност, дефект, брак и т.н. 

Видове и методи на неразрушаващ контрол и диагностика (общи определения, методики).  

Тема 3. Класификация на контролираните параметри и дефекти (вътрешни и 

външни). Дефекти от различни видове технологични операции. 

Тема 4. Оптичен и визуално-оптичен метод на контрол. Физични основи на 

оптичния контрол. Основни области на приложение. Източници на светлина, оптични 

схеми, основни оптични прибори. Визуален и визуално-оптичен контрол. Определяне на 

размери на дефекти при използване на оптични прибори при визуално-оптичен контрол. 

Лазерни дефектоскопи.  

Тема 5. Общи сведения и методи на капилярен неразрушаващ контрол (метод на 

проникващи разтвори, метод на филтриращи суспензии). Физични основи на метода. 

Дефектоскопични материали (видове, метод на нанасяне). Апаратура за капилярен 

неразрушаващ контрол. 

Тема 6. Физически основи на ултразвуковата дефектоскопия (природа на метода, 

генериране на УЗ вълни, характер на разпределение на УЗ вълни). Особености на 

разпространение на УЗ вълни в телата (влияние на формата на телата и конструкцията). 

Методика за провеждане на контрола.  

Тема 7. Контрол на механичните характеристики на материалите. Основни 

физични и механични параметри на материалите. Видове напрежения в материалите. 

Методи за контрол на механичните характеристики. Прибори за контрол на механичните 

характеристики. 

Тема 8. Магнитен контрол. Основни понятия и термини. Магнитни 

преобразуватели. Магнитни прахове за магнитни методи на контрол (тип, начин на 

нанасяне). Магнитни, магнито-прахови, магнито-графични дефектоскопи. Контрол на 

механични свойстав и структури на материали. 

Тема 9. Електрически метод за контрол. Общи сведения: термо-електрически, 

трибо-електрически, електро-капацитивен метод и др. Видове преобразуватели за 

електрическите методи на контрол.  

Тема 10. Топлинен метод за контрол. Физични основи на метода. Видове 

топлопредаване. Област на приложение. Относително излъчване на някои видове 
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материали. Средства за контрол на температурата. Методи за определяне на 

топлофизическите характеристики. Методи и средства за неразрушаващ контрол при 

определяне на дебелини и нееднородности на материала при топлинен контрол. 

Визуализация на топлинни полета.  

Тема 11. Физични основи на радиовълновия метод за контрол. Основни 

особенности на електромагнитните процеси при СВЧ-диапазон. Индикатори и 

преобразуванели на радиовълново излъчване. Класификация на методите и средствата. 

Типове прибори.  

Тема 12. Радиационен контрол. Техника на безопасност и санитарни норми. 

Източници на излъчване. Взаимодействие на йонизиращото излъчване с материала. 

Рентгенов контрол и гама-дефектоскопия. Контрол на вътрешния строеж. Специални 

методи.  

Тема 13. Вихровотокови методи и средства за контрол. Обща характеристика. 

Материали, контролирани с вихровотоков метод за контрол. Основни прибори. 

Тема 14. Импедансен метод на дефектоскопия. Основи на метода 

(предназначение, начини на използване, принцип). Характеристики на преобразувателите. 

Импендансни дефектоскопи. 

Тема 15. Акустико-емисионен метод за контрол. Основни понятия. Акустичен метод 

за контрол: прав и ехометод. Типове вълни, използвани в метода. Класификация на 

акустико-емисионните методи за контрол. Акустични свойства на материалите. Затихване 

на ултразвука в газове и течности. Видове преобразуватели. 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Тема 1. Основни понятия от теорията на надеждността.  

Тема 2. Методи за безразрушаващ контрол при оценка техническото състояние на 

изделията. Избор на метод за безразрушаващ контрол.  

Тема. 3. Ултразвукова дефектоскопия. 

Тема 4. Определяне на причините за разрушения на конструкции. 

Тема 5. Определяне на надеждността на технически средства за защита на човек 

от пожар. 

Тева 5. Магнито-прахов безразрушителен контрол. Апаратура за намагнитване и 

основни технологични операции. 

Тема 6. Термографията като метод за безразрушителен контрол. Същност на 

метода и приложение във високотехнологичното производство на изделия. 

Тема 7. Режими на експлоатация на изделията. Износване на детайлите и 

диагностични признаци. 

Тема 8. Изпитване на експлоатационните параметри на акумулаторни батерии. 
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Тема 9. Дефекти в материали и изделия – дефекти в заварени съединения.  

Тема 10. Капилярен контрол на детайли и възли на машини. 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Учебното съдържание по дисциплината налага изполването на съвременни методи на 

преподаване. Курсът е разработен в електронен вид с подходящо избрани за всяка тема 

презентационни материали. Това дава възможност студентите да бъдат въвлечени в активна 

учебно-познавателска дейност. 

Използва се лекцията „беседа” или «диалог с аудиторията” като вариант на активно 

обучение. По този начин се насочва вниманието на студентите към най-важните въпроси по 

темите, определя се начина и  темпа на излагане на съдържанието с отчитане на особеностите на 

студентите.  

Практическите и семинарни занятия имат за цел затвърждаване на знанията, придобити 

от лекционния курс. Предвиденият текущ контрол под формата на контролни работи стимулира 

студентите да се представят добре, позволява обективно да се оцени нивото на придобитите 

знания и се явява идеално допълнение към другите методи за проверка, повишавайки 

ефективността на учебния процес. 

Стимулира се самостоятелната работа на студентите, като допълнително е предвиден 

курсов проект, който дава възможност те да проявят творчество при разработка и презентиране в 

електронен вид на реферат по конкретна тема. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

 

А. Студенти, не изпълнили 60% от присъствените часове за семинарни или 

лабораторни упражнения не получават заверка от преподавателя. 

В. Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е 

комплексна. Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на 

всеки студент през семестъра. Максималният брой точки, който студентът може да 

събере е 100. Разпределението им е както следва: 

 

Общ брой точки от семестриалния контрол: 46 

Максимален брой точки от семинарни упражнения: 30 

Максимален брой точки от разработка на курсова 

задача: 
16 

Изпитна процедура : 54 

Общ брой точки: 100 

 

Брой точки по скалата за оценяване: 

 от 54 до 60 точки - Среден (3); 
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 от 61 до 70 точки - Добър (4); 

 от 71  до 80 точки - Много добър (5); 

 от 81 до 100 точки - Отличен (6). 

 

Ако студентът получи 36 точки от т.1 - 4, то има право на предварителна 

изпитна процедура (освобождаване от изпит ). 
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