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ABSTRACT 
 

 This paper presents an algorithm to identify and assess the calibration range of technical 
equipment used in testing and calibration laboratories. Displayed equations 1 and 2 describe the 
computational procedure for the calibration interval based on three main factors - load operation, 
stability of the technical equipment in the calibration interval and the uncertainty factor of the 
additional technical resources to the primary.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 Метрологичната проследимост на резул-
тата от измерване представлява „свойство на 
резултата от измерване, който може да бъде 
свързан с обявен референтен елемент, обик-
новено международен или национален, чрез 
непрекъсната верига от калибрирания, като 
всяко от тях допринася за неопределеността 
на измерването”[1]. 
 Основните елементи на проследимостта 
съгласно изискванията на международните 
документи и приети от ИА „БСА” са: 
 - непрекъсната метрологична верига от 
калибрирания/сравнения, които свързват 
резултата от измерване с референтен елемент, 
приет от заинтересованите страни,  който 
обикновено е национален или международен 
еталон; 
 - неопределеност на измерването – в 
метрологичната верига на всеки етап/ниво 
трябва да се документира неопределеността 
(изчисляване и изразяване на неопределе-
ността на измерването на основата на общо-
приети методи). Резултатите се обявяват с 
разширената неопределеност; 
 - документиране – в метрологичната ве-
рига дейностите на всеки етап/ниво трябва да 
се извършват в съответствие с общонаучни, 

документирани процедури (методи, методи-
ки), като всеки резултат трябва да се записва; 
 - компетентност – лабораториите или 
органите, които извършват едно или повече 
действия на всеки етап от тази верига, трябва 
да представят доказателства за своята техни-
ческа компетентност (чрез доказване на акре-
дитацията си и/или международното призна-
ване на съответния национален еталон); 
 - международна система единици „SI” – 
метрологичната верига на проследимост 
трябва да завършва до първични еталони, 
осъществяващи единици на измерване SI, 
когато това е възможно; 
 - последващо калибриране – калибри-
рането на средствата за измерване трябва да 
се извършва през подходящи интервали от 
време. Периодите за калибриране на сред-
ствата за измерване зависят от множество 
фактори, като например: изисквана неопреде-
леност, честота на използването, начин на 
използване, стабилност на средствата за из-
мерване и др. [1-2]. 
 Точността на техническите средства, из-
ползвани във всяка акредитирана лабора-
тория, е регламентирана в т. 5.5.2 от БДС EN 
ISO/IEC 17025:2006, а именно: „Техническите 
средства и съответните програмни продукти, 
използвани за изпитванията, калибриранията 
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и вземането на извадки, трябва да осигуряват 
постигането на изискваната точност и трябва 
да бъдат в съответствие с изискванията за 
тези изпитвания и/или калибрирания. Прог-
рамите за калибриране трябва да бъдат разра-
ботени за съществените величини или стой-
ности на средствата за измерване, когато тези 
свойства влияят значително върху резултати-
те. Преди да бъде пуснато в експлоатация 
техническото средство (включително това, 
използвано за вземане на извадки), трябва да 
бъде калибрирано или проверено, за да се 
установи дали то удовлетворява изисквания-
та, определени от лабораторията, и дали е в 
съответствие със съответните основни изиск-
вания. То трябва да бъде проверено и/или 
калибрирано преди употреба”[3]. 
 Съгласно изискванията на горецитираната 
литература, целта на настоящото изследване е 
да се разработи вариант на процедура за меж-
динни проверки - определяне и оценяване на 
калибрационни интервали на технически 
средства в лаборатория за петролни продукти. 
 Постигането на поставената цел изисква 
решаването на следните задачи: 
 1. Разработване на подходяща методика за 
провеждане на проверки и определяне на ка-
либрационни интервали на технически средс-
тва от обхвата на акредитация на лабо-
раторията. 
 2. Оценяване на калибрационните интерва-
ли и вземане на решение за рекалибрирането 
на техническите средства.    
 

ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

 Определянето на интервала за калибри-
ране на техническите средства за измерване 
изисква: натрупване на експериментални 
данни от наблюдения за поведението им, 
както и тяхното обработване посредством 
използването на математическата статистика 
и теорията на вероятностите. Съществуват  
някои общи указания, които могат да се 
използват при определянето на интервалите 
за рекалибриране на техническите средства, а 
именно [2]: 
 - препоръките на производителя, дадени в 
ръководството за експлоатация или друга 
техническа документация; 
 - честотата на използване и натова-
реността  при експлоатация на техническото 
средство; 
 - условия на съхранение и използване; 

 - изискваната неопределеност при измер-
ване; 
 - максимално допустими отклонения 
/определени от законовата метрология/; 
 - настройване или промяна на индиви-
дуално техническо средство; 
 - влияние на измереното количество; 
 - данни от публикации за същите или по-
добни технически средства. 
 Всички технически средства, които се из-
ползват за изпитване, трябва да бъдат калиб-
рирани, преди да се пуснат в употреба. Мак-
сималният срок за рекалибриране, след като 
започнат да се експлоатират, според [4] е 
следният: 
 - една година /12 месеца/ за електрически, 
електронни и механически технически сред-
ства; 
 - три години /36 месеца/ за механически 
технически средства, изработени от твърди 
материали, неподлежащи на промяна; 
 - както се препоръчва от производителя на 
техническото средство; 
 - за техническите средства, които са усто-
йчиви на отказ, е необходимо разработване на 
вътрешна лабораторна процедура, изискваща 
проверка на уреда преди използване, и за тях 
може да се присвои статус „ICO-international 
calibration only” – “Първо-начално калибри-
ране”; 
 - везните не се нуждаят от калибриране, 
ако се верифицират /проверени и потвърдени 
в обхвата си/ с калибрирана скала преди упо-
треба. Процесът на проверка и потвържде-ние 
трябва да бъде документиран; 
 - техническите средства, които са чупливи 
(крехки), предмет на честа употреба или се 
експлоатират при тежки условия, трябва да се 
калибрират по-често (примерно на 6 месеца, 3 
месеца, седмично, преди всяка употреба); 
 - на техническите средства, които се из-
ползват рядко, може да се присвои статус 
„Калибрира се преди употреба”, вместо пери-
одично калибриране; 
 - калибрационните интервали могат да 
бъдат и по-дълги, ако се основават на след-
ното: за електрически съпротивления, токови 
и потенциални трансформатори може да се 
удължи калибрационният период до 3 години, 
ако резултатите от първоначалното калибри-
ране са добри и техническите средства не се 
експлоатират при тежки условия; На везните 
може да се удължи калибрационният период 
до 5 години при използването на лабораторна 
процедура, вземаща под внимание честотата 

 98



им на експлоатация и междинните проверки 
на теглилките. Удължаване на калибрацион-
ните интервали може да се осъществи и кога-
то има достатъчно натрупани експеримен-
тални данни от предишни калибрирания, как-
то и от опита при използването на техничес-
кото средство за създаване на статистическа 
тенденция, гарантираща стабилни и добри 
резултати от измерване за по-дълъг период от 
време. 
 Съобразявайки се с изложеното, предлагам 
следния алгоритъм за определяне на калибра-
ционен интервал и последващото му оценя-
ване: 

I. Входни данни на алгоритъма 
 
 I.1. Въвеждане на максимално допустим 
срок за рекалибриране на техническото сред-
ство – X (максимален калибрационен интер-
вал). 
 I.2. Основни фактори, влияещи върху пе-
риода на калибриране: 
 I.2.1. Фактор F1 - натовареност на експлоа-
тация на техническото средство, % (оценката 
A1(F1) на този фактор представлява приноса 
като част от единицата или в % на неопреде-
леността от тип А при калибриране на техни-
ческото средство). 
 I.2.2. Фактор F2 – стабилност на техни-
ческото средство (свързан е с резултатите от 
междинните проверки, като оценката A2(F2) 
представлява приноса като част от единицата 
или в % на неопределеността на ССМ (СМ) 
към бюджета на неопределеността). 
 I.2.3. Фактор F3 – фактор на неопре-
делеността (оценките A3i(F3) на този фактор 
представляват приносите като част от едини-
цата или в % на неопределеността от тип B на 
други спомагателни технически средства към 
основното). 
 I.3. При определяне на калибрационния 
интервал на технически средства, за които 
няма натрупани експериментални данни от 
експлоатация или от производител, или не е 
посочен такъв в нормативен документ (стан-
дарт или друг), както и за нови такива, пър-
воначално в алгоритъма се залага по-къс ка-
либрационен интервал, примерно една година 
или друг. 
 

II. Математичен модел за 
калибрационния интервал 

 
 В математичните модели за определяне на 
калибрационния интервал на техническите 
средства [5-6], се коментират приносите на 

факторите  - предишно и настоящо калибри-
ране, с техните тегловни оценки към целевата 
функция. 
 Настоящият математичен модел представя 
оценките на трите фактора (A1(F1), A2(F2) и 
A3i(F3)) към калибрационния интервал като 
пренос на оценките от бюджета на неопреде-
леността при калибрирането на техническото 
средство. 

CI=ICI.X(К.A1(F1)+B.A2(F2)+ )(1)  )( 33 FAC ii

NCI=CIprevious(K.A1(F1)+B.A2(F2) 

+ )( 33 FAC ii )            (2)  

където: 
 - X – максимален срок на калибриране на 
съответното техническо средство съгласно 
[4]; 
 - ICI – първоначален калибрационен ин-
тервал (една година или по-къс); 
 - CI – калибрационен интервал след пър-
воначалния); 
 - NCI – следващ калибрационен интервал, 
основаващ се на данните от предходния; 
 - CIprevious – предходен калибрационен ин-
тервал; 
 - B – коефициент на отклонението от ста-
билността; 
 - Ci – коефициенти на отклонението от 
неопределеността тип B на спомагателните 
технически средства към основното; 
 - K – коефициент, отчитащ натовареността 
на експлоатация. 
 Максималната стойност на коефициентите 
К и B е единица. В резултат от повишаването 
на натовареността при експлоатация и влоша-
ване на стабилността, стойностите им  нама-
ляват със съответен процент. 
 Коефициентите Ci могат да приемат стой-
ности и по-високи от единица, което ще  до-
веде в известна степен и до „удължаване” на 
калибрационния интервал. 
 Факторът „натовареност на експлоатация” 
на техническото средство се изразява с: 

100.1 m

n
F  , %         (3) 

където:   
 - n – брой часове на експлоатация на тех-
ническото средство; 
 - m – брой работни часове в годината 
(2080h). 
 За определяне на стабилността на техниче-
ското средство чрез междинни проверки е 
изготвена контролна карта през първоначал-
ния период на калибриране (ICI) след 
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събиране на данните, след което е направен 
анализ за отклоненията. Когато стойностите 
на параметъра, които се измерват с даденото 
техническо средство, са в необходимите пре-
дупредителни граници на контролната карта 
за първоначалния период на калибриране, 
оценката на този фактор (F2), а именно A2(F2) 
запазва приетата стойност от бюджета за нео-
пределеността. В случай на отклонения тази 
стойност на оценката се коригира със съотве-
тния процент на отклоненията (коефициент 
B). 
  Сравнението между приносите на неопре-
делеността от тип B на други спомагателни 
технически средства към основното от първо-
началното и предишното или настоящото ка-
либриране (т.е. оценката на фактора F3, а 
именно A3i(F3)), се интерпретира както и при 
стабилността на техническото средство с из-
ключение на факта, че в случай на получаване 
на по-ниска по-стойност неопределеност се 
увеличават със съответен процент и оценките 
A3i(F3), което може да доведе до увеличаване 
на калибрационния интервал в неговата ця-
лост. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
 В съответствие с поставените цел и задачи 
предложеният алгоритъм  за определянето на 
калибрационния интервал на техническо 
средство е приложен за „Апарат за опре-
деляне на пламна температура със затворен 
тигел – тип Пенски-Мартенс”, който се въ-
вежда първоначално в експлоатация в лабо-
ратория за анализ на нефт и нефтопродукти. 
I. Входни данни на алгоритъма 
 I.1. Максимално допустим срок за река-
либриране на апарата X = 2 години (24 ме-
сеца). 
 I.2. Определяне на основните фактори, 
оказващи влияние върху калибрационния 
интервал на апарата. 
 I.2.1. Фактор F1 – натовареност на експлоа-
тация на техническото средство (съгласно 
уравнение 3) през първата година (ICI): 

100.1 m

n
F   = %89,8100.

2080

185
    

 I.2.2. Фактор F2 – стабилност на техни-
ческото средство – през първата година (ICI) 
са извършени междинни проверки на апарата 
със сравнителен материал (вторичен работен 
еталон), а именно – n-decane с номинална 
пламна температура 53С.  Данните от тези 

междинни проверки са нанесени на контрол-
на карта за средна стойност – фиг. 1. На нея 
предупредителните граници са 51 и 55С 
(2S), а контролните граници са 50 и 56С 
(3S) съответно.  
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Фиг. 1. Контролна карта за средна стойност 
за техническо средство - „Апарат за опре-
деляне на пламна температура със затворен 
тигел – тип Пенски-Мартенс”. 
 
 От данните, представени на контролната 
карта, се вижда, че средните резултати от 
измерванията през годината на вторичния 
работен еталон са в рамките на предупре-
дителните граници (2S), което  доказва ста-
билността на апарата през първоначалния 
интервал на калибриране (ICI). В резултат на 
това отклонение от стабилността не се 
забелязва, а коефициентът B пред оценката 
A2(F2) приема стойност единица. 
 I.2.3. Фактор F3 – фактор на неопреде-
леността от тип B за други допълнителни 
технически средства. В някои случаи такива 
допълнителни технически средства не се из-
ползват, в резултат на което оценката на този 
фактор ще бъде 0. 
 
 В разглеждания пример има такова допъл-
нително техническо средство, а именно тер-
мометър, чиято неопределеност е тип B и 
оценката на тази неопределеност за алгори-
тъма се взема от приноса в бюджета на неоп-
ределеността от калибрирането на апарата. 
 Отделните приноси към неопределеността 
при калибрирането на техническото средство 
-  „Апарат за определяне на пламна темпе-
ратура със затворен тигел – тип Пенски-
Мартенс”, се представят в следния вид (фиг. 
2): 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1
59%

2
24%

3
17%

Фиг. 2. Приноси към неопределеността от 
калибриране на техническо средство - „Апа-
рат за определяне на пламна температу-ра със 
затворен тигел – тип Пенски-Мартенс”:  

 
 Създаден е и приложен нов алгоритъм за 
определяне и оценяване на калибрационен и 
рекалибрационен интервал на технически 
средства, използвани в лаборатории за изпит-
ване и калибриране. 
 На база на трите основни фактора – нато-
вареност на експлоатация, стабилност на тех-
ническото средство през калибрационния 
интервал и факторът на неопределеността от 
допълнителните технически средства към 
основното, са изведени две уравнения, които 
описват изчислителна процедура за калибра-
ционен и рекалибрационен интервал. 

1 – процентен принос на неопределеността от 
измерването със ССМ;  
2 – процентен принос на неопределеността от 
допълнително техническо средство (термоме-
тър);  
3 – процентен принос на неопределеността от 
ССМ. 

 В заключение разработеният алгоритъм за 
определяне и оценяване на калибрационния 
интервал може да се приложи като процедура 
за вътрешни проверки - определяне и оценя-
ване на калибрационен интервал за техни-
ческите средства в лабораториите за изпит-
ване и калибриране. 
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 От фиг. 2 се вижда, че за оценките на три-
те фактора можем да присвоим следните сто-
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A1(F1) = 0,59; A2(F2) = 0,17; A3(F3) = 0,24. 
 I.3. Тук се залага първоначален калибра-
ционен интервал (ICI) една година (12 месе-
а). 
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 Съгласно уравнение 1: 
CI = ICI.X(К.A1(F1) + B.A2(F2) + C.A3(F3)), т.е. 
CI=1.2(0,91.0,59 + 1.0,17+1.0,24)=1,89 години. 
 Резултатът, който се получава (1,89 години 
или 23 месеца), показва намаление на зало-
жения максимален калибрационен период с 
един месец, свързано основно с отчитането на 
натовареността на експлоатация (8,89%) за 
първата година (ICI). 
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 Последващият калибрационен период 
(NCI) ще се определи след изтичане на кали-
брационния интервал от 23 месеца (1,89 го-
дини) по уравнение 2 и т.н. 

6. Wayatt, D. and H. Castrup. Managing calibra-
tion intervals. Annual workshop and  sympo-
sium, Albuquerque (1991).  

 
Представена за печат на 10.10.2012 г. 

  
 
 
 
 
 
 


