ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕТАЛОНИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2010 г.

Октомври 2 0 0 4

РЕЗЮМЕ
Следвайки политиката на правителството за устойчиво
развитие на икономиката и подобряване на бизнесклимата и
качеството на живота, и в подкрепа на усилията за присъединяване
на Република България към Европейския Съюз, Държавната агенция
за метрология и технически надзор (ДАМТН) в изпълнение на чл. 8
т.2 от Закона за измерванията (ДВ, бр.46, 2002 г.) разработва
“Дългосрочна програма за развитие на националните еталони”.
Програмата има за цел да осигури ефективна и
конкурентноспособна
метрологична
инфраструктура
за
присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Програмата има за цел да:
9
Осигури националните еталони на Република България,
които гарантират проследимост и международно признаване на
измерванията в страната;
9
Създаде техническа основа за еднородна, прозрачна и
внушаваща доверие икономическа среда;
9
Създаде
предпоставки
за
реализиране
на
изследователски проекти, свързани с развитието на високите
технологии в областта на метрологията.
Осъществяването й ще допринесе за:
9
улесняване на свободната търговия;
9
подпомагане конкурентноспособността на българската
9
промишленост;
9
гарантиране на законовите и регулаторни изисквания и
задължения.
Програмата обхваща периода от 2004 г. до 2010 г. Тя съдържа
12 подпрограми, от които 10 - с предложения за развитие на
еталоните в различни области на измерване, подпрограма “Човешки
ресурси и разпространение на знания” и подпрограма “Нов
метрологичен комплекс”. Представена е финансова рамка за
изпълнението й.
Дългосрочната програмата е разработена на основата на
анализ за проучване и прогнозиране на нуждите от осигуряване на
проследимост на измерванията, “Доклад за състоянието на
националните еталони” (2001 г.), “Средносрочно стратегическо
планиране” и “План за дългосрочна стратегическа ориентация”
(разработени по програма PHARE 2000, проект BG 0003.02.02),
политиката и програми на международни организиции по метрология,
в които Република България членува, и препоръки на европейски
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експерти във връзка с оценяване на развитието на инфраструктурата
на качеството в страните, кандидатстващи за членство в ЕС.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Метрологията, като наука и практика на измерванията, играе
съществена роля за промишленото производство и търговския обмен и е в
услуга на обществото за постигане на по-добро качество на живот. Точните,
сравними и проследими измервания на физичните и химичните величини са
необходимо условие за иновации, безопасност, енергоспестяване, опазване
на околната среда, здравеопазване, а също за така за укрепване на
позицията на производителите и за развитие на предприемачеството в
условията на глобализация и конкурентен вътрешен и международен пазар.
При прилагането на търговски споразумения Световната търговска
организация (СТО) изисква наличие на международно призната система от
измервания. Като инструмент за създаване на доверие в компетентността на
измервателните и изпитвателни лаборатории се прилага международно
споразумение за акредитация, в основата на което е разбирането, че
извършваните измервания и резултатите от изпитванията са надеждни,
проследими и сравними. Това изисква наличие на международна мрежа от
признати национални еталонни лаборатории, в които търговските
партньори могат да имат доверие и на които лабораториите за калибриране
и изпитване могат да се позовават.
Националната система за измерване се разглежда по същество като
национална инфраструктура, която обслужва много от критичните аспекти
на обществото. Тя е рамката, в която Националният център по метрология e
източник на проследимост в страната, като поддържа националните
еталони и разпространява реализираните от тях стойности към ежедневните
измервания в индустрията, търговията и услугите, за изследвания, за нужди
на държавните и изпълнителните органи, във всички региони на страната,
чрез непрекъсната верига от сравними измервания с обявена
неопределеност. Това
е инфраструктурата, която осигурява за
измерванията в България валидност, пригодност за използване и
международно признаване.
Еталоните са уреди, системи или комплекси, който възпроизвеждат
и съхраняват единиците на физичните величини и ги предават на други
средства за измерване. Без еталони е невъзможно да се постигне
съпоставимост на резултатите от измервания, извършени с различни уреди,
на различни места и по различно време.
Националните еталони на Република България са материалната
връзка с международните еталони и основата за осигуряване на
проследимост и точност на измерванията в страната.
Състоянието на българските национални еталони засяга пряко
развитието на области като законова метрология, акредитация,
сертификация и оценяване на съответствието на продуктите с техническите
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изисквания към тях, и косвено влияе на конкурентноспособността на
българските продукти и услуги и на качеството на живота в страната.
Националната система за измервания е част от международната
система. Политиката за единство на измерванията в световен мащаб се
определя от Генералната конференция за мерки и теглилки (GCPM), в
рамките на подписаната от правителствата Конвенция за метъра и се
осъществява чрез регионалните метрологични организации (за Европа –
EUROMET и СООМЕТ, в които Р България членува).
През 1977 г. в България се основава Национален център по
метрология със задача да създава и съхранява еталоните на страната.
Схема на метрологичната инфраструктура

КОНВЕНЦИЯ ЗА
МЕТЪРА

EUROMET

COOMET

ДАМТН (ГД НЦМ)
ЗАКОНОВА МЕТРОЛОГИЯ
АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ
НЕАКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

ИНДУСТРИЯ

Метрологията е техническата основа на инфраструктурата по
качеството. Научната метрология е предпоставка за развитие на
акредитацията, изпитванията и калибрирането.
Стандартизацията, метрологията, акредитацията и сертификацията са
опорните стълбове за икономиката и качеството на продуктите и услугите,
създавани в страната.
Схема на инфраструктурата по качество

Органи на държавната власт

СЕРТИФИКАЦИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ
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Законът за измерванията (обн., в ДВ, бр. 46 от 07.05.2002 г.) възлага
създаването, съхраняването и усъвършенстването на националните еталони
на Република България на ДАМТН чрез Главна дирекция “Национален
център по метрология” (ГД НЦМ).
В изпълнение на тази функция и в съответствие с политиката на
правителството ДАМТН разработва “Дългосрочна програма за развитие на
националните еталони на Република България”.
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
9
Осигуряване на проследимост на измерванията в страната;
9
Постигане на международно признаване на българските
национални еталони и на резултатите от измерване и калибриране,
извършвани в страната;
9
Създаване на техническа основа за еднородна, прозрачна и
внушаваща доверие икономическа среда, в която държавните органи,
икономическите субекти и потребителите имат доверие;
9
Създаване на предпоставки за реализиране на изследователски
проекти, свързани с развитието на високите технологии и за постигане на
регионална значимост в областта на метрологията.
ЦЕЛИ
9
Постигане на точни и проследими измервания в индустрията за
повишаване на качеството и конкуретноспособността на българските
продукти и услуги;
9
Защита на националните интереси, свързани с опазване на
живота и здравето на хората, околната среда, както и имуществото на
физически и юридически лица от неблагоприятни последици, които могат
да настъпят в следствие на неверни резултати от измервания;
9
Интегриране на българската метрологична инфраструктура в
европейската;
9
Подпомагане на развитието на високите технологии в страната
чрез еталонни лаборатории, като центрове за научно познание (Centers of
Excellence) с регионално значение;
9
Постигане на високо ниво на измерванията при изследвания,
свързани с развитието на високите технологии и новите направления в
метрологията.
ЗАДАЧИ
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9
Системата от български национални еталони да отговори на
приоритетите на българската индустрия чрез създаване на нови или
усъвършенстване на съществуващите национални еталони;
9
Българските национални еталони да са със задоволителна
степен на еквивалентност и да са сравними с националните еталони на
други държави – членки на Конвенцията за метъра
9
Българските национални еталони да са на съвременно
техническо ниво и с подходяща за нуждите на индустрията точност;
9
Възможностите за измерване и калибриране (measurement and
calibration capabilities) на националните еталонни лаборатории да се
признаят в рамките на подписаното от националните метрологични
институти Споразумение за взаимно признаване на националните еталони и
на сертификатите от калибриране и измерване (MRA).
ДЕЙСТВИЯ
9
Модернизиране, обновяване и развитие на системата от
национални еталони;
9
Установяване на точността и степента на еквивалентност на
националните еталони чрез участие в международни сравнения,
организирани от Международното бюро по мерки и теглилки и
регионалната организация по метрология (EUROMET);
9
Осигуряване на проследимост на националните еталони чрез
сравнения или калибриране в Международното бюро по мерки и теглилки
или в метрологични институти на държави – членки на Конвенцията за
метъра;
9
Осигуряване на условия за създаване, съхраняване и
поддържане на националните еталони в съответствие с международните
изисквания;
9
Провеждане
на
изследвания
на
метрологичните
характеристики на еталоните за утвърждаването им от Министерския съвет
като национални.
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АНАЛИЗ
1. Историческа справка за развитието на еталоните в
България
Първият закон за метрологията в България (Закон за мерките и
теглилките) е приет през 1888 г. С него се въвежда единство на
измерванията и се установяват задължителното използване на Метричната
система и изисквания за създаване на национални еталони. Първите
еталони “образци на метъра и килограма” са получени през 1910 г. и
утвърдени с царски указ № 14 през 1911 г.
За нуждите на индустрията на страната и за удовлетворяване на
нарасналите потребности от точност в областта на електричните и
свързаните с тях други видове измервания през 1972 г. и 1974 г. се
създават следващите два български национални еталона: на единиците за
съпротивление - ом и за напрежение - волт.
В резултат на политиката за подобряване на качеството на
продукцията в периода 1977 г. – 1988 г. се създават общо 53 еталона.
Създаването и усъвършенстването на еталоните по години е
илюстрирано на фиг. 1
8

брой еталони

7
6
5
4
3
2
1
0
1910 1975 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

години

Фиг. 1

2. Инвестиции
Поради факта, че еталоните са постижения и технологии от найвисоко ниво, за създаването и развитието им са необходими значителни
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инвестиции. В прехода към пазарна икономика - след 1990 г. за
национални еталони са влагани твърде ограничени средства, предимно от
програма PHARE и по-малко от държавния бюджет. Неравномерното
финансиране през годините влияе върху стабилното развитие и
усъвършенстване на еталоните, както и за осигуряване на необходимите
условия за нормалното им съхранение и експлоатация. Това рефлектира
върху качеството на резултатите от измерване. Непрекъснатото
усъвършенстване
в
областта
на
измервателната
техника
и
информационните технологии поражда необходимостта от модернизиране
на наличните еталони.
Инвестиции за периода 1996 г. - 2003 г.

3000000
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1000000

20%

500000

0
1996

1997

1998

1999

За закупуване на еталони, лева

2000

2001

2002

2003

За подобряване на условията в еталонните лаборатории,
лева

80%

Инвестиции от бюджета
Инвестиции по програма PHARE

Фиг. 2

3. Необходимост от създаване на еталони
Програмите на правителството за създаване на стабилност и
възможности за развитие на българската икономика, за повишаване на
конкурентноспособността на българската промишленост, както и
постигането на изискванията на европейското право за безопасни условия и
околна среда, могат да се реализират чрез активна политика за укрепване и
развитие на метрологията, в това число и на научната метрология, и за
успешното й вграждане в метрологичната инфраструктура на Европа.
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Изграждането и развитието на ефективна система от национални
еталони е съвкупност от координирани технически и административни
дейности. Това е държавна задача със стратегически характер за
поддържане и защита на националните интереси и обслужване на
съвременното общество.
Международно признати еталони, създадени на основата на модерни
технологични решения, са необходимо условие за:
9
международно признаване на резултатите от измерванията, в
подкрепа на развитието на индустрията и свободното движение на стоки;
9
гарантиране на точност, достоверност и надеждност на
измерванията в областта на законовата метрология за:
 здравеопазването, включително в производството на
лекарствени средства;
 обществената безопасност и безопасните условия на
труд;
 защитата на околната среда;
 държавните и общинските вземания и търговските
плащания;
9
развитието на науката и нови технологии (информационни,
биотехнологии, нанотехнологии);

4. Състояние
България

на

националните

еталони

на

Р

Към настоящия момент Република България разполага с 57
национални и изходни еталони с най-висока за страната точност за:
• основните единици от Международната система (SI) - метър,
килограм, секунда, кандела, келвин, ампер;
• производни единици от Международната система с приложение в
различни области.
Те се съхраняват и поддържат в ДАМТН с изключение на еталона за
експозиция и мощност на експозицията от фотонно лъчение, който е
създаден и се съхранява и поддържа в лабораторията по клинична
дозиметрия и метрология на йонизиращи лъчения на многопрофилна
болница за активно лечение “Царица Йоанна”.
Подробен анализ за състоянието на националните еталони е
направен през 2001 г. в “Доклад за състоянието на националните еталони”
и представен на заседание на Съвета за европейска интеграция от
07.01.2002 г.
Сравнение на експлоатационното състояние
на еталоните между 2001 г. и 2003 г.
37

35

в добро
състояне
31%
необходи-
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необходимост от

11 мост от

модернизация
67%

фиг. 3
Установено е, че значителна част от еталоните не съответства на
съвременното ниво на развитие на измервателната техника. Преобладават
еталоните с технологично ниво от 80-те години на XX век. Те вече не
притежават необходимата за страната точност и не постигат задоволителна
степен на еквивалентност с международните еталони или с националните
еталони на страните-членки на Конвенцията за метъра. Само 12 % от
еталоните са оценени като съвременни. Критично е състоянието на 28 % от
еталоните, чиито функции са частично или напълно преустановени.
Тенденциите за влошаване на експлоатационното състояние на еталоните
се запазват и в последните две години, както се вижда на фиг.3 и фиг. 4.
Ниво на технология на еталоните към 2003 г.
Съвременно
6%
Несъответстващо
7%

Задоволително
10%

Критично
77%

Фиг.4
Основните проблеми, свързани със състоянието на еталоните са:
1. амортизация на еталоните и изоставането им от съвременното
технологично ниво, особено значимо при прилагане на съвременна
изчислителна техника;
2. неподходящо
разположение
на
националните
еталонни
лаборатории и несъответствие с изискванията на поддържаните условия на
околната среда, което води до неприемливо влошаване на резултатите от
измерване.
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5. Сравнение между възможностите на еталоните на
България с най-висока точност с еталоните на държави
от Европейския съюз и Балканския регион
В международен аспект от съществено значение е откриването на нов
път за подпомагане на търговията и търговския обмен, в резултат на което
нараства нуждата да се подкрепи признаването на сертификатите за
калибриране и резултатите от изпитване. За задоволяване на тези нужди
през октомври 1999 г. бе подписано Споразумението за взаимно признаване
(MRA - Mutual Recognition Agreement) между националните метрологични
институти (НМИ), подготвено от Международния комитет по мерки и
теглилки (CIPM) . Целта на CIPM MRA е да предостави на правителствата и
другите заинтересовани страни стабилна основа за по-широки
споразумения, свързани с международния обмен, търговията и
нормативната уредба, като по този начин се спомогне за отстраняване на
техническите бариери, свързани с търговията на стоки и услуги. Важността,
която страните по споразумението придават на участието си, може да бъде
оценена чрез подчертаване на факта, че около 89% от световната търговия
на стоки се осъществява между страни, участващи в MRA.
Взаимното признаване се постига чрез:
• определяне степента на еквивалентност на националните
еталони;
• признаване на сертификатите за калибриране и измерване.
От съществено значение е да се отбележи, че доверието в
измерванията на една държава е ключов фактор не само от гледна точка на
експортната търговия, но също така и във връзка с нейните възможности да
контролира качеството на внасяните стоки.
Във връзка с изпълнението на MRA е направено проучване и
сравнение за възможностите на еталоните на България с най-висока
точност спрямо националните еталони на водещите метрологични
институти на страни-членки на ЕС и в Балканския регион. Сравнението е
извършено въз основа на данни за технологичното решение на еталоните и
метрологичните им характеристики:
9 точност/неопределеност;
9 обхват;
9 възпроизводимост.

тояние нанационалните еталони,

120

100

80

60
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фиг.5
Обобщена информация за сравнението е представена на фиг. 5.
Резултатите са приведени в проценти спрямо нивото на еталоните на
метрологичните институти на индустриално развитите европейски държави
(100 %) по видове величини.
От фигурата се вижда, че възможностите на националните еталони
на Р България в сравнение с тези на еталоните на страни от ЕС са
значително по-малки по обхвати и точности. За повечето видове
измервания те са несъизмерими и с възможностите на еталоните на някои
от страните на Балканите.
В балканския регион до 1989 г. за почти всички видове измервания
България е водеща не само като възможности и състояние на еталонната
база, но и като експертно метрологично познание и метрологична практика.
Страна с подобен метрологичен потенциал за онова време е Румъния.
През последните десет години правителствата на съседните държави
обръщат специално внимание за развитие на метрологията като авангард за
икономическото им развитие и постигане на съпоставимост с възможностите
на страните от ЕС. Тази политика води до рязко повишаване на
възможностите на използваните еталони в Турция, Гърция и в отделни
области - Румъния.
Развитието на еталоните на водещите национални метрологични
институти от балканския регион за периода от 1989 г. до 2003 г., текущото
им състояние, както и очаквания резултат при изпълнение на дългосрочната
програма за развитие на националните еталони на Република България е
илюстрирано на фиг. 6.
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Състояние на националните
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Фиг. 6.
Вижда се, че като цяло Дългосрочната програма не залага създаване
на еталони с регионално значение. С нея се цели постигане на
проследимост на измерванията в страната и международно призната
еквивалентност на еталоните в области с приоритетно значение за
развитието на българската индустрия, което е истинско предизвикателство
на фона на предполагаемото развитие на метрологичните институти на
другите европейски и присъединяващи се към Европейския съюз страни за
периода 2004 - 2010 г. и спрямо потенциала и темповете на развитие на
повечето от тях.

6. Осигуряване на проследимост на измерванията
Създаването
и
поддържането
на
националните
еталони,
осигуряването на проследимост на резултатите от измерване и
разпространяването на единиците от националните еталони към
следващите по точност еталони в страната чрез калибриране осигурява за:
9 държавата - единство, проследимост и точност на
измерванията;
9 акредитацията – признаване на резултатите от изпитване и
калибриране, включително и на международно ниво;
9 индустрията – проследимост и точност на измерванията на
всички етапи на технологичния процес, включително и при окачествяване
на продукцията (лаборатории за изпитване и калибриране);
9 лаборатории на държавни и други органи за контрол проследимост на измерванията за целите на извършвания контрол;
9 учебни заведения и научно-изследователски институти,
държавни органи – експертни знания в областта на измерванията.
От извършения анализ на потребностите на клиентите в страната е
установено, че проследимост се осигурява за по-малко от 50 % по обхват и
приблизително за 60 % по точност, както е показано на фиг.7. Тенденцията
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за преоборудването на индустрията с ново поколение средства за
измерване ще доведе до невъзможност за осигуряване на проследимост в
страната, ако не се реализира модернизирането и обновяването на
националните еталони, заложени в програмата.
70
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не
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фиг.7

6.1. Осигуряване на проследимост на измерванията
за индустрията
Националният център по метрология извършва калибриране за
различни сектори от българската икономика, чието процентно съотношение
за периода 2001-2003 г. е показано на фиг. 8, представена по-долу.
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фиг. 8
В рамките на програма PHARE, проект BG 0003.02.02, е проведена
анкета за нуждите на българската индустрия от проследимост и точност на
измерванията. От получените резултати, фиг. 9, се разграничат три групи
области на измерване, според тяхната значимост за промишлеността:
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Други

2.1

2.0

Текстилна
промишленост

2.7
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предприятия
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Хранителновкусова

Промишленост
33%

Сектори,
обслуж вани
от ГД НЦМ

Законова
метрология
21%

12.7

12.0

Група 1: повече от 70 % от предприятията развиват дейност в
областите на измерване на температура, маса, електрични
величини, налягане, дължина и химични величини;
9
Група 2: около 50 % от предприятията развиват дейност в
областите на измерване на сила, време и честота, разход;
9
Група 3: приблизително 36 % от предприятията развиват
дейност в областите на измерване на оптични величини, обем и
йонизиращи лъчения.

9
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Фиг.9.

6.2. Осигуряване на проследимост на измерванията в
законовата метрология, директиви за средства за
измерване от Нов подход
В съответствие с националните интереси и в процеса на интегриране
с ЕС българското законодателство създава условия за:
• Защита на живота и здравето на хората и околната среда от вредни
въздействия, както и на имуществото на юридически и физически
лица от неблагоприятни последици, които могат да настъпят
вследствие на неверни резултати от измерванията;
• Свободно движение на стоки посредством координиране на
техническите изисквания и непрекъснато въвеждане на изискванията
за продуктова безопасност с прилагане на приоритетни действия в
онези сектори, в които България има конкурентни предимства.
Законът за измерванията (обн. ДВ бр.46/2002 г.) поставя изисквания
към точността и достоверността на измерванията в следните области и за
следните групи средства за измерване:
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1. Здравеопазване – клинични термометри, апарати за измерване на
кръвното налягане, електрокардиографи, диоптометри, системи за
измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност,
дозиметри, аудиометри
2. Защита на околната среда – уреди и системи за контрол на
радиоактивните емисии в околната среда, уреди и системи за
радиационен контрол и мониторинг на
радиационния фон,
газанализатори на обработените гозове на моторни превозни
средства, димомери
3. Обществена безопасност - стендове за измерване на спирачните
сили на пътни превозни средства, манометри за автомобилни
гуми, манометри използвани в съоръжения под налягане,
анализатори за алкохол в дъха, радарни скоростомери
4. Измервания свързани с държавните и общински вземания и
търговските плащания – материални мерки за дължина, везни с
неавтоматично действие, везни с автоматично действие, теглилки
със среден клас на точност, топломери, водомери, мерки за обем,
обемни разходомери за течности различни от вода, измервателни
системи за течности различни от вода, разходомери за газ,
алкохоломери и ареометри за алкохол, средства за измерване на
хектолитрова маса, електромери, измервателни трансформатори,
часовници за превключване на тарифни електромери, системи за
таксуване на телефонни разговори, хронометри за часово
заплащане, измервателни шаблони за определяне на нетното
количество на предварително опаковани продукти по обем.
Българското законодателство в областта на измерванията е
хармонизирано с европейското законодателство, което включва рамковата
директива 71/316/ЕЕС и 23 специализирани директиви (16 основни и 7
ревизиращи) от стар подход.
Хармонизирането на българското законодателство с европейското
поставя изисквания и към измерванията, свързани със защита на околната
среда и безопасност на продуктите и храните.
Законът за техническите изисквания към продуктите (обн. ДВ бр. 86
от 1999 г.) представлява хоризонтална рамка за въвеждане на директивите
за Нов подход на ЕС в националното законодателство. Той въвежда
принципите на Новия подход към техническите изисквания и принципите на
Глобалния подход при оценяване на съответствието. Една от основните
задачи на закона е премахването на техническите бариери пред търговията
в рамките на европейския пазар.
Съгласно чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите
са въведени 20 наредби, една от които въвежда директива 90/384/ЕЕС от
Нов подход, като Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на везни с неавтоматично действие.
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Предстои
въвеждането
в
българското
законодателство
на
директивата за средствата за измерване (MID) от Нов подход, приета от ЕС
на 26.02.2004 г., чиято цел е да създаде вътрешен пазар на ЕС за
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, чрез:
- установяване на съществени изисквания към средствата за
измерване и процедури за оценяване на съответствието и
поддържане на съществуващото високо ниво на защита на
потребителите;
- взаимно признаване на резултатите от оценяването на
съответствието между страните-членки за осигуряване на
свободното движение на европейския пазар.
За производителите влиянието се изразява във фундаментално
подобряване на условията за тяхната дейност:
- съществените изисквания плюс взаимното признаване на
резултата
от
оценяване
на
съответствието
елиминира
необходимостта от многократно оценяване;
- съществените изисквания са изисквания към работните
характеристики и не ограничават иновациите;
- процедурите за оценяване на съответствието подсилват ролята и
отговорността на производителя и признават осигуряването на
качеството, извършвано от страна на производителя
- възможност за избор на различни процедури за оценяване на
съответствието.
В международен мащаб политиката за законова метрология се
определя и дейностите се координират от Международната организация по
законова метрология (OIML), в която България членува от 1956 г. Като
следващ етап на хармонизирането на дейностите OIML подготвя проект на
Споразумение за взаимно приемане на оценяването на типа на средства за
измерване (МАА).
Условие за участието на българските органи за оценка на
съответствието на средства за измерване в MAA е националните еталони да
гарантират проследимост на средствата за измерване, обект на законовата
област.

7. Връзка с други
прогнози, стратегии и
българската икономика

стратегически
програми за

документи –
развитие на

При разработването на Дългосрочната програма за развитие на
националните еталони са взети под внимание средносрочните и
дългосрочни стратегически цели, приоритетите и прогнозите, залегнали в
следните национални, отраслови и регионални стратегии, планове и
програми, както и в документи и препоръки на Европейския съюз:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управленска програма на правителството на Република България за
периода 2001 – 2005 г.
Национален план за икономическо развитие на Република България
за периода 2000 – 2006 г. (актуализиран вариант, януари 2003).
Програма за възраждане на българската индустрия (Програма
“Индустрия 2002”)
Иновационна стратегия на Република България (проект)
Национална стратегия за развитие на електротехническата
промишленост, 2003
Комуникационна стратегия за подготовка на членството на България
в Европейския съюз
Енергийна стратегия на Република България
Национална стратегия за безопасно управление на отработено гориво
и радиоактивни отпадъци
Стратегически план на Българския институт по стандартизация 20042007 г. (проект).
Стратегия на Република България за безопасност на храните
Национален план за действие по околната среда – здраве
Програма за ограничаване на здравния риск за населението от
вредните фактори на околната среда
Стратегия за устойчиво развитие на дейностите, свързани с
инфраструктурата по качеството, (проект, 2004 г.)

8. Резолюции
и
препоръки
на
Генералната
конференция
за
мерки
и
теглилки
(CGPM),
консултативните комитети на Международния комитет за
мерки и теглилки
и международните метрологични
организации
Дейността по метрология се определя от правила и норми на
международни и регионални организации, както следва:
• Конвенция за метъра (Convention du mètre), подписана през 1875 г. Тя
е създадена за осигуряване на единство на измерванията в световен
мащаб и разработване на препоръки за развитие на научната
метрология. България се присъединява към Конвенцията през 1910 г.
• Регионална организация за европейско сътрудничество в областта на
еталоните (EUROMET) организация на националните метрологични
институти на държавите от централна и западна Европа
• Регионална организация за евро-азиатско сътрудничество между
държавните метрологични институти (COOMET), организация на
националните метрологични институти на държавите от източна
Европа и Азия
• Международната организация по законова метрология (OIML), която
разработва препоръки за осъществяване на дейностите на законовата
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•

метрология и документи, съдържащи изисквания към средствата за
измерване и предварително опаковани количества продукти.
Доброволната Сертификационна система на OIML прераства в
споразумение за приемане на резултатите от изпитване и одобряване
на типа на средства за измерване (МАА)
Европейската организация по законова метрология (WELMEC), която
определя правила и разработва документи, свързани с метрологичния
контрол на средствата за измерване и метрологичния надзор за
постигане на единна практика при прилагане на Европейските
директиви, осигуряващи свободното движение на средствата за
измерване.

Конвенцията за метъра установява използването на единна за света
система на единици за измерване – Метричната система и създава
Международното бюро за мерки и теглилки Bureau International des Poids et
Mesures (BIPM). То работи като международна лаборатория, научен
институт и секретариат за осигуряване на единство на измерванията в цял
свят и за координиране на международното сътрудничество по метрология.
Основна задача на BIPM създаване, поддържане и усъвършенстване на
международните еталони на единиците SI.
Висш международен орган по метрология е Генералната конференция
по мерки и теглилки Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM).
Генералната конференция за мерки и теглилки приема Международната
система единици SI. Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) е
оперативен орган по метрология, който чрез Консултативните комитети по
видове измервания предлага определенията и начина на възпроизвеждане
на единиците за измерване. Техните резолюции и препоръки се отнасят до
еталони, възпроизвеждащи единиците по първичен метод (първични
еталони).

Препоръки на Международният комитет по мерки и теглилки
/CIPM/ към правителствата
На основата на проведени изследвания за икономическото влияние
на метрологията
• CIPM посочва
че инвестициите на правителството за дейностите за изграждането на
международно призната метрологична инфраструктура сe оценяват като
високоефективни и с висока степен на възвращаемост за обществото.
• CIPM настоява
страните-членки на Конвенцията за метъра да поддържат и при възможност
да увеличават необходимите инвестиции за националните
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метрологични системи. По този начин ще се задоволят нарастващите
нужди от проследимост и сравнимост на измерванията във всички области и
ще се осигури прилагането на национално ниво на действията,
произтичащи от решенията на международно ниво, необходими за
международната търговия и други международни програми. През
последните пет години правителствата са инвестирали и продължават да
правят големи инвестиции за подобряване на националните метрологични
инфраструктури. През последните десет години са инвестирани около 1
милиард евро в изграждането на нови и модерни метрологични комплекси.
• CIPM препоръчва
сътрудничество и коопериране между националните метрологични
институти отчитайки, че глобализацията на съвременното общество
изисква надеждна и точна международна за система измерванията.
Развитието на измерванията в нови области и високите изисквания за
точност в традиционните области на измервания не позволява на нито един
метрологичен институт да осигури всички области с национални еталони и
услуги за калибриране.
• CIPM препоръчва
специализация за приоритетните области на националната
икономика и коопериране с останалите метрологични институти чрез
съвместни проекти за проследимост, научно-изследователска дейност,
създаване на “Centers of excellence” за изграждане на европейска и
световна метрологична инфраструктура.
Отчитайки развитието на индустрията и използването на нови
материали и техники, миниатюризацията на продуктите, нарастващата
тенденция за използване на модулния принцип за изграждане на системи
• CIPM препоръчва
да се обърне особено внимание на развитието на следните области в
метрологията: лазерни системи, нанотехнологии, електрични измервания,
фемтосекундни оптични техники, скали за време, йонизиращи лъчения и
измервания, свързани със свойствата на материалите. Нараства нуждата от
международна сравнимост на много производни величини – разход,
вискозитет, акустика и др. Във всички области точните измервания,
свързани с проследими еталони, са неизбежно условие за успех.
В отговор на нарасналите изисквания на индустрията и съвременното
общество
• CIPM препоръчва
нови подходи в метрологията. Развитието на информационните
технологии влияе върху отношенията между националните метрологични
институти (НМИ) и лабораториите за измерване и калибриране, които са
техни клиенти. Прилагането на информационните технологии ще ускори
процеса на обучение на персонала в НМИ и ще улесни обмяната на знания
между НМИ, както и между НМИ и техните клиенти. Друго приложение на
информационните технологии е свързано с извършването на дистанционни
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сравнения и калибриране на място при клиента. Това ще доведе до
намаляване на разходите за пътуване, времето за калибриране и сравнение,
ефективността на използване на оборудването и ще намали стойността на
инвестициите и логистичната подкрепа.
Новите
материали
и
продуктови
технологии
водят
до
миниатюризация на измервателните устройства, като правят възможни
бързите измервания и осигуряват по-малки неопределености. Те позволяват
да се използват иновационни измервания и да се откриват нови
явления.
Нанотехнологиите ще се развиват по-нататък на основата на
прилагането на микробиологията и биотехнологиите.
• CIPM препоръчва
да се развиват процедури за валидиране на метрологичния софтуер,
за гарантиране надеждността му при използване.
• CIPM счита за необходимо
да се провеждат междулабораторни сравнения, организирани от
националните
метрологични институти. Много лаборатории за
калибриране и измерване притежават реперни точки на температурната
скала или квантови първични еталони, като атомни часовници,
стабилизирани лазери, квантови еталони за напрежение и електрично
съпротивление, както и първични методи на измерване в химията.
Съществено е тези системи и технологии да бъдат контролирани, за да се
осигури, че измервателното оборудване, технологията и методът са
коректно приложени.
• CIPM препоръчва
тясно сътрудничество на НМИ помежду им и с Международното бюро за
мерки и теглилки (BIPM), научните институти, университетите и
индустрията за прилагането на новите подходи в метрологията, изискващи
големи инвестиции, високо технологично и научно ниво.
• CIPM препоръчва
правителствата да осигуряват достатъчна финансова подкрепа за
националните метрологични инфраструктури, включително и за
важната за метрологията област на химията с приложения в много сектори
на търговията, индустрията и обществото.
Глобализацията
и
световният
търговски
обмен
пораждат
необходимостта в рамките на Конвенцията за метъра да се търсят решения
за преодоляване на техническите пречки. На 14.10.1999 г. директорите на
национални метрологични институти на по-голямата част от държавитечленки на Конвенцията подписват в Париж Споразумение за взаимно
признаване на националните еталони и сертификатите от калибриране и
измерване, издадени от националните метрологични институти –
“Arrangement de reconnaissance mutuel des étalons nationaux des mesure et
des certificats d'étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux
de métrologie” /MRA/ .

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

23

Основните цели на споразумението са:
• да установи степента на еквивалентност на националните
еталони, поддържани в националните метрологични институти;
• да способства за взаимното признаване на сертификатите от
калибриране и измерване, издадени от националните
метрологични институти и
• чрез тях да осигури правителствата и другите заинтересовани
страни с надеждна техническа база за по-обширни
споразумения, свързани с международната търговия и обмен.
Като резултат от прилагането на споразумението се редуцират
разходите за транзакциите и се премахва многократния метрологичен
контрол на стоките. Прекият икономически ефект върху търговията е
оценен на над 4 милиарда евро годишно. За националните метрологични
институти ефектът от установяване на еквивалентност се оценява на около
85 милиона евро годишно спестени разходи.
Първата част на Споразумението разглежда обстойно въпросите за
признаване на националните еталони въз основа на показаната при
международни сравнения степен на еквивалентност. Втората част дава
процедурата за постигане на признаване на резултатите от измерване и
калибриране въз основа на признаване на внедрени системи за управление
на качеството (по изискванията на ЕN ISO/IEC 17 025) и на компетентността
на лабораториите, защитена с подходящи резултати от международни
сравнения.
Участието на Република България в споразумението се осъществява
чрез работата на ДАМТН/ГД НЦМ в регионалната организация за
сътрудничество в областта на еталоните (EUROMET). Активността на
българското сътрудничество е в пряка зависимост от състоянието на
националните еталони, условията в националните еталонни лаборатории,
компетентността на персонала и средствата, осигурявани от държавния
бюджет. Дейностите най-общо включват:
• проекти за международни сравнения на еталони;
• изграждане на системи по качество в националните еталонни
лаборатории;
• съставяне, преглед и признаване на възможностите на
националните еталонни лаборатории за измерване и
калибриране.
Постигането на взаимно признаване на българските национални
еталони и на свидетелствата за калибриране, издавани от ГД НЦМ, е
предпоставка за признаване на резултатите от дейността в областите на
законовата метрология, акредитацията, сертификацията и оценката на
съответствието на продукти.
Международно признатите възможности за калибриране (CMCs) на
метрологичните институти, удовлетворили изискванията на споразумението,
се публикуват в база данни на Международното бюро по мерки и теглилки:
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(www.bipm.org/kcdb). По този начин глобално се обявява и показва
доверието в резултатите от измерване и международното признаване на
метрологичните системи на страните и се осигурява достъп до цялата
информация за актуалните възможности на метрологичните институти на
всяка страна. Тази база данни непрекъснато се обновява на основата на
постигнато признаване на възможностите за калибриране на институтите по
метрология.

9. Заключения от анализа
Изграждането и развитието на ефективна система от национални
еталони е държавна задача със стратегически характер за защита на
националните интереси и обслужване на съвременното общество. За
решаването на тази задача е необходимо да се предприемат координирани
технически и административни действия, както и активна политика на
правителството за укрепване и развитие на научната метрология, с оглед
успешното й интегриране в метрологичната инфраструктура на Европа.
Интегрирането на националната система за измерване в
европейската дава възможност за пренасочване на измервания с
ограничено приложение, за които е нецелесъобразно инвестирането в
създаване и поддържане на национални еталони, към други европейски
национални метрологични институти.
Развитието и усъвършенстването на еталоните, както и осигуряването
на необходимите условия за нормалното им съхранение и експлоатация
влияе върху качеството на резултатите от измерване. Непрекъснатото
усъвършенстване
в
областта
на
измервателната
техника
и
информационните технологии, съвременните тенденции за развитие на
световната метрология, (особено в новите области нанотехнологии, лазерни
системи, квантови ефекти в измерванията, фемтосекундни оптични техники,
скали за време, йонизиращи лъчения и измервания, свързани със
свойствата на материалите) поражда необходимостта от модернизиране и
обновяване на наличните еталони и изисква значителни и стабилни през
годините инвестиции.
Основните проблеми, свързани със състоянието на еталоните са:
• амортизация на значителна част от еталоните;
• изоставане от съвременното технологично и метрологично
ниво на
голям процент от еталоните по отношение на необходимата точност,
обхвати на измерване и автоматизиране на измервателния процес;
• неподходящи помещения и условия за съхранение и
поддържане
на еталоните и за провеждане на измервания, съответстващи на
международните изисквания.
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Модернизиране и обновяване на националните еталони с цел
задоволяване нуждите на страната и в отговор на съвременните
технически и метрологични изисквания.
Визията за развитието на научната метрология, която обединява
усилията на държавната администрация, науката и индустрията, е
българската метрология да достигне до такива степен на еквивалентност,
която да позволи успешната интеграция в метрологичната инфраструктура
на ЕС
Цели
Осъществяването на визията на научната метрология предполага
постигането на следните дългосрочни цели:
• международно признаване на националните еталони съгласно
подпрограмите;
• изграждане на нов метрологичен комплекс за осигуряване на всички
необходими условия на околната среда за функционирането на
националните еталони до 2007 г.;
• повишаване на квалификацията на персонала, за постигане на знания
и опит в постиженията на европейската метрологична наука и
практика;
• подготовка за обособяване на НЦМ като институт с научно-приложна
дейност, “Сenter of excellence” за определени области на измерване и
разпространяване на знания.
Дългосрочната програма за развитие на еталоните е документ, който
ще доведе до практическата реализация на целите, заложени в
подпрограмите. С тяхното изпълнение ще се постигне:

Маса и свързани величини

Разширяване на обхватите и повишаване на точността в областите
маса и обем. Модернизиране и доокомплектоване на съществуващите
еталони за вискозитет, плътност и положително налягане.
В дългосрочен план - създаване на нови еталони, отговарящи на
съвременните нужди на индустрията и лабораториите в страната, в
областта на маса, плътност, сила, твърдост, абсолютно налягане и
микроналягане.

Електричество и магнетизъм

В средносрочен план
- доокомплектоване, модернизиране и
усъвършенстване на националните и изходните еталони в областта.
Разрешаване на основни проблеми по осигуряване на проследимост в
страната и до международни еталони на електрични и свързаните с тях
неелектрични величини.
В дългосрочен план - създаване на първични национални еталони,
отговарящи на съвременното ниво на електричните измервания на основата
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на квантови ефекти и модерни технологии, развитие на магнитните
измервания и на радиочестотните измервания, като по този начин ще се
осигурят предпоставки за изследователска и научна дейност.

Време и честота

Доокомплектоване и усъвършенстване на националния еталон, което
ще доведе до задоволяване нуждите от проследимост в страната и
повишаване доверието на международните институти към дейността на
Българската “служба” за време и честота.

Температура

Създаване на нови национални еталони и доказване на
задоволителна степен на еквивалентност на еталоните в областите на
ниските, средните и високите температури.
Създаване на нов национален еталон за относителна влажност на
въздуха за постигане на нужната за страната точност и обхват.
Усъвършенстване на еталоните за пламна температура.

Фотометрия и радиометрия

Модернизация и усъвършенстване на националните еталони на
единицата за интензитет на светлината и на показател на пречупване, на
еталоните за светлинен поток и яркост, мощност на лазерно лъчение,
спектрална чувствителност и спектрално разпределение на оптично
лъчение,
спектрален коефициент на пропускане, коефициент на
отражение, спектрален коефициент на яркост и на ъгъл на въртене на
равнината на поляризация.

Метрология в химията

Повишаване на надеждността на националния еталон за “водороден
показател, рН” чрез модернизация и доокомплектоване.
Създаване на еталони за специфична електрическа проводимост на
електролити (възпроизвеждащ единицата по първичен метод), за състав на
газови смеси и измерване на концентрацията на озон.
Изграждане на национална система от сертифицирани сравнителни
материали (ССМ) и разширяване на възможностите за сертифициране на
сравнителни материали.

Акустика и вибрации

Доокомплектоване,
усъвършенстване,
модернизиране,
автоматизиране, намаляване на неопределеността и разширяване на
обхвата на националните еталони за задоволяване на нуждите на страната
и осигуряване на проследими измервания и международно признати
възможности за калибриране чрез успешно проведени международни
сравнения.
В дългосрочен план - модернизиране, доокомплектоване и
автоматизиране на съществуващия национален еталон за ускорение при
механични вибрации и подмяна на съществуващите еталони за ударно
ускорение, ъглова скорост и линейна скорост с цел повишаване на
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точността, разширяване на обхвата, осигуряване на проследимост в
страната и постигане на международна еквивалентност.

Йонизиращи лъчения

Осигуряване на международно признати, със задоволителна степен
на еквивалетност, национални еталони в областта на дозиметрията,
измерванията на активност на радионуклидите и неутронните измервания,
съответстващи на нивото на развитието на атомната енергетика,
сертифицирането на храни и хранителни продукти, здравеопазването,
радиационната защита, опазването на околната среда и осигуряването на
безопасни условия на труд.

Дължина

Практическа реализация на дефиницията на метъра със светлинни
източници.
Усъвършенстване на националния еталон за равнинен ъгъл.
Осигуряване на проследимост на измерванията на дължини и ъгли в
страната.
Създаване на еталон за измерване отклонение от формата.

Разход на флуиди

Повишаване на надеждността и проследимостта на еталоните за
разход на вода и течности с вискозитет, близък до водата; разход на
течности, различни от вода и разход на газ чрез модернизация и
доокомплектоване.

Човешки ресурси и разпространение на знания

Повишаване на изследователския и научен потенциал в ГД НЦМ за
дейности, свързани с изследвания на еталони и за съвместни
изследователски проекти с научни и национални метрологични институти и
подготовка за обособяване на ГД НЦМ като институт с научноизследователска дейност в областта на метрологията.
Формиране на условия за прилагане на добрите практики и методи на
измерване при създаване, усъвършенстване и изследване на еталоните за
признаване на международната им еквивалентност и осигуряване на
компетентна техническа подкрепа за организациите и лицата, занимаващи
се с измервания в Р България.

Нов метрологичен комплекс

Изграждане на нов метрологичен комплекс,
съвременните изисквания към подобно строителство.

съобразен

със

При разработване на програмата е отчетено взаимното влияние на
следните фактори:
• стойност на еталоните и на съоръженията, осигуряващи нормалната
им експлоатация
• наличие на създадени скъпоструващи еталони с експлоатационен
ресурс, покриващ бъдещ период от 5-10 години
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

брой и точност на наличните в страната еталони от по-ниски нива
приоритети за развитието на националната икономика
постигане на изискванията на европейското законодателство
български производители на средства за измерване
степен на въздействие на реализиране на единицата върху системата
от национални еталони
възможности за коопериране с други метрологични институти
възможности за специализация
хармоничното вграждане на българската фундаментална метрология
в инфраструктурата на европейската система за измерване
практиката на страни, съизмерими с Р България по определящи за
целта фактори
препоръки на европейски експерти и собствен опит.

ПОДПРОГРАМА “МАСА И СВЪРЗАНИ ВЕЛИЧИНИ”
Въведение
Развитието и усъвършенстването на еталоните за маса и свързаните с
тях еталони на величините сила, твърдост, налягане, плътност, вискозитет
и обем, осигуряват обхвата и точността на измерванията в тези области за
нуждите на индустрията, търговията, науката и законовата метрология.
Единицата за маса килограм е основна единица от Международната
система (SI). Необходимостта от точни измервания на маса е ежедневна - от
продажбата в супермаркета, където продуктите се измерват в килограми, до
продажбата на лекарствените опаковки, където таблетките се измерват в
милиграми. В търговията, където цената на продукта се определя в
зависимост от неговата маса, точността на измерването й влияе на всички
разплащания.
В индустрията, точното измерване на маса е необходимо при всички
производства, където се извършва дозиране на суровини, субстанции,
материали и храни, като фармацевтичната, химическата, хранителновкусовата промишленост и производството на предварително опаковани
продукти.
Измерването на маса и измерването на сила са свързани чрез силата
на теглото на едно тяло. При измерване на големи товари, измервателните
преобразуватели преобразуват силата на натиск или опън в електрически
сигнал или механично преместване.
Необходимостта от точно измерване на сила най-често се проявява в
инженерната практика и е важна за области като машиностроенето и
строителството.
Измерването на обем може да се раздели условно на: измерване на
обем на твърди тела и измерване на обем на флуиди, където всъщност
определяме вместимостта на съда, съдържащ флуида. Измерването на
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обема на твърди тела е необходимо за определяне на тяхната плътност,
докато определянето на обема на флуиди е необходим за измерване на
техния разход. Еталоните за обем (вместимост) се използват за измерване
на разход на вода, нефтопродукти, масла и други течности. Точността на
измерването на обем е от значение при събиране на такси, тарифи и
акцизи, котрол на предварително опакованите продукти и търговия със
спирт и спиртни напитки. В индустрията точното измерване на обем е
важно при извършване на химични анализи при производството и
сертификацията на лекарствени средства, химикали, козметични продукти,
храни и др.
Измерването на плътност на твърди тела и на флуиди е неразривно
свързано с измерване на маса и обем. Плътността на флуидите и точното й
определяне има важно значение за две обширни области на индустрията,
каквито са нефтохимическата промишленост и производството на алкохол,
както и търговията с тях. Това са динамично развиващи се индустрии, с
многомилионни печалби и силна конкуренция, при които точността на
измерване на плътност може да доведе до намаляване на печалбите и
значителни загуби за предприятиято или значителни парични ощетявания
за гражданите. Измерването на плътност е съществено и за фискалното
законодателство – за формиране на акцизите и таксите при търговията с
нефтопродукти, спирт и спиртни напитки, както по отношение на
количествата, така и в зависимост от алкохолното съдържание на бира,
вино и спирт. Плътността на млякото е основен фактор при определяне на
цената му при изкупуване от производителите.
Измерванията на вискозитет са важни в много области на
индустрията и научно-изследователската дейност. Те са свързани главно с
определянето на качеството и потребителската стойност на смазочните
материали. Тези материали са необходими за нормалната работа на всички
съвременни машини, тъй като намаляват триенето и износването на
машинните детайли, а оттук и разходите на материали и енергия.
Увеличаващият се брой на акредитирани лаборатории за изпитване и
калибриране в нефтохимическата, лакобояджийската, парфюмерийната и
други области налага калибрирането на средствата за измерване на
вискозитет, както и нуждата от изготвянето и охарактеризирането на
сравнителни материали за вискозитет.
Измерванията на налягане и вакуум намират широко приложение в
много области на производството, науката, транспорта, опазване на
околната среда, медицината, оценяване коефициента на полезно действие
на двигатели, измерване на дълбочината на потапяне на подводниците,
скорост на подаване на упойките, предотвратяване на аварии в
електроцентралите.
Областта на измерване на ниски абсолютни налягания е свързана с
изследване на космоса, осъществяване на физични експерименти,
изследвания за металургията, производството на оптични покрития,
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интегрални схеми, кинескопи, анализ на газ при наблюдение на околната
среда и електронно лъчево заваряване.
Най-голямо разпространение намира измерването на налягане за
целите на метеорологията. Много процеси зависят от промените в
атмосферното налягане като консервирането на храни, производството на
пластмаси, диагностицирането на болните с високо кръвно налягане и
контрола при производството на газообразни хидрокарбонати при сухо
пълнене. Точното измерване на атмосферното налягане е необходимо при
точни измервания на дължина и маса. При температурни, електрични и
акустични измервания се правят корекции за атмосферното налягане.
Диференциалното налягане играе роля при извличане на нефт и газ
от земните недра, преноса на газ, процесите на вентилиране и филтриране
при осигуряване на околната среда. Високите налягания са свързани с
изпитванията и производството на оръжие и експлозиви, в минното дело, с
рязането под налягане, системи за топлоподаване или охлаждане, спирачни
системи, системи под налягане, товароподемни системи и др.
Твърдостта характеризира механичните свойства на материалите и
е важен фактор за определяне на износоустойчивостта им. Измерването на
твърдост намира широко приложение в машиностроенето, медицината,
енергетиката и други области на индустрията.
Еталоните за маса и свързани величини се използват в
метрологичния контрол на средствата за измерване при търговски
разплащания, за определяне на данъци, тарифи и такси, за защита на
здравето на хората и околната среда.
Осигурената проследимост на измерване на маса и свързани
величини е ключов елемент за признаване на резултатите от измерванията,
при оценяване на съответствието на продукти и средства за измерване, за
които има съществени изисквания в наредбите, въвеждащи европейски
директиви.
Органите за контрол на околната среда и водите, на съоръженията с
повишена опасност, на транспорта и др. също се нуждаят от проследими и
точни измервания на маса и свързани величини.
Необходимостта от международно признати с достатъчна степен на
еквивалетност еталони и осигуряване на проследимостта и точността на
измерване на маса и свързаните с нея величини се налага и от:
9 нарастване броя на лабораториите, акредитирани за
калибриране или изпитване в различни клонове на индустрията като
леката
промишленост,
машиностроенето,
хранително-вкусова
промишленост,
фармацевтичната
промишленост,
химическата
промишленост, стоителството и др.;
9 нарастване на броя на производителите, които имат системи
за осигуряване на качеството и се нуждаят от калибриране на
притежаваните от тях еталони и средства за измерване за целите на
фирмения контрол;
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9 нарастване на броя на еталони за калибриране на маса,
сила, налягане, плътност, обем както от ниски, така и от високи нива
на точност.
Подпрограмата е разделена на области, които се отнасят до
създаването и развитието на еталони на величините:
• маса;
• плътност;
• обем;
• налягане и вакуум;
• сила;
• твърдост;
• вискозитет.
ОБЛАСТ “МАСА”

1. Цел
Повишаване на точността на измерванията на маса и постигане на
международна еквивалентност на еталоните за маса в обхвата под 100 mg и
над 1 kg. В дългосрочен план - нов национален еталон 1 kg от платинаиридий.

2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон на единицата за маса, теглилка 1 килограм от
стомана тип “бароз”, е вторичен еталон. Той съхранява и предава
единицата за маса на изходните еталони, дробни и кратни на единия
килограм в обхвата от 1 mg до 20 kg. Еталонът е утвърден с държавен указ
през 1911 г. въз основа на сертификат, издаден от Международното бюро
по мерки и теглилки (BIPM) през 1910 г. и вече 93 години е национален
еталон на РБългария. Националният еталон, периодично се изпраща в BIPM
във Франция за сравняване с международния прототип на единицата за
маса.
Предаването на единицата за маса на еталонни теглилки от един тон
се извършва от изходен еталон, теглилка от стомана 1 t, проследим до
националния еталон за маса на Франция.
Неделима част от схемата за реализиране на обхвата на
разпространение на единицата за измерване на маса е набора от
компараторни везни – девет компаратора с разделителна способност от
0,0001 mg до 1 g и максимален обхват от 3 g до 1000 кg, доставяни в
периода от 1980 до 1999 г.
Съществуващите проблеми при измерване на маса са следните:
9 Националният еталон не е изработен от платина-иридий, каквито
са еталоните на повечето европейски държави, в това число съседните
Румъния и Турция. Отклонението от първоначалната му стойност се е
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увеличавало непрекъснато през годините вследствие на износване на
материала. Материалът, от който е изработен, има голяма магнитна
възприемчивост, която не може да бъде подобрена. Това наложи в
настоящия момент, той да бъде заменен с изходния еталон - теглилка 1 kg
от специална стомана, който е с по-добри магнитни характеристики. Този
еталон е изпратен в BIPM за сравнение с международния прототип на
килограма.
9 Изходните еталони са различни комплекти теглилки или единични
теглилки от стомана, от различни класове на точност, с различна форма,
материал и производител. Това затруднява процеса на измерване при
предаването на единицата и разширява неопределеността на измерването.
9 Липсват изходни еталони с номинална стойност 50 kg, необходими
за независимо предаване на единицата от 1 kg на изходния еталон 1 t.
9 Голяма неопределеност при калибриране на еталони от високи
нива на точност в обхвата под 100 mg и над 1 kg, която основно се дължи
на техническите възможности на лабораторията т.е. на използваните в тези
обхвати компаратори. Тази неопределеност ограничава възможностите за
калибриране, особено на теглилки клас Е1 и Е2 за нуждите на законовата
метрология.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Усъвършенстване на еталоните за маса чрез доставка на:
• еталонни теглики в обхвата от 1 mg до 1 kg (дубъл), които да
бъдат от един производител и с еднаква форма;
• два компаратора с по-добра разделителна способност от
съществуващите - автоматичен компаратор до 64 kg с разделителна
способност 0,1 mg и компаратор с обхват до 5 g с разделителна способност
0,1 µg;
• еталони с номинална стойност 50 kg с обща маса 1 t за
осигуряване на проследимостта до 1 t;
• еталонни теглики в обхвата от 1 kg до 20 kg;
• В дългосрочен план доставка на теглилка от платина-иридий (PlIr), копие на международния прототип на килограма, която да се замени
националния еталон поради изчерпания му ресурс.

4. Икономически и социален ефект
• Постигане на задоволителна степен на еквивалентност на
еталоните за маса в целият обхват от 1 mg до 1 t;
• Задоволяване на нуждите на индустрията, законовата метрология
и акредитираните лаборатории за калибриране и изпитване по обхват и
точност при измерване на маса;
• Създаване на възможност за изследвания, свързани с измерване
на маса за целите на индустрията;
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• Възможност за създаване на система за контрол на автоматичните
компаратори, въвеждане на софтуер за калибриране на маса, развиване на
логистична система за събиране и съхраняване на данни и развитие на една
система за управление на електронния поток от данни в лабораторията за
маса.
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
бюджета за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 809 000 лева. Подробна информация е представена в т. 1.1.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “ОБЕМ”

1. Цел
Повишаване точността на измерване на обем на флуиди в обхвата
над 500 ml за осигуряване на необходимата точност при калибриране на
еталоните за обем за целите на законовата метрология.

2. Обща информация за наличните еталони
Предаването на единицата за обем на еталонните мерки от стъкло и
метал се извършва по тегловен метод, в обхвата от 5 ml до 250 l, чрез шест
броя еталонни везни. Еталонните везни (технически и аналитични) са
електронни везни с неавтоматично действие, с максимален товар от 200 g
до 300 kg и с разделителна способност от 0,01 mg до 2 g.
Съществува проблем при калибриране на еталоните, използвани в
законовата метрология. Получената неопределеност при калибриране на
мерките за обем е от четири до пет пъти по-висока от изискваната – 1/5 от
максимално допустимата грешка за дадена еталонна мярка, което се дължи
на техническите възможности на еталонните везни. Метрологичните им
характеристики ограничават точността на измерването в обхвата под 10 ml
и над 500 ml.
Друг проблем е получаването, съхраняването и използването на
двойнодестилираната и дейонизирана вода. Наличният дестилатор е
амортизиран, с остаряло техническо решение и получаваната по този начин
вода не притежава необходимите метрологични характеристики.
Спомагателното оборудване за съхраняване и подаване на дестилирана
вода към еталоните е амортизирано и не отговаря на изискванията –
резервоарът е открит и се запрашава.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
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Усъвършенстване на еталоните за обем чрез доставка на три
компараторни везни с максимален обхват 10 kg, 50 kg и 600 kg, с
разделителна способност 0,001 g, 0,005 g и 0,1 g за повишаване на
точността на измерване в обхвата над 500 ml. Тези компаратори могат да
бъдат използвани и за повишаване на точността при калибриране на
еталонните тежести за сила, налягане и твърдост.
Доокомлектоване на оборудването чрез доставка на съвременен
апарат за получаване на двойнодестилирана и дейонизирана вода, нов
резервоар и помпа.

4. Икономически и социален ефект
a. Осигуряване на необходимата точност при калибриране на
еталоните за обем в обхвата над 500 ml, използвани в
законовата метрология при изпитване и проверка на средства
за измерване на разход на флуиди и на обем;
b. Осигуряване на точността на измерване на обем за целите на
контрола на предварително опакованите продукти;
c. Осигуряване на точността на измерване на обем за нуждите на
производството на нефт, нефтопродукти, спирт и спирни
напитки.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 340 000 лева. Подробна информация е представена в т. 1.2.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.
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ОБЛАСТ “ПЛЪТНОСТ”

1. Цел
Осигуряване на проследимост и повишаване на точността на
измерване на плътност по хидростатичен метод.

2. Обща информация за наличните еталони
Еталонът за плътност включва комплект от 24 еталонни ареометъра,
които са предназначени за калибриране на средства за измерване на
плътността на течности в обхвата от 600 kg·m-3 дo 2020 kg·m-3. Еталонните
ареометри са с ниско ниво на точност и не могат да осигурят проследимост
до националните метрологични институти на други държави - членки на
Европейския съюз. Няма техническа възможност за калибриране на
високоточни еталони за плътност и еталонни течности, необходими за
нуждите на индустрията и законовата метрология.
Р България не разполага с национален еталон за измерване на
плътност на течности и твърди тела, както и с вторични еталони за
измерване на плътност на течности. Закупени са три еталонни сфери от
херазил с маса 160 g, калибрирани по маса и обем, но не е осигурено
спомагателното оборудване необходимо за създаване на еталон за плътност
по хидростатичен метод.
Не е възможно участието в ключови и двустранни международни
сравнения за доказване на степентта на еквивалентност на еталона и
признаване.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Създаване на национален еталон за измерване на плътност по
хидростатичен метод на два етапа:
¾ Доставка на компараторна везна с обхват до 1 kg и разделителна
способност 0,1 mg ;
¾ Доставка на двойнотермостатирана вана с обем 80 l;
¾ Доставка на криостат в температерен обхват от минус 10 0C до 100
0
C;
¾ Доставка на еталонен ареометър с най-малка разделителна
способност 0,1 kg.m-3;
¾ Доставка на еталонни течности;
¾ Доставка на оптична система за отчитане на нивото на потапяне;
¾ Доставка на многоканален съпротивителен термометър и сонди за
измерване на температурата на течността и на въздуха в камерата на
везната;
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¾ Доставка на барометър и хигрометър за отчитане параметрите на
околната среда;
¾ Изработване на приспособления за окачване на еталонните сфери
и ареометрите;
В дългосрочен план:
¾ доставка на еталонна сфера от Zerodur с диаметър 94 mm и маса
приблизително 1 kg;
¾ доставка на U – виден денситометър;
¾ изработване на приспособления за окачване на теглилките и
сферата;
На така създадения еталон за измерване на плътност по
хидростатичен метод може да се определя плътност на течности и твърди
тела с висока точност.

4. Икономически и социален ефект
• Осигуряване на проследимост на измерванията на плътност на
течности с необходимата точност за нуждите на законовата метрология и
индустрията;
• Подпомагане на признаването на сертификатите на лабораториите
за калибриране и лабораториите за изпитване в нефтохимическата,
химическата, хранителновкусовата, лакобояджииската промишленост и др.;
• Осигуряване на точността на измерванията на плътност на
течности за целите на медицинската диагностика, контрола на почвите и
водите, при оценяване на съотвествието на строителни материали и др.;
• Постигане на задоволителна степен на еквивалетност на еталона
за плътност по хидростатичен метод;
• Задоволяване на нуждите по обхват и точност на важни за
страната производства като производство на нефтопродукти и производство
на спирт и спирни напитки.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 177 350 лева. Подробна информация е представена в т. 1.3.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “ВИСКОЗИТЕТ”

1. Цел
Осигуряване на точност и проследимост на измерването
вискозитет чрез модернизиране и доокомплектоване на еталона.

на

2. Обща информация за наличните еталони
Еталонът за вискозитет на течности включва комплект от 33 броя
стъклени капилярни вискозиметри с висящо ниво, тип “Убелоде” – с
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дължина на капиляра 550 mm, разпределени в 10 групи в обхвата от 4.10-7
m2/s до 6.10-2 m2/s и спомагателно оборудване. Принципът на реализиране
на единицата съответства на съвременната метрологична практика.
Проблеми при работа с еталона са:
• Комплектът от 33 броя вискозиметри е калибриран през 1989г.;
• Повторно калибриране според документацията на еталона
трябва да се извърши след 10 години;
• Няма създадени условия за извършване на повторно
калибриране на комплекта вискозиметри чрез прилагане на утвърдената
във вискозитетната практика “стъпаловидна процедура”;
• Физически остаряло спомагателно оборудване.
По тази причина не може да се гарантира проследимост за нуждите
на индустрията, както и необходимите точност и обхват.
Съществуват 3 Европейски директиви (98/70/ЕС; 1999/32/ЕС;
2003/17/ЕС) за контрола на качеството на течните горива, в които се
поставят изисквания към качество им, което предполага използването на
калибрирани средства за измерване.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Бъдещата дейност с националния еталон за вискозитет е свързана с
усъвършенстването и модернизацията му. За осигуряване на проследимост
на измерване на вискозитет в страната е необходимо в краткосрочен план:
•
изработване на измервател на интервали за време;
•
разработване на софтуер и автоматизиране на измервателната
система по отношение на отчитането на резултатите от измерването и
температурата и обработката им.
В средносрочен план:
•
доставка на криостат за поддържане на градиент на
температурата в еталонната вана 0.005 °С/m;
•
разработване и производство на сертифицирани сравнителни
материали за вискозитет чрез:
9
доставка на подходящо оборудване (смесител за
компаудиране на компонентите на сравнителния материал);
изходни суровини за производството им.
9

4. Икономически и социален ефект
•
Гарантиране на високоточни и проследими измервания на
вискозитет за нуждите на нефтохимическата, лакобояджийската,
парфюмерийната, хранително-вкусовата промишленост и др. ;
•
Гарантиране на по-дълъг експлоатационен период на
автомобилите чрез използване на моторни масла с подходящ и контролиран
вискозитет;
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•
Осигуряване на сертифицирани сравнителни материали (ССМ)
за вискозитет, което води до намаляване на разходите за скъпоструващи
вносни с малък срок на годност ССМ.
• Постигане на задоволителна степен на еквивалентност на еталона
за
вискозитет.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 49 120 лева. Детайлна информация е представена в т. 1.4.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”

ОБЛАСТ “СИЛА”

1. Цел
Повишаване на точността на измерванията на сила и постигане на
задоволителна степен на еквивалентност на еталоните за сила.

2. Обща информация за наличните еталони
Възпроизвеждането на единицата за сила се осъществява от
национални еталони, състоящи се от еталони за статична сила с обхват 3 kN
и 10 kN, неопределеност 0,01 % с технологично решение от 80-те години.
Тяхното поддържане и модернизиране е нецелесъобразно поради
неподходящ материал за тежестите, дефектирало морално и физически
остаряло задвижване, липса на автоматизация и неподходящи условия на
околната среда. Високите изисквания за точност в тази област налагат
еталоните да се заменят с нови европейски силомерни машини с
микропроцесорно управление, директно натоварване и неопределености от
0,002 %.
За калибриране на механични преносими динамометри с клас на
точност 0,5 се използуват две хидравлични преси до 1 MN и до 2 MN и
преносими тензометрични динамометри модел DK 37 и DMP 39, с клас на
точност 0,03 от фирмата Hottinger, внесени съответно преди 30 и 20 години,
които се нуждаят от ремонт и калибриране.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
За осигуряване на измерването на сила е необходимо да се доставят:
- силомерни машини с директно натоварване до 5 kN, и 20 kN с
неопределеност 0,002 %;
- два прецизни усилвателя с преобразуватели на сила, с клас на
точност 0,005.
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Измерването трябва да е програмно осигурено в климатизирано
помещение.
За осигуряване на измерването на момент на сила е необходим
еталон с горна граница на измерване 20 Nm и неопределеност 0,005 %.

4. Икономически и социален ефект
•
•
•
•
•

Осигуряване на проследимостта на средствата за измерване на
сила с необходимите еталони по обхват и точност;
Признаване на резултатите от калибриране, изпитване и
оценка на съответствието за нуждите на българските
производители и лаборатории;
Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
бюджета за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
Подобряване на качеството и надеждността на измерванията
за целите на законовата метрология;
Осигуряване на условия за прилагане на стандартите за
изпитване на строителни продукти при оценяване на
съответствието им.

За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 1 693 443 лева. Подробна информация е представена в т. 1.5
“Фи-нансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “ТВЪРДОСТ”

1. Цел
Усъвършенстване на националните еталони за измерване на твърдост
и осигуряване на проследимост в страната.

2. Обща информация за наличните еталони
Твърдостта се измерва в условни скали по методите на Роквел,
Бринел и Викерс.
В състава на националния еталон за твърдост по метода на Роквел са
включени еталонна уредба тип RNG с директно натоварване и хидравличен
блок, осигуряващ прилагане на натоварването, диамантен накрайник. Преместването на накрайника се измерва със спирален микроскоп с обхват от 1
µm до 200 µm, а диаметрите на отпечатъците - с инструментален микроскоп
Carl Zeiss, с измервателен обхват до 3,5 mm и стойност на деление 10 µm.
Метрологични характеристики на еталона:
Характеристика

Стойност
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Обхват
Неопределеност

60 – 93 HRA
50 – 100 HRB
20 – 67 HRC
0,3 HR

В състава на националния еталон за твърдост по метода на Бринел,
скала HBS 2,5/187,5 са включени еталонна уредба тип NBE VB 250 с директно
натоварване до 1839 N и хидравличен блок; осигуряващ прилагането на
товара, накрайник със стоманена сачма с диаметър 2,5 mm; инструментален
микроскоп Carl Zeiss с измервателен обхват до 3,5 mm и стойност на деление
10 µm, производител Германия.
Метрологични характеристики на еталона:
Характеристика
Стойност
Обхват
От 100 до 400 HBS
Натоварване
1839 N
Неопределеност
0,8 %
В състава на националния еталон за твърдост по метода на Викерс са
включени уредба тип NBE VB 250 и уредба тип Zwick 3212 с вграден
измервателен микроскоп, комплект диамантени накрайници и устройство за
следните натоварвания 9,8; 29,4; 49,0; 98,0; 294,0; 490,0 и 980,0 N.
Метрологични характеристики на еталона:
Характеристика
Обхват
Неопределеност

Стойност
от 10 HV до 1000 НV
1,0 %

Националните еталони за твърдост са в състояние да изпълняват
функцията си, с изключение на еталона за измерване на твърдост по Бринел
HBW, за който са необходими и накрайници със съчма от синтерован
материал.
Еталонните плочки по Роквел, Бринел и Викерс са с изчерпан ресурс
поради многократното им използване през годините и се нуждаят от подмяна.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
За постигане на нужната за страната точност и задоволителна степен
на еквивалентност на еталоните за твърдост е необходима доставката на:
• Накрайници за твърдост по Бринел HBW със сачма от синтерован
материал с диаметри 2,5 mm, 5 mm и 10 mm;
• Комплекти еталонни плочки за твърдост по Бринел, съгласно R 9
OIML;
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•
•
•
•

Комплект еталонни плочки за твърдост по Викерс, съгласно R 10
OIML;
Комплект еталонни плочки за твърдост Rockwell, съгласно R 11
OIML и R 12 OIML;
Комплект еталонни плочки за твърдост Super Rockwell, скали N и
T;
Еталонен твърдомер Rockwell А, B, С, D, E, F, G, H, K, N, T с
диамантен и сферичен накрайник и неопределеност 0,4 HR.

4. Икономически и социален ефект
-

Признаване на резултатите от калибриране и оценка на
съответствието за нуждите на българските производители и
акредитираните лаборатории,
Осигуряване на проследимостта на измерване на твърдост по методи
Роквел, Бринел и Викерс,
Отпадане на необходимостта от изразходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ
и на акредитирани лаборатории,
Осигуряване на обективни условия за прилагане на стандартите за
изпитване на строителни продукти при оценяване на съотвествието
им.

За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 936 852 лева. Детайлна информация е представена в т. 1.6.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “НАЛЯГАНЕ И ВАКУУМ”

1. Цел
Повишаване на точността на измерванията на налягане и постигане
на международна еквивалентност на еталоните за абсолютно, положително,
отрицателно и диференциално налягане.

2. Обща информация за наличните еталони
Единицата за налягане, паскал, се възпроизвежда от национални
еталони за абсолютно, положително, отрицателно и диференциално
налягане.
Предаването на единицата за измерване на абсолютно и
положително налягане в обхвата от 20 kРа до 7 МРа се реализира с
национален еталон с неопределеност 0,008 %. В състава на еталона влизат
три еталонни бутални манометъра, модел А 6100 на фирмата
“Pressurements”, Англия. Буталните манометрите са доставени през 19981999 г. Проследимостта е осигурена до еталон на РТВ, Германия.

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

42

В състава на еталона за абсолютно налягане влизат и два
преобразувателя на абсолютно налягане до 130 Pa и 10 kPa с
неопределеност 0,1 % на фирмата “Baratron” и ротационна помпа за
създаване на вакуум до 30 Pa.
Съществуващи проблеми при измерване на абсолютно налягане:
- липса на съвременна система за генериране и регулиране на
ниски абсолютни налягания в обхвата от 1⋅105 Pa до 2⋅10-5 Pa,
турбомолекулярна вакуумна помпа,
- незадоволителна точност на измерване на създаденото в
сравнителната камера абсолютно налягане,
- липса на прецизни филтри за чист азот, подходящи редуцир
вентили, и прецизни регулатори на налягане,
- липса на автоматизация на процеса на измерване,
Изброените проблеми водят до голяма неопределеност на резултатите
от измерване, както и до продължителен и трудоемък измервателен процес.
Барометрично (атмосферно) налягане
За измерване на барометрично налягане от 10 kPa до 110 kPa през
1996 г. е доставен демонтираният от метрологичния институт ASMW на
бившата ГДР еталонен живачен барометър. Липсата на своевременни
инвестиции за монтаж, замяна на системата за климатизиране, вакуумната
система и системата за задвижване са възпрепятствали пускането на
еталона в експлоатация.
Остарялото техническо решение, скъпоструващите довършителни
работи и бъдеща поддръжка, правят целесъобразна доставката на нов
еталон на съвременно техническо ниво.
Положително и отрицателно налягане
Скалата за положително и отрицателно налягане в обхвата от минус
90 kРа до 80 МРа се реализира посредством:

Еталон за микроналягане

В областта на микроналягането като национален еталон в обхвата от
0,1 kPa до 4 kPa се използва еталонен микроманометър, модел МКМ-3, с
неоп-ределеност 0,01 %, произведен в бившия СССР през 1964 г.
Проследимостта се осигурява до националния еталон за дължина в
ГД НЦМ.
Съществуващи проблеми:
физически и морално остаряло техническо решение на
еталона, който е в експлоатация от 40 години;
невъзможност за доказване на международна еквивалентност
на еталона;
липса на еталон за покриване на обхвата над 4 kPa с
необходимата точност.

Еталони за отрицателни и положителни налягания
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Измерванията
на
отрицателно
налягане
представляват
приблизително 8 до 10 % от общия брой измервания на налягане в
страната.
Скалата за отрицателно налягане в обхват от минус 90 kPa до 0 kPa
се реализира посредством изходен еталон, в състава на който се включват:
• еталонен бутален вакуумметър тип PDG с обхват от минус 100 kPa
до минус 4 kPa и неопределеност 0,05 %. Вакуумметърът, произведен от
фирмата “Pressurements” през 1980 г., е проследим до еталон на ГД НЦМ;
• спомагателно оборудване – вакуумна помпа и свързващи елементи.
Съществуващи проблеми:
незадоволителна точност на измерване за нуждите на
индустрията и акредитираните лаборатории;
нестабилност на създаваното налягане от минус 90 kPa до
минус 100 kPa, поради липса на прецизни средства за поддържане
регулиране;
повреда на системата за регулиране на задаваното налягане,
налагаща регулиране чрез вентил с недостатъчна чувствителност.
Измерването на ниски, средни и високи положителни налягания
заема приблизително 75-80 % от общия брой измервания на налягане. При
създаване на налягането в тази област се използва газ или масло.
Скалата за положително налягане в обхвата от 20 kPa до 80 MРa се
реализира посредством:
• два еталонни бутални манометъра, модел А 6100 на фирмата “Pressurements”, Англия, с три измервателни системи до 200 kРа, 2 МРа, 7 МРа с
неопределеност 0,008 %. Еталоните са проследими до еталон на РТВ,
Германия,
• еталонен бутален манометър модел 5303 S на фирмата “Desgranges
et Huot”, Франция, с измервателни системи до 8 МРа, 40 МРа, 80 МРа и
неопределеност 0,008 %, с работен флуид-масло. Буталният манометър е
проследим до РТВ, Германия. В експлоатация е от 20 години.
• спомагателни средства – филтри, бутилки за сгъстен азот,
свързващи елементи, катетометър, комплекти грамови и милиграмови
теглилки.
Съществуващи поблеми:
липса на спомагателно оборудване - филтри за чист азот,
разделители масло-течност, прецизни регулатори за налягане и стойки за
монтаж на калибрираните манометри с утаител,
нарушена херметичност на системата за задаване на налягане
на бутален манометър модел 5303 S, което води до нестабилност на
задаваните високи стойности на налягането,
невъзможност за постигане на задоволителна степен на
международна еквивалентност.
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Диференциално налягане
Страната не разполага с еталон за диференциално налягане за
осигуряване проследимостта на използваните в системите за измерване на
разход на флуиди еталони. Към момента при измерването се използват два
еднотипни бутални манометри за положително налягане до 700 kPa, модел
240 на фирмата Budenberg, които не позволяват постигане на стабилно, с
необ-ходимата точност и обхват статично налягане. Буталните манометри
са проследими до еталон на ГД НЦМ.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
o Създаване на национални еталони за:
абсолютно налягане - доставка на бутален манометър c
измервателен обхват от 10 kPa до 1 MPa и неопределеност 0,0005 %;
преносим цифров еталон за абсолютно налягане с горнa границa на
измерване 500 kPa и неопределеност 0,0015 %, бутален манометър до 350
kPa, който ще се използува до доставката на горните два еталона;
диференциално налягане - доставка на бутален манометър за
диференциално налягане до 350 kPa и статично налягане до 10 MPa с
неопределеност 0,005 %.
o Усъвършенстване
на
съществуващите
еталони
за
положително налягане чрез:
доставка на система за калибриране с турбомолекулярна помпа
за генериране, регулиране и подържане на качествен вакуум в обхват от
1.105 Pa до 2.10-5 Pa;
ремонт на системата за създаване на налягане на националния
еталон до 80 MPa от фирмата–производител;
доставка
на
спомагателни
средства
разделител
“течност/въздух” до 30 MPa, “течност/течност” до 60 MPa, предпазител–
утаител до 3,5 MPa и редуцир вентил с изход 10 МРа с филтрация за азота
0,1 µm.
o Подмяна на съществуващи еталони – за постигане на
международна еквивалентност по точност и обхват на измерване чрез
доставка на:
еталонни микроманометри до 4 kPa и до 40 kPa с
неопределеност 0,005 %;
бутален манометър с четири измервателни системи с горни
граници на измерване до 170 kPa, 700 kPa, 3,5 MPa и 7 MPa и
неопределеност 0,001 % с работен флуид чист азот;
бутален манометър с четири измервателни системи с горни
граници на измерване до 10 MPa,
20 MPa, 50 MPa и 100 MPa и
неопределеност 0,005 % с работен флуид - масло;
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преносим цифров еталон за налягане до 25 MPa и
неопределеност 0,025 % (при финансови възможности в по-дългосрочен
план - с обхват до 40 MРa).
o Автоматизиране на процеса на обработка на резултатите от
изследване, калибриране и сравнения чрез закупуване на
специализиран софтуер и подходяща компютърна техника.

4. Икономически и социален ефект
-

осигуряване на проследимостта за измерване на налягане и
зависимите от него величини с необходимата за страната обхват и
точност,
постигане задоволителна степен на международна еквивалентност,
признаване на националните еталони въз основа на доказаната
степен на еквивалентност при международни сравнения,
признаване на сертификатите от калибриране,
отпадане на необходимостта от разходване на бюджетни средства за
калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и лаборатории за
калибриране в страната,
подобряване качеството и достоверността на измерванията за целите
на законовата метрология, свързани със здравеопазването,
обществената безопасност, защитата на околната среда и търговски
плащания.

За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 1 533 424 лева. Детайлна информация е представена в т. 1. 7. “Финансова рамка за реализиране на програмата”
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ПОДПРОГРАМА "ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ"
1. Въведение
Достоверното и точно измерване на електрични величини е в
основата на много области на индустрията, като се започне от
производството и разпространението на електроенергия и се стигне до
развитието и използването на модерните системи за комуникации. То е
определящо за трите най-бързо развиващи се отрасъла - електроника,
комуникации, информационни технологии и е от съществено значение за
техническия и икономическия успех на електротехническата и електронната
промишленост.
Електричните и електронните технологии обхващат всеки аспект на
живота в такава степен, че модерното общество е немислимо без тях. Те
подпомагат развитието не само на индустриалния сектор, но и на сектора
на услугите, и са един от най-важните фактори за повишаване на
качеството на живот. Точността на измерване на електрични величини
въздейства най-силно в отрасли като електроника, телекомуникации,
информационна обработка, отбрана, радиоразпръскване, енергетика,
транспорт, различни области на здравеопазването, които определят
икономическото благосъстояние и конкуретноспособност на страната.
В основата на електрични измервания е системата от международно
признати еталони на електрични величини. Въпреки че единицата на
електричен ток, ампер, е една от основните единици в Международната
система (SI), поради незадоволителната й точност на реализация, ключови
за електричните измервания са производните SI единици на електрично
напрежение, волт и на електрично съпротивление, ом. Първичните еталони
на тези величини се реализират на основата на квантови явления и се
определят посредством международно съгласувани константи на
Джоузефсон и на фон Клитцинг. В индустрията измерванията на
напрежение и съпротивление се осъществяват в много широк обхват, от
нановолт до мегаволт и от микроом до тераом.
В много области измерването на напрежение и съпротивление е
междинен етап при измерването на други физични величини, например - за
измерване на температура, налягане, интензитет на светлината, водороден
показател (pH) и др.
Едни от основните параметри на електрическите вериги са
индуктивността и капацитета. Във всяка електрическа и електронна
апаратура в областта на електропромишлеността, съобщенията,
медицината, електрониката, авиацията, военното дело и др. се използват
като градивни пасивни елементи индуктивни бобини и кондензатори.
Важна област на приложение е и измерването на капацитет на
кабели, традиционно българско производство, което съгласно Националната
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стратегията за развитие на електротехническата промишленост е 22 % от
общия ù дял, с традиционни външни пазари и ръст на производството.
Точното измерване на капацитет и индуктивност придобива особено
значение и с появата на чужди фирми, развиващи у нас проектиране и
производство на медицинска, съобщителна и др. апаратури.
Еталоните на токови и напрежителни отношения са основа на
измерванията за енергийния сектор на страната и засягат пряко дейността
на
електропроизводствените,
електропреносните
и
електроразпределителните предприятия. Измервателните трансформатори
осигуряват с проследимост значителна част от законовата област на
електричните измервания, а измерванията в областта на високите
напрежения са свързани с изпълнение на изискванията в железопътния
транспорт и за безопасност.
Измерването на магнитни величини се извършва единствено в
лабораторията на ГД НЦМ. Лабораторията е уникална за страната и
осигурява калибриране на тесламетри (гаусметри) и мерки на магнитна
индукция за нуждите на производителите и лабораториите.
Единицата за магнитна индукция - тесла се реализира по абсолютен
метод на основата на ядрен магнитен резонанс (ЯМР). Магнитната индукция
е важен параметър при определяне на специфичните магнитни загуби на
листова електротехническа стомана, които са основна характеристика за
качеството на материала. Голям брой от съвременните методи за
диагностика и лечение в медицината са свързани с измерването на
магнитна индукция. Величината е в основата на електромагнитните процеси
в
областта
на
енергетиката,
електропромишлеността,
военната
промишленост, здравеопазването и др. Измерването на магнитна индукция
в променливо магнитно поле се използва за определяне на електромагнитна
замърсеност на работното място, съгласно Европейска директива
89/336/EEC, от акредитираните лаборатории на фирми и на ХЕИ в цялата
страна.
Еталоните на електрични величини трябва да осигуряват не само
широка скала от измервани стойности, но и широк честотен обхват. Много
важна област са радиочестотните измервания (измерване при високи
честоти). Те са свързани с лабораториите на отбраната, и особено във
връзка с присъединяването на страната към НАТО, с измерванията на
електромагнитна съвместимост, далекосъобщенията, въздухоплаването,
здравеопазването и екологията, атомната енергетика. В тези сфери на
икономиката и услугите в страната се налага необходимост от проследимост
на радиочестотните измервания.
Според направено по програма PHARE 2000 проучване електричните
измервания попадат в първата по важност група измервания, като над 81 %
от анкетираните фирми и организации посочват необходимост от
калибриране в тази област.
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Нуждите от проследимост на електрични измервания се определят и
от законовите изисквания при измерване на електрична енергия във връзка
с търговски плащания и в областите на електромагнитната съвместимост,
здравеопазването, безопасността. Осигурената проследимост е ключов
елемент за признаване на резултатите от измерванията при оценяване на
съответствие с изискванията на европейските директиви.

2.

Цел и очаквани резултати

Потребностите на индустрията в областта на електромагнитните
измервания са много разнообразни и това се отразява на изискванията към
националните еталони. Затова електричните измервания и еталони са
важна област за развитието на националните метрологични институти. В
препоръките на Международния комитет по мерки и теглилки (CIPM) се
препоръчва да се обърне особено внимание на развитието на електричните
измервания, като се отчита съвременното състояние на индустрията и
използването на нови материали и технологии.
В средносрочен план подпрограмата има за цел да се
доокомплектоват, модернизират и усъвършенстват националните и
изходните еталони в областта на електричеството и магнетизма чрез
доставка на оборудване, като в резултат се решат основните проблеми по
осигуряване на проследимост в страната и до международни еталони на
електрични и свързаните с тях неелектрични величини. Това е свързано и с
подобряване на условията в лабораториите за работа с новото оборудване.
В по-дългосрочен план програмата предвижда създаване на първични
национални еталони, отговарящи на съвременното ниво на електричните
измервания на основата на квантови ефекти и модерни технологии,
развитие на магнитните измервания и на радио-честотните измервания.
Първичните еталони изискват специални условия на работа, които могат да
се осигурят при изграждане на подходящ нов метрологичен комплекс.
Създадените условия и еталони ще осигурят предпоставки за
изследователска и научна дейност.

3. Икономически и социален ефект

• Възможност за участие в международни сравнения за постигане и
поддържане на международна еквивалентност на националните еталони,
което осигурява признаване на резултатите от калибриране и измерване на
българските производители и лаборатории и спестява много средства при
износа на български продукти;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Подобряване на качеството и надеждността на измерванията за
целите на законовата метрология.
Подпрограмата е разделена на теми, които се отнасят за създаването
и развитието на еталони на величините:
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• постоянно напрежение;
• съпротивление при постоянен ток;
• постоянен ток;
• променливитокова/постояннотокова
разлика,
променливо
напрежение и променлив ток;
• капацитет и индуктивност;
• мощност и енергия при промишлена честота;
• токови отношения и напрежителни отношения при промишлена
честота и високо напрежение;
• магнитни величини;
• радиочестотни измервания.

ОБЛАСТ “ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ”

1.

Цел

Повишаване на надеждността на националния еталон за постоянно
напрежение и разширяване на обхвата на измерването чрез модернизация
и доокомплектоване.

2.

Обща информация за наличните еталони

Единицата на величината се възпроизвежда и съхранява на ниво
1,018 V. Проследимостта й до международния еталон на напрежение се
поддържа чрез периодично калибриране в МБМТ. Поради нарушени
метрологични характеристики на утвърдения през 1980 г. национален
групов еталон, на основата на 10 наситени нормални елемента, като
национален се използва нановолтсканираща система тип Флук 7003N.
Системата се състои от три единични термостатирани електронни мерки
(ценери) с изходи 1,018 V и 10 V.
За осигуряване на обхвата от 10 mV до 1 kV се използва
многофункционален калибратор WAVETEK 4808 и 4 мултимери от найвисоко ниво. Липсата на прецизен делител на постоянно напрежение налага
всяка година предаване на единицата в обхватите под 1 V и от 100 V до 1
kV чрез трансферен еталон за сравнение WAVETEK 4950 от национален
метрологичен институт на държава, членка на Конвенцията за метъра.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

За да се повиши надеждността на националния еталон на постоянно
напрежение е необходимо нановолтсканиращата система да се допълни с
още седем единични електронни мерки тип 7000 и Келвин-Варлей делител
за обхват до 100 µV. За реализиране на пълната скала в обхвата от 10 mV
до 1 kV се изисква доставка на делител на постоянно напрежение.
Усъвършенстване на еталона се предвижда чрез доставка на скенер с нулев
индикатор и автоматизиране на измерванията.
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В дългосрочнен план се предлага създаване на нов първичен еталон
за постоянно напрежение на основата на ефект на Джозефсон.

4.

Икономически и социален ефект

• Постигане на международна еквивалетност на еталоните по
постоянно напрежение;
• Значително повишаване на точността, обхвата и надеждността на
измерванията при разпространяване на единиците;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 487 759 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.1.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ПОСТОЯНЕН ТОК”

1. Цел
Разширяване на обхвата, модернизация и автоматизация на еталона
за предаване на единицата за съпротивление при постоянен ток.

2.

Обща информация за наличните еталони

Възпроизвеждането на единицата на съпротивление се осъществява
от национален еталон, състоящ се от група от 8 едностойностни мерки на
съпротивление с номинална стойност 1 Ω и мост-компаратор за постоянен
ток. Проследимостта се осъществява до международния еталон посредством
периодично калибриране в Международното бюро по мерки и теглилки
(BIPM).
Поради необратима повреда на моста-компаратор еталонът не
функционира от 2000 г. В резултат на това е нарушена проследимостта на
измерване на съпротивление, постоянен и променлив ток и свързаните
неелектрични величини.
Временно проследимостта на измерванията в страната се осигурява
чрез преносим еталон MTS WAVETEK 4950, калибриран в BEV-Австрия.
Разпространяването на единицата е със значително по-голяма
неопределеност поради сравнително ниската трансферна стабилност на
MTS WAVETEK 4950 и не задоволява нуждите от точност за индустрията.
Увеличени са финансовите разходи във връзка с ежегодното калибриране в
чужбина.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

и

51

За осигуряване на скалата за съпротивление в обхвата от 1 mΩ до 1
GΩ е необходимо доставката на два моста за измерване на съпротивление.
Мостовете трябва да имат възможност за измерване на резистори със
стойности на основата на квантовия ефект на Хол. Необходимо е и доставка
на оборудване към двата моста: скенер, персонален компютър с инсталиран
специализиран софтуер, контролер за управление и принтер, автоматичен
разширител на обхвата до 100 А. За предаване на единицата е необходима
доставката на три въздушни еталонни резистори с номинална стойност 10
kΩ. За съхраняване на единицата във всеки един обхват е необходима
доставка на еталонни резистори с номинални стойности 1 Ω ÷ 100 TΩ – 30
броя (по 2 бр. от номинална стойност), многофункционален калибратор до
1,1 TΩ и преходна мярка (10x1 kΩ).
В дългосрочнен план се предлага създаване на нов първичен еталон
за съпротивление при постоянен ток на основата на квантов ефект на Хол.

4.

Икономически и социален ефект

• Постигане на международна еквивалетност на еталоните за
съпротивление при постоянен ток;
• Значително повишаване на точността, обхвата и надеждността на
измерванията при разпространяване на единиците;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 661 405 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.2.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.
ОБЛАСТ “ПОСТОЯНЕН ТОК”

1.

Цел

Разширяване на обхвата, модернизация и автоматизация на еталона
за предаване на единицата за постоянен ток.

2.

Обща информация за състоянието на еталона

Възпроизвеждането на единицата на постоянен ток по съвременен
метод се осъществява чрез еталоните на напрежение и съпротивление.
Неопределеността на измерване на постоянен ток зависи пряко от
неопределеността на тези еталони.
За предаване на единицата за постоянен ток се използва калибратор
на електричен ток тип DCC 2000 в обхват от 10-5 А до 2 А.
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Поради стара конструкция на микропроцесора на калибратора е
необходимо усъвършенстване чрез подмяна на управляващия модул и
съвременна версия на софтуера.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Модернизация на съществуващия еталон чрез подмяна на
управляващия модул и съвременна версия на софтуера.
За посрещане нуждите на индустрията е необходимо разширяване на
обхвата на измерване в областта на:
• малки токове от 10-5 А до 1 pA чрез доставка на калибратор на
малки токове;
• големите токове до 20 A чрез доставка на калибратор до 20 A.

4.

Икономически и социален ефект

• Постигане на международна еквивалетност на еталоните за
постоянен ток;
• Значително повишаване на точността и обхвата на измерванията
при предаване на единицата за постоянен ток;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 20 558 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.3.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “ПРОМЕНЛИВОТОКОВА-ПОСТОЯННОТОКОВА РАЗЛИКА,
ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ И ПРОМЕНЛИВ ТОК”

1.

Цел

Осигуряване на проследимостта в областта на променливите
величини чрез модернизиране и автоматизация на съществуващите еталони
и създаване на нови с доказана международна еквивалентност.

2.

Обща информация за наличните еталони

Еталоните за променливотокова-постояннотокова разлика са
изградени на основата на термоелектрични преобразуватели с
технологично ниво от 50 години на 20 век.
Националният еталонът на променливо напрежение се състои от:
• комплект термоелектрични преобразуватели в обхват от 0,5 V до
50 V и честотен обхват от 10 Hz до 100 kHz,
• калибратор на постоянно и променливо напрежение и
• два цифрови мултимера.

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

53

В обхвата от 100 V до 1000 V са доставени термоелектрични
преобразуватели от по–нова технология, които са в процес на изследване.
Националният еталон на променлив ток е комплекс, който се състои
от:
• термоелектричен компаратор,
• комплект шунтове в обхват от 10 mA до 20 A за честоти от 30 Hz
до 20 kHz,
• калибратор на постоянен и променлив ток (до 10 А) и
• два цифрови мултимера.
Термоелектричният компаратор се използва от 1982 г., остарял е
като техническо решение и е амортизиран.
Проследимостта на измерванията е осигурена чрез калибриране на
еталоните на променливо напрежение в SP – Швеция и променлив ток в PTB
– Германия.
Основни проблеми при измерванията и по двете величини са:
• липсата на подходящо оборудване за осигуряване на
необходимата точност на еталоните от най-високо ниво (термоелектрични
преобразуватели от съвременна технология, нановолтметри, втори
многофункционален калибратор с усилвател до 20 А, микропотенциометър);
• липса на работни еталони съответстващи на съвременното ниво на
техниката (променливотокови-постояннотокови еталони за сравняване);
• автоматизация на измерванията;
• липса на подходящи условия на околната среда – температура в
границите (23±0,5) °C, подходяща защита от електромагнитни смущения
(екранирана стая) и метрологично заземяване.

2.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

За да се отговори адекватно на настоящите нужди на
промишлеността от проследимост в областта на променливи величини се
налага създаването на еталони с доказана международна еквивалентност,
за което е необходимо:
• модернизиране
на
еталоните
за
променливотоковапостояннотокова разлика по напрежение и ток:
9 по напрежение – попълване на комплекта термоелектрични
преобразуватели, тип PMJTC за пълно възпроизвеждане на
скалата
на
променливо
напрежение,
закупуване
на
микропотенциометър за измерване на променливи напрежения в
обхват от 2 mV до 200 mV и честотен обхват от 10 Hz до 1 MHz;
9 по ток – чрез замяна на термоелекричния компаратор с
термоелектрични преобразуватели с шунтове, закупуване на
калибратор на ток от 2,5 mA до 20 А в честотен обхват от 10 Hz до
100 kHz и източник на променлив ток до 50 А и шунтове до 50 А;
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9 общи еталони и за двете величини - закупуване на
нановолтметри (2 бр.), прецизен многофункционален калибратор с
усилвател до 20 А, променливотоков-постояннотоков еталон за
сравняване на напрежение от 2 mV до 1000 V в честотен обхват от
10 Hz до 1 MHz и ток от 2,5 mA до 20 А в честотен обхват от 30 Hz
до 100 kHz и автоматичен еталон за предаване на
променливотокова-постояннотокова разлика;
• създаване на еталон за първично възпроизвеждане на величините
променлив ток и напрежение чрез съвместно разработване с водещ
институт на термоелектричен преобразувател тип 3D – MJTC и Т – конектор
за измерване на променливотокова-постояннотокова разлика при малки и
големи токове.

3.

Икономически и социален ефект

Усъвършенстването на еталоните ще доведе до:
• Постигане на международна еквивалетност на еталоните по
променливо напрежение и ток;
• Значително повишаване на точността и надеждността на
измерванията при разпространяване на единиците;
• Разширяване на възможностите за калибриране по отношение на:
9 номенклатура на калибрираните уреди - термоелектрични
преобразуватели и еталони за сравнение;
9 обхват на измерване – по напрежение до 2 mV и честота до 1
MHz и по ток до 50 А и честота до 100 kHz.
В резултат очакваният икономически ефект се изразява в:
• Повишаване на конкурентоспособността на услугата калибриране
в областта на променливите величини;
• Възможност за сътрудничество и общи проекти с водещата в
региона страна Турция;
• Намаляване на разходите за осигуряване на проследимост, чрез
въвеждане на нов метод за предаване на единиците променливо
напрежение и променлив ток;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 544 293 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.4.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
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ОБЛАСТ “КАПАЦИТЕТ И ИНДУКТИВНОСТ”

1.

Цел

Разширяване на обхвата на измерване на величините, честотния
обхват и повишаване на точността на измерване чрез доокомплектоване и
усъвършенстване на националния еталон за капацитет и националния
еталон за индуктивност.

2.

Обща информация за наличните еталони

Националният еталон за капацитет и националният еталон за
индуктивност са създадени през 1979 -1980 г. В състава им са включени
еталонни мерки и еталонни измерители, производство на General Radio
/САЩ/. Еталонните мерки са високостабилни (каквито използват много
други страни) и успешно ще продължават да бъдат носители на съответната
единица. Измерителите са производство около 1970 г. и са морално и
физически остарели. Измерванията с тях се извършват ръчно и в ограничен
обхват.
Проследимостта на измерване се осигурява чрез периодично
калибриране на еталонни мерки в РТВ, Германия.
Липсват специални еталонни мерки за сравнение, с помощта на които
се пренася единицата от еталони на национални метрологични институти на
други държави към националните еталони за капацитет и индуктивност и се
налага да се изпращат мерки от състава им. Това влошава техните
метрологичните хатрактеристики и качеството на предаване на единицата,
а от друга страна затруднява участието в международни сравнения.
Разпространението на единиците за капацитет и индуктивност се
извършва с помощта на еталонни мерки за ограничен обхват и RLC мостове,
измерващи тези величини само за честота 1000 Hz, което не задоволява
нуждите на клиентите.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Доокомплектоване и усъвършенстване на националния еталон за
капацитет и националния еталон за индуктивност чрез доставка на
еталонен мост за измерване на капацитет и високоразряден високоточен
RLC измерител. Разширяване на обхвата на измерване чрез доставка на
еталонни мерки за индуктивност (6 броя) и еталонни мерки за капацитет (7
броя).

4.

Икономически и социален ефект.
9 Задоволяване нуждите на индустрията за доставяне на услуги в
по-широки обхвати за измерване на капацитет и индуктивност;
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9 Задоволяване нуждите на индустрията от разширяване на
честотния обхват;
9 Спестяване на средства на българските акредитирани
лаборатории и производители от калибриране на еталони и средства
за измерване в чужбина.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 217 760 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.5.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “ПРОМЕНЛИВОТОКОВА ЕЛЕКТРИЧНА МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ
(ПРИ ПРОМИШЛЕНА ЧЕСТОТА)”

1. Цел
Усъвършенстване на съществуващия еталон чрез автоматизиране на
измервателния процес, а в средносрочен план - създаване на нов, с подобри метрологични и технически характеристики.

2. Обща информация за наличните еталони
Еталонът за електрична енергия и мощност възпроизвежда,
съхранява и разпространява единиците на еднофазна и трифазна
електрична енергия и мощност в обхват:
• напрежение от 40 V до 320 V;
• ток от 2 mA до 120 A;
• честота от 40 Hz до 70 Hz;
и с неопределеност по мощност (енергия):
9 активна – от 0,018 % до 0,034 %
9 реактивна – от 0,025 % до 0,037 %.
Еталонът е производство на ZERA GmbH, Германия - еталонен
компаратор тип СОМ 303-3. Осигурена е проследимост до националния
метрологичен институт на Германия (РТВ) чрез периодично калибриране.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Перспективите са свързани с автоматизиране на процеса на
калибриране, за което е необходим специализиран софтуер SSM 3000 за
еталонен компаратор тип СОМ 303-3, ZERA GmbH.
За нуждите от калибриране на високоточни стационарни уредби за
проверка на електромери на място, трябва да се достави преносим
трифазен еталонен електромер.
Потребностите на индустрията по точност нарастват (в системата на
НЕК ЕАД и в “ЕЛИА ИНВЕСТ” АД вече има еталони, съизмерими по точност с
националния 0,01 %), очаква се появата и на други еталони от същото ниво
на точност. Тяхната проследимост може да бъде осигурена при наличие на
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национален еталон с по-висока точност (≤ 0,005 %) на основата на
автоматизирана система за енергия и мощност.
За осигуряване на проследимостта на електрична мощност е
предвидено доставка на трифазно товарно устройство с фиктивен товар и
цифров калибратор.

4. Икономически и социален ефект
Измерването на електроенергия обслужва електроразпределителните
предприятия и електропреносните райони, както и оправомощените за
проверка на електромери лаборатории. Разпространяването на единицата
на мощност се извършва и за нуждите на акредитирани органи за контрол и
лаборатории. Както се вижда от графиката на фиг. 8, през последните 3
години най-големият процент калибрирания за нуждите на промишлеността,
извършени от Националния център по метрология, са били за нуждите на
енергетиката.
С изпълнение на тази част от програмата ще се постигне:
• Преминаване на дейността по калибриране на СИ на електрична
енергия и мощност към акредитирани лаборатории;
• Осигуряване на проследимостта за измерване на електрична
енергия и мощност с необходимата за страната точност и за българските
производители на електромери;
• Подобряване на качеството и надежността при осигуряване на
проследимост на изпитването и проверката на електромери за нуждите на
регулираната област.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 669 873 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.6.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.

ОБЛАСТ “ТОКОВИ ОТНОШЕНИЯ И НАПРЕЖИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
ПРИ ПРОМИШЛЕНА ЧЕСТОТА И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ”

1. Цел
Създаване на нови национални еталони за осигуряване на
проследимост на измерването на токови отношения, напрежителни
отношения и високо напрежение. Разширяване на обхвата на измерване за
задоволяване на нуждите на индустрията и законовата метрология.

2. Обща информация за наличните еталони
Национален еталон на токови отношения
Националният еталон се състои от токови трансформатори в обхват
от 0,1 А до 3000 А за първични токове и диференциално-нулева уредба.
Трансформаторите са калибрирани в SP - Швеция.
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Национален еталон на напрежителни отношения
Еталонът е в обхват от 200 V/100 V до 35 kV/100 V. Метрологичното
ниво на еталона не съответства на съвременната метрологична практика в
региона и не удовлетворява нуждите на страната.
Национален еталон на високо напрежение
Съществуващото еталонно оборудване позволява калибрирането на
уредби за високо напрежение до 75 kV и на киловолтметри по DC
напрежение до 100 kV, но е амортизирано поради дългогодишната му
експлоатация (произведено в бившия СССР през 60-те години на миналия
век) и често дефектира. Националният център по метрология няма
техническа възможност за измерване на импулсно напрежение и поради
ограничения брой заявки за калибриране (2 бр. за последната година) не е
целесъобразно развитието на тази област от измерване на високо
напрежение.
В резултат от проведената анкета за нуждите на българската
индустрия от проследимост и точност се доказа необходимостта от
измерване на високо напрежение и измервателни трансформатори.
Понастоящем нуждата от проследимост на индустрията не може да бъде
осигурена поради липсата на еталони с необходимите обхват и точност. В
страната нараства броят на еталони с по-добри метрологични
характеристики от тези на еталоните на Националния център по
метрология.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Създаване на национални еталони за:
• токови отношения - в обхват от 5 А до 5000 А с неопределеност
0,001 %;
• напрежителни отношения и високо напрежение - в обхват
до
100 kV/100 V и десет пъти по-малка неопределеност от тази на
съществуващия еталон чрез доставка на:
9 Автоматизирана система за калибриране на токови и
напрежителни измервателни трансформатори;
9 Еталонен високоточен електронен напрежителен делител;
9 Стабилизиран източник на високо напрежениe 100 kV;
9 Волтметри за високо напрежение (ел. статични, сонди или
дeлители на високо напрежение);
9 Програмируем
електронен
товар
за
напрежителни
трансформатори;
9 Захранващ източник на ток 5000 A;
9 Еталонен компаратор за токови отношения;
9 Програмируем електронен товар за токови трансформатори;
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9 Специализиран метрологичен софтуер.

4. Икономически и социален ефект
• Осигуряване на проследимост за индустрията и законовата
метрология в обхват и с точност, необходими за електроразпределителните
и електропреносните предприятия, производителите, ползващи измервания
в тази област за технологични нужди, електротехническите секции,
лабораториите за изследване на типа и проверка на измервателни
трансформатори;
• Повишаване на конкурентноспособността
на българските
производители на измервателни трансформатори чрез признаване на
резултатите от измерване и калибриране;
• Гарантиране на надеждността и качеството при измервания,
свързани с безопасността и охраната на труда.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 870 786 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.7.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “МАГНИТНА ИНДУКЦИЯ ”

1. Цел
Усъвършенстване на еталона за магнитна индукция и създаване на еталон
за променливо магнитно поле за разширяване на обхвата на измерване в
областта на слабите магнитни полета и задоволяване на нуждите на
индустрията и законовата метрология.

2.

Обща информация за наличните еталони

Националният първичен еталон на магнитна индукция при постоянно
магнитно поле възпроизвежда единицата на основата на явлението “ядрен
магнитен резонанс” (ЯМР). Той се състои от магнитен измерител Ш1-1 в
комплект със сонди с вградени диамагнитни елементи, електромагнит за
създаване на хомогенно магнитно поле, източник на ток и цифров
честотомер. Чрез калибриране на честотомера се осъществява
проследимост до националния еталон за време и честота. Единицата се
разпространява към средствата за измерване чрез вторичен еталон, който
представлява магнитен измерител Ш1-8 с високоточни сонди на основата на
ефекта на Хол.
Проследимостта и декларираната неопределеност са потвърдени от
сравнения в РТВ – Германия.
Реализираният към момента обхват не задоволява нуждите на
индустрията и е необходимо да се разшири в областта на слабите магнитни
полета.
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3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Необходимо е да се разшири обхвата на измерване на магнитната
индукция от 30 µT до 3 Т чрез доставка на нови сонди с вградени
диамагнитни елементи. За създаване на условия за измерване на слаби
магнитни полета трябва да се осигури компенсация на въздействието на
земното магнитно поле чрез бобини на Хелмхолц, а за защита от влияние на
електромагнитни полета - съоръжение тип “Фарадеев кафез”.
Създаването на нов еталон за променливо магнитно поле при честота
от 30 Нz до 300 MHz в обхват от 30 µТ до 3000 µТ е свързано с
метрологично осигуряване на СИ на хигиенни норми на работно място и
трябва да се осъществи чрез доставка на цифров тесламетър на базата на
ЯМР, комплект едностойностни мерки за магнитна индукция, генератор на
променливо магнитно поле в обхват от 30 Нz до 300 MHz, цифров източник
на
захранване
за
измерване
на
динамични
електромагнитни
характеристики.

4.

Икономически и социален ефект.

Очакваните резултати са осигурена проследимост на измерване на
магнитна индукция и свързаните с нея величини с необходимата за
страната точност и обхват и признаване на резултатите от калибриране и
измерване на българските производители и лаборатории, които ще имат
следния икономически и социален ефект:
• Икономия на средства за калибриране в чужбина на еталони на
лаборатории за калибриране;
• Осигурени безопасни условия на труд, защита на здравето в
работна среда, възможност за здравна профилактика и диагностика;
• Подпомагане на изпълнението на Национална програма за
развитие на сертифицирането на ССМ.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 84 000 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.8.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
ОБЛАСТ “РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗМЕРВАНИЯ”

1. Цел
Осигуряване на проследимост в областта на радиочестотните
измервания чрез създаване на еталон на мощност и на напрежение при
високи честоти (радиочестоти).

2.

Обща информация за наличните еталони

Понастоящем в областта на радиочестотните измервания няма
осигурена проследимост в страната. Националният еталон на напрежение
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при високи честоти, който осигуряваше проследимост само на волтметри
В3-49, руско производство, е с преустановени функции от 1999 г поради
несъвместимост със съвременното оборудване в страната.
Във връзка с развитието на информационните технологии и с
изискванията и наредбите на Европейския съюз осигуряването на
проследимост в областта на радиочестотните измервания е изключително
важно. Областта е широкообхватна и включва много и разнообразни
величини, като основни са мощност, затихване и коефициент на отражение.
Първа стъпка към осигуряване на този вид измерване може да се базира на
част от новото еталонно оборудване в ДАМТН и доокомплектоването му.
Подходящото оборудване е: измерител на мощност, RF волтметри,
анализатор на спектър, точен многофункционален калибратор.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Създаване на еталон на напрежение при високи честоти
• В обхват от 1 MHz до 30 MHz чрез закупуване на модул за
измерване на напрежение в честотен обхват от 10 Hz до 30 MHz
към автоматизиран еталон за трансферни измервания и модул за
променливо напрежение в честотен обхват от 10 Hz до 30 MHz към
прецизен многофункционален калибратор.
• В обхвата над 30 MHz до 1 (3) GHz чрез закупуване на набор
преобразуватели (високочестотни сонди) към RF волтметри.
Създаване на еталон на мощност при високи честоти
• Закупуване
на
високочестотен
измерител
на
мощност,
комплектован със съответните видове преобразуватели в обхват до 18 GHz.
Следваща стъпка е развитие и усъвършенстване на създадените
еталони.

4.

Икономически и социален ефект

• Осигуряване на проследимост в областта на радиочестотните
измервания и подпомагане на българската промишленост чрез
калибриране;
• Осигурени безопасни условия на труд, защита на здравето в
работна среда, възможност за здравна профилактика и диагностика;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства за
калибриране в чужбина на еталони за напрежение и мощност при високи
честоти на лаборатории за калибриране.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 62 000 лева. Детайлна информация е представена в т. 2.9.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.
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ПОДПРОГРАМА “ВРЕМЕ И ЧЕСТОТА”
1. Въведение
Всяка държава създава и поддържа собствена координирана скала за
време (UTCk), която е най-близка до изчислената координирана световна
скала (Coordinated Universal Time, UTC).
Координираната световна скала UTC е формирана от действието на
около 230 атомни часовници в шестдесет и пет лаборатории за време,
намиращи се в петдесет национални институти по целия свят. Тя се
изчислява по строго определен алгоритъм в Международното бюро по
мерки и теглилки (BIPM). Координираната световна скала се разглежда като
система за измерване. Секундите от UTC са определени по същия начин
като дефиницията за секундата в Международната система (SI), от което
следва, че тя осигурява разпространението на единиците за време,
интервали от време и честота по целия свят (1 Hz = 1 s-1). На фиг. 1 е
показано мястото на координираната скала за време (UTCNMC) и атомната
скала TANMC на РБългария при формирането и разпространението на
световните атомни скали.
Диаграмата на фигурата показва алгоритъм за формиране на
световното време, в който са включени всички атомни и координирани
скали на националните лаборатории за време, преминава през междинна
свободна атомна скала (Echelle Atomique Libre, EAL ), международна атомна
скала (International Atomic Time, TAI) и координирана световна скала UTC.
Алгоритъмът при формирането на тези скали се базира на
ежедневни дистанционни сравнения, които се провеждат в националните
лаборатории, определени от BIPM. От януари 2001 г. лабораторията за
време и честота в ГД НЦМ е приета и участва във формирането на
световните скали за време.
Дистанционните ежедневни сравнения се извършват на основата на
изградените навигационни системи, известни като GPS на САЩ и като
GLONASS на Русия. От няколко години се експериментира изграждането на
трета навигационна система на страните от Европа, наречена “Galileo”.
Всички тези навигационни системи в комплексния си сигнал за
разпространение включват информация за време и скали за време. Тази
информация се приема от специализирани приемници – GPS, GLONASS и
Galileo, които са включени в алгоритъма за формиране на световните
атомни скали за време.
На основание на резултати от ежедневните международни сравнения
се признава проследимостта на координираната скала за време (UTCNMC) и
атомната скала TANMC на Р България. Те са базата за формиране на
Националната скала за време UTCBG, която се разпространява на
територията на Р България.
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Националната скала за време за разпространяване в страната UTCBG
трябва да се ползва от всички национални оператори за разпространение
на часовото време.
Представяне на координираната скала за време (UTC)
НЦМ и други НМИ
Скали за време: UTC(k) и TA(k)
* търговски атомни часовници
* уреди за приемане на

времето(GPS,GLONASS,Galileo)

BIPM
Свободна атомна скала (EAL)
Осреднена тежина от около 260 атомни
часовника от 40 национални лаборатории,
определящи и реализиращи стабилна
скала за време

Първични еталони за честота

Традиционни и оптични Сs
тръби,
Сs еталонни източници

Международна атомна скала
(TAI) базирана на EAL, но

калибрирана да съответства на
секундата от SI при средно морско
равнище
Световно време (UT)

Базирано на въртенето на
земята, определено от
Международна служба за
въртенето на Земята.
Координирано световно време

(UTC) базирано на TAI със скок
на секундите вмъкнати за
запазване на отношението
UTC по-малко +/- 0.9 s от UT

BIPM Circular T месечни
резултати от UTC- UTC(k)

2. Цел
Доокомплектоване и усъвършенстване на националния еталон за
време и честота, което ще доведе до:
• поддържане на заявените възможности за калибриране;
• задоволяване нуждите от проследимост в страната;
• редуциране на
средства
за калибриране на еталони на
единиците за време и честота;
• повишаване доверието на международните институти към
дейността на Българската “служба” за време и честота.

3. Обща информация за наличните еталони
Национален еталон на единицата за време. Скала за време
От 01.01.2001 г. ГД НЦМ възобнови възпроизвеждането на следните
скали за време:
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• Атомната скала за време на Р България TANMC, формирана и
възпроизвеждана от един първичен цезиев еталон;
• Координираната скала за време на Р България UTCNMC, формирана
на базата на TANMC и съхранявана от кварцов синхронометър;
• Националната скала за време /НСВ/ или UTCBG , формирана на
базата на UTCNMC и съхранявана от вторичен рубидиев еталон за време и
честота.
Националната скала за време UTCBG се разпространява по ефир на
територията на Република България чрез Българското национално радио.
Контролът на разпространение се извършва чрез кабелна връзка, която не
позволява извършване на контрол по ефир. Този контрол би гарантирал
точността на разпространение на UTCBG в страната.
Проследимостта до международния групов еталон за време и честота
се осъществява чрез ежедневни дистанционни сравнения посредством
използването на Глобалната спътникова навигационна система GPS.
Връзката се осъществява чрез специализиран GPS приемник, временно
предоставен за ползване на ДАМТН от BIPM до 2005 г.
Национален еталон на единицата за честота.
Възпроизвеждането на единицата за честота се осъществява от
първичния цезиев еталон, който възпроизвежда и стандартните честоти 1
Hz, 0,1 MHz, 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz. Осъществената проследимост по време
посредством националната скала за време осигурява проследимостта на
единиците за време и честота в страната. Единицата за честота и нейните
кратни се предава чрез група еталони в обхват до 20 GHz.

4. Предложения за развитие и усъвършенстване на
национални еталони
Създаване на групов еталон на единиците за време и честота
Високите
изисквания
за
надеждност
и
достоверност
на
възпроизвежданата единица за време, повишаването на тегловния
коефициент (приноса на UTCNMC към UTC), увеличаването на стабилността
на възпроизвеждане на скалите и намаляването на неопределеността
налагат създаване на група от 3 първични цезиеви еталона, фазов
компаратор и измерител на интервали от време (време-измервателна
система). За целта е необходима доставката на още 2 цезиеви генератора и
една време-измервателна система.
Осигуряване на приемници на сигналите за време
Необходима е доставка на два приемника – един GPS със
специализиран софтуер, до края на 2005 г., за да замени предоставения за
временно ползване от BIPM и един GLONASS/Galileo, доставен
в
средносрочен план.
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Създаване на автоматична система за контрол на разпространението
на
Националната скала за време по ефир.
Разработване
на
автоматична
система
за
контрол
на
разпространението по ефир.

5. Икономически и социален ефект
Точното измерване на време и честота оказва съществено влияние в
електронната
промишленост,
телекомуникациите,
информационна
обработка, отбрана, радиоразпръскване, енергетика, транспорт и различни
аспекти на обществения живот и здравеопазването.
Единиците за време и честота участват в осигуряване на
проследимостта на измерване на единиците за скорост, вибрации, разход и
магнитни величини.
Акредитирани лаборатории за изпитване, Ръководство на въздушното
движение, Министерството на транспорта и съобщенията, лаборатории на
Министерството на отбраната, Министерство на здравеопазването,
Министерство на екологията, Националната и други авиокомпании,
регионалните отдели на ГД МИУ, АЕЦ “Козлодуй” и др. са основни
ползватели на Националния еталон на единиците за време и честота.
Изпълнението на подпрограмата “Време и честота” ще позволи:
• гарантиране на точността на разпространение на Националната
скала за време на Република България до всички потребители: граждани,
банки, летища, гари, пощи и др.;
• повишаване на доверието на международните институти към
резултатите от измерване на време и честота в страната;
• подобряване на точността при възпроизвеждане на единиците за
скорост, ускорение, механични вибрации, разход и магнитни величини;
• отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране на средства за измерване;
• гарантиране на качеството и надеждността на измерванията за
целите на законовата метрология.

За реализиране на подпрограмата е необходимо
да се осигури финансиране в размер на 468 509
лева. Подробна информация е представена в т. 3
на “Финансова рамка за реализиране на
програмата”

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

66

ПОДПРОГРАМА "ТЕМПЕРАТУРА"
Въведение
Измерването на температура е сред най-широко разпространените
видове измервания. То намира приложение при контрол на технологични
процеси и внедряване на нови технологии, в енергетиката, металургията,
машиностроенето, химическата промишленост, транспорта и съобщенията,
земеделието, хранително-вкусовата промишленост. Използва се в
здравеопазването, охраната на труда, опазването на околната среда, при
научните изследвания и т.н. Точността на измерване на температура влияе
пряко или косвено върху точността на измерване на всички останали
физични величини. Всичко това определя изключителната значимост на
температурните измервания.
Единицата за термодинамична температура келвин “К” е основна в
Международната система SI. Тя е дефинирана като 1/273,16 част от
термодинамичната температура на тройната точка на водата.
През 1989 г. е приета, а от 1990 г. е в сила сега действащата
международната температурна скала ITS-90. Тя се възпроизвежда от
реперни точки – точки на кипене, топене, втвърдяване и тройни точки.
Към температурните измервания е включена и величината
относителна влажност на въздуха, която се измерва в % RH. Измерването
на относителната влажност на въздуха се развива динамично и придобива
все по-голяма значимост. То е свързано с осигуряването на подходящи
условия на околната среда и по този начин влияе върху почти всички
видове измервания.
Основните цели на подпрограмата за развитие и усъвършенстване на
еталоните са да се осигурят:
• международно признати измервания чрез:
- възпроизвеждане на единицата посредством основните реперни
точки от ITS-90, с каквито Р България към настоящия момент не разполага;
- участие в проектите на “EUROMET” за международни сравнения,
което е необходимо условие за международното признаване;
• възможност за разпространение на единицата за температура от
първичните еталони към еталони от по-ниски нива с необходимата точност
и обхват;
• увеличаване на възможности за измерване, изследване и
калибриране чрез разширяване на обхвата на измерване и повишаване на
точността.
Подпрограмата е разделена на следните области:
• ниски температури;
• средни температури;
• високи температури;
• пламни температури;
• относителна влажност на въздуха.
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ОБЛАСТ “НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ”

1. Цел
Създаване на еталон със задоволителна степен на еквивалентност в
обхвата на ниски температури за осигуряване на нужните за страната
обхват и точност.

2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон на единицата за температура в интервала от
83,798 К до 273,15 К е разработен в НЦМ през 80 –те години на ХХ век.
Предвидено е да възпроизвежда реперните точки по международна
температурна скала ITS-68. Поради изчерпването на експлоатационния
ресурс и във връзка с приемането на новата международна температурна
скала ITS-90 използването на еталонния комплекс е преустановено, с
изключение на репера, възпроизвеждащ тройната точка на водата.
В момента проследимостта на единицата за температура в обхвата от
минус 60 °С до 0 °С се осъществява от еталоните от следващото ниво на
точност:
• съпротивителни преобразуватели на температура тип 5187L на
“Tinsley” в обхват от 13,81 К до 373,15 К, калибрирани от PTB - Германия;
• еталонни цифрови термометри.
Спомагателното оборудване - нискотемпературна вана ISOTECH за
обхват от минус 60 °С до 0 °С и температурен мост ISOTECH, модел F 18 ASL
в комплект с маслена вана, е част от оборудване, получено по програма
“PHARE”.
Няма техническа възможност за реализиране на реперни точки в този
обхват от международната температурна скала ITS-90 и поради това
измерванията на ниски температури в страната не са международно
съпоставими.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Създаване на нов национален еталон за ниски температури чрез
доставка на:
• нискотемпературна термостатна вана с ампула за реализация на
тройна точка на живака;
• апарат за реализиране на тройна точка на водата с три ампули;
• апарати за реализиране на реперните точки на азот и аргон;
• нискотемпературна термостатна вана (минус 60 °С до 0 °С);
• еталонни съпротивителни преобразуватели.
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4. Икономически и социален ефект
• Осигуряване на проследимост и необходимите за страната точност
и обхват за измерване на ниски температури и свързаните с тях величини;
• Възможност за участие в международни сравнения и изпълнение
на изискванията на Споразумението за взаимно признаване. Признаване на
резултатите от калибриране и измерване на българските производители и
лаборатории;
• Редуциране на разходваните на средства за калибриране в
чужбина на еталони на ГД НЦМ и на лаборатории за калибриране;
• Подобряване на качеството и надеждността на измерванията за
целите на законовата метрология;
• Осигуряване на възможност за научни и приложни изследвания и
иновации във връзка с развитието на високите технологии и създаване на
национални еталони, основани на квантови ефекти – в областта на
радиометрията, електрични измервания и др.
Необходимото финансиране за доставката на еталони в областта на
измерване на ниски температури е в размер на 391 166 лева. Подробна
информация е представена в т. 4.1 “Финансова рамка за реализиране на
програмата”

ОБЛАСТ “СРЕДНИ ТЕМПЕРАТУРИ”

1. Цел
Създаване на нов национален еталон за постигане на нужната за
страната точност и обхват. Доказване на задоволителна степен на
еквивалентност на еталоните в областта на средни температури.

2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон на единицата за температура в интервала от 0
°С до 1064.43 °С е създаден през1980 г.
Към настоящия момент той е изведен от експлоатация, тъй като няма
техническа възможност за възпроизвеждане на реперните точки по
действащата международна температурна скала ITS-90.
Проследимост се осигурява до PTB, Германия чрез калибриране на
еталони от по-ниско ниво на точност: платинови съпротивителни
термометри за интервал от 0 °С до 630,755 °С и термоелектрични
преобразуватели тип “S” за интервала от 630,755 °С до 1064,43 °С, с което
неопределеността на резултатите от измерване е значително завишена.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
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Създаване на нов национален еталон за средни температури чрез
доставка на:
• апарат за реализиране на тройна точка на галий с една ампула;
• пещ за възпроизвеждане на реперни точки на индий, калай и
цинк;
• пещ за възпроизвеждане на реперни точки на алуминий, сребро и
мед;
• ампули за възпроизвеждане на реперни точки на индий, калай,
цинк, алуминий, сребро и мед;
• високотемпературни пещи;
• вертикална пещ за средни температури;
• пещ
за
отвръщане
на
еталонни
съпротивителни
и
термоелектрични преобразуватели;
• еталон за повърхностна температура;
• еталонен цифров термометър;
• еталонни съпротивителни преобразуватели тип Pt100, Pt25;
• еталонни термоелектрични преобразуватели;
• нулев термостат;
• ледогенератор;
• еталон за температура във въздушна среда.

4. Икономически и социален ефект
• Осигуряване на проследимост за измерване на средни
температури и свързаните други величини с необходимата за страната
точност и обхват;
• Възможност за участие в международни сравнения и изпълнение
на изискванията на Споразумението за взаимно признаване. Признаване на
резултатите от калибриране и измерване на българските производители и
лаборатории;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Подобряване на качеството и надеждността на измерванията за
целите на законовата метрология.
• Ефект в областите на енергетика, машиностроене, транспорт,
съобщения, земеделие, околна среда, наука и образование, здравеопазване,
безопасни условия на труд, ветеринарен и санитарен контрол.
• Точността при измерване на температура се отразява на точността
на измерването на почти всички останали величини и по този начин има
цялостен ефект върху качеството на измерванията в страната.
Необходимото финансиране за доставката на еталони в областта на
измерване на средни температури е в размер на 793 878 лева. Подробна
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информация е представена в т. 4.2. “Финансова рамка за реализиране на
програмата”.

ОБЛАСТ “ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ”

1. Цел
Създаване на нов национален еталон за постигане на нужната за
страната точност и обхват и доказване на задоволителна степен на
еквивалентност на еталоните в областта на високите температури.

2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон за високи температури е създаден през 1982 г.
на основата на модел на “черно тяло” - пещ за възпроизвеждане точките на
топене на мед и злато. От 1999 г. еталонът не функционира и не може да
бъде възстановен.
Няма осигурена проследимост на измерванията в страната в този
обхват.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Създаване на нов национален еталон чрез доставка на:
• излъчвател тип “черно тяло” с обхват от 100 °С до 1800 °С с
изотермичен блок за термоелектрични преобразуватели;
• еталонен пирометър;
• излъчвател тип “черно тяло” с обхват от минус 10 °С до 80 °С.

4. Икономически и социален ефект
• Осигуряване на надеждност на технологичните процеси и
качеството на промишлените продукти;
• Възможност за доказване на международна еквивалентност.
Признаване на резултатите от калибриране и измерване на българските
производители и лаборатории;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Осигуряване на точни измервания за целите на контрола на
безопасността на труда.
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Необходимото финансиране за доставката на еталони в областта на
измерване на високи температури е в размер на 82 145 лева. Подробна
информация е представена в т. 4.3. “Финансова рамка за реализиране на
програмата”
ОБЛАСТ “ПЛАМНА ТЕМПЕРАТУРА”

1. Цел
Усъвършенстване на еталоните за пламна
осигуряване на необходимата за страната точност.

температура

за

2. Обща информация за наличните еталони
от:

Реализирането на единицата за пламна температура се осъществява

• еталон по метода на Пенски-Мартенс;
• еталон по метода на Кливланд.
Еталонът по Пенски-Мартенс се състои от автоматичен уред РМА4,
производство на фирма “Petrotest” и спомагателно оборудване. Еталонът по
Кливланд се състои от група от пет полуавтоматични уреди, производство
на фирма “Seta”- Великобритания и спомагателно оборудване.
Проследимостта на еталоните до единица SI се осъществява със
сертифицирани сравнителни материали (ССМ).
Методите за реализиране на единицата за пламна температура по
Пенски-Мартенс и по Кливлавд са международно стандартизирани и
съответстват на практиката в европейските метрологични институти.
Еталоните удовлетворяват нуждите на страната по отношение на
обхват. За усъвършенстването на еталона по метода на Кливланд повишаване на точността е необходимо включване на цифрови термометри
в състава на еталона.
Разпространението на единицата до средствата за измерване на
пламна температура в страната се осъществява чрез ССМ за пламна
температура, които се използват за калибриране на средствата за
измерване на пламна температура.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
За усъвършенстване на еталона за пламна температура по метода на
Кливланд с цел повишаване на точността му е необходима доставката на:
• цифрови термометри с разделителна способност 0,01 °С към 5-те
уреда от еталона.

4. Икономически и социален ефект
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•

•
•
•
•
•

осигурявяне на проследими ССМ за пламна температура за
калибриране на работни средства за пламна температура,
използвани главно в химическата промишленост, енергетиката,
транспорта, за охрана на труда и др.;
спестяване на средства за закупуване на вносни ССМ, скъпо
струващи и с кратък срок на годност;
разработване на нови типове ССМ в областта на обхватите на
методите;
постигане на задоволителна степен на еквивалентност на еталоните
за пламна температура;
осигуряване на дейността и признаване на резултатите от измерване
на акредитирани лаборатории;
организиране на междулабораторни сравнителни измервания в
страната за нуждите на дейностите по акредитация, сертификация и
др.

За осигуряване на необходимата точност на измерване на пламната
температура е необходимо изготвяне на сертифицирани сравнителни
материали в ГД НЦМ и доставка на цифрови термометри на сума около 10
000 лева. Подробна информация е представена в т. 4.5. на “Финансова
рамка за реализиране на програмата”

ОБЛАСТ “OТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА”

1. Цел
Създаване на нов национален еталон за относителна влажност на
въздуха и постигане на нужните за страната точност и обхват.

2. Обща информация за наличните еталони
Изходният еталон на единицата за относителна влажност на въздуха
е закупен през 1986 г. Солевият хигростат, в който се възпроизвежда
единицата, е в експлоатация от 25 години и е физически амортизиран.
Използваният метод на преситени разтвори на неорганични соли вече не се
прилага в национални еталонни лаборатории.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Създаване на нов национален еталон за относителна влажност по
метода на точката на росата чрез доставка на:
• климатична камера за относителна влажност на въздуха от 10 %
RH до 98 % RH и температурен обхват от минус 20 °С до 70 °С;
• еталонен цифров хигрометър;
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•

апарат за относителна влажност по точката на оросяване.

4. Икономически и социален ефект
• Осигурена проследимост на измерванията на относителна
влажност на въздуха за контрол на параметрите на околната среда в
лаборатории,
складови
и
производствени
помещения,
силози,
зърнохранилища и пр.
• Доказана
международна
еквивалентност.
Признаване
на
резултатите от калибриране и измерване на българските производители и
лаборатории;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Осигуряване на точни измервания за целите на контрола на
безопасността на труда.
Необходимото финансиране за доставката на оборудване за областта
на измерване на относителна влажност е в размер на 157 350 лева.
Подробна информация е представена в т. 4.5. “Финансова рамка за
реализиране на програмата”.
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ПОДПРОГРАМА "ФОТОМЕТРИЯ И РАДИОМЕТРИЯ"
1. Въведение
Оптичните измервания са изключително важни за развитието на
съвременното общество. Точността на измерване на оптичните величини
засяга жизненоважни за човешкото здраве области, като медицина,
фармация, екология, ветеринарен и санитарен контрол, безопасни условия
на труд.
Достоверното и точно измерване на оптичните величини е от
съществено значение за техническия и икономически успех в областта на
светлотехническата промишленост и оптичните технологии, като се започне
от производството на осветителни тела и се стигне до развитието и
използването на модерните системи за оптични комуникации. Те са
определящи за най-бързо развиващите се отрасли на промишлеността, като
оптоелектрониката, комуникациите и информационните технологии. За да
са проследими и точни измерванията в оптиката е необходимо еталоните в
тази област да бъдат на нужното ниво. С тази цел е разработена
подпрограма за тяхното развитие и усъвършенстване.
Подпрограмата по фотометрия и радиометрия е разделена на
следните теми, които се отнасят за създаването и развитието на еталоните
на оптичните величини:
1.
Фотометрия
• Интензитет на светлината;
• Светлинен поток;
• Яркост.
2.
Радиометрия
• Спектрална чувствителност;
• Мощност на лазерно лъчение;
• Спектрално разпределение на оптично лъчение.
3.
Оптични свойства на материалите
• Спектрален коефициент на пропускане;
• Спектрален коефициент на яркост;
• Коефициент на отражение;
• Коефициент на пречупване;
• Ъгъл на въртене на равнината на поляризация.
Системата от международно признати еталони на оптичните
величини е основа на оптичните измервания. В базата данни на BIPM има
признати и публикувани 8 позиции в област "Фотометрия и радиометрия".
Единицата за интензитет на светлината, кандела (cd) е една от седемте
основни единици в Международната система (SI). Чрез нея се определят
останалите величини във фотометрията, като осветеност, яркост и др.
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Еталоните на оптичните величини трябва да осигуряват широк обхват
от измервани стойности. Нуждите на индустрията в областта на
оптичнитните измервания са много разнообразни и това се отразява на
изискванията към националните еталони.
Областта на измерване е осигурена с 11 еталона. Те са създавани
основно в периода 1981 – 1993 г. на основата на класически схеми,
използвани по това време в повечето метрологични институти. Състоянието
на еталоните към момента е незадоволително. В по-голямата си част
оборудването е морално и физически остаряло. Един от основните
проблеми е компютърното управление на еталоните, което не е решено на
основата на съвременни технологии и е необходимо да бъде подменено.
Проследимостта на измерванията се осигурява основно до
Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) и националния
метрологичен институт на Германия, РТВ, за всички еталони.
Измерванията в област “Фотометрия и радиометрия” обслужват
акредитирани лаборатории за калибриране и изпитвателни лаборатории.

ОБЛАСТ “ФОТОМЕТРИЯ”

1. Цел
Осигуряване
на
проследимост
и
международно
призната
еквивалентност на националните еталони чрез модернизация и
усъвършенстване на националния еталон на единицата за интензитет на
светлината и на еталоните за светлинен поток и яркост.

2. Обща информация за наличните еталони
Основни величини, които в област "Фотометрия" са интензитет на
светлината, светлинен поток, осветеност и яркост.
Националният еталон на единицата за интензитет на светлината се
състои от група от 6 еталонни светлоизмерителни лампи и високоточен
луксметър от клас L. Проследимостта му се осъществява до международния
еталон посредством периодично калибриране на светлоизмерителните
лампи в BIPM. С този еталон се възпроизвежда и разпространява и
единицата за осветеност. Изследване на състоянието на еталона,
извършено през май 2003 г. показва, че еталонът осигурява нуждите на
страната за момента. В същото време той не постига необходимата степен
на международна еквивалентност поради:
• дефекти в програмата за позициониране на еталонния приемник
по оптичната ос. Последната е реализирана на базата на технически
остаряла компютърна система за управление, която трябва да бъде спешно
подменена;
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• недостатъчно точно определяне на цветната температура на
еталонните лампи по метода на червено-синьото отношение, реализиран
чрез цветни филтри и луксметър с недостатъчна точност.
По време на последното изследване на еталона една от
светлоизмерителните лампи показа нестабилност на работата поради
изчерпан ресурс. Повечето от лампите на еталона са закупени преди 20
години и се налага да бъдат подменени с нови.
Съществуващият еталон за интензитет на светлината е вторичен и
приема единицата от BIPM, последно калибриране на комплекта
светлоизмерителни лампи - през октомври 2002 г. Дейността на секцията по
Фотометрия на BIPM от 2002 г. е прекратена. Това налага ново решение за
осъществяване на проследимостта.
В повечето страни на Европа единицата за интензитет на светлината
се реализира чрез група еталонни фотометри с приемници с V(λ) корекция
и група светлоизмерителни лампи. Еталонните фотометри приемат
единицата за интензитет на светлината от първичен радиометричен еталон,
криогенен радиометър, или група от TRAP детектори. Последните се
калибрират на криогенен радиометър и се явяват като радиометричен
еталон от по-ниско ниво, с порядък по-голяма неопределеност на измерване
от криогенния радиометър. Чрез фотометрите единицата за интензитет на
светлината може да бъде предадена на светлоизмерителните лампи.
За да може страната ни да участва успешно в сравнения със
светлоизмерителни лампи за интензитет на светлината и да притежава
еталон на европейско ниво е необходимо единицата за интензитет на
светлината да е проследима до първичен еталон - криогенен радиометър.
Той осигурява метрологично не само единицата за интензитет на
светлината, но и единиците на всички радиометрични и фотометрични
величини. Анализът на резултатите от последното проведено ключово
сравнение за интензитет на светлината показва, че страните притежаващи
криогенни радиометри показват по-добри резултати.
Еталонът на единицата за светлинен поток се състои от група от 4
еталонни светлоизмерителни лампи и високоточен гониофотометър.
Проследимостта се осъществява до международния еталон посредством
периодично калибриране на лампите в BIPM. Анализът на състоянието на
еталона показва, че той осигурява нуждите на страната за момента, но не
постига необходимата степен на международна еквивалентност поради:
• дефекти в системата за управление на гониофотометъра,
реализирана на базата на технически остаряла компютърна система и
прилежащ софтуер;
Повечето от лампите на еталона са закупени преди 20 години и се
налага да бъдат подменени с нови поради изчерпан ресурс.
Еталонът на единицата за яркост се състои от група от две еталонни
светлоизмерителни лампи, комплект еталонни пластини за коефициент на
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яркост и еталонен яркомер. Проследимостта се осъществява чрез
калибриране до националния еталон на Германия.
Изследването на състоянието на еталона показва, че той осигурява в
достатъчна степен нуждите на страната за момента, но не постига
необходимото ниво на международна еквивалентност, поради ниска точност
при определяне на единицата за яркост, дължащо се на използване на
технически остарял яркомер с незадоволителна точност.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Усъвършенстване на националения еталон на единицата за интензитет на
светлината чрез:
• Подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона;
• Модернизация на националния еталон - доставка и подмяна на
луксметър PRC 101 и филтрите за измерване на червено-синьото
съотношение от състава на еталона с нов високоточен
колориметър за пряко измерване на цветната температура на
светлинни източници;
• Подмяна на светлоизмерителните лампи за интензитет на
светлината с влошени метрологични характеристики с нови.
• Осигуряване на проследимост до първичен еталон - криогенен
радиометър и доставяне на V(λ) филтър (за осъществяване на
преход между радиометричните и фотометричните величини) с
цел създаване на първичен еталон на единицата за интензитет на
светлината.
Усъвършенстване на еталона на единицата за светлинен поток чрез:
• Подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона;
• Подмяна на светлоизмерителните лампи за светлинен поток с
влошени метрологични характеристики с нови.
Модернизация на националния еталон на единицата за яркост, чрез
подмяна на яркомер PRC 101 от състава на еталона с нов високоточен
яркомер.

4. Икономически и социален ефект
• Осигуряване на проследимост и точност на измерване на
фотометричните величини. Измерванията на тези величини са свързани с
осигуряване на безопасносността на труда и транспортната безопасност в
страната.
• Възможност за участие в международни сравнения и изпълнение
на изискванията на Споразумението за взаимно признаване. Признаване на
резултатите от калибриране и измерване на българските производители и
лаборатории в Европа и по света.
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• Отпадане на необходимостта от изразходване на средства от
държавния бюджет за калибриране на някои еталони в чужбина.
Необходимото финансиране за модернизиране на наличното и за
доставка на ново оборудване за област “Фотометрия” е в размер около 166
000 лева. Подробна информация е представена в т. 5.1. “Финансова рамка
за реализиране на програмата”.
ОБЛАСТ “РАДИОМЕТРИЯ”

1. Цел
Осигуряване
на
проследимост
и
международно
призната
еквивалентност на националните еталони чрез модернизация и
усъвършенстване на еталона за мощност на лазерно лъчение и на
еталоните за спектрална чувствителност и спектрално разпределение на
оптично лъчение.

2. Обща информация за наличните еталони
Радиометрията заема важен дял от оптичните измервания. Основни
величини, които се измерват в областта са мощност на лазерно лъчение,
спектрална чувствителност, спектрално разпределение на оптично лъчение.
Възпроизвеждането на единицата за мощност на лазерно лъчение се
осъществява от еталон, състоящ се от 2 еталонни TRAP детектори,
високоточен измерител на фототок (пикоамперметър) и стабилизиран He-Ne
лазерен източник. Проследимостта се осъществява посредством периодично
калибриране на TRAP детекторите в PTB, Германия.
В повечето страни на Европа TRAP детекторите приемат единицата
от първичен радиометричен еталон - криогенен радиометър или група от
трансферни TRAP детектори. Последните се калибрират на криогенен
радиометър и се явяват като радиометричен еталон от по-ниско ниво (с
порядък по-голяма неопределеност на измерване от криогенния
радиометър). ТRAP детекторите на ГД НЦМ се калибрират чрез сравняване с
трансферни ТRAP детектори, а не директно чрез криогенен радиометър,
което води до увеличаване на неопределеността на калибриране. В същото
време за подобно калибриране се заплаща висока цена. Това важи и за
калибрирането в чужбина на останалите радиометрични еталони.
За успешното участие на страната ни в международни сравнения в
областта на радиометрията и за да притежава еталон на европейско ниво е
необходимо единиците на радиометричните величини да са проследими до
първичен еталон - криогенен радиометър. Той може да осигури
проследимостта на единиците на всички радиометрични и фотометрични
величини в страната. Закупуването на такъв еталон би възвърнало
изразходваните средства в рамките на 10-12 годишен период чрез
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спестяване на средства за калибриране на еталони в чужбина. Нивото на
еталоните ни в областта на фотометрията и радиометрията би се повишило
в достатъчна степен за участие в международни сравнения и научни
проекти.
Понастоящем в еталона за мощност на лазерно лъчение, поради
липса на стабилизирани лазерни източници е осигурена проследимост само
за една дължина на вълната 632,8 nm. Анализът на състоянието показва, че
еталонът не осигурява нуждите на страната за момента и не постига
необходимата степен на международна еквивалентност поради:
• ниска точност при определяне на оптичната мощност;
• дефекти в програмата за управление, реализирана на базата на
морално и физически остаряла компютърна система за управление;
• недостатъчна стабилност на използваният лазерен източник;
• недостатъчна точност на използваните приемници на лазерно
лъчение и липса на достатъчно мощен стабилизиран He-Ne лазер до 100
mW за осигуряване на медицината. Използваният в момента, стабилизиран
He-Ne лазер е с мощност до 6 mW.
• невъзможност да се покрие областта на измерване в оптичните
комуникации, поради използване на технически остаряло еталонно
оборудване. В тази изключително бързо развиваща се област в страната се
използват над 500 средства за измерване. За тяхното метрологично
осигуряване трябва да бъде закупено ново оборудване: стабилизирани
лазери и измерител на мощност в оптични влакна.
• невъзможност да се покрие областта на измерване в
ултравиолетовия обхват на електромагнитния спектър. Поради липса на
еталонно оборудване в тази област, UV радиометрите, използвани за
контрол на слънчевата активност (нарастваща с 1% годишно), чистотата на
питейната вода и в банковото дело - за контрол на защитата на банкнотите
от фалшифициране, не могат да бъдат метрологично осигурени. Това
налага закупуване в дългосрочен план на прецизен UV радиометър.
Възпроизвеждането на единицата за спектрална чувствителност на
приемници се осъществява от еталон, състоящ се от 2 еталонни силициеви
приемника, високоточен измерител на фототок (пикоамперметър), двоен
решетъчен монохроматор и стабилизиран по мощност оптичен източник.
Проследимостта се осъществява чрез периодично калибриране на
силициевите приемници в РТВ, Германия.
Изследването на състоянието на еталона, показва че той осигурява
нуждите на страната, но не постига необходимата степен на международна
еквивалентност.
Възпроизвеждането на единицата спектрално разпределение на
оптично лъчение се осъществява от еталон, състоящ се от група от 2
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еталонни FEL лампи, фотоумножител, монохроматор и измерител на
фототок. Проследимостта се осъществява до РТВ, Германия.
Анализът на състоянието на еталона, показва че еталонът осигурява
нуждите на страната за момента, но не постига необходимата степен на
международна еквивалентност.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Усъвършенстване на еталона на единицата за мощност на лазерно
лъчение чрез:
• доставка на стабилизирани лазерни източници с дължина на
вълната λ = 1310 nm и λ = 1550 nm и високоточен измерител на мощност
на лазерно лъчение;
• подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона;
• доставка на криогенен радиометър със съпътстващите го
принадлежности;
• доставка на високоточен оптичен мултиметър.
Усъвършенстване на еталоните за спектрална чувствителност на
приемници и за спектрално разпределение на оптично лъчение чрез
подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона.

4. Икономически и социален ефект
Единицата за мощност на оптично лъчение е ключова в областта на
радиометричните измервания. Реализацията й се използва при
възпроизвеждането на други единици на оптични величини.
С модернизирането на наличното и доставката на ново оборудване
ще се постигне:
• Създаване на първичен радиометричен еталон на базата на
криогенен радиометър, който ще позволи реализиране на автономна за
страната схема за проследимост на радиометричните и фотометричните
величини.
• Осигуряване на проследимост за измерване на радиометричните
величини, на медицината и на оптичните комуникации;
• Възможност за участие в международни сравнения и изпълнение
на изискванията на Споразумението за взаимно признаване;
• Признаване на резултатите от калибриране и измерване на
българските производители и лаборатории;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране.
Финансовият еквивалент на предлаганата модернизация и
обновяване на еталонното оборудване в областта “Радиометрия” възлиза на
сума около 18 000 лева в средносрочен и 690 000 лева в дългосрочен план.
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Подробна информация е представена в т. 5.2. “Финансова рамка за
реализиране на програмата”.
ОБЛАСТ “ОПТИЧНИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ”

1. Цел
Осигуряване
на
проследимост
и
международно
призната
еквивалентност на националните еталони за показател на пречупване и на
еталоните за спектрален коефициент на пропускане, коефициент на
отражение, спектрален коефициент на яркост и на ъгъл на въртене на
равнината на поляризация.

2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон за показател на пречупване се състои от група
от 6 еталонни призми с различен показател на пречупване, гониометър и
рефрактометър на Пулфрих. Проследим е до РТВ, Германия.
Изследването на състоянието на еталона, извършено през 2003 г.
показва, че не се постига необходимата степен на международна
еквивалентност поради морално и физически остаряло еталонно
оборудване.
Националният еталон за ъгъл на въртене на равнината на
поляризация се състои от група от 8 еталонни поляриметрични пластини и
поляриметър. Проследим е до РТВ, Германия.
Изследването на състоянието на еталона, извършено през 2003 г.
показва, че не се постига необходимата степен на международна
еквивалентност поради ниска точност при определяне на единицата за ъгъл
на въртене на равнината на поляризация.
Националният еталон за спектрален коефициент на пропускане се
състои от два комплекта еталонни филтри за пропускане за
ултравиолетовата (UV) и видимата (VIS) области на електромагнитния
спектър и спектрофотометър. Проследим е до РТВ, Германия.
Състоянието на еталона показва, че не се постига нужната на
страната точност и необходимата степен на международна еквивалентност
поради:
• ниска точност при определяне на единицата за спектрален
коефициент на пропускане;
• липса на еталонни филтри за спектрален коефициент на
пропускане за инфрачервената област на електромагнитния спектър.
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4. Еталонът за коефициент на отражение се състои от две еталонни
пластини за отражение и рефлектометър. Проследимостта се осигурява до
РТВ, Германия.
Еталонът не постига нужната за страната точност и необходимата
степен на еквивалентност поради използване на морално и физически
остарял рефлектометър с незадоволителна за страната точност.
Еталонът за спектрален коефициент на яркост се състои от два
комплекта еталонни пластини за коефициент на яркост и еталонна
спектрофотометрична система. Проследимостта се осигурява до РТВ,
Германия.
Еталонът не постига нужната за страната точност и необходимата
степен
на
международна
еквивалентност
поради
остаряла
спектрофотометрична система с незадоволителна точност.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Модернизация на:
Национален еталон за показател на пречупване чрез доставка на
високоточен рефрактометър с възможност за пряко измерване на
показателя на пречупване.
Национален еталон на единицата за ъгъл на въртене на равнината на
поляризация чрез подмяна на поляриметъра от състава на еталона с нов повисокоточен.
Еталон за спектрален коефициент на пропускане чрез подмяна на
спектрофотометъра с нов по-високоточен UV/VIS/NIR спектрофотометър и
доставка на филтри за спектрален коефициент на пропускане в
инфрачервената област.
Еталон за коефициент на отражение чрез доставка на специална
приставка за дифузно отражение към високоточния спектрофотометър.
Еталон за спектрален коефициент на яркост чрез доставка на
специална приставка към високоточния спектрофотометър.
Създаване на нов еталон за цвят и цветни координати, реализиран на
базата на високоточен колориметър и атласи на цветоветеза осигуряване
проследимост на измерванията при определяне на цветовете на
националното знаме на страната.

4. Икономически и социален ефект
• осигуряване на проследимостта за измерване на оптичните
величини с необходимата за страната точност и обхват;
• възможност за участие в международни сравнения и изпълнение
на изискванията на MRA. Признаване на резултатите от калибриране и
измерване на българските производители и лаборатории;
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• отпадане на необходимостта от изразходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране.
Финансовият еквивалент на предлаганата модернизация и
обновяване на оборудване в областта възлиза на приблизително 415 000
лева. Подробна информация е представена в т. 5.3. “Финансова рамка за
реализиране на програмата”.
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ПОДПРОГРАМА “МЕТРОЛОГИЯ В ХИМИЯТА”
1. Въведение
Химичните измервания играят изключително важна роля в модерното
общество и в много случаи са база за важни решения, които формират
национални и международни норми, свързани с търговията, защитата на
човешкото здраве, опазването на околната среда, контрола на храни,
питейни води и др.
Химичните измервания са обект на обществени дискусии, присъстват
в новините на средствата за масова информация за: диоксини във въздуха,
пестициди в почвата, нитрати в хранителни продукти, олово в питейна
вода. Това са типични примери как обществото разчита на уменията на
химиците надеждно да измерват нивото на вредните химичните
съединения. Некоректното и неточно измерване на такива съединения може
да изложи на риск човешкото здраве и околната среда, а също и да доведе
до загуба на време и финансови средства.
Развитието на науката, технологията и търговията изисква
извършването на все по-точни и истинни химически измервания. Само
надеждни, проследими и сравними измервания могат да бъдат
международно признати и да водят до намаляване на разходите,
последващо използване на данните от измерванията, свободно движение на
стоки и услуги и международно признаване на акредитация на лаборатории.
Постигането на надеждни, проследими и сравними химични
измервания, извършвани в страната, се осигуряват чрез създаване на
ефективно действаща метрологична инфраструктура. Елемент от
стратегията на ДАМТН е да обедини наличната техническа база и
професионален опит и без да дублира съществуващо скъпоструващо
оборудване, да създаде координиран от ГД НЦМ Център за сътрудничество
и обучение в областта на метрология в химията (Center of Excellence),
отчитайки значението на метрологичните аспекти на контрола на околната
среда, на храните и изпитванията, които са ключови елементи на
качеството на живот.
Пътят за осигуряване на проследимост в химичните измервания е
значително различен от този при физичните измервания, при които
веригата на води до “първичен еталон”. Първичното средство за
установяване на проследимост в областта на измерване на химически
състав са сертифицираните сравнителни материали (ССМ) или национални
еталони, реализирани на принципа на първични методи на измерване.
Електрохимични измервания
Анализите на йони в разтвор, намиращи приложение в индустрията и
за аналитични цели, са основани на уреди на електрохимичен принцип: рН-
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метри, кондуктометри и йонанализатори. Тези измервания са приложими
във
фармацевтичната,
хранителната
и
химичната
индустрия,
полупроводниковата техника, в медицината и опазването на околната
среда.
Водородният показател рН е най-често измерваната величина при
аналитичните измервания.
Анализ и състав на газове
Неорганичните и органични газове и аерозоли са основни
замърсители на атмосферния въздух - риск за здравето на хората и
предпоставка за разрушаване на озоновия слой. Източници на тези газове
са индустриалните производства и газовете, отделяни от моторните
превозни средства.
Нарастващото ниво на озон в приземния слой води до образуването
на “озонови дупки”, до пагубен ефект върху човешкото здраве и околната
среда, и до изчерпването на озон в стратосферата.
Подпрограмата “Метрология в химията” включва следните области:
• Електрохимия;
• Анализ и състав на газове;
• Сертифицирани сравнителни материали за химически състав.

ОБЛАСТ ”ЕЛЕКТРОХИМИЯ”

1. Цел
Повишаване на надеждността на националния еталон за “водороден
показател-рН” чрез модернизация и доокомплектоване и създаване на
еталон за специфична електрическа проводимост на електролити,
възпроизвеждащ единицата по първичен метод.

2. Национален еталон за водороден показател, рН
2.1. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон за рН възпроизвежда единицата по абсолютен
метод чрез измерване на електродвижещото напрежение на верига без
пренос на йони, състояща се от два водородни и два сребърнохлоридни
електрода в “Harned” клетка. Този метод на възпроизвеждане на единицата
съответства на метрологичната практика в европейските метрологични
институти, като техническото решение е уникална разработка на всеки
институт.
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С националния еталон за рН се извършва охарактеризиране на
първични сравнителни материали за рН, произвеждани в НЦМ и се
осигурява проследимост на сравнителните материали, произвеждани от
външни организации, с които се извършва калибриране на рН-метри.
Възможностите за измерване и калибриране са признати в EUROMET,
предстои разглеждането им от други регионални организации по
метрология и вписването им в базата данни на Международното бюро за
мерки и теглилки, BIPM.
Проблемите основно са свързани с използваната остаряла
компютърна техника (работи се с 8 битов компютър), както и с
необходимостта от спомагателно оборудване и усъвършенстване на
отделните съставни части на еталона.

2.2.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Бъдещата дейност с националния еталон за рН е свързана с
усъвършенстването и модернизацията му.
За поддържне на заявените възможности за калибриране в областта и
задоволяване нуждите от проследимост на измерванията на рН в страната е
необходимо:
•
разработване на нов програмен продукт за отчитане на
измерванията в реално време, автоматично поддържане и отчитане на
температурата в термостатната вана с електрохимичните клетки;
•
усъвършенстване на системата за подаване на водород;
•
определяне на точната концентрация на солната киселина;
•
определяне на точната концентрация и на буферните разтвори
с добавен натриев хлорид;
•
разширяване на температурния обхват на еталона (измервания
при 37 ºС, свързани с нормалната човешка температура).
За реализиране на горните задачи са необходими:
•
съвременна компютърна конфигурация и програмен продукт;
•
автоматичен титратор и софтуер;
•
кулонометьр и принадлежности;
•
криостат (общ с националния еталон за СЕП на електролити);
•
изготвяне и усъвършенстване на електрохимичните клетки.

3.
Национален еталон за специфична
проводимост (СЕП) на електролити

електрична

3.1. Обща информация за наличните еталони
Единицата се възпроизвежда по косвен метод чрез три вторични
кондуктометрични клетки тип “Джоунс”. Методът не съответства на
съвременната метрологична практика и не е подходящ за охарактеризиране
на първични сравнителни материали, което се потвърждава от резултатите,
получени при участието в три международни сравнения.
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Със сега съществуващия национален еталон се извършва
охарактеризиране на вторични сравнителни материали за СЕП на
електролити – водни разтвори на калиев хлорид, произвеждани в НЦМ в
органичен обхват- само 6 стойности. С тях се осигурява проследимост на
сравнителните материали, произвеждани в страната в ограничен обхват.
Възпроизвеждането на единицата чрез вторична кондуктометрична
клетка създава проблеми при:
• измерване на различни проводимости и особено при ниски
концентрации (чисти и свръхчисти води);
• признаването на възможностите за измерване и калибриране;
• доказването на международната еквивалентност на еталона.

3.2.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Бъдещата дейност е свързана със създаване на нов еталон, основан
на първичен метод на измерване чрез доставка на:
•
първична кондуктометрична клетка;
•
автоматизация на процеса на измерване, включваща доставка
на компютър и разработване на нов програмен продукт.

4. Икономически и социален ефект
• осигуряване на проследими ССМ за рН и СЕП на електролити с
необходимата за страната точност и обхват за нуждите на измервания на
параметрите на околната среда, в здравеопазване, фармация,
микроелектрониката, енергетиката, изследователски програми и др.;
• разработване на нови типове сравнителни материали (СМ) за
ниски проводимости, свързани с измерване на проводимост в чисти и
свръхчисти води;
• спестяване на средства за доставка на скъпоструващи и с малък
срок на годност сравнителни материали за рН и СЕП на електролити,
необходими в ежедневната дейност на аналитичните лаборатории;
• валидирани стойности за рН буферите и СМ за СЕП на
електролити за измервания в лабораториите;
• организиране на междулабораторни сравнителни измервания и
тестове за пригодност/компетентност на лаборатории, извършващи
измерване на рН и СЕП на електролити за целите на акредитацията.
Необходимите финансови средства за модернизация и дооборудване
и разработване на нови еталони и за разработване на нови типове ССМ в
областта “Електрохимия” са в размер на 282 555 лева. Подробна
информация за тяхното разпределение по години и източници за
финансиране е представена в т. 6.1. “Финансова рамка за реализиране на
програмата”.
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ОБЛАСТ “АНАЛИЗ И СЪСТАВ НА ГАЗОВЕ”

:

Областта “Анализ и състав на газове” е разделена на две подобласти
•
•

измерване на концентрацията на озон;
измерване на състав на газови смеси.

1. Цел
Областта “Анализът и състав на газове” е нова област на измерване,
която до момента не е развивана в страната.
Целта е създаване на еталони за състав на газови смеси и измерване
на концентрацията на озон за осигуряване на проследимост в страната.

2. Измерване на концентрацията на озон
2.1.Обща информация за наличните еталони
озон.

Страната не разполага с еталон за измерване на концентрацията на

За наблюдение на озона в приземния слой са създадени мрежи на
национално, регионално и международно ниво. Министерството на околната
среда и водите поддържа Национална система за контрол на качеството на
атмосферния въздух чрез създадена система от автоматични станции в
страната. Един от непрекъснато измерваните показатели е концентрацията
на озон, за който не се осигурява проследимост. Изискване за
осигуряването й се поставя при прилагане на:
• 3-те европейски директиви за озон: 92/72/ЕЕС от 1992 г., 96/62/ЕС
от 1996 г., 2002/3/ЕС;
• националното законодателство, Наредба № 8 – норми за озон на
министъра на МОСВ и Наредба № 7 за оценка и управление на качеството
на атмосферния въздух.

2.2. Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Създаване на еталон за концентрация на озон - еталонен
сравнителен фотометър.
От 1983 г. Националеният институт за еталони и технологии (NIST),
САЩ, осигурява еталонни сравнителни фотометри като средство за
сравнимост и проследимост на измерването на озона в приземния слой.
Националните метрологични институти са въвели тези фотометри като
национални еталони за измерване на озон.
За създаването на еталона е необходима доставка на:
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•
•

еталонен сравнителен фотометър, проследим до BIPM;
генератор за озон.

3. Измерване на състав на газови смеси
3.1.Обща информация за наличните еталони
Страната не разполага с еталон за измерване на състав на газови
смеси.
В България има производство на газови смеси в доста широка
номенклатура, но няма създадени условия за сертифицирането им. Налага
се използването на вносни газови смеси, които в повечето случаи не са
сертифицирани. Те са с малък срок на годност, много скъпи и това създава
проблеми при осигуряване на проследимост в този вид измерване.
Изискване за осигуряването на проследимост в областта на
измерване на състав на газови смеси се поставя при прилагане на
националното и европейско законодателство:
•
Наредба № 7 за оценка и управление качеството на въздуха
въвежда рамкова директива 96/62/ЕС;
•
Наредба № 9 за норми на фини прахови частици, олово, серен
диоксид и азотни оксиди въвежда рамкова директива 99/30/ЕС, директива
99/69/ЕС за въглероден оксид и бензол в атмосферата;
•
Наредба № 6 за мониторинг на вредни емисии в атмосферата.

3.2. Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Създаване на еталон за измерване на състав на газови смеси:
въглероден оксид, въглероден диоксид, серен диоксид, азотен оксиди,
кислород, метан, пропан, бензол и др. чрез доставка на:
•
газ хроматограф/масспектрометър (GC-MS) с приставка за
включване на течен хроматограф;
•
еталонни газови смеси с доказана проследимост и обявена
неопределеност;
•
спектрофотометър (NOx, SOx).

4. Икономически и социален ефект
•

Осигурена проследимост за:
o референтните и изпитвателните лаборатории на МОСВ,
извършващи мониторинг и контрол на имисите в
атмосферния въздух;
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o предприятия, извършващи собствен мониторинг на
изпусканите вредни емисии в атмосферния въздух от
обекти с неподвижни източници;
• Осигуряване на сертифицирани газови смеси за дейността на
изпитвателни лаборатории, лаборатории за калибриране;
• Спестяване на средства за закупуване на скъпи вносни
сертифицирани газови смеси с кратък срок на годност;
• Осигуряване на проследимост на измерванията за нуждите на
метрологичния контрол – за изпитване и проверка на средства за
измерване, определящи съдържание на отработени газове от автомобили с
бензинови двигатели и дизелови двигатели, отделяни в атмосферата
(имисии и емисии), анализатори на алкохол в дъха и др.
• Признаване на възможностите за измерване и калибриране в
областта на измерване на съдържания на газ.
Необходимите финансови средства за създаване на национални
еталони в област “Газова метрология” са в размер на 283 595 лева.
Подробна информация за тяхното разпределение по години и източниците
за финансиране е представена в т. 6.2. “Финансова рамка за реализиране
на програмата”.

ОБЛАСТ ”НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ”

1. Цел
Сертифициране на сравнителни материали за химически състав в
неорганични матрици - води, храни, почви и др., включени в дългосрочната
програма за развитие на националната система за сертифицирани
сравнителни материали(ССМ).
Изграждане на национална система от сертифицирани сравнителни
материали, включваща проекти за производство и сертификация на СМ, от
различни ведомства, организации, частни лица и др.

2. Обща информация за наличните еталони
Съществува известен опит в производство и охарактеризиране на СМ
за физикохимични свойства и липсва такъв в охарактеризирането на СМ за
химически състав.
Закупеният по програма PHARE 2000 квадруполен масспектрометър с
индуктивно свързана плазма, ICP-MS дава възможности за сертифициране
на сравнителни материали от заявени проекти, включени в дългосрочната
програма.
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Сертифицираните сравнителни материали задоволяват специфични
потребности на извършвани в Р България измервания като осигуряват
тяхната проследимост и се използват във всяка химическа лаборатория за:
•
калибриране на апарати;
•
валидиране на методи за измерване;
•
проверка и изпитване на средства за измерване;
•
осигуряване на контрол на качеството на резултатите на
измерванията в лабораторията.
Поради разширяването на световния търговски обмен, нуждата от
доказване на валидността на аналитичните резултати става все покритична. Международните усилия за подобряване на сравнимостта на
аналитичните измервания изискват СМ с високо качество.

3. Предложения за усъвършенстване на съществуващите
еталони
Квадрополният ICP-MS e съвременна апаратура, подходяща за
извършване на сертификационна дейност с потенциал за реализиране на
първичен метод на измерване, осигуряващ проследимост до основната
единица от системата SI, mol. За пълноценното използване на
възможностите на ICP-MS e необходимо:
• Доокомплектоване на ICP-MS със системи за оптимизиране на
процеса на измерване чрез автоматично подаване на пробите за анализ и
др.
• Доставка на консумативи за работа с масспектрометъра и ССМ за
настройване и вътрешно калибриране.
• Участие в международни сравнения (първоначално в двустранни
схеми) за валидиране на процедурите за измерване и оценяване на
неопределеността.
В дългосрочен план - разширяване на възможностите за измерване
чрез доставка на йонен хроматограф.

4. Икономически и социален ефект
• Разработване на нови типове ССМ за химически състав в страната;
• Осигуряване на проследимост на измерванията в областта на
околната среда, храните и др.
• Международно признати възможности за измерване в областта
неорганичната химия;
• Включване в проекти за сертифициране на европейски СМ, както и
осигуряване на пазар за български сравнителни материали;
• Организиране на междулабораторни сравнения в страната за
доказване на компетентност на лабораториите.
Необходимите финансови средства за създаване на национални
еталони в област “Неорганична химия” са в размер на 200 000 лева.
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Подробна информация за тяхното разпределение по години и източниците
за финансиране е представена в т. 6.3. “Финансова рамка за реализиране
на
програмата”.
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ПОДПРОГРАМА "АКУСТИКА, УЛТРАЗВУК И
ВИБРАЦИИ"
Въведение
Развитието и усъвършенстването на eталоните в областта на
акустиката и вибрациите влияе директно или индиректно върху ключови
отрасли на българската икономика - машиностроене, енергетика, транспорт,
както и върху здравеопазването, екологията, осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд и др. Към съоръженията, които
работят на открито, се прилага Директива 2000/14/EC за допустими норми
на излъчване на шум в околната среда.
Основните цели на подпрограмата са:
• доокомплектоване,
усъвършенстване,
модернизиране,
автоматизиране, където е необходимо подмяна на оборудване за
разширяване на обхвата на националните еталони (НЕ) и намаляване на
неопределеността;
• проследими измервания и международно признати възможности
за калибриране чрез успешно проведени международни сравнения.
Областта “Акустика” по международния класификатор е разделена на
три подобласти: акустика във въздушна среда, хидроакустика и ултразвук. В
Р България е развита областта на акустика във въздушна среда съобразно
потребностите на икономиката. Поради липса на целесъобразност на този
етап не се предвижда развитие на еталонната база в областта на
ултразвуковата област и хидроакустиката. Еталоните в тези области са
изключително скъпи и до момента са развити само в метрологичните
институти на Англия, Германия и частично в Холандия.
Подпрограмата е разделена на области, свързани с развитието на
еталоните за величините. За акустика - звуково налягане във въздушна
среда; За вибрации:
• ускорение при механична вибрация;
• ъглова и линейна скорост;
• ударно ускорение.
ОБЛАСТ ”ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ ВЪВ ВЪЗДУШНА СРЕДА“

1. Цел
Усъвършенстване на съществуващия национален еталон чрез
доокомплектоване, модернизиране и автоматизиране за разширяване на
обхвата, намаляване на неопределеността и възможност за участие в
международни сравнения.

2. Обща информация за наличните еталони
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Международно е прието единицата за звуково налягане във въздушна
среда да се определя и съхранява чрез основния параметър на еталонен
микрофонен капсул - чувствителност при отворена верига, So (V/Ра). За
тази единица се осигурява проследимост до PTB, Германия чрез
калибриране на еталонни микрофони тип LS1 P.
Еталоните за акустични измервания са доставени в периода 1972 –
1985 г. в състав: микрофонен калибратор 4142, комплект еталонни
микрофони тип 4144/4145/4131/4132/4133/4134/4135, генератор 1022,
анализатор 2107, пистонфон 4220, звуков калибратор 4230 и др.,
производство на датската фирма “Brüel & Kjær”. Съществена част от
еталонната база е морално и технически остаряла. Необходимо е тя да бъде
обновена и доизградена с цел гарантиране точността и надеждността на
резултатите от провежданите измервания, успешното участие в
международни ключови или двустранни сравнения и покриване нуждите от
калибриране на новите поколения еталонни средства за измерване, които
се използват в страната.
Съвременните средства за акустични измервания се характеризират с
по-високи изисквания към тяхното конструиране и функциониране –
модерни системи със съвременен софтуер, с които се извършва
измерването, регистрирането и обработката на резултатите. Основен
елемент при тях са първичните преобразуватели на звуково налягане
(еталонни измервателни микрофони). В момента в страната се внася ново
поколение измервателни микрофони с вграден компютърен чип, в който се
съхраняват данните от калибрирането. При включване към измервателна
система се извършва автоматично разпознаване /Plug & Рlay/ и отчитане на
необходимите корекции. За осигуряване проследимост на тези средства за
акустични измервания е необходимо еталонно оборудване с подходящ
хардуер и софтуер .

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Усъвършенстване и модернизиране на съществуващия еталон с цел
разширяване на обхвата, създаване на условия за участие в международни
сравнения, съответствие с наложените от съвременното техническо
развитие и нуждите на индустрията и законовата метрология изисквания
чрез доставка на: 3 микрофона тип LS2 P, 2 микрофона тип LS1P;
съвременен реципрочен апарат за калибриране (за възпроизвеждане на
единицата за звуково налягане и сравнителни измервания на еталонни
микрофони); 2 еталонни микрофона за свободно поле от ново поколение (с
автоматично разпознаване - TEDS) и измервателна система с прилежащ
софтуер; мултифункционален акустичен калибратор за еталонни звукови
нива в обхвата от 31,5 Hz до 16000 Hz със стандартни сигнали за измерване
на временните характеристики на шумомерите (F, S, I), калибриране на
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звукови дозиметри и регистриращ уред на звуковите сигнали; комплект
“изкуствен мастоид - изкуствено ухо” с необходимите принадлежности.
Към предвидените за реализация в новия метрологичен комплекс
шумозаглушена камера и камера за дифузно поле е необходимо да се
достави следната апаратура:
- измервателен усилвател;
- измервателен генератор;
- еталонен шумоизмерител;
- еталонни звукоизточници;
- еталонен волтметър с компютърно управление и софтуер;
- комплект еталонни микрофони за свободно звуково поле.

4. Икономически и социален ефект
Измерването на акустични величини се използва широко в областите:
здравеопазване, енергетика, строителство, машиностроене,
екология,
опазване на околната среда, осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд и др.
Усъвършенстването и модернизирането на еталоните в областта на
акустични величините ще постигне:
• проследими и международно признати измервания;
• разширени възможности за измерване, изследване и калибриране;
• спестяване на средства от държавния бюджет за калибриране в
чужбина на еталони на ГД НЦМ и други лаборатории за калибриране в
страната;
• подпомагане на българските производители, чрез признати
измервания за сертифициране на продукти в областта на машиностроенето
и строителството (шумоизолационни качества на материали и изделия,
шумови емисии от машини и др.)
За реализиране на модернизацията на наличните еталони за
акустични величини и доставката на нужното ново оборудване са
необходими финансови средства в размер на около 450 000 лева.
Подробности за източниците на финансиране и разпределянето им по
години се съдържат във финансовата рамка към дългосрочната програма –
т. 7.1.

ОБЛАСТ “УСКОРЕНИЕ ПРИ МЕХАНИЧНА ВИБРАЦИЯ”

1. Цел
Усъвършенстване на съществуващия национален еталон чрез
модернизиране, доокомплектоване и автоматизиране за намаляване на
неопределеността, разширяване на обхвата, осигуряване на проследимост
в страната и постигане на международна еквивалентност.
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2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон е утвърден през 1982 г., частично
модернизиран с лазерен интерферометър през 1999 г. и понастоящем в
състава му са включени: генератор Г3-110 (СССР); честотомер Ч3-54 (СССР);
вибратори тип 4805,4815,4811 и 4809 (Дания); динамичен калибратор НР
5529А (САЩ); мултимер Fluke 8506A(САЩ); усилватели тип 2635 и 2650
(Дания); еталонна мярка за капацитет (Германия); акселерометър тип 8305
(Дания); анализатор тип 2034 (Дания); измерител на нелинейни
изкривявания С6-5 (СССР); калибратор В1-9 (СССР) и спомагателно
оборудване. Еталонът дава възможност за първично възпроизвеждане на
единиците ускорение, скорост и преместване при линейна вибрация с
лазерен интерферометър и тяхното предаване към по-ниските нива от
схемата за проследимост. Първично възпроизвеждане се извършва в
честотния обхват от 10 Нz до 1000 Нz, а вторично предаване на единиците –
от 10 Нz до 10 kНz при ускорение до 103 m/s2. В целия честотен обхват от
10 Нz до 10 кНz измерванията са проследими до РТВ, Германия. За
покриване на нуждите от калибриране и участие в международни сравнения
в обхвата под 10 Нz и над 10 kНz е нужно допълнително оборудване.

3.
Предложение
за
създаване
на
усъвършенствуване на съществуващи еталони

нови

и

Необходимо е еталонът да се модернизира и доокомплектова за
разширяване на честотния обхват на първично възпроизвеждане от 0,5 Hz
до 10÷20 kHz с автоматизация и повишена производителност на
измерванията. За целта трябва да се достави следното оборудване:
o нискочестотен вибратор – 1 компл.;
o средночестотен вибратор – 1 компл.;
o високочестотен вибратор – 1 компл.;
o акселерометри – 9 бр.;
o съгласуващи усилватели – 4 бр.;
o генератори – 1 бр.;
o честотомери – 2 бр.;
o волтметри – 2 бр.;
o калибратор за напрежение – 1 бр.;
o осцилоскопи – 2 бр.;
o анализатори – 2 бр.;
o измерител RLC – 1 компл.;
o компютърни системи – 2 бр. със софтуер;
o лазерен интерферометър – 1 компл.

4. Икономически и социален ефект от създаването или
усъвършенстването на еталоните

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

97

Единиците за ускорение при механична вибрация са ключови при
измерването на променливи величини в механиката. Реализацията им се
използва в научните изследвания и основните сектори на икономиката,
като: машиностроене, транспорт, медицина, енергетика, екология,
здравеопазване и др. Все по-широко се прилагат вибродиагностиката,
вибропрофилактиката и вибрационния контрол, които осигуряват
икономична и безопасна експлоатация на промишлените съоръжения,
комфорт и безопасност на окръжаващата среда, както и безопасни и
здравословни условия на труд.
С модернизирането на съществуващите еталони ще се постигнат:
• проследими и международно признати измервания на параметри
на механична вибрация;
• разширени възможностите за измерване, изследване и
калибриране чрез разширяване на обхвата;
• възможност за използване на натрупания опит за специализация в
рамките на региона, например в измерванията на механична вибрация и
удар, които до момента не са развити добре в метрологичните институти на
страните от региона;
• отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• калибриране за нуждите на изпитвателни лаборатории;
• подпомагане на българските производители чрез признати
измервания за сертифициране на продукти в областта на машиностроенето;
• осигуряване на обективни условия за прилагане на стандартите за
изпитване на строителни продукти при оценяване на съответствието им.
За реализиране на модернизацията на наличните еталони за
измерване на ускорение, скорост и преместване при механична вибрация и
доставката на ново оборудване са необходими финансови средства в
размер на около 532 000 лева. Подробности за източниците на финансиране
и разпределянето им по години се съдържат във финансовата рамка към
дългосрочната програма – т. 7.2.
ОБЛАСТ “УДАРНО УСКОРЕНИЕ”

1. Цел
Усъвършенстване на националния еталон за ударно ускорение,
повишаване на точността, разширяване на обхвата, осигуряване на
проследимост в страната и постигане на международна еквивалентност
чрез подмяна на съществуващия еталон с нов с по-добри метрологични
характеристики.

2. Обща информация за наличните еталони
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Националният еталон на единицата за ускорение при ударно
движение е изграден на базата на разчетно определяне параметрите на
преходен процес в механична система. В еталона се използва стара
концепция за възпроизвеждане на удар от 1975 г. Еталонът има ограничена
проследимост до РТВ и много ниска производителност.
Състои се от уредба за възпроизвеждане на механични ударни
импулси, измервателна система (прецизна везна с теглилки, измервателен
усилвател тип 2626, импулсен цифров волтметър тип В4-17, двуканален
осцилограф с цифрова памет тип VC- 6015, импулсен калибратор тип В1-5,
цифров честотомер, X-Y записвач, пиезоелектрически акселерометър със
съгласуващ усилвател) и компютър с програма за пресмятане на преходния
процес в механичната система. Метрологичните характеристики на еталона
са следните: обхват по ускорение от 30 m/s2 до 5·103 m/s2,
продължителност на импулса от 5·10-4 s до 10-2 s, неопределеността е 3%.
Формата на преходния процес е косинусоидална.
Еталонът е първичен, но производителността на измерванията с него
е много ниска, трудоемка, използва много стара концепция на
възпроизвеждане на удара и е морално и физически остарял.

3. Предложение за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
През последните години в международен мащаб еталоните за
параметри на удар са основани на измерване с лазерен интерферометър,
поради което при усъвършенстването в тази област досегашният еталон
следва да се замени с нов на базата на системи за възпроизвеждане на удар
по този начин.
Изискванията към новия еталон са да има метрологични
характеристики: ускорение от 10 до 104 m/s2; продължителност от 0,1 ms до
50 ms; неопределеност 0,5 % ÷ 1%, възможности за първично и вторично
калибриране и да удовлетворява изискванията на ISO 16063.
За изграждането на еталона е необходимо да се достави:
9 ударен калибратор – 1 компл.;
9 ударни акселерометри – 5 бр.;
9 съгласуващи усилватели – 2 бр.;
9 лазерен интерферометър – 1 компл.;
9 компютърна система за управление със софтуер;
9 импулсен калибратор – 1 бр.;
9 генератор на ARB сигнали или ударен контролер;
9 анализатор – 1 бр.;
9 осцилоскоп – 1 бр.

4. Икономически и социален ефект от създаването или
усъвършенстването на еталоните
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Средствата за ударни измервания и изпитвания (измервателни
преобразователи на ударно ускорение, измерители на параметрите на
удари, ударни калибратори, стендове и уредби) се използват в основните
сектори на икономиката за осигуряване на научно-изследователската и
проектно-конструкторската дейност и за контрол на отговорна продукция на
гражданското и специалното производство с цел гарантиране на
експлоатационната и транспортната й надеждност.
Способността на еталона да възпроизвежда преходни процеси с
висока точност дава възможност с него да се характеризират динамичният
модел и динамичните характеристики на средствата за измерване /СИ/.
С модернизирането на съществуващия еталон ще се постигнат:
• проследими и международно признати измервания на параметри
на ударна вибрация;
• разширени възможностите за измерване, изследване и
калибриране чрез разширяване на обхвата;
• възможност за използване на натрупания опит за специализация в
рамките на региона, например в измерванията на механична вибрация и
удар, които до момента не са развити добре в метрологичните институти на
страните от региона;
• отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране, при прилагане на първичен метод на
възпроизвеждане;
• калибриране за нуждите на изпитвателни лаборатории;
• подпомагане на българските производители чрез признати
измервания за сертифициране на продукти в областта на машиностроенето;
• осигуряване на обективни условия за прилагане на стандартите за
изпитване на строителни продукти при оценяване на съответствието им.
За реализиране на модернизацията на наличния еталон за измерване
на ударно ускорение и доставката на ново оборудване са необходими
финансови средства в размер на около 326 000 лева. Подробности за
източниците на финансиране и разпределянето им по години се съдържат
във финансовата рамка към дългосрочната програма – т. 7.3.
ОБЛАСТ “ЪГЛОВА И ЛИНЕЙНА СКОРОСТ”

1. Цел
Усъвършенстване на националния еталон за ъглова скорост и
изходния еталон за линейна скорост, повишаване на точността,
разширяване на обхвата, осигуряване на проследимост в страната и
постигане на международна еквивалентност
чрез подмяна на
съществуващите еталони с нови с по добри метрологични характеристики.
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2. Обща информация за наличните еталони
Националният еталон на единицата за ъглова скорост е произведен
през 1980 г. и е утвърден през 1984 г. По същество националният еталон на
единицата за ъглова скорост е първичен еталон, който се състои от
стационарна тахометрична уредба тип УТ 05-60 с прецизен генератор тип
Г3-110. Разработен е и произведен в бившия СССР. Еталонът е проследим
до единицата, възпроизвеждана от националния еталон за честота и време.
Обхватът на възпроизвеждане на ъглова скорост от еталона е от 1 rad/s до
6000 rad/s, което за момента покрива потребностите на потребителите в
страната. Неопределеността на измерване с еталона зависи от
характеристиките на тахометрите, на които се предава единицата, като при
време на измерване от порядъка на 10 s до 100 s систематичните
относителни отклонения достигат от 10-5 до 10-6, а средноквадратичното
отклонение от 10-6 до 2·10-4.
Изходният еталон за линейна скорост е скоростомер със следните
характеристики: обхват по скорост от 2 km/h до >200 km/h с дискретност на
отчитане 0,1 km/h и неопределеност 1%. Проследим е до националните
еталони за честота и дължина. Измерването на скорост се основава на
ефекта на Доплер, чрез броене на импулсите от датчика за специално
формиран интервал от време (около 0,9 s) по вграден кварцов генератор.
Еталонът се състои от датчик и електронен блок, разработени у нас.

3. Предложение за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Тъй като еталонът за ъглова скорост се намира в експлоатация от
близо 25 години и е морално и физически остарял, целесъобразно е да се
създаде нов еталон чрез доставката на оборудване за разширяване на
обхвата от
0,1 rad/s до 3·104 rad/s, система за намаляване флуктуациите
на възпроизвежданата ъглова скорост и система за компютърно управление
на измерванията и обработката на резултатите.
Изходният еталон за линейна скорост не постига нужната за страната
точност и е необходимо създаването на нов.
За изграждането на еталоните ще е необходимо следното
оборудване:
9 тахометрична уредба комплект с генератор, тахометрични
преобразователи и еталонни тахометри;
9 честотомер – 1 бр.;
9 осцилоскоп – 1 бр.;
9 компютърна система за управление със софтуер;
9 еталонен скоростомер – 2 бр.

4. Икономически и социален ефект от създаването или
усъвършенстването на еталоните
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Средствата за измерване на ъглова скорост (тахометри) се използват
широко за измерване, контрол, изпитване на режимите на всякакви
машини, съоръжения, агрегати, уреди, автомобили, самолети, кораби и др.,
като осигуряват безопасност, икономичност, дълготрайност и др.
Разпространени са и прецизни тахометри с клас на точност под 0,01%.
Косвено ъгловата скорост се използва и при измерването на линейна
скорост на превозните средства с тахографи, спидометри и др. Поради това
поддържането на еталон на единицата за ъглова скорост е необходимо и
осигурява значителен косвен икономически ефект.
Еталон за линейна скорост (еталонен скоростомер) е необходим за
осигуряване безопасността на движението и като основа на метрологичния
контрол на скоростта на транспортните средства.
С модернизирането на съществуващите еталони ще се постигнат:
• проследими и международно признати измервания на ъгловата и
линейна скорост
• разширени възможностите за измерване, изследване и
калибриране чрез разширяване на обхвата;
• отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• калибриране за нуждите на изпитвателни лаборатории;
• подпомагане на българските производители чрез признати
измервания за сертифициране на продукти в областта на машиностроенето;
За реализиране на модернизацията на наличните еталони за
измерване на ъглова и линейна скорост и доставката на ново оборудване са
необходими финансови средства в размер на около 152 000 лева.
Подробности за източниците на финансиране и разпределянето им по
години се съдържат във финансовата рамка към дългосрочната програма –
т. 7.4.
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ПОДПРОГРАМА “ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”
Въведение
Подпрограмата за развитие и усъвършенстване на еталоните на
величини на йонизиращи лъчения е разработена за нуждите на българската
атомна енергетика, за целите на здравеопазването, както и за
радиационната защита, опазването на околната среда, осигуряването на
безопасни условия на труд и сертифицирането на храни и хранителни
продукти.
Поддържането на определен брой еталони в областта е необходимо
за:
• Радиационната защита
Измерванията на величините активност, специфична активност,
плътност на потока бета- и алфа- частици, както и на въздушна керма,
еквивалентна доза и индивидуална еквивалентна доза, са пряко свързани с
Договор на Европейска общност за атомна енергия (EURATOM), изискващ в
рамките на Общността да бъдат установени основни стандарти за защита на
здравето на работниците и населението от опасностите, произлизащи от
йонизиращи лъчения (Директивата на Съвета 96/29/ EURATOM) и
действащата в Република България Наредба за основни норми за
радиационна защита (2004), а така също и с изисквания в съответствие с
Директивата на Съвета 92/3/ EURATOM от 03.02.92 г. за надзора и контрола
върху пратки от радиоактивни отпадъци между страните-членки, вътре и
извън общността.
Особен интерес в последните години представлява облъчването от
радон и дъщерните му продукти в помещения. Около половината от общото
фоново облъчване на човешкия организъм се дължи именно на радона и
дъщерните му продукти. При това близо 90 % от него се получава от
пребиваването в помещения. Освен по-високите концентрации, съществено
значение има и фактът, че съвременният човек прекарва средно 80 % от
времето си в помещения (около 19 часа на денонощие) и само 20 % (около
5 часа) на открит въздух. През последните десетилетия към това се добавя
и проблемът за необходимостта от икономии на енергия за отопление (или
охлаждане) на сградите, което води до ограничаване на обема на въздуха
(вентилацията), а от там и до по-високи концентрации на радона и
дъщерните му продукти. В новата Наредба за основни норми за
радиационна защита са поставени изисквания за концентрация на радон в
жилища.
• Атомната енергетика
Развитието на българската атомна енергетика изисква изключително
високо качество на метрологичното осигуряване. Измервания на
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йонизиращи лъчения се извършват в почти всички производствени и
контролни дейности на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Те се
отличават със своето голямо многообразие. Осигуряването на тяхното
качество е гаранция за спазването на технологичните регламенти,
гарантирането на ядрената безопасност и нормите по радиационна защита,
нормативните изисквания за радиоактивни изхвърляния в околната среда,
нормите за дозово натоварване на персонала, работещ в среда на
йонизиращи лъчения и принципа ALARA (As low as reasonably achievable).
Без осигуряването на висококачествени измервания на йонизиращи лъчения
е невъзможна ефективната експлоатация на ядрените реактори и
гарантирането на тяхната безопасност. Адекватно развитата метрология на
величини на йонизиращи лъчения е важна предпоставка за изграждането
на нови ядрени мощности за АЕЦ Белене.
• Медицината
Облъчването на човека с йонизиращи лъчения за медицински цели
обхваща
рентгеновата
диагностика,
нуклеарната
медицина,
т.е.
радиоизотопна диагностика или лечение с помощта на разпределени в
тялото радионуклиди и лъчевата терапия. Медицинското облъчване на
пациента в развитите страни дава най-висок процент в средните погълнати
дози за популацията, което е сравнимо с общото облъчване от естествения
радиационен фон.
При оценката на медицинското облъчване и свързания с това
радиационен риск за отделния индивид и цялата човешка популация,
световните организации, компетентни в областта на радиационната защита
- Световната здравна организация (СЗО), Организацията на обединените
нации (ООН), Международната агенция по атомна енергия (МААЕ),
Международната комисия по радиологична защита (МКРЗ), изхождат от
концепциите на Международната комисия по радиологична защита.
Стратегическа цел на радиационната защита в медицината е намаляване на
облъчването на пациента при запазване и разширяване на диагностичната
информация и терапевтичната ефективност.
Честотата на рентгенодиагностичните изследвания непрекъснато
расте практически във всички страни в света. По данни на СЗО през
последните 10 години тя е нараснала с около 15 % (за денталните
изследвания с 22 %).
• Околната среда
Околната среда е един от най-важните фактори за повишаване
качеството на живот. Поддържането на еталони в областта на
йонизиращите лъчения е продиктувано от нарастващата необходимост за
качествен мониторинг на параметрите на околната среда, за елиминирането
на последствията от уранодобива, за строг контрол върху последствията от
дейността на атомната централа, за качественото функциониране на
Националната оперативна денонощна система за определяне на
радиоактивно отлагане в почва, вода и въздух (ПМС № 58 от 26.04.1999 г.)
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и Националната система за непрекъснат контрол на радиационния гамафон. Без добре развита метрология е невъзможно прилагането на Закона за
опазване на околната среда, Наредбата за изграждане, експлоатация и
развитие на Националната система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон в Р България, Наредбата №1 за норми за
радиационна защита при ликвидиране на последствията от добива и
преработката на уранова суровина, Закон за водите и наредбите към него,
Закон за безопасно използване на ядрената енергия и наредбите към него,
Основни норми за радиационна защита - 2004, Директива 96/29 EU/
EURATOM.
Осигуряването на проследимостта на тези величини гарантира
качествени мониторингови измервания на параметрите на околната среда,
извършвани от Министерство на околната среда, Гражданската защита и
Агенцията за ядрено регулиране, в случаи на аварийни ситуации.
• Безопасност на храни
От изключителна важност е величината специфична активност при
измервания за безопасност на храни и води. Основните изисквания към
безопасността на храни и води са продиктувани от изискванията на
Решение 737/90 на СЕ за съдържанието на техногенни нуклиди в храни в
страните, засегнати от Чернобилската авария и свързания с това внос и
износ на храни от Република България. Тези изисквания са пряко
транспонирани в Наредба №22 на Министерство на здравеопазването и АЯР
(КИАЕМЦ).
• Целите и задачите на законовата метрология
За осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани
със здравеопазването, обществената безопасност и околната среда се
извършва метрологичен контрол (чл.5 от Закона за измерванията).
В областта на законовата метрология е необходимо осигуряване на
проследимост на еталоните от по-ниски нива на ГД “Мерки и измервателни
уреди”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ДА “Гражданска защита” и други организации.
Нарастващите потребности на изследванията в областта на
радиобиологията и радиоекологията, на технологиите, на митническия
контрол, на рудодобива и всички други области, в които се използват
източници
на
йонизиращи
лъчения
налагат
развитието
и
усъвършенстването на националните еталони в областта.
Цел на подпрограмата
Осигуряване на международно признати, със задоволителна степен
на еквивалетност, национални еталони в областта на дозиметрията,
измерванията на активност на радионуклидите и неутронните измервания,
продиктувано от развитието на атомната енергетика, сертифицирането на
храни и хранителни продукти, здравеопазването, радиационната защита,
опазването на околната среда и осигуряването на безопасни условия на
труд.
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ОБЛАСТ “ФОТОННА ДОЗИМЕТРИЯ”

1. Цел
Осигуряване на проследимост в областта на фотонната дозиметрия
чрез усъвършенстване на националния еталон, създаване на нов
национален еталон за рентгеново лъчение, нов национален еталон за
брахитерапия (кюритерапия), както и осигуряване на възпроизвеждането на
нови величини за целите на радиационната защита и медицината.

2.

Обща информация за националния еталон

Национален
еталон
за
експозиция
и
мощност
на
експозицията от гама-лъчение
Основните метрологични характеристики на еталона са:
• обхват на измерване:
- по експозиция: 2,5.10-5 до 2,5.10-2 C/kg;
- по мощност на експозицията: 2,5.10-7 до 2,5.10-4 А/kg;
- енергия на фотоните: 200 fJ (1250 kеV);
• разширена неопределеност: 1 %.
Еталонът е предназначен за калибриране на еталонни йонизационни
камери (дозиметри), чрез които се осигурява проследимост на еталонните
уредби за фотонна дозиметрия. Еталонът е с ограничен енергиен обхват,
физически и морално остаряло оборудване.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващи еталони

нови

и

Усъвършенстване на националния еталон за експозиция и мощност на
експозицията (въздушна керма и мощност на въздушната керма) чрез:
• доставка на нови еталонни източници за разширяване на обхвата
на първичния еталон;
• подмяна на остарялото измервателно оборудване (токови
интегратори) и осигуряване на нов механичен калибровъчен стенд;
• доставка на еталонна уредба за калибриране на дозиметри и
еталонен дозиметър.
Създаване на нови национални еталони:
• за рентгеново лъчение (по въздушна керма и мощност на
въздушната керма);
• за брахитерапия (кюритерапия) (по въздушна керма и мощност на
въздушната керма);
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• осигуряване на възпроизвеждането на нови велични: погълната
доза във вода, амбиентна еквивалентна доза, индивидуална еквивалентна
доза.

4.

Икономически и социален ефект

• Национални еталони със задоволителна степен на еквивалетност и
признати възможности за калибриране в областта на фотонната
дозиметрия.
• Гарантиране на проследими, надеждни и достоверни измервания
за нуждите на атомната енергетика, за целите на здравеопазването,
радиационната защита, опазването на околната среда и осигуряването на
безопасни условия на труд.
• Подпомагане на международното признаване на българската
акредитация и процесите на акредитация на лаборатории за изпитване и
калибриране.
• Висок социален ефект чрез осигуряването на надеждни и
достоверни измервания за здравеопазването, околната среда и безопасните
условия на труд.
• Осигуряване на законовата метрология.
За реализиране този раздел от подпрограмата са необходими
финансови средства в размер на 1 356 591 лева. Подробности за
източниците на финансиране и разпределянето им по години се съдържат
във финансовата рамка към дългосрочната програма – т. 8.1.
ОБЛАСТ “АКТИВНОСТ НА РАДИОНУКЛИДИ”

1. Цел
Осигуряване на проследимост на измерванията в областта на
измерванията на активност на радионуклидите чрез създаване на нови
национални еталони за скорост на излъчване на частици от повърхността на
източник, еталонна йонизационна камера за нуждите на нуклеарната
медицина и еталон за обемна активност на радон.

2. Обща информация за националния еталон
Национален еталон за активност на радионуклиди, използван
за калибриране на радиоактивни източници, чрез които се калибрират
монитори за повърхностно замърсяване.
Метрологични характеристики на еталона:
• Активност по алфа-лъчение от 239 Pu: от 5 Bq до 1,5.106 Bq
• Разширена неопределеност: U = 3,00 % при доверителна
вероятност Р = 0,99 %
• Активност по бета-лъчение от 90Sr+90Y:от 10 Bq до 1,1.108 Bq
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• Разширена неопределеност:
U = 3,00 % при доверителна
вероятност Р = 0,99 %
Националният еталон е с остаряло технологично решение, не е
участвал в международни сравнения и по тази причина не може да бъде
доказана международната му еквивалентност.
Гама-спектрометрични системи с детектори от HpGe с
относителни ефективности 25 % и 40 %, които се използват за калибриране
на гама-спектрометрични източници и сертифициране на сравнителни
материали. Липсват необходимите еталонни източници.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващи еталони.

нови

и

Усъвършенстване на:
• гама-спектрометричните системи чрез доставка на еталонни
обемни източници с геометрии “Marinelli” 1000, “Marinelli” 450 и геометрия
цилиндър 50 cm3, плътност от 0,2 g/cm3 до 2 g/cm3 и доставка на еталонни
точкови източници за гама-спектрометрични измервания: I-129, Ba-133,Y88, Fe-55, Cd-109, Am-241, Cs-137, Co-60, Co-57, Zn-65, Eu-152.
Създаване на:
• нов еталон за активност на радионуклидите (скорост на излъчване
на частици от повърхността на източника) чрез доставка на нова система за
измерване на алфа– и бета– лъчение с газопроточни пропорционални
детектори (осигуряващи измерване на радиоактивни източници с различна
площ) и различни радионуклиди и радиоактивни източници, които
съответстват на международните стандарти;
• нов еталон за калибриране на йонизационни камери, използвани в
медицината - 4 πγ йонизационна камера под високо налягане от кладенчов
тип и еталонни радиоактивни източници;
• нов еталон за радон чрез доставка на еталонен радиометър,
еталонен радиоактивен източник Ra-226 и източник на Rn-222, създаден
чрез проходящ въздушен поток през високоеманиращ радиев източник.

4.

Икономически и социален ефект

• Национални еталони със задоволителна степен на еквивалетност и
признати възможности за калибриране в областта на измерванията на
активност на радионуклиди.
• Подпомагане на международното признаване на българската
акредитация, процесите на акредитация на лаборатории за изпитване и
калибриране, както и на сертификацията на продукти чрез осигуряване на
необходимите калибрирания, включително и на средства за измерване.
• Висок социален ефект чрез осигуряването на надеждни и
достоверни измервания за нуклеарната медицина, околната среда и
безопасните условия на труд.
• Осигуряване на законовата метрология.
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• Възможност за превръщане в регионален лидер за областта на
измерванията за нуклеарната медицина – област, която в страната все още
не е развита, а липсата на необходимото метрологично осигуряване има
тежки последици за здравето и живота на хората. В съседните балкански
страни тази дейност все още не се извършва.
За реализиране този раздел от подпрограмата са необходими
финансови средства в размер на 416 439 лева. Подробности за източниците
на финансиране и разпределянето им по години се съдържат във
финансовата рамка към дългосрочната програма – т. 8.2.
ОБЛАСТ “НЕУТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ”

1. Цел
Осигуряване на проследимост в областта на неутронните измервания
чрез усъвършенстване на националния еталон, разширяване на енергийния
му обхват, както и осигуряване на възпроизвеждането на величината
еквивалентна доза.

2. Обща информация за наличния еталон
Изходен еталон за поток и плътност на потока бързи
неутрони, който се използва за възпроизвеждане и предаване на размера
на единиците за поток и плътност на потока. Това се извършва чрез
източниците на неутрони и уредбата за колимиран поток неутрони, по
чиято ос се създава полето.
Основни метрологични характеристики:
• обхват по поток бързи неутрони - от 104 s-1 до 3.107 s-1;
• обхват по плътност на потока бързи неутрони - от 104 s-1.m-2 до
108 s-1.m-2;
• средна енергия на неутроните: 720 fJ (4,5 МеV);
• разширена неопределеност: 5,0 %.
Еталонът се използва за метрологичен контрол на средства за
измерване и е с ограничен енергиен обхват и остаряло технологично
решение, поради което не може да бъде доказана международна му
еквивалентност.

3.
Предложения
за
създаване
на
усъвършенстване на съществуващите еталони

нови

и

Настоящият еталон по поток и плътност на потока бързи неутрони
трябва да бъде усъвършенстван като се разшири енергийният му обхват с
топлинни неутрони чрез закупуването на нови еталонни източници и се
осигури възможност за измерване на еквивалентна доза. Еталонът трябва
да бъде калибриран в чужбина.

4. Икономически и социален ефект
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• Гарантиране на проследими, надеждни и достоверни измервания
за нуждите на българската атомна енергетика, където неутронните
измервания са от изключителна важност;
• Висок социален ефект чрез осигуряването на надеждни и
достоверни измервания за радиационната защита;
• Осигуряване на законовата метрология.
За реализиране този раздел от подпрограмата са необходими
финансови средства в размер на около 30 000 лева. Подробности за
източниците на финансиране и разпределянето им по години се съдържат
във финансовата рамка към дългосрочната програма – т. 8.3.
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ПОДПРОГРАМА "ДЪЛЖИНА"
Въведение
Достоверното и точно измерване на величините за дължина и ъгъл са
в основата на науката метрология от нейното създаване. С развитието й се
повишават и изискванията за все по-точни измервания на дължина и ъгъл
Точното измерване на геометрията на обектите е характерен пример
за влиянието на метрологията в съвременната организация на
индустриално производство, където детайли и модули, произведени в
различни фирми, често в различни страни, се влагат като елементи при
монтажа на изделия и съоръжения в други страни.
Единицата за дължина, метър, е основна единица от Международната
система единици (SI). Необходимостта от точни измервания на дължина се
проявява в нашето ежедневие от продажбата в магазините, осъществяване
на сделки при покупко-продажба на имоти, измерване на нива на течности,
при транспортната безопасност до нанометрията, прилагана в
биотехнологиите и самолетостроенето.
Измерването на дължини и ъгли е в основата на оценката на
съответствието на продукти, произведени в различни отрасли –
машиностроене, строителство, опаковки, играчки, които са в обхвата на
директивите на ЕС от Нов подход.
Националните еталони за дължина и равнинен ъгъл възпроизвеждат,
съхраняват и предават единиците и осигуряват необходимата за страната
точност и проследимост за измерванията в транспорта, леката
промишленост, земеделието, енергетика, търговията, съобщения, екология,
законовата метрология и др. Към тези еталони са проследими еталоните за
обем, за разход, еталони за параметри на движението (скорост, ускорение)
и пр., притежавани от ГД НЦМ, акредитирани лаборатории за калибриране
и изпитване, фирмени лаборатории, лаборатории на Българската академия
на науките и висшите училища.
Обхватът на измерване на дължина е осигурен от еталони от второ
ниво, (36 броя), а равнинен ъгъл - с 12 броя еталони, като част от тях са
комплекти с различни номинални размери. Еталоните са създадени в
периода 1978 – 2000 г. на основата на класически схеми, използвани в
повечето метрологични институти.
Подпрограмата според класификатора на CCL, Length Services
Classification (DimVim) е разделена на 6 области: 1. Светлини източници за
практическа реализация дефиницията на метъра 2. Линейни размери ; 3.
Ъгъл; 4. Отклонение от форма; 5. Сложна геометрия; 6. Разнообразни
размери.
Целта, общата информация за състоянието на еталоните,
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перспективите за създаване на нови и за развитие и усъвършенстване на
наличните в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и
икономическия и социален ефект от тази дейност, са описани в съответните
области.
ОБЛАСТ “СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ
НА ДЕФИНИЦИЯТА НА МЕТЪРА”

1. Цел
Практическа реализация на дефиницията на метъра със светлинни
източници и осигуряване на проследимост на измерванията на дължина,
чрез доокомплектоване и усъвършенстване на еталоните и осигуряване на
необходимите обхват и точност за страната.

2. Обща информация за състоянието на еталоните
Създаването на националния еталон за дължина е най-значителния
проект по метрология, реализиран в страната до този момент. Той включва
комплекс от средства за измерване, система за сравняване,
интерференционен компаратор, рефрактометър и автоматизирана система
за измерване на температурата на околната среда и на мерките за дължина,
управлявана от специализиран софтуер. Всичко това е разположено върху
уникален 70 тонен
фундамент в специално изграден термостат,
осигуряващи изискванията за поддържане на температура (20 ± 0,1) °С и
вибрации в хоризонтална и вертикална посока до 1 µm.
Възпроизвеждането на единицата за дължина по определението на
Генералната конференция по мерки и теглилки се реализира от лазерни
източници, които влизат в състава на еталона.:
1.1
Лазерни източници.
Два броя честотно-стабилизирани хелиеви-неонови с поглъщаща
йодна клетка лазера с дължина на вълната λ = 633 nm. И двата лазера от
2003 г. са с изтекъл ресурс и не отговарят на метрологичните си
характеристики, получени при сравнението през 2001 г. в Международното
бюро по мерки и теглилки.
Система за сравняване на хелиеви-неонови лазери по дължина на
вълната (честота), състояща се от: честотомер, с обхват от 100 kHz до 1 GHz
и фотодетектор с усилвател за дължина на вълната λ = 633 nm.
Системата не е комплектована със спектроанализатор, съответен
софтуер, спомагателно оборудване и термометър за измерване на
температурата в термостата на йодната клетка.
1.2. Други лазери
В областта има още 5 двучестотни стабилизирани лазера с дължина
на вълната λ = 633 nm, които са включени в интерферометрични системи.
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Три от тях са с изчерпан ресурс, не могат да бъдат използвани по
предназначение и се нуждаят от подмяна.
1.3. Спектрални лампи
Криптонови и хелиеви лампи, които осигуряват измерването на
материални мерки за дължина до 100 mm. Лампите (произведени през 60-те
години) са вградени в компаратор тип Кьостер. Ще е необходимо лампите
да бъдат заменени от лазери с 3 различни дължини на вълната, както и
автоматизиране на компаратора.

3.
Предложения
за
създаване
на
нови
усъвършенстване на съществуващите еталони
на :

или

Усъвършенстване на националния еталон за дължина чрез доставка

• лазерен светлинен източник с йодна клетка за практическа
реализация на дефиницията на метъра, който да замени наличните;
• два честотно-стабилизирани лазера с дължина на вълната λ = 633
nm за предаване на единицата на интерференционния компаратор;
• честотно-стабилизиран лазер (аргонов) с дължина на вълната λ =
532 nm;
• честотно-стабилизиран лазер с дължина на вълната λ = 450 nm;
• спектроанализатор със спомагателно оборудване и термометър със
сонда и специализиран софтуер за системата за сравняване и предаване на
единицата за дължина;
• система за следене температура, относителна влажност и
атмосферно налягане.

4. Икономически и социален ефект
• Гарантирана проследимост и постигнати необходимите за страната
точност и обхват за измерване на дължина и свързаните с нея величини;
• Разширени възможности за измерване, изследване и калибриране,
чрез разширяване на обхвата на измерване;
• Участие в международни сравнения и изпълнение на изискванията
на Споразумението за взаимно признаване;
• Признаване на резултатите от калибриране и измерване на
българските производители и лаборатории;
• Начало за развитие на нанометрологията в България;
• Отпадане на необходимостта от разходване голяма част средства
от държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и
на лаборатории за калибриране.
Необходимите финансови средства за доокомплектоване на
националния еталон за дължина, за подмяна на спомагателното оборудване
от състава му с изтекъл ресурс, за постигане на необходимия обхват за
измерване на дължина, възлизат в краткосрочен план на 50 000 лв., а в
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дългосрочен – 542 491 лв. Подробности за източниците на финансиране и
разпределянето им по години се съдържат във финансовата рамка към
дългосрочната програма – т. 9.1.
ОБЛАСТ “ЛИНЕЙНИ РАЗМЕРИ”

1. Цел
Усъвършенстване и доокомплектоване на еталоните от областта и
осигуряване на проследимост на измерванията на дължина по обхват и
точност, необходими за страната.

2. Обща информация за състоянието на еталоните
Тази област от подпрограмата е най-широко разпространена в ГД
НЦМ и страната. Еталоните от тази област представляват 7 (от 9–те
представени в Евромет) възможности за извършване на калибриране и
измерване на дължини от НЦМ. ГД НЦМ разполага с:
2.1. Еталон за измерване на дължини до 200 mm (SIP 302) - в отлично
състояние. Проследим е до еталонни краищни мерки за дължина,
калибрирани в ГД НЦМ и еталонни гривни и пробки, калибрирани в PTB.
2.2. Еталон за измерване на краищни мерки до 100 mm (компаратор
вертикален тип Кьостерс) по интерференционен метод. Еталонът е утвърден
като национален през 1978 г. и е реализиран с криптонови и хелиеви
лампи. Необходимо е да се усъвършенства, чрез подмяна на лампите с
лазери с 3 дължини на вълната, ССD камера, разработване на
автоматизация и специализиран софтуер. Проведено е успешно сравнение
по проект на Евромет през 2003 г. Необходима е подмяна на износените
трансферни еталони.
2.3. Еталон за измерване на краищни мерки до 100 mm (вертикален)
по контактен метод. Служи за калибриране на изходни еталони на клиенти.
Проведено е успешно сравнение по проект на Евромет – през 2002 г.
2.4. Еталон за измерване на краищни мерки до 1000 mm по контактен
метод (хоризонтален компаратор, MUL 1000). За реализиране на схемата за
проследимост е необходимо установяването и пускане в действие на
еталона от по-високо ниво, предоставен от PTB, и подмяна на износените
трансферни еталони.
2.5. Еталон за измерване на краищни мерки до 1000 mm
(хоризонтален) по интерференционен метод. Еталонът е лазерна
интерферометрична система, състояща се от:
Интерферометър с бяла светлина за измерване на краищни мерки с
дължина от 0,1 m до 1 m.
Лазерен интерферометър с дължина на вълната λ = 633 nm за
измерване на щрихови мерки за дължина от 0,001 m до 1 m.
Рефрактометър за определяне показателя на пречупване.
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Автоматизирана система за измерване на температурата на околната
среда и на мерките за дължина, управлявана от специализиран софтуер.
Компаратор с обхват от 0,1 m до 2 m.
Два лазера, участващи в състава на еталона, са с изтекъл ресурс и е
необходима подмяната им. Подмяна на износените трансферни еталони
(еталонни мерки за дължина).
Еталонът служи и за измерване на високоточни линейни скали,
щрихови
мерки за дължина с обхват от 0,001 m до 1 m, по
интерференционен метод - чрез фотоелектричен микроскоп.
2.6. Еталон за измерване на щрихови мерки до 100 m. Еталонът е
проследим до ГД НЦМ. Необходима е подмяна на компютъра и осигуряване
на два броя сензори за измерване на температурата на метала и един
комбиниран - за измерване на температурата, налягането и относителната
влажност на въздуха.
За разширяване на обхвата на измерване е необходимо осигуряване
на една дължиномерна машина.

3.
Предложения
за
създаване
на
нови
усъвършенстване на съществуващите еталони

или

За модернизиране на съществуващите еталони и подмяна на
амортизираните компоненти от състава им е необходима доставка на:
• еталонни краищни мерки за дължина с обхвати от 0,3 mm до 100
mm, клас 00, и от 200 mm до 1000 mm, клас 0 и клас К, за подмяна на
износените налични;
• ССД камера, автоматизирано задвижване и специализиран
софтуер за еталона за дължина до 100 mm (тип Кьостерс);
• инсталиране на еталона за дължина (дарен от PTB 2000 г.);
• дължиномерна машина за разширяване на възможностите в
обхвата от 100 mm до 1000 mm;
• система за следене температура, относителна влажност и
атмосферно налягане;
• 2 сензора за измерване на температурата на метала и един
комбиниран - за измерване на температурата, налягането и относителната
влажност на въздуха.

4. Икономически и социален ефект
• Гарантирана проследимост и постигане на необходимите за
страната точност и обхват за измерване на дължина и свързаните с нея
величини;
• Разширени възможности за измерване и калибриране, чрез
разширяване на обхвати на измерване;
• Подобряване на качеството и надеждността на измерванията за
целите на законовата метрология и оценяване на съответствието;
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• Участие в международни сравнения и изпълнение на изискванията
на Споразумението за взаимно признаване. Признаване на резултатите от
калибриране и измерване на българските производители и лаборатории;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
бюджета за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Ефект
в
областта
на
земеделието,
градоустройството,
безопасността на транспорта, енергетиката, машиностроенето, екологията,
медицината и др.
Необходимите финансови средства за постигане на необходимия
обхват за измерване в областта, възлизат на 433 608 лв. Подробности за
източниците на финансиране и разпределянето им по години се съдържат
във финансовата рамка към дългосрочната програма – т. 9.2.
ОБЛАСТ “ЪГЪЛ”

1. Цел
Осигуряване на проследимост на измерванията на ъгли в страната
чрез усъвършенстване на националния еталон за равнинен ъгъл.

2. Обща информация за състоянието на еталоните
Националният еталон на единицата за равнинен ъгъл се състои от
следния комплекс средства за измерване:
• Фотоелектрични автоколиматори, тип ТА-80А, производство на
“T&H”, Англия;
• електромеханичен екзаминатор, съвместна разработка на ВМЕИ,
София и НЦМ;
• многоъгълни призми, производство на “H&W”, Англия;
Метрологични характеристики:
Съставна част на еталона
Фотоелектрични
автоколиматори
Електромеханичен
екзаминатор

Характеристика
граници на измерване
дискретност на отчитане
граници
на
възпроизвеждане
дискретност
на
възпроизвеждане
Многоъгълни призми – 12 номинална стойност на
и 24-стенни
ъглите

Стойност
от 0 до 360°
0,01”
от 0 до 30”
0,002” и 0,02”
30° и 15°

Автоматизацията на националния еталон е морално остаряла и
дефектирала. Възстановяването на елементната база, която отдавна е
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излязла от употреба, е невъзможно и нецелесъобразно. От 1995 г. се работи
само в ръчен режим. Неопределеността на измерване е повишена, поради
което не може да се докаже задоволителна степен на еквивалентност на
еталона.

3.
Предложения
за
създаване
на
нови
усъвършенстване на съществуващите еталони

или

Усъвършенстване на еталона за равнинен ъгъл чрез доставка на:
• стъпков електродвигател;
• въртяща се index маса от ново поколение за замяна на наличната
от състава на еталона;
• съвременен софтуер и автоматизиране на управлението на
системата;
• лазерна интерферометрична система, която да замени еталонните
фотоелектрични колиматори, произведени 1979 г., - в дългосрочен план;
• система за следене на температурата, относителната влажност на
въздуха и атмосферното налягане.

4. Икономически и социален ефект
• Гарантирана проследимост и постигнати необходими за страната
точност и обхват за измерване на равнинен ъгъл;
• Възможност за участие в международни сравнения и изпълнение
на изискванията на Споразумението за взаимно признаване. Признаване на
резултатите от калибриране и измерване на българските производители и
лаборатории;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Ефект
в
областта
на
земеделието,
градоустройството,
безопасността на транспорта, енергетиката, машиностроенето и др.
Финансовият еквивалент на предлаганата модернизация и
обновяване на еталонното оборудване в областта “Ъгъл” възлиза на около
170 000 лева. Подробна информация е представена в т. 9.3. на “Финансова
рамка за реализиране на програмата”.

ОБЛАСТ “ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ФОРМА”

1. Цел
Създаване на еталон за измерване отклонение от формата.

2. Обща информация за състоянието на еталоните
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В областта наличен еталон е предназначеният за измерване на
параметри на грапавост, който е дефектирал. Измерванията на отклонения
от равнинност, кръглост, праволинейност, цилиндричност, грапавост,
вълнообразност и на еталони за оптични величини има широко приложение
в машиностроенето, електрониката, приборостроенето и специалното
производство. Постъпват значителен брой заявки и запитвания за
измервания, свързани с отклонение от формата от много фирми, които на
настоящия етап не могат да бъдат удовлетворени.

3.
Предложения
за
създаване
на
нови
усъвършенстване на съществуващите еталони

или

Създаване на нов еталон за отклонения от формата за осигуряване на
измерванията и проследимостта в тази област.

4. Икономически и социален ефект
• Разширени възможности за измерване и калибриране, чрез
разширяване на измерваните параметри на отклонение от формата;
• Участие в международни сравнения и изпълнение на изискванията
на Споразумението за взаимно признаване.
• Признаване на резултатите от калибриране и измерване на
българските производители и лаборатории;
• Ефект в областта на безопасността на транспорта, енергетиката и
машиностроенето.
Необходимите финансови средства за постигане на необходимия
обхват за измерване в областта, възлизат на 244 480 лв. Подробности за
източниците на финансиране и разпределянето им по години се съдържат
във финансовата рамка към дългосрочната програма – т. 9.4.
ОБЛАСТ “СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ”
В тази област се използват възможностите на някои от наличните
еталони, които са за ограничени параметри и обхвати. На този етап ГД НЦМ
не предвижда да разширява дейността. Предложението се потвърждава от
незначителния брой заявки за последните две-три години. В по-далечен
етап, ако се докаже целесъобразност, е възможна преоценка на
предложението.
ОБЛАСТ “РАЗНООБРАЗНИ РАЗМЕРИ”
Измерванията на разнообразни размери се извършват със средства за
измерване с различни точности и обхвати: микрометри, шублери,
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вътромери и др. На този етап ГД НЦМ калибрира средства за измерване за
клиенти, но тази услуга не е типична за дейността на национален институт
по метрология и е със затихващ характер. Дейността ще се пренасочи към
акредитирани и неакредитирани лаборатории за калибриране на средства
за измерване. Осигуряването на проследимостта на измерванията се
постига чрез еталони в другите области на подпрограмата.
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ПОДПРОГРАМА “РАЗХОД НА ФЛУИДИ”
1. Въведение
Точността на измерване на разход е от голямо значение за
икономиката на страната и засяга интересите на всички слоеве на
населението, тъй като измерванията са свързани с преноса,
разпределението и продажбата на основни енергоносители като нефт,
природен газ и нефтопродукти. През страната се импортират, експортират и
измерват милиарди кубически метра газ, големи количества суров петрол и
нефтопродукти, като непрекъснато нараства броят на бензиномерните
колонки и колонките за втечнен въглеводороден газ. Измерването на
разход е свързано и с разпределението и потреблението на вода от
домакинствата, селското стопанство и индустрията. В страната се използват
над 2 500 000 водомера и има над 50 водомерни станции. Количествата
протичащи флуиди се разпределят и измерват със стесняващи устройства,
анубарни
сонди,
обемни
разходомери,
масови
разходомери,
електромагнитни разходомери и др. Битовото газифициране на страната е
стартирало в редица градове. Много акредитирани за изпитване
лаборатории и
акредитирани за контрол органи използуват филм
дебитомери, ротаметри, масови разходомери и др. Големи количества
нефтопродукти и суров петрол се съхраняват и измерват в стационарни или
подвижни резервоари.
Еталоните за разход са предназначени да осигуряват проследимост
на измерванията за целите на метрологичния контрол на обемни броячи,
разходомери за топла вода, водомери с и без честотен изходен сигнал за
течности със свойства, близки до тези на водата, разходомери и системи за
течности, различни от вода, разходомери за газ. За целите на
акредитацията еталоните за разход осигуряват проследимост на
измерванията при калибриране на еталонни разходомери за всички видове
флуиди, калибриране на водомерни и топломерни станции, автоцистерни и
стационарни резервоари за нефтопродукти.
Настоящата подпрограма е разделена на три области:
9 Област “Разход на вода и течности с вискозитет, близък до
водата”;
9 Област “Разход на течности, различни от вода”;
9 Област “Разход на газ”.

2. Цел
Осигуряване на проследимост на измерванията, постигане на
международна еквивалентност чрез усъвършенстване на националните
еталони за разход на флуиди в страната.
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В дългосрочен план след 2007 г. – подготовка и разработване на
проектно задание за разширяване на обхвата на съществуващите еталони
след изграждане на националния метрологичен комплекс.

3. Икономически и социален ефект
• Възможност за участие в международни сравнения за постигане и
поддържане на международна еквивалентност на националните еталони,
което осигурява признаване на резултатите от калибриране и измерване на
българските производители и лаборатории и спестява много средства при
износа на български продукти;
• Отпадане на необходимостта от разходване на средства от
държавния бюджет за калибриране в чужбина на еталони на ГД НЦМ и на
лаборатории за калибриране;
• Подобряване на качеството и надеждността на измерванията за
целите на законовата метрология.
ОБЛАСТ “РАЗХОД НА ВОДА И ТЕЧНОСТИ С ВИСКОЗИТЕТ, БЛИЗЪК ДО
ВОДАТА”

1.

Цел

Повишаване на надеждността и проследимостта на еталоните за
разход чрез модернизация и доокомплектоване.

2. Обща информация за наличните еталони
Еталон за масов разход на вода и течности с вискозитет, близък до
водата с обхват на измерване от 0,002 m³/h и до 40 m³/h.
Еталонът е произведен от фирма WERHLE, Германия, и работи по
тегловен метод. Пуснат е в действие през септември 1999 г.
За обхвата до 6,3 m³/h еталонът включва разходомерен стенд,
електронна везна SARTORIUS до 151 kg, набор от ротаметри и спомагателни
средства за измерване – хидрофорна система за подържане на постоянно
налягане, термометри, манометри и контролер с 10 импулсни линии.
За обхвата до 40 m³/h еталонът включва разходомерен стенд,
електронна везна SARTORIUS до 600 kg, набор от ротаметри и спомагателни
средства за измерване и спомагателно оборудване – хидрофорна система за
подържане на постоянно налягане, термометри, манометри и контролер с 2
импулсни линии, компресор с налягане 1 MPa, резервоари с обем 3 m³,
пневматична и контакторнорелейна система, тръбопроводи, кранове за
налягане до 1,6 МРа, механични преходници за присъединяване,
центробежна многостъпална помпа.
Еталон за разход на топла (до 75 °C) и студена вода с обхват от
0,015 m³/h до 15 m³/h
Еталонът, произведен от чешката фирма Enbra, е на съвременно
ниво, работи по тегловен метод. Той е в добро състояние и се използва за
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изпитване и проверка на средства за измерване на разход на топла и
студена вода. Служи и за проверка на други типове разходомери в обхвата
на еталона. Проследим е до ГД НЦМ.
Еталон за разход на топла (до 55 °C) и студена вода с обхват от
0,006 m³/h до 30 m³/h
Еталонът, произведен от българската фирма “ЕМСИСТ-6”, е на
съвременно ниво – с микропроцесорно управление, работи по тегловен
метод, с три електромагнитни разходомера. Той е в добро състояние и се
използва за проверка на средства за измерване на разход на топла вода.
Еталонът е проследим до ГД НЦМ. Необходимо е подобряване на условията
за съхраняване и поддържане на еталона чрез климатизация на
помещението /ГД МИУ, РО, град Варна/.
Еталон за измерване на обемен разход на вода и течности с
вискозитет, близък до водата, с обхвати до 20 m³/h и до 250 m³/h.
Еталоните са проектирани и изработени от НИПКИ “Технология на
материалите“, Плевен, през 1983 г. Частично са реконструирани през 1986 –
1987 г. с цел използването им за измерване на обем и обемен разход на
протичащи флуди с динамичен вискозитет до 3 mPa.s. Принципът на
измерване е динамичен, с летящ “старт-стоп”. При проверка на водомери се
използва и статичен “старт-стоп”. Методът на измерване е обемен
сравнителен.
Съставът на еталона с обхват до 20 m³/h включва разходомерен
стенд, цилиндричен вертикален мерник с два последователни обема от 200
dm³ и 100 dm³; обхват на измерване от 0,1 m³/h до 20 m³/h, цилиндричен
вертикален мерник с два последователни обема от 50 dm³ и 10 dm³;
обхват на измерване от 0,010 m³/h до 2,5 m³/h, турбинен разходомер тип
Kent с вторичен електронен показващ уред с температурна компенсация;
обхват на измерване от 0,65 m³/h до 72 m³/h и спомагателно оборудване преобразуватели за налягане и температура, термометри, нивомери,
система за измерване на време, моментен обемен разход и импулси,
компресор с налягане 400 kPa, резервоари с обем 30 m³, пневматична,
хидравлична и контакторнорелейна системи, тръбопроводи, центробежни
едностъпални и многостъпални помпи и др.
Съставът на еталона с обхват до 250 m³/h включва разходомерен
стенд, цилиндричен вертикален мерник с два последователни обема от 613
dm³, обхват на измерване от 1 m³/h до 76 m³/h, цилиндричен вертикален
мерник с обем от 5063 dm³, обхват на измерване от 10 m³/h до 250 m³/h,
турбинен разходомер тип Kent с вторичен електронен показващ уред с
температурна компенсация, обхват на измерване от 12 m³/h до 270 m³/h и
спомагателни средства и оборудване – преобразуватели за налягане и
температура, термометри, нивомери, система за измерване на време,
моментен обемен разход и импулси, компресор (600 m³/h при 6 bar),
ресивери за сгъстен въздух с обем 12 m³, резервоари с обем 30 m³,
пневматична, хидравлична и контакторнорелейна системи, тръбопроводи и
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др. Необходимо е подобряване на условията на околната среда чрез
климатизация на помещенията.
В последните години навлязоха в употреба масови разходомери. В
резултат на използвания обемен метод еталоните притежават по-големи
неопределености, отколкото подобни еталони, работещи по масов метод.
Така в дългосрочен план неопределеността на измерванията в страната не
може да бъде гарантирана. Еталоните трябва да бъдат модернизирани и
пригодени и за измерване на масов разход, посредством използване на
отклоняващо устройство, дюзов апарат и везна.
Допълнително принос за завишените неопределености имат и
условията на околната среда, които се не се контролират, и липсата на
затворена термостатирана система за работа с топла вода с температура до
55 ºC.
Необходимо е подобрение на техническите и метрологични качества
на еталона чрез внедряване на система за честотно регулиране на
напорните помпи и на автоматизирана система за измерване.
Липсват трансферни еталони за извършване на сравнения.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Модернизиране и дооборудване на еталона за масов разход на вода и
течности с вискозитет, близък до водата с обхват на измерване от 0,002
m³/h и до 40 m³/h чрез доставка на отклоняващо устройство (дивертор),
честотен генератор и еталонни разходомери, внедряване на съвременна
автоматизирана система за управление.
Доставка на трансферни еталони с необходимата точност за
предаване на единицата.
Усъвършенстване на еталона за измерване на обемен разход на вода
и течности с вискозитет, близък до водата с обхвати до 20 m³/h и до 250
m³/h чрез разработване на съвременен софтуер и внедряване на
съвременна автоматизирана система за управление и доставка на
отклоняващо устройство, везна, система за честотно регулиране на
напорните помпи.
Доставка на трансферни еталони за предаване на единицата.

4. Икономически и социален ефект
• Постигане на международна еквивалетност на еталоните за
разход;
• Значително повишаване на точността, обхвата и надеждността на
измерванията при разпространяване на единиците;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта;
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• Осигуряване на точността и проследимостта на измерванията на
разход на флуиди за целите на акредитацията на лаборатории за
калибриране и органи за контрол.
• Проследими и точни измерваия на разход на вода за целите на
законовата метрология при изпитване и проверка на средства за измерване.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 200 000 лева. Подробна информация е представена в т.10.1. на
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.

ОБЛАСТ “РАЗХОД НА ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА”

1.

Цел

Повишаване на надеждността и проследимостта на еталона за разход
на течности, различни от вода чрез модернизация и доокомплектоване.

2. Обща информация за наличните еталони
Еталонът е единствен в страната и е предназначен за целите на
метрологичния контрол - изпитване на обемни броячи и разходомери с
честотен изходен сигнал за течности, различни от водата и се използва като
работен еталон за калибриране на разходомери.
Съставът на еталона включва разходомерен стенд, цилиндричен
хоризонтален мерник с краен обем от 250 dm³ и дискретни обеми от 25
dm³, 50 dm³, 75 dm³, 100 dm³, 150 dm³, 200 dm³ и 250 dm³, обхват на
измерване от 0,001 m³/h до 36 m³/h (46 m³/h при течност вода), линеен
измерител на дължина за хоризонтално преместване, тип индуктосин с
вторичен електронен показващ уред тип ЕПСИЛ; обхват на измерване от 1
mm до 2350 mm, спомагателни средства за измерване и спомагателно
оборудване – преобразуватели за налягане и температура, термометри,
система за измерване на време, моментен обемен разход и импулси,
система за измерване на пулсиращо налягане, компресор (600 m³/h при 6
bar), ресивери за сгъстен въздух с обем 18 m³, резервоари с обем 9 m³,
пневматична, хидравлична и контакторнорелейна системи, тръбопроводи и
др.
Разходомерният стенд е проектиран и изработен от НИПКИ
“Технология на материалите“ през 1987 г. Стендът е уникална
конструктивна разработка тип Prover – тръбо-бутален тип, с възможности за
дискретно и непрекъснато измерване на обем и обемен разход на
протичащи флуди (нефтопродукти), с динамичен визкозитет до 22 mPa.s.
Принципът на измерване е динамичен с летящ “старт-стоп”. Методът на
измерване е обемен сравнителен. Работната течност е хидравлично или
трансформаторно масло с моделиране на динамичния вискозитет
посредством температурата.
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Условията, при които се извършват измерванията, не отговарят на
съвременните изисквания по следните причини:
• помещението не е климатизирано;
• работните флуиди (масла) не са подменяни повече от 14 години;
• не е възможно да се извършват изпитвания и изследвания без
автоматизирана система за управление и отчитане на резултатите;
• липсват съвременни трансферни еталони, с които би се
гарантирала проследимостта на измерванията;
• необходима е основна профилактика и прогонване на системата,
подмяна на износените клапани и уплътнения.
Еталонът за разход на течности, различни от водата, трябва да бъде
усъвършенстван за измерване на масов разход посредством използване на
система за директно измерване плътността на работния флуид.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Автоматизиране на еталона чрез разработване на съвременен
софтуер и внедряване на съвременна автоматизирана система за
управление.
Усъвършенстване на еталона чрез доставка на везна, система за
честотно регулиране на напорните помпи, денситометър за определяне на
плътността на течността.
Доставка на трансферни еталони за предаване на единицата.

4. Икономически и социален ефект
• Постигане на международна еквивалетност на еталоните за
разход;
• Значително повишаване на точността, обхвата и надеждността на
измерванията при разпространяване на единиците;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта;
• Осигуряване на точността и проследимостта на измерванията на
разход на флуиди за целите на акредитацията на лаборатории за
калибриране и органи за контрол.
• Проследими и точни измервания на разход на течности, различни
от вода за целите на законовата метрология при изпитване и проверка на
средства за измерване.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 2 282 960 лева. Детайлна информация е представена в т. 10.2. на
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.
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ОБЛАСТ “РАЗХОД НА ГАЗ”

1.

Цел

Повишаване на надеждността и проследимостта на еталона за разход
на газ чрез доокомплектоване.

2. Обща информация за наличните еталони
Еталонът се използва за изпитване на турбинни, ротационни и
диафрагмени разходомери.
Еталонът работи в обхват от 0,025 m3/h до 70,8 m3/h. Произведен е в
Германия, експлоатира се от януари 1999 г. Принципът на действие на
еталона се основава на измерване на разход на газ с критични дюзи и
използване на въздух като работен флуид. Процесът на измерване е
автоматизиран. Подмяната на критичните дюзи се извършва ръчно. За
обработване на резултатите от измерване се използва специализиран
софтуер на фирмата - производител.
Съставът на еталона включва измервателен стенд, съпротивителни
термопреобразуватели, датчици за абсолютно налягане, датчик за
измерване на относителна влажност на въздуха, 11 еталонни критични
дюзи, спомагателни средства - вакуумпомпа, компресор, вентили,
тръбопроводи и кранове, механични преходници за присъединяване.
Еталонът е проследим до PTB.

3. Предложения за създаване на нови и усъвършенстване
на съществуващите еталони
Подобряване на условията на околната среда чрез доставка на
система за управление на параметрите – относителна влажност,
температура и атмосферно налягане.
Доставка на трансферни еталони за разход на газ (0,016 m3/h до 70
m3/h).
За измерване на разход на газ в обхвати, различни от осигурените
със съществуващия еталон, предвид динамиката на областта, при доказана
целесъобразност, е възможна преоценка на концепцията за развитието на
еталоните, например създаване на аеродинамичен канал с обхват до 50 m/s
за калибриране на анемометри като обект на следваща дългосрочна
програма.

4. Икономически и социален ефект
• Постигане на международна еквивалетност на еталоните за разход
на газ;
• Значително повишаване на точността, обхвата и надеждността на
измерванията при разпространяване на единиците;
• Подпомагане на българската промишленост чрез международно
признати измервания в областта;
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• Осигуряване на точността и проследимостта на измерванията на
разход на флуиди за целите на акредитацията на лаборатории за
калибриране и органи за контрол.
• Проследими и точни измерваия на разход на течности различни от
вода за целите на законовата метрология при изпитване и проверка на
средства за измерване.
За реализиране на този раздел от подпрограмата е необходимо да се
осигурят 120 000 лева. Детайлна информация е представена в т. 10.3.
“Финансова рамка за реализиране на програмата”
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ПОДПРОГРАМА
“НАЦИОНАЛЕН МЕТРОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС”
Въведение
Еталоните са продукт на модерни технологии. Експлоатацията и
съхранението им трябва да се осъществяват в специални условия, които са
различни за видовете измервания. Качеството на измерванията и
калибриранията, извършвани с еталонна апаратура, се влияе в значителна
степен от параметрите на околната среда, които често са доминираща
съставяща за неопределеността на измерванията. Това налага техния
контрол, а в много случаи и режим на управление за поддържането им при
строго определени и поставени в много тесни граници изисквания към:
• условията на околната среда (температура, относителна влажност на
въздуха, земно ускорение, атмосферно налягане);
• влиянието на външните смущаващи фактори (електромагнитни
полета, шум, вибрации, запрашеност, съдържание на СО2 във въздуха
и др.), захранване, осветление, разположение на еталоните и др.;
• разположението и изложението на лабораториите;
Същата причина застави в последните години повечето европейски
метрологични институти да изградят нови лабораторни комплекси или да
разширят съществуващите, като подобрят в значителна степен постиганите
стойности на параметрите (Великобритания, Германия, Италия, Швейцария,
Португалия, Финландия, Холандия, Словакия, Турция, Гърция, Македония и
др.). По данни на Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) през
последните 5 години за строителство на нови сгради за еталонни
лаборатории са инвестирани над 1 милиард евро.
Цел
Целта на тази подпрограма е да представи концепция за изграждане
на нов метрологичен комплекс, съобразен със съвременните изисквания към
подобно строителство.
Обща информация за наличния сграден фонд
Националните еталони са разположени в лаборатории, намиращи се в
две сгради в град София на адреси бул. ”Г. М. Димитров” 52 Б и ул. “проф.
П. Мутафчиев” 2, и двете разположени в търговската и цивилна зона на
града. Лабораториите за йонизиращи лъчения се намират в сграда в
промишлената част на гр.Ловеч.
Като цяло сградният фонд е крайно непригоден, с неподходящо
разположение, подложен на въздействието на значими влияещи фактори,
които в основната си част не се компенсират с подходящи технически
средства или други защитни мерки.
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Температурата на околната среда понастоящем се регулира в
ограничени граници с помощта на локални климатизатори. Изградената
през осемдесетте години централна климатизация е амортизирана,
скъпоструваща и неефективна, поради което нейното възстановяване е
нецелесъобразно. Съвременните метрологични институти са съоръжени с
климатични системи за активно поддържане и регистриране на подходяща
температура и относителна влажност.
При посещение на ГД НЦМ от европейски експерти (2002 - 2003 г.)
бяха направени следните констатации и препоръки:
“Проведените проучвания показаха, че местата (по причина на вибрации от
разположените в близост пътни артерии) и общото състояние на
съществуващите сгради на НЦМ не са предназначени за дейността на НЦМ и са
предприети действия за придобиване на по-подходящ терен.”
Заключение: Лабораторните помещения на НЦМ се нуждаят от подобрения.
Препоръка: Доколкото може да се планира, би било препоръчително преместване
в нова сграда, където да се създадат по-благоприятни условия за метрологичните
лаборатории”.
Sven Nytoft Rasmussen, Ph.D.,
Center for Metrology and Quality Assurance,
Danish Technological Institute
“Quality Infrastructure – project”, (EuropeAid/113266/C/SV/ZZ)

IV.3- Подходящо местоположение и сгради
“във връзка с разрастването на дейностите на НЦМ може да се окаже
препоръчително повечето дейности да се изнесат в по-подходящи сгради или
помещения извън София, в област с ниски смущения от какъвто и да било вид
(вибрации, радио-смущения и др.)”
Luc Erard, BNM, France
“BG 003.02.02 , TA for metrology in Bulgaria, MTSP”
В периода от 2000 г. до края на І- вото полугодие на 2004 г. са:
• установени част от смущаващите влияния за нормалната работа
на националните еталони, фиг. 2 и фиг.3;
• получени становища от европейските експерти, посещавали по
различни причини еталонните лаборатории, за сградния фонд
като крайно неподходящ и несъответстващ на изискванията;
• защитена пред Съвета по европейска интеграция необходимостта
от строителство на нов метрологичен комплекс;
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•
•

предоставен на ДАМТН терен за строителство на нов
метрологичен комплекс с Решение на Министерския съвет № 307
от 19.04.2004 г.;
разработена концепция за нов метрологичен комплекс.
Резултати от изследване на електромагнитни полета в сградата на
бул.”Г.М.Димитров”
EMC-Volt-chart
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фиг.2

Установени електромагнитни смущения в сградата на ул.“проф.П.Мутафчиев” 2
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допустимо ниво

фиг.3.

С Решение на Министерския съвет № 307 от 19.04.2004 г. на
ДАМТН
е предоставен терен за строителство на нов метрологичен комплекс,
намиращ се в землището на с. Герман, Столична община, район Панчарево поземлен имот с обща площ 19 762 m 2 и наличен сграден фонд.
Теренът е с подходящо разположение – извън цивилната и градска
зона на София, далеч от пътни артерии с натоварен трафик, липса на
електропроводи и източници на електромагнитни смущения и др., и
предоставя възможност за постигане на нормирани условия за съхраняване
и поддържане на националните еталони.
Новият
концепции за
конструктивен
метрологична
поддържането

метрологичен комплекс трябва да следва модерните
проектиране на еталонни лаборатории в технологичен и
план, да изпълнява изискванията на европейската
практика и позволява създаването, съхранението и
на национални еталони в нормираните условия.

По концепция метрологичният комплекс ще се състои от
самостоятелни нискоетажни постройки, така че:
• взаимно смущаващите се измервания да бъдат отделно
разположени;
• лабораториите за националните еталони да бъдат под кота “нула”,
за да се избегнат до минимум влиянията на температурните
разлики и значимите капитални разходи за климатизация;
• около метрологичния комплекс да се предвиди превантивно пояс с
незастроена площ, за да се елиминира възможността за
строителство на обекти, които създават вредни въздействия.
Предвижда се:
• основен ремонт и преустройство на съществуващата двуетажна
масивна сграда с обща площ 691 m 2;
• основен ремонт, преустройство, разширяване с подземна част и
надграждане на наличния гараж, със застроена площ 878 m 2, с
още един етаж;
• допълнително строителство на 3 нови сгради, предвидени за
лаборатории за: механични измервания, разход на флуиди,
измерване на електроенергия и мощност.
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Разполагането на лабораториите в съществуващите и в новите сгради
ще се съобразява с необходимостта от предотвратяване на взаимните
вредни влияния, възникващи между лаборатории при експлоатацията на
оборудването. За целта се предлага следната идея за разстановка:
Сграда №1, съществуваща:
разполагане на лабораториите за “Фотометрия и радиометрия”,
“Акустика”, “Маса и свързани величини (обем, плътност)”, “Време и честота”
в помещения, разположени съответно в сутерена и на І-вия етаж.
•

Гаражни клетки: І-ви етаж, съществуващ:
• “Йонизиращи лъчения” – лаборатория за “Активност на
радионуклиди” (включително с предвиждано разширяване с подземна част
за лабораториите по “Фотонна дозиметрия” и “Неутронни измервания”);
•
“Химия” – лаборатории за “Електрохимия”, “Масспектрометрия”,
“Газова метрология”, “Фотометър за озон”, “Влажност на твърди
материали”, с помещения за пробоподготовки, склад за реактиви и
химикали; рампа за доставка и помещение за съхранение на бутилки с
газове.
• “Електричество” – лаборатория за “Съпротивление”.
Гаражни клетки: ІІ-ри етаж (надстрояване)
“Електричество” – лаборатории за “Капацитет и индуктивност”,
“АС ток и напрежение”, “Високи честоти”, “Съпротивление, постоянен ток,
постоянно напрежение” , “Магнитна индукция”;
• “Температура” - лаборатории за “Ниски температури”, “Средни
температури”, “Високи температури”, “Относителна влажност”, “Пламна
температура”.
•

Нова сграда (1):
Лаборатории за измерване на “Сила”, “Твърдост”, “Налягане”,
“Вибрации”.
•

Нова сграда (2):
• Лаборатории за измерване на “Електрична енергия, мощност,
големи напрежения и токове”.
Нова сграда (3) – строителството ще бъде предмет на следваща
дългосрочна програма (след 2010 г.):
• Лаборатории за измерване на “Разход на флуиди”.
Предвижда се преместване на лабораториите за “Йонизиращи
лъчения” от гр.Ловеч в новия метрологичен комплекс. Не се планира
преместване на еталонните лаборатории и лабораторията за калибриране
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на еталони от по-ниски нива за “Дължина”, “Равнинен ъгъл” и “Светлинни
източници за практическа реализация на дефиницията на метъра”, поради
вече изградените скъпоструващи съоръжения – фундаменти, климатична
инсталация и пр. За очакваното ново оборудване е необходимо да се
обновят и пригодят лаборатории в близост до наличните.
С оглед постигане на по-високите изисквания към параметрите на
околната среда в помещенията, в които се съхраняват и поддържат
националните еталони, се предвижда тяхното разполагане в лаборатории,
отделни от тези в които се извършва калибриране. Лабораториите за
калибриране на еталони от по-ниски нива на точност са в отделни
помещения, разположени в близост до националните еталонни
лаборатории.
Специализираното проектиране и строителството на новия
метрологичен комплекс трябва да постига изпълнение на изискванията към
условията в съвременните метрологични лаборатории по отношение на:
• поддържана температура и постигане на нормиран температурен
градиент;
• ниска запрашеност;
• процент на относителна влажност;
• елиминиране на замърсена електромагнитна среда;
• подходящо метрологично заземяване;
• автономно захранване на измервателните системи;
• стабилизиране на захранването по напрежение и честота;
• съдържание на СО2 и агресивни съставки във въздуха;
• елиминиране на вибрации с подходящи фундаменти;
• контрол, наблюдение и регистрирация (където е необходимо
автоматизирано) на параметрите.
При изготвянето на техническите спецификации за лабораторните
помещения и проектирането на сградите трябва да се отчете
необходимостта от:
• доставка и монтаж на екранирани стаи в лабораториите за
измерване на постоянно напрежение, енергия, AC/DC разлика,
променливо напрежение и променлив ток;
• изграждане на защитно съоръжение тип “Фарадеев кафез” за
еталонната лаборатория за магнитни измервания;
• метрологично заземяване;
• изграждане на звукозаглушена камера и камера за дифузно поле
за осигуряване на необходимите условия при акустичните
измервания;
• изграждане на подходящи виброгасящи фундаменти за
лабораториите за измерване на маса, плътност, обем, налягане,
вибрации, сила и др.;
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•
•

специални защитни стени и покрития, както и метални
фундаменти за лабораториите за измерване на йонизиращи
лъчения;
водонапорна кула и спомагателни съоръжения за лабораториите
за измерване на разход на флуиди (в дългосрочен план - след
2010 г.).

При проектирането на новия метрологичен комплекс е подходящо да
се направят разчети за избор на вида на системата за климатизация - обща,
с възможности за автоматичен активен контрол, мониторинг и регистрация
или климатизиране на отделните лаборатории.
За нормалното функциониране на ГД НЦМ трябва да се предвидят
необходимите офиси, приемни за средства за измерване на клиенти, зали за
обучение, семинари и съвети, помещения за социални и битови нужди.
Преместването на лабораториите е подходящо да се извърши на
етапи, съобразно доставката на новото оборудване по проекти на
програмата PHARE, и доставката на еталони, закупувани с бюджетни
средства.
План за проек
В периода до края на 2005 г.
• изготвяне на проект за подробен устройствен план (ПУП) и
получаване на виза за проектиране от Столична община;
• изготвяне на технически задания и спецификации за националните
еталонни лаборатории, осигурени експертни консултации PHARE
2002, проект BG 0201.12;
• изготвяне на технологичен проект за изграждане на нов
метрологичния комплекс; 2005 г.
• изготвяне на работен проект по всички части за сгради и инсталации
на новия метрологичен комплекс; 2005 г.
• оценка от европейски експерти за съответствието на проекта с
изискванията за еталонни лаборатории, PHARE 2002, проект BG
0201.12.
Строителството на новия метрологичен комплекс се предвижда да се
извърши на следните етапи:
В периода от началото на 2006 г. до края на 2007 г.
• получаване на разрешение за строителство от Столична община;
• етап първи от строителството на новия метрологичен комплекс ––
реконструкция на съществуващите сгради и изграждане на
комуникации.
В периода от началото на 2008 г. до 2009 г.
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•

етап втори от строителството на новия метрологичен комплекс ––
изграждане на нова сграда (1) и нова сграда (2) и окончателно
завършване на вертикалната планировка за целия комплекс.

За проектирането и изграждането е предвидена сумата 11 740 000 лв.,
както следва:
За 2004 г. - одобрени от държавния бюджет 60 000 лв.
За периода 2005 г. - 2007 г.- сумата 6 000 000 лв.
За периода 2008 г. -2009 г. - сумата 5 680 000 лв.
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ПОДПРОГРАМА “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ”
Въведение
Създаването, усъвършенстването и изследването на националните
еталони притежават всички белези на научно-изследователска дейност:
теоретични и експериментални изследвания, доказване на степента на
еквивалентност с международни сравнения, създаване на схеми за
проследимост и алгоритми, прилагане на статистически методи за
обработка на първичната информация от измерванията, изследване на
влияещи върху измерването величини, анализ и оценка на източниците на
неопределеността от измерване, актуалност, приложимост и значимост на
проблематиката за индустрията и обществото, публикации.
Изпълнявайки горепосочените дейности, ГД НЦМ се явява неделима
част от научната и техническа инфраструктура на страната и осигурява
предпоставки за надеждността и развитието на прилаганите техники и
методи на измерване. Резултатите от работата на ГД НЦМ спомагат за
повишаване нивото на научните знания и за въвеждането на технологични
иновации.
Човешкият ресурс на ГД НЦМ трябва да притежава необходимата
компетентност, професионални и научни познания и езикова култура за
научно - изследователска дейност.
Подготовка
за такава дейност се получава в националните
метрологични институти, за някои области на измерване и нива на
технология – в Международното бюро по мерки и теглилки (МБМТ), във
фирми - производители на еталони.
За постигане на ефект с общонационално значение за индустрията и
обществото е необходимо да се координира използването на техническите
ресурси и на експертните познания в страната.
Подпрограмата предлага решения на съществуващите проблеми,
свързани с човешките ресурси и разпространение на знания, бъдещо
преструктуриране на дейността по създаване, усъвършенстване и
изследване на националните еталони чрез трансформиране на Дирекцията
в национален метрологичен институт с научно-изследователски функции.
Документът е разделен на две области:
o Област “Човешки ресурси”;
o Област “Разпространение на знания”.
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ОБЛАСТ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Цел
Укрепването и развитието на научната метрология поставя нови
изисквания към качеството на човешките ресурси – обновяване,
подобряване и непрекъснато поддържане нивото на компетентност. В
управлението на човешките ресурси, ДАМТН/ГД НЦМ си поставя следните
цели:
▫ постепенна промяна на профила им чрез повишаване на
изследователския и научен потенциал в ГД НЦМ за дейности,
свързани с изследвания на еталони и за съвместни изследователски
проекти с научни и национални метрологични институти, Center of
Excellence;
▫ подготовка за обособяване на ГД НЦМ като институт с научноизследователска дейност в областта на метрологията - до 2010 г.

Предпоставки за създаване на институт по метрология с
научно–изследователска дейност
В национален мащаб:
1) необходимост от потенциал в научната метрология за предаване
на световните достижения в областта до потребителите им – наука,
индустрия, общество;
2) адекватност с европейската метрологична инфраструктура и
съответствие с модела на сходните организации на страните-членки за подобра съвместимост и сътрудничество;
3) изпреварващо развитие на нови техники и технологии в някои
области спрямо наличния потенциал;
4) политика и стратегии на правителството за качество, наука,
иновации и индустриален растеж.
В международен мащаб:
1) националните метрологични институти на европейските страни
обединяват усилията си за развитие и оптимизаране на единна европейска
метрологична инфраструктура, с възможностите на която да се планират и
реализират изследователски програми и научни проекти;
2) преориентиране на дейността на европейската регионална
международна организация за сътрудничество в областта на еталоните
(Евромет) към значително повишаване на сътрудничеството в
изследователската и развойната дейност, без да се пренебрегват
дейностите по сравнения и проследимост;
3) нови, изискващи висок научен потенциал области на развитие в
метрологията – нанотехнологии, биотехнологии, аналитична химия и др.
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Обща информация за наличния персонал
ГД НЦМ разполага с персонал от 75 служители, от които 50 - пряко
ангажирани с дейности за изследване, сравнение, поддържане и развитие
на националните и изходни еталони на страната.
Разпределението на човешките ресурси по квалификация и научни
степени е представено на фигурата по-долу.
Разпре де ле ние на чове шките ре сурси
по квалификация и научни сте пе ни
2

инженери

1

инженер-физици 1
инженери по
5
ав томатика
7
инженер-химици
машинни
11
инженери
28

електроинженери
12

физици
3

химици

математици 1
68
докт ори

магист ри

0

5

10

15

20

25

30

средно
образов ание

Като цяло в структурните звена на ГД НЦМ преобладават служители с
магистърска степен. Минимален е броят на защитилите научна степен
“доктор” - двама.

Съществуващи проблеми:
¾ недостатъчен опит в управление и реализация на проекти с
научно-изследователски характер;
¾ липса на предлагане от висшите учебни заведения на
докторантури по теми, свързани с изследвания в областта на
фундаменталната метрология.

Необходими действия и мерки за постигането им:
1. Повишаване на професионалната компетентност и научен потенциал на
персонала чрез:
¾ специализации в национални и международни научни и
метрологични институти, във фирми - производители на еталони, за
определени области на измерване и нива на технология – в МБМТ.
Форми на специализация: средносрочни и краткосрочни.
Период: от 2005 - 2010 г.
Брой: средно по две специализации годишно или общо 12.
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Области: химия (масспектрометър), дължина (лазери), йонизиращи
лъчения (активност на радионуклиди, фотонна дозиметрия),
електричество (ефект на Джозефсон, ефект на Хол), маса и свързани
величини (плътност, сила, налягане) и др.
чрез:

¾ формиране на научно-изследователско ядро от експерти на НЦМ
- придобиване на научна степен и хабилитация,
Форма: реализиране на програма за придобиване на докторска
степен.
Период: до 2010 г.
Брой: общо с наличните - 12 докторантури с придобита или в
процедура за придобиване докторска степен.
Области: маса и свързани величини, електричество, химия,
йонизиращи лъчения, време и честота, дължина,
фотометрия и спектрофотометрия, температура.

- привличане на нови, висококвалифицирани изследователи.
Форма: поетапно разкриване на 15 нови работни места.
Области: постоянно напрежение (квантов ефект на Джозефсон) - 1
бр., криогенна радиометрия – 1 бр., анализ и състав на газове - 2 бр.,
радиочестотни измервания - 2 бр., измерване на активност на радионуклиди
- 2 бр., измерване на плътност - 1 бр., измерване на сила - 1 бр.,
съпротивление при постоянен ток (ефект на Хол) – 1 бр. и др.
¾ обмяна на експерти и сътрудничество от взаимен интерес с
метрологични институти на други страни;
¾ реализиране на Програмата за непрекъснато обучение и
повишаване на квалификацията на персонала;
¾ създаване на ясни критерии и изисквания към персонала, на
планове за лично развитие и на периодични (годишни) оценки за постигане
на набелязаните цели;
¾ мотивация на персонала – възможност за професионална
реализация на уникални за страната работни места, мобилност в рамките на
ЕС, възможност за специализации в други институти и др.
2. Структурни промени
¾ Разделяне на научно-изследователската дейност от дейностите с
характер на услуги за клиентите - калибрирането на еталони – до 2010 г.
чрез поетапна промяна на структурата на НЦМ към съотношение, близко до
това на метрологичните институти на страните, членки на ЕС. Заложено
съотношение (50 % от персонала, ангажиран с изследователска и научна
дейност, 40 % - услуги за клиентите, 10 % - управление, обща
администрация, поддръжка).

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България

139

¾ Създаване на потенциал за организиране или подпомагане на
съвместни центрове за бъдеща научна и изследователска дейност идентифициране (съвместно с потребителите и партньорите) на 5-6 области
като ядро на компетентност от национално и международно значение –
електрохимия, масспектрометрия, активност на радионуклиди, дължина,
спектрофотометрия, вибрации, които да служат като основа на
интегрирането в европейски изследователски проекти;
¾ сформиране на научен съвет на института – до 2010 г. (15 до 25
члена) на основата на собствен потенциал и привлечени от други институти
хабилитирани лица (при необходимост и от чуждестранни институти);
¾ Center of Excellence – НЦМ да участва и координира използването
на техническите ресурси и експертните познания в страната за постигане на
ефект с общо значение за индустрията и обществото, включително и с
временно привличане на персонал от други научни институти за
определени проекти.

Икономически и социален ефект:
¾ осигуряване на науката, индустрията и обществото с найсъвременните достижения на метрологията;
¾ конкурентоспособен персонал, адекватен на съвременните
международни тенденции в развитието на метрологията;
¾ наличие на институт, координиращ използването на техническите
ресурси и на експертните познания в страната;
¾ създаване на предпоставки за прилагане на нови, изискващи
висок научен потенциал области - нанотехнологии, биотехнологии,
аналитична химия и др.;
¾ разкриване на 15 нови работни места.

ОБЛАСТ “РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ”

Цел
За укрепването и развитието на научната метрология се предвижда
реализиране на ефективна система за управление и разпространение на
знанията по метрология. За постигане на тази цел е необходимо:
9 формиране на условия за прилагане на добрите практики и
методи на измерване при създаване, усъвършенстване и изследване
на еталоните за постигане на международната им еквивалентност;
9 осигуряване на компетентна техническа подкрепа за
организациите и лицата, занимаващи се с измервания в Р България
под формата на предоставяне на експертни съвети, провеждане на
обучения, създаване на клубове, организиране на семинари и срещи
по видове измервания, публикации и др.
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От съществено значение за успеха на дългосрочната програма за
развитие на националните еталони е възможността за получаване и обмен
на техническа и научна информация, съвременни знания и технологии,
както и обмяната на опит с признати европейски метрологични институти,
международни организации по метрология, изследователски центрове,
високотехнологични фирми и др.
съвети, обучение, клубове, срещи, публикации)
Разпространение на знания и опит на най-високо (международно) ниво
съвети,
обучение,
клубове,
срещи,
форуми,
публикации

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
УСЛУГИ

Първичен
еталон
Разпространение
на знания
(съвети, проекти,
обучение, клубове,
срещи, публикации)

Проследимо
калибриране

Метод на
измерване

ИЗМЕРВАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ТОЧНОСТ

Качество на произвеждания продукт или предлаганата услуга

Повишена конкурентоспособност на международния и вътрешния пазар
който:

Разпространението на знание е също и механизъм, посредством

• политиката по метрология достига до българската общественост и
икономическите оператори;
• се насърчава и популяризира прилагането на най-добрите
практики в съответните измервания чрез публикации, клубове по видове
измервания, организиране на семинари и конференции, обучение, както и
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техническо обезпечаване на запитванията от клиентите, обратната връзка и
др.;
• се поддържат и укрепват съществуващите връзки с институциите и
организациите, свързани с метрологията, такива като Българския институт
по стандартизация (БИС), Българската служба по акредитация (ИА “БСА”),
Сдруженията на метролозите в България, БУЛЛАБ, институциите, отговорни
за опазване на околната среда, човешкото здраве и обществената
безопасност;
• може да се подпомогне защитата на интересите на Република
България чрез активно участие в техническите комитети на EUROMET и
CIPM/CC в съответните области на измерване;
• резултатите от дългосрочната програма за развитие на
националните еталони на Република България да достигат както до преките
потребители на поддържаните в ГД НЦМ еталони (такива като
производители на средства за измерване и лаборатории за изпитване или
калибриране), така и до разширен брой крайни потребители;
• се осигурява обратна връзка и технически предложения от страна
на българската индустрия към националните и международни организации,
заети с дейности по осигуряване на качеството.

Съществуващи проблеми
• система за управление, администриране и вземане на финансови
решения, която не предлага достатъчна гъвкавост за необходимите
инвестиции, промени и прогрес;
• информационна система, която като цяло не позвлява достатъчен
обмен на документи, търсене на информация по Internet, on-line
сътрудничество.

Необходими действия и мерки за постигането им

1. Изграждане и непрекъснато усъвършенстване на система за управление
на знанията, с която да бъде управлявана информацията, необходима за
дейностите по създаване, усъвършенстване, изследване и съхранение и
поддържане на националните еталони и чрез която да бъде осъществявана
обратната връзка с потребителите на предоставяните от ГД НЦМ услуги.
1.1. Създаване и внедряване на система за управление на знанията
чрез:
• осигуряване на достъп до информация и документи,
Осигуряването на достъп до необходимата информация и документи е
първото ниво на една Система за управление на знанията – намирането на
точната (правилната) информация, с точната версия и предоставянето й на
точния човек в определеното време, подкрепено с технически средства за
анализиране на тази информация позволява спестяване на време и грешки.
Структуриране на информацията по ключови показатели, оформяне и
поднасяне във вид, удобен за ползване.
• осигуряване на достъп до/между експерти,
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Подобряването на достъпа до и между персонала свързва
определения служител с “ключови думи” относно неговите компетенции,
опит, публикации, т.е. неговият профил с цел бързо достигане до точния
човек, притежаващ необходимите знания и опит при разрешаване на
дадена задача.
• осигуряване на добра връзка между персонала и ръководството,
както и между ГД НЦМ и външни експерти, институции, пазари и др. – чрез
създаване на електронни клубове, структурирани по различни критерии,
(вид измерване, икономически въпроси и др),
• подобряване на комуникацията (общуването) между персонала,
клиентите и партньорите на ГД НЦМ посредством използване на средства
като: link, network, newsgroups, web sites, създаване на електронен вестник
и др.
• поощряване на сътрудничеството при решаване на възникнал
проблем под формата на организиране на newsgroups или електронни
форуми по отдели, по професии и др. Обратна връзка с клиенти и
потребители на услугите на ГД НЦМ под формата на електронна анкета,
• коопериране и координиране в процеса на разработване на даден
проект, включвайки методи и средства за управление на дейността
(управление на проекта), персонала (управление на хората, участващи в
проекта) и информацията (процес на протичане на работата, редактиране,
готови форми на документите от проекта),
• Непрекъснато обучение (в това число и “електронно” обучение) и
конференции,
Системата за управление на знанията, облекчавайки хода на
разпространение на знания, както и достъпа до документи ще спомогне за
превръщането на ГД НЦМ в една образователна (обучаваща) организация.
Връзките между Системата за управление на знанията и системата за
непрекъснато обучение ще заздрави ефектите от проведените мероприятия
за обучение, както и ще подпомогне ръководството и персонала при
установяване на нуждите от провеждане на курсове за обучение.
Провеждането и участието в конференции е твърде важно от гледна
точка на знанието, не само поради наличието на голямо количество
съвременна и валидирана (доказана) информация, която се възпроизвежда
и разпространява при едно такова събитие, но и поради възможността за
създаване на полезни контакти между експерти, учени, компании и др.
• Създаване и участие във виртуални или физически работни
общности или експертни съвети по видове измерване (Communities of
practice) с цел разрешаване на определена задача чрез споделяне на
мнения, комуникация, сътрудничество и коопериране. Освен експерти от ГД
НЦМ в тези групи или съвети да бъдат привлечени различни международни
експерти, преподаватели и научни работници от университети, Българската
академия на науките и др.
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1.2. Развитие и усъвършенстване на системата за управление на
знанията
Информацията като първоизточник на знанието е динамична и
променлива материя. Скоростното развитие на информационните
технологии води до промяна на средствата, използвани за добиване,
обработка, анализиране и създаване на информация. Следователно

перманентното осъвременяване на хардуерните конфигурации, както и на
софтуера, използван при управление на знанията е задача от
първостепенно значение.
2. Създаване и развитие на съвременен Център за разпространение на
знания със задача повишаване на квалификацията и метрологичната
култура, запознаване и прилагане на добрите практики при измерване,
иновациите в областта на метрологията.
Центърът за разпространение на знания, работещ в рамките на
националната метрологична инфраструктура, би бил и един механизъм за
разпространяване на технологията на измерване към индустрията и би
спомогнал за идентификация на нарастващите нужди и изисквания за
точност и проследимост на измерванията.
2.1. Осигуряване на подходяща материално-техническа база
(зала/и) за обучение, лаборатории за практикуми
2.2. Създаване на процедура за управление и ползване на Центъра
по знания:
• Разработване на програма и материали за обучение
• Подбор на подходящи специалисти (лектори) за провеждане на
курсовете за обучение
• Популяризиране на “разпространението на знания”

Икономически и социален ефект
• подпомагане на процеса на доказване на международнa
еквивалентност на националните еталони;
• повишаване на квалификацията и административната култура на
персонала;
• повишаване на ефективността, качеството и организацията на
работа;
• съдействие за промяната на профила на персонала и създаване на
предпоставки за реализиране на област “Човешки ресурси” от настоящата
подпрограма;
• разработване и въвеждане на иновационни технологии в областта
на метрологията.

Примерни показатели
подпрограмата
•
•
•

за

оценка

и

контрол

на

Брой проведени специализации;
Брой придобити научни степени;
Брой осъществени peer визити;
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•
•
•
•
•
•

Намалено текучество на персонала;
Брой привлечени висококвалифицирани изследователи;
Брой научни публикации;
Брой разработени/приложени нови методи ;
Брой разработени/приложени нови технологии на измерване;
Брой проведени вътрешни обучения.

Общата сума за финансиране на подпрограмата възлиза на около
200 000 лева. Подробна информация по области е представена в т. 12
“Финансова рамка за реализиране на програмата”.
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ФИНАНСОВА РАМКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРОГРАМАТА
Документът съсредоточава инвестициите в 12 подпрограми. За
изпълнение на Дългосрочната програмата за развитие на националните
еталони се предвижда ползване на предприсъединителните фондове по
програма
PHARE,
програми
за
двустранно
сътрудничество
по
междуправителствени споразумения, както и финансиране от държавния
бюджет.
Финансовата рамка е разработена за необходимите средства в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и за източниците на
финансиране по подпрограми и области както следва:
1.

ПОДПРОГРАМА “МАСА И СВЪРЗАНИ ВЕЛИЧИНИ”
1.1.

Необходими
средства, лв.

Област “Маса”

В краткосрочен план до края на 2005 г.:
•
доставка на комплект еталонни теглилки в обхвата от 1 mg до 1
kg (дубъл ), клас на точност Е1 (2004 г.).
В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
доставка на единични теглилки от 50 kg, клас F1 – 20 броя
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на автоматичен компаратор до 64 kg с разделителна
способност 0,1 mg със съответния софтуер.
•
доставка на комплект еталонни теглилки в обхвата от 1 kg до 20
kg
•
доставка на компаратор с обхват до 5 g с разделителна
способност 0,0001 mg (2008 г.);
•
доставка на теглилка от Pl-Ir (платина – иридий) копие на
международния прототип на килограма (2009 г.).
* Програма за двустранно сътрудничество

1.2.

Обща сума:

40 000

Обща сума:
Област “Плътност”

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на компараторна везна с обхват до 1000 g и
разделителна способност 0,1 mg ;
•
доставка на двойнотермостатирана вана с обем 80 l;
•
доставка на криостат в температерния обхват от – 10 0C до 100
0
C;

РТВ, Германия *

бюджет

450 000

PHARE 2005/6

55 000

PHARE 2005/6

160 000

бюджет

80 000

бюджет

809 000
Необходими
средства, лв.

Област “Обем”

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на компаратор с разделителна способност от 0,001 g в
обхвата до 10 kg (2008 г.);
•
доставка на компаратор с разделителна способност 0,005 g, в
обхвата до 50 kg (2009 г.);
•
доставка на компаратор с разделителна способност 1 g, в
обхвата до 600 kg (2010 г.);
•
доставка на съвременен апарат за получаване на дейонизирана
двойнодестилирана вода , резервоар и помпа (2008 г.).

1.3.

24 000

Източник на
финансиране

Източник на
финансиране

80 000

бюджет

100 000

бюджет

120 000

бюджет

40 000

бюджет

340 000
Необходими
средства, лв.

117 350

Източник на
финансиране

PHARE 2005/6
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•
доставка еталонен ареометър с най-малко скално деление
0,1 kg.m-3;
•
доставка на еталонни течности;
•
доставка на оптична система за отчитане на нивото на
потапяне;
•
доставка на многоканален съпротивителен термометър и сонди
за измерване на температурата на течността и на въздуха в камерата на
везната;
•
доставка на барометър и хигрометър за отчитане параметрите
на околната среда;
•
изработване на приспособления за окачване на еталонните
сфери и ареометрите.
•
доставка на еталонна сфера от Zerodur с диаметър 94 mm и
маса приблизително 1 kg;
•
доставка на U –виден денситометър
•
изработване на приспособления за окачване на теглилките и
сферата.

60 000

Обща сума:

177 350

1.4.

Област “Вискозитет”

Необходими
средства, лв.

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
разработване и производство на измервател на интервали за
време при определяне на вискозитета на течностите;
•
разработване на софтуер и автоматизиране на измервателната
система по отношение на отчитането и обработката на резултатите от
измерването и разработване на съответен програмен продукт;
•
разработване на софтуер и автоматизиране на процеса на
отчитане на температурата със съпротивителен термометър;
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на криостат за поддържане на градиент на
температурата в еталонната вана - 0.005 0С;
•
Разработване и производство на сертифицирани сравнителни
материали за вискозитет - доставка на подходящо оборудване (смесител за
компаудиране на компонентите на сравнителния материал) и изходни
суровини за производството им.

Обща сума:
1. 5. Област “Сила”

Източник на
финансиране

10 000

бюджет

23 470

PHARE 2005/6

15 650

PHARE 2005/6

49 120
Необходими
средства, лв.

В средносрочен план до края на 2007 г.
•
доставка на система за калибриране на сила.

бюджет

Източник на
финансиране

164 485

PHARE 2002

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на силомерна машина с директно натоварване до 5 kN.
•
доставка на прецизен усилвател с преобразувателели с обхват
до 10 kN със съответния софтуер;
•
доставка на преобразувателели с обхват до 2 МN;
•
доставка на силомерна машина с директно натоварване до
20 kN;
•
доставка на еталон за момент на сила до 20 Nm.

391 166

PHARE 2005/6

97 792
100 000

PHARE 2005/6
бюджет

700 000

бюджет

240 000

бюджет

Обща сума:

1 693 443

1.6. Област “Твърдост”

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

В средносрочен план до края на 2007 г:.
•
доставка на първичен еталон за твърдост по Super Rockwell N и
T с принадлежности
•
доставка на еталонна система за измерване на отпечатъци по
Викерс и Бринел

180 386

PHARE 2002

156 466

PHARE 2002

В дългосрочен план до края на 2010 г.
•
доставка на еталонен твърдомер Rockwell А, В, С, D, E, F, G, H, K

600 000

бюджет
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с диамантен и сферичен стоманен накрайник,
Начален товар: от 29,42 N до 98,07 N
Основен товар: от 147,1 N до 980,7 N
Неопределеност: 0,4 HR

Обща сума:

Необходими
средства, лв.

1.7. Област “Налягане и вакуум”
В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
ремонт на системата за задаване на налягане на бутален манометър модел тип 5303 S от фирмата производител Desgranges et Hout, Франция;
•
доставка на спомагателно оборудване:
Разделител “течност/въздух” с обхват до 30 Mpa;
Разделител “течност/течност” с обхват до 60 Mpa;
Предпазител–утаител с обхват до 3,5 Mpa;
Редуцир-вентил за налягане на изхода 10 МРа и филтрация на
азота 0,1 µm;
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
калибрираща система с турбомолекулярна помпа;
•
бутален манометър за абсолютно, положително и отрицателно
налягане до 7 МРа;
•
бутален манометър за абсолютно налягане до 350 kPa;
•
бутален диференциален манометър до 350 kPa и статично
налягане до 10 МРа;
•
микроманометри до 4 kPa и до 40 kPa;
•
цифров манометър до 25 MPa;
•
доставка на бутален манометър за абсолютно налягане до 1
MPa с неопределеност 0,0005 %;
•
доставка на преносим цифров еталон за абсолютно налягане с
горна граница на измерване 500 kPa и неопределеност 0,0015
%.;
•
доставка на бутален манометър с четири измервателни системи
с горни граници на измерване: 10 MPa, 20 MPa, 50 MPa и 100
MPa с неопределеност 0,005 %.

Обща сума:

2.

936 852
Източник на
финансиране

12 000

бюджет

6 000

бюджет

78 233

PHARE 2005/6

146 687
97 792

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

195 583
78 233
48 896

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

700 000

Бюджет

70 000

Бюджет

100 000

Бюджет

1 533 424

ПОДПРОГРАМА “ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ”
2.1.

Необходими
средства, лв.

Област “Постоянно напрежение”

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
доставка на еталонен делител на постоянно напрежение.

Източник на
финансиране

41 072

PHARE 2002

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
разработка и доставка на автоматизиран скенер и софтуер;
•
доставка на:
−
електронни единични мерки на постоянно напрежение - 7 бр.;
−
Келвин-Варлей делител за обхват до 100 µV;
−
нулев индикатор.
•
първичен еталон на основата на квантов ефект на Джозефсон.

9 779

PHARE 2005/6*

117 350
19 558
300 000

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
бюджет

Обща сума:

487 759

*Разработва се от български производител

2.2.

Област “Съпротивление при постоянен ток”

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на еталонно оборудване в състав от 2 мостакомпаратора, скенер, персонален компютър с инсталиран специализиран
софтуер, контролер за управление и принтер, автоматичен разширител на
обхвата до 100 А за измерване на резистори до 1 µΩ;
•
доставка на три въздушни еталонни резистора с номинална
стойност 10 kΩ;
•
доставка на маслена термостатна вана;
•
доставка на еталонни резистори с номинални стойности (1 Ω –

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

273 816

PHARE 2005/6

11 735
48 896
102 681

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
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100 T Ω) – 30 броя (по 2 бр. от номинална стойност);
•
доставка на многофункционален калибратор до 1,1 GΩ;
•
доставка на преходна мярка (10x1 kΩ).
•
осигуряване на оборудване за възпроизвеждане на квантов
ефект на Хол:
−
криогенна установка;
−
еталонни резистори.

68 454
7 823

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

80 000
68 000

бюджет
бюджет

Обща сума:

661 405

2.3.

Област “Постоянен ток”

Необходими
средства, лв.

В краткосрочен план до края на 2005 г.:
•
модернизация на съществуващия еталон.

1 000

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на калибратор на малки токове.

19 558

Обща сума:
2.4.

Област
“AC/DC
разлика,
напрежение и променлив ток”

променливо

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
модернизация на еталона на променлив ток чрез доставка на
термоелектрични преобразуватели с шунтове;
•
доставка на автоматизирана система за AC/DC разлика при
сравняване на ток;
•
доставка на AС/DC еталон за сравняване на напрежение.
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
нановолтметри (2 бр.);
•
прецизен многофункционален калибратор с усилвател до 11 А;
•
автоматичен еталон за предаване на AC/DC разлика с
автоматизиран превключвател;
•
микропотенциометър за измерване на променливи напрежения
в обхват от 2 mV до 200 mV и честотен обхват от 10 Hz до 1 MHz.
•
термоелектрични преобразуватели тип 3D - MJTC за първично
възпроизвеждане на величините променлив ток и напрежение;
•
попълване на комплекта термоелектрични преобразуватели,
тип PMJTC за пълно възпроизвеждане на скалата на променливо напрежение;
•
разработване на Т – конектор за измерване на AC/DC разлики
при малки и големи токове;
•
източник на променлив ток до 50 А и шунтове до 50 А.

Обща сума:
2.5.

Област “Капацитет и индуктивност”

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
еталонен мост за измерване на капацитет-8,5 разряда ;
•
високоточен 5,5 разряден RLC измерител;
•
еталонни мерки за индуктивност (3 броя);
•
еталонни мерки за капацитет в общ термостат (4 броя).
•
три еталонни мерки за индуктивност;
•
три еталонни мерки за капацитет.

Обща сума:
2.6.

Област
“Променливотокова
електрична
мощност и енергия (при промишлена
честота)”

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
преносим трифазен еталонен електромер;
•
трифазно товарно устройство (с фиктивен товар);

Източник на
финансиране
бюджет
PHARE 2005/6

20 558
Необходими
средства, лв

Източник на
финансиране

160 476

PHARE 2002

23 470
117 350

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

93 880

PHARE 2005/6

39 117

PHARE 2005/6

60 000
50 000

бюджет
бюджет

544 293
Необходими
средства, лв.
78
58
11
39
12
18

233
675
735
117
000
000

Източник на
финансиране
PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
бюджет
Бюджет

217 760
Необходими
средства, лв.

78 233
29 338

Източник на
финансиране

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
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•
специализиран софтуер за калибриране SSM 3000 за еталонен
компаратор тип СОМ 303-3;
•
автоматизирана система за калибриране на енергия и мощност
с точност ≤ 0,005 %;
•
цифров калибратор.

4 890

PHARE 2005/6

518 295
39 117

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

Обща сума:

669 873

2.7.

Област “Токови отношения и напрежителни
отношения при промишлена честота”

В средносрочен план до края на 2007 г. - доставка на:
•
волтметри за високо напрежение (ел. статични, сонди или
дeлители на ВН);
•
автоматизирана система за калибриране на токови и
напрежителни измервателни трансформатори;
•
програмируем електронен товар за токови трансформатори;
•
захранващ източник на ток 5000 A;
•
еталонен компаратор за токови отношения;
•
компютър и специализиран софтуер;
•
захранващ източник на високо напрежениe 100 kV;
•
еталонен високоточен електронен напрежителен делител;
•
програмируем
електронен
товар
за
напрежителни
трансформатори.

Обща сума:
2.8.

В дългосрочен план до края на 2010 г. доставка на::
•
цифров тесламетър на базата на ядрено-магнитен резонанс
(ЯМР);
•
комплект едностойностни мерки за магнитна индукция;
•
генератор на променливо магнитно поле в обхват от 30 Нz до
300 MHz;
•
цифров източник на захранване за измерване на динамични
електромагнитни характеристики.

Обща сума:
Област “Радиочестотни измервания”

97
78
136
107
19
195
136

Източник на
финансиране

бюджет

792
233
908
571
558
583
908

PHARE
PHARE
PHARE
PHARE
PHARE
PHARE
PHARE

78 233

Обща сума:

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

PHARE 2002

870 786
Източник на
финансиране

8 000

бюджет

40 000
4 000

бюджет
бюджет

20 000

бюджет

12 000

бюджет

84 000
Необходими
средства, лв.

В дългосрочен план до края на 2010 г. - доставка на:
•
високочестотен измерител на мощност и напрежение и
свръхвисокочестотен измерител на мощност и напрежение, комплектовани
със съответните преобразуватели в обхват до 18 GHz;
Осигуряването на измерванията в радио-честотната област до 30 MHz чрез
доокомплектоване на еталоните на променливо напрежение чрез доставка на:
•
модул за измерване на напрежение в честотен обхват от 10 Hz
до 30 MHz към автоматизиран еталон за трансферни измервания;
•
модул за променливо напрежение в честотен обхват от 10 Hz
до 30 MHz към прецизен многофункционален калибратор.

3.

20 000

Необходими
средства, лв.

Област “Магнитна индукция”

В средночсрочен план до края на 2007 г. доставка на:
•
сонди с вградени диамагнитни елементи към националния
първичен еталон за разширяване на обхвата.

2.9.

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

15 000

бюджет

47 000

бюджет

62 000

ПОДПРОГРАМА “ВРЕМЕ И ЧЕСТОТА”
Необходими
средства, лв.

Област “Време и честота”
В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
специализирана система за автоматичен
разпространението на националната скала за време по ефир;
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
GPS–приемник и специализиран софтуер;

контрол

Източник на
финансиране

на
4 000

бюджет

78 233

PHARE 2005/6
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•
•
•
•
•

цезиев генератор;
цезиев генератор;
GLONASS/ Galileo – приемник, + специализиран софтуер;
време измерителна система.
специализиран софтуер за пресмятане на скалата за време

Обща сума:

4.

136
136
78
14
19

908
908
233
669
558

PHARE
PHARE
PHARE
PHARE
PHARE

2005/6
2005/6
2005/6
2005/6
2005/6

468 509

ПОДПРОГРАМА “ТЕМПЕРАТУРА”
4.1.

Област “Ниски температури”

Необходими
средства, лв

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
Нискотемпературна термостатна вана с ампула за реализация
на тройна точка на живака;
•
Апарат за реализиране на тройна точка на водата с три броя
ампули.
•
Апарат за реализиране на точката на кипене на азота;
•
Апарат за реализиране на тройна точка на аргон с един брой
ампула.
•
Нискотемпературна термостатна вана (минус 60 °С до 0 °С)
•
Еталонни съпротивителни преобразуватели тип Pt100, Pt25,
калибрирани в Национален метрологичен институт;
•
Автоматизирана многоканална система със софтуер.

391 166

Обща сума:

391 166

4.2.

Област “Средни температури”

Необходими
средства, лв.

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
Апарат за реализиране на тройна точка на галий с една ампула;
•
Пещ за възпроизвеждане на реперни точки на индий, калай и
цинк;
•
Пещ за възпроизвеждане на реперни точки на алуминий, сребро
и Мед;
•
Ампули за възпроизвеждане на реперни точки на индий, калай,
цинк, алуминий, сребро и мед;
•
Високотемпературна пещ до 1200 °С;
•
Вертикална пещ за средни температури;
•
Пещ
за
отвръщане
на
еталонни
съпротивителни
и
термоелектрични преобразуватели.
•
Калибриратор с метален блок за калибриране на термодвойки с
обхват от 100 °С до 600 °С, стабилност 0,03 °С;
•
Калибриратор с метален блок за калибриране на термодвойки с
обхват от 100 °С до 1000 °С, стабилност 0,5 °С;
•
Еталон за повърхностна температура;
•
Еталонни цифрови термометри – 2 броя;
•
Еталонни платинови съпротивителни преобразуватели;
•
Еталонни термоелектрични преобразуватели;
•
Високотемпературни еталонни съпротивителни платинови
преобразуватели – 3 броя;
•
Автоматизирана многоканална система със софтуер.
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
Нулев термостат;
•
Ледогенератор;
•
Еталон за температура във въздушна среда;

Обща сума:
4.3.

Източник на
финансиране

Област “Високи температури”

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
Излъчватели тип “Черно тяло” с обхвати до 1800 °С с
изотермични блокове за термоелектрични преобразуватели;
•
Еталонен пирометър;

PHARE 2003

Източник на
финансиране

713 878

PHARE 2003

80 000

бюджет

793 878
Необходими
средства, лв

82 145
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финансиране

PHARE 2003
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.

Обща сума:
4.4.

82 145
Необходими
средства, лв

Област “Пламна температура”

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
Цифрови термометри с разделителна способност 0,01 °С към 5те уреда от еталона по метода на Кливланд;
•
Автоматизирана система със софтуер.

10 000

Обща сума:

10 000

4.5.

Област “Относителна влажност на въздуха”

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
Климатична камера за относителна влажност на въздуха от 10 %
RH до 90 % RH и температурен обхват от минус 20 °С до 70 °С;
•
Еталонен цифров хигрометър

Източник на
финансиране

бюджет

Необходими
средства, лв

Източник на
финансиране

117 350

PHARE 2003

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
Оборудване за създаване на еталон по метода на точката на
росата.

40 000

бюджет

Обща сума:

157 350

5.

ПОДПРОГРАМА “ФОТОМЕТРИЯ И РАДИОМЕТРИЯ”
5.1.

Област “Фотометрия”

Необходими
средства, лв.

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
подмяна на компютърното управление и софтуера на
националния еталон за интензитет на светлината.(2006 г.);
•
подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона на
единицата за светлинен поток. (2007 г.);
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на високоточен колориметър за определяне
корелираната цветна температура на светлоизмерителните лампи;
•
доставка на светлоизмерителни лампи за интензитет
светлината и светлинен поток.
•
доставка на високоточен яркомер;
•
доставка на V(λ) филтър.

бюджет

6 000

бюджет

88 012

PHARE 2005/6

9 779
50 000
6 000

PHARE 2005/6
бюджет
бюджет

на

165 791
Необходими
средства, лв.

Област “Радиометрия”

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона за
спектрална чувствителност на фотоприемници;.
•
подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона за
спектрално разпределение на оптично лъчение;
•
подмяна на компютърното управление и софтуера на еталона за
мощност на лазерно лъчение.
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка
на
криогенен
радиометър
със
съпътстващите
принадлежности;
•
доставка на UV радиометър;
•
доставка на стабилизирани лазерни източници;
•
доставка на високоточен измерител на лазерна мощност;
•
доставка на високоточен оптичен мултиметър.

Обща сума:
5.3.

6 000

на

Обща сума:
5.2.

Област “Оптични свойства на материалите”

Източник на
финансиране

Източник на
финансиране

6 000

бюджет

6 000

бюджет

6 000

бюджет

560
30
30
30
40

000
000
000
000
000

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

708 000
Необходими
средства, лв.
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Източник на
финансиране
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В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
доставка на високоточен UV/VIS/NIR спектрофотометър със
съпътстващите принадлежности;
•
доставка на високоточен поляриметър;
•
доставка на високоточен колориметър.
•
доставка на атласи на цветовете за текстил и хартия.

480
896
470
000

PHARE 2002
PHARE 2002
PHARE 2002
бюджет

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на филтри за спектрален коефициент на пропускане в
инфрачервената област на електромагнитния спектър;
•
доставка на високоточен рефрактометър.

5 868
90 000

PHARE 2005/6
бюджет

Обща сума:

414 714

6.

244
48
23
2

ПОДПРОГРАМА “МЕТРОЛОГИЯ В ХИМИЯТА”
6.1.

Област “Електрохимия”

Необходими
средства, лв.

В краткосрочен план до края на 2005 г.:
•
нова компютърна конфигурация и изработване на нов софтуер,
включваща автоматично отчитане на температурата за националния еталон за
pH.
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
За националния еталон за pH:
−
автоматичен титратор и софтуер;
−
криостат;
−
изготвяне и усъвършенстване на електрохимичните клетки.
•
За национален еталон за специфична електрична проводимост
на електролити
−
първична кондуктометрична клетка;
−
нова компютърна конфигурация и изработване на нов
софтуер;
−
разработване на нови типове ССМ.
•
доставка на на кулонометьр и принадлежности.

Обща сума:

282 555

6.2.

40 000

бюджет

19 558
13 691
1 956

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

117 350
90 000

PHARE 2005/6
бюджет

Необходими
средства, лв.

Област “Газова метрология”

Източник на
финансиране

Източник на
финансиране

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ОЗОН
•
доставка на:
−
фотометър за озон;
−
генератор за озон.

58 675

PHARE 2005/6

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪСТАВ НА ГАЗОВИ СМЕСИ
•
доставка на:
−
газ хроматограф/масспектрометър (GH-MS);
−
еталонни газови смеси с доказана проследимост и обявена
неопределеност;
−
спектрофотометър (NOx, SOx).

224 920

PHARE 2005/6

Обща сума:

283 595

6.3.

Област “Неорганична химия”

Необходими
средства, лв.

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
доставка на йонен хроматограф

200 000

Обща сума:

7.

Източник на
финансиране
бюджет

200 000

ПОДПРОГРАМА “АКУСТИКА И ВИБРАЦИИ”
7.1.

Тема “Звуково
среда”

налягане

във

въздушна

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

В средносрочен план - до края на 2007 г.:
•
доставка на:
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−
−
−
−
−
изкуствено ухо

еталонни микрофони LS1P/LS2P;
реципрочен калибровъчен апарат;
мултифункционален акустичен калибратор;
многофункционална компютърна система;
аудиометрична измервателна система - изкуствен мастоид/
в комплект със звукоизмерител и необходими принадлежности.

190 009

PHARE 2002

В дългосрочен план - до края на 2010 г.:
•
доставка на комплект измервателни уреди към звукозаглушена и
дифузна камери:
измервателен усилвател;
измервателен генератор;
еталонен шумоизмерител;
еталонни звукоизточници;
еталонен волтметър с компютърно управление и софтуер;
комплект еталонни микрофони за свободно звуково поле.

260 000

бюджет

Обща сума:

450 009

7.2.

Тема “Ускорение при механична вибрация”

В дългосрочен план - до края на 2010 г.:
Нискочестотен вибратор – 1 компл.
Средночестотен вибратор – 1 компл.
Високочестотен вибратор – 1 компл.
Акселерометри – 9 бр.
Съгласуващи усилватели – 4 бр.
Генератори – 1 бр
Честотомери – 2 бр.
Волтметри – 2 бр.
Калибратор за напрежение – 1 бр.
Осцилоскопи – 2 бр.
Анализатори – 2 бр.
Измерител RLC – 1 компл.
Лазерен интерферометър – 1 компл.

60
50
40
54
28
6
14
32
40
12
100
6
90

Обща сума:
7.3.

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

60
30
16
90
40
30
50
10

Обща сума:

000
000
000
000
000
000
000
000

В дългосрочен план – до края на 2010 г.:
Тахометрична уредба
комплект
с генератор, тахометрични преобразователи
и еталонни тахометри
Честотомер – 1 бр.
Осцилоскоп – 1 бр.
Еталонен скоростомер – 2 бр.

Обща сума:

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

Източник на
финансиране

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

326 000
Необходими
средства, лв.

Тема “Ъглова и линейна скорост”

Източник на
финансиране

532 000
Необходими
средства, лв.

Тема “Ударно ускорение”

В дългосрочен план – до края на 2010 г.:
Ударен калибратор – 1 компл.
Ударни акселерометри – 5 бр.
Съгласуващи усилватели – 2 бр.
Лазерен интерферометър – 1 компл.
Импулсен калибратор – 1 бр.
Генератор на ARB сигнали или ударен контролер
Анализатор – 1 бр.
Осцилоскоп – 1 бр.

7.4.

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

100 000

бюджет

6 000
6 000
40 000

бюджет
бюджет
бюджет

152 000
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8.

ПОДПРОГРАМА “ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”
8.1.

Област “Фотонна дозиметрия”

Необходими
средства, лв.

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
еталонна уредба - механичен калибровъчен стенд с висока
точност на определяне на разстоянието между източник-камера (източникдетектор) и направления по осите X и Y на носещата платформа (възможност
за преместване на йонизационата камера или детектора по осите X и Y);
•
колиматори за източници Co-60 и Cs-137 със затвор;
•
два лазера за настройка по осите X и Y;
•
две дигитални камери за наблюдение;
•
две еталонни йонизациони камери – кухинни графитови
йонизациони камери с чувствителен обем 1 cm3 ;
•
два цифрови електрометъра;
•
радиоактивни източници;
•
компютър и специализиран софтуер;
•
еталонен дозиметър с комплект от три вторични йонизациони
камери.

Източник на
финансиране

332 491

PHARE 2002

84 100

PHARE 2002

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
еталонна уредба за калибриране на дозиметри - механичен
калибровъчен стенд с възможност за определяне на разстоянието между
източник-детектор и направления по осите X и Y на носещата платформа
(възможност за преместване на дозиметъра по осите X и Y), колиматори за
източници с автоматизирано отваряне и затваряне на затвора и радиоактивни
източници; два лазера за настройка по осите X и Y, две дигитални камери за
наблюдение;
260 000

бюджет

•
еталон за рентгеново лъчение - рентгенови генератори с
обхвати от 10 kV до 100 kV и от 100 kV до 400 kV, .три вторични йонизационни
камери за рентгеново лъчение, цифров електрометър, Водни фантоми за
калибриране на йонизационни камери и индивидуални дозиметри;
•
еталон за калибриране на източници за брахитерапия по
мощност на въздушната керма – еталонна йонизационна камера от кладенчов
тип при атмосферно налягане, цифров електрометър, еталонни източници.

600 000

бюджет

80 000

бюджет

Обща сума:

1 356 591

8.2.

Област “Активност на радионуклиди”

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
система
с
газопроточни
пропорционални
детектори,
осигуряващи измерване на радиоактивни източници с различна площ и
различни радионуклиди и еталонни широкоплощни алфа -(Am-241) и бета-( C14, Sr-90+Y-90, Tl-204) източници на твърди подложки, които се препоръчват
от международните стандарти ;
•
еталонни обемни източници геометрии “Marinelli” 1000,“Marinelli”
450 и геометрия, цилиндър 50 cm3 с плътности от 0.2 до 2 g/cm3 и еталонни
точкови източници за гама- спектрометрични измервания: I-129, Ba-133,Y88,Fe-55, Cd-109, Am-241,Cs-137,Co-60,Co-57, Zn-65, Eu-152;
•
еталонни широкоплощни
бета-(Co-60, Cs-137, Pm-147)
източници на твърди подложки, които се препоръчват от международните
стандарти ;
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
еталонна 4 πγ йонизационна камера под високо налягане от
кладенчов тип и еталонни радиоактивни източници (Tc-99m, I-131, Ga-76, Tl204) за калибриране на йонизационни камери, използвани в медицината;
•
еталонен радиометър за измерване на обемна активност на
радон, еталонен радиоактивен източник Ra-226 и източник на Rn-222,
създаден чрез проходящ въздушен поток през високоеманиращ радиев
източник.

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

227 796

PHARE 2002

33 249

PHARE 2002

40 000

бюджет

27 382

PHARE 2005/6

88 012

PHARE 2005/6
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Обща сума:
8.3.

Област “Неутронни измервания”

416 439
Необходими
средства, лв.

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
еталонен радиометър-дозиметър и нови еталонни източници AmBe (америций-берилий) и Cf-252 (калифорний).

29 338

Обща сума:

29 338

9.

Източник на
финансиране

PHARE 2005/6

ПОДПРОГРАМА “ДЪЛЖИНА”

9.1.

Област “Светлинни източници за практическа
реализация на дефиницията на метъра”
В краткосрочен план до края на 2005 г.:
•
спектроанализатор с аксесоари, термометър със сонда и
спомагателно оборудване и система за сравняване и предаване на единицата
за дължина;
•
специализирани софтуери.
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
честотно-стабилизиран He-Ne/127J2 лазер с дължина на вълната
λ = 633 nm;
•
честотно-стабилизирани He-Ne лазери с дължина на вълната λ =
633 nm - 2 бр.;
•
честотно стабилизиран лазер (аргонов) с д-на на вълната λ =
532 nm;
•
честотно стабилизиран лазер с дължина на вълната λ = 450 nm;
•
система за следене на температура, относителна влажност и
атмосферно налягане.

*Програма за двустранно сътрудничество

Обща сума:

Необходими
средства, лв.

12 000

PTB,
Германия*
PTB,
Германия*

136 908

PHARE 2005/6

195 583

PHARE 2005/6

100 000
100 000

бюджет
бюджет

10 000

бюджет

38 000

592 491.
Необходими
средства, лв.

9.2. Област “Линейни размери”
В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
инсталиране на еталона за дължина (дарен от PTB 2000 г.).
В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
еталонни краищни мерки за дължина с обхвати от 0,3 до 100 mm
клас 00 и от 200 mm до 1000 mm, кл.0 и кл.К;
•
дължиномерна машина;
•
усъвършенстване на еталона за дължина до 100 mm (тип
Кьостерс);
•
сензори за измерване на температурата на метала два броя и на
въздуха един комбиниран за налягане и относителна влажност за еталона за
измерване на щрихови мерки до 100 m;
•
система за следене на температура, относителна влажност и
атмосферно налягане.

Обща сума:
9.3.Област “Ъгъл”

Източник на
финансиране

4 000

бюджет

136 908
234 700

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

30 000

бюджет

18 000

бюджет

10 000

бюджет

433 608
Необходими
средства, лв.

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
усъвършенстване на еталона за равнинен ъгъл;

Източник на
финансиране

Източник на
финансиране

30 000

бюджет

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
въртяща се index маса за еталона за равнинен ъгъл;
•
лазерна интерферометрична система.
•
система за следене на температура, относителна влажност и
атмосферно налягане.

29 338
97 792

PHARE 2005/6
PHARE 2005/6

10 000

бюджет

Обща сума:

167 130
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9.4.Област “Отклонение от форма”

Необходими
средства, лв.

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
еталон за измерване отклонение от формата.

244 480

Обща сума:

Източник на
финансиране
PHARE 2005/6

244 480

10. ПОДПРОГРАМА “РАЗХОД НА ФЛУИДИ”
10.1. Област “Разход на вода
вискозитет, близък до водата”

и

течности

с

В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
доставка на отклоняващи устройства;
•
доставка на честотни генератори;
•
доставка на трансферни еталони.

Необходими
средства, лв.

200 000

Обща сума:
10.2. Област “Разход на течности, различни от
водата”
В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
доставка на еталонно оборудване за измерване на разход на
течности, различни от вода.

Източник на
финансиране

бюджет

200 000
Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

2 082 960

PHARE 2003

В дългосрочен план до края на 2010 г.:
•
автоматизиране на еталона чрез разработване на съвременен
софтуер, честотно регулиране на помпите;
•
доставка на денситометър;
•
доставка на трансферни еталони.

200 000

бюджет

Обща сума:

2 282 960
Необходими
средства, лв.

10.3. Област “Разход на газ”
В средносрочен план до края на 2007 г.:
•
доставка на трансферни еталони.

120 000

Обща сума:

В дългосрочен план до края на 2008 г.:
•
Специализиран метрологичен софтуер и компютри
1 013 694

Обща сума:

бюджет

120 000

Необходими
средства, лв.

Специализан софтуер към Подпрограми 1-9

Източник на
финансиране

Източник на
финансиране

PHARE
2005/2006

1 013 694

11. ПОДПРОГРАМА “НОВ МЕТРОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС”
Изграждане на нов метрологичен комплекс
Дейност
•
Проектни проучвания, изготвяне на ПУП,
технически задания и всичко до виза за проектиране
на нов метрологичен комплекс
•
Работен проект по всички части за сгради
и инсталации на нов метрологичен комплекс

Срок

Необходими
средства, лв.

Източник на
финансиране

2004 г.

60 000

бюджет

2005 г.

560 000

бюджет
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•
Етап първи от строителството - цялостно
изпълнение на:
- реконструкция на съществуващата сграда №1;
- надстройка и реконструкция на гаражни клетки;
- изграждане на подземна част на лаборатории за
йонизиращи лъчения.
Сума:
•
Етап втори от строителството:
- изграждане на нова сграда за лаборатории за
измерване на “Сила”, “Твърдост”, “Налягане”,
“Вибрации”;
- изграждане на нова сграда за лаборатории за
измерване на “Електрична енергия мощност, големи
токове и високи напрежения”;
- окончателно завършване на целия комплекс.

2006 г. - 2007 г.
2005 г. – 2007 г.

5 440 000
6 000 000

бюджет
бюджет

2008 г. - 2009 г.

5 680 000

бюджет

Обща сума:

11 740 000

12. ПОДПРОГРАМА “ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ”
Дейност

Необходими
средства, лв.

Срок

•
Защита на дисертация и придобиване на
научна степен “доктор” – 7 служители
•
Специализация в чужбина в области от
интерес за развитието на измерванията в Р България

2006
2010
2006
2010

г. г.
г. –
г.

Обща сума:

20 000

бюджет

180 000
200 000

бюджет

Обобщената финансова рамка по периоди и
финансиране е представена в таблицата, дадена по-долу:
Период
до 2007 г.

Източник на
финансиране

източници

на

НЕ*

НМК**

НЕ

НМК

НЕ

НМК

Обща сума
за периода
2004-2010 г.,
лева

74 000

-

-

-

-

-

74 000

PHARE 2002

-

-

2 738 162

-

-

-

PHARE 2003

-

-

3 387 498

-

-

-

PHARE 2005/6

-

-

-

-

6 845 405

-

БЮДЖЕТ

41 000

620 000

606 000

Общо за периода,
лева

115 000 620 000 6 731 660 5 440 000 14 785 405 5 680 000
735 000
12 171 660
20 465 405

Източник на
финансиране
PTB, Германия

до 2005 г.

*НЕ - национални еталони

до 2010 г.

12 971 065

5 440 000 7 940 000 5 680 000

20 327 000
33 372 005

**НМК - нов метрологичен комплекс

Средствата по програми PHARE 2002 (Проект BG 0201.12,
Подпроект 6) и PHARE 2003 (Проект BG 2003/004-937.02.01, Компонент 2 и
Компонент 4) са осигурени в бюджета на “Национален фонд” към
Министерството на финансите.
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Предложението на проект “По-нататъшно развитие на националната
система за оценяване на съответствието и метрологичната инфраструктура”
на програма PHARE 2005/2006 е представено по време на програмна мисия
PHARE 2004/2006 през 2004 г. Като резултат от разглеждането му, проектът
е оценен като необходим, с препоръка да бъде включен за разглеждане във
Финансов меморандум 2005. Планирано е той да бъде представен на
Европейската комисия за одобрение по финансов меморандум на PHARE
2005 - част втора. В Компонент 1, Договор 2 е залегнало включеното в
Дългосрочната програма оборудване и специализиран софтуер по този
проект. Финансовите средства по проекта ще бъдат включени в бюджета на
“Национален фонд” към Министерството на финансите след подписване на
Финансов меморандум 2005 - част втора. За изчисляване на
равностойността на евро в лева е използван фиксираният от БНБ курс 1
евро равно на 1,95583 лв. Сумите са закръглени до 1 лв.
Предвидените 74 000 лева по програми за двустранно сътрудничество
по междуправителствени споразумения са залегнали в “План за техническо
сътрудничество между Physikalisch – Тechnische Bundesanstalt (Германия) и
Държавната агенция за метрология и технически надзор за периода 2003 –
2005 г.”.
Финансовите средства за строителството на новия метрологичен
комплекс и за оборудване, произвеждано изключително в страни, които не
са членки на ЕС – САЩ, Канада, Швейцария в размер на 20 327 000 лева,
ще бъдат осигурени в рамките на определения бюджет на Министерството
на икономиката.
За финансовата 2004 г. необходимите средства по Дългосрочната
програмата са в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на
икономиката, респективно на Държавната агенция за метрология и
технически надзор. За следващите етапи на изпълнение на програмата
средствата следва да бъдат предвидени и осигурени в рамките на
определения бюджет на Министерство на икономиката за съответната
бюджетна година.
Средствата, предвидени в Дългосрочната програма ще осигурят:
А/ усъвършенстването на съществуващите и създаването на нови
национални еталони, които да са:
9
със задоволителна степен на еквивалентност и сравними с
националните еталони на други държави,
9
на съвременно техническо ниво и с нужната за българската
индустрия точност,
9
предпоставка за признаване на измерванията, извършвани в
страната
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Б/ изграждане на нов метрологичен комплекс с подходящи условия за
националните еталонни лаборатории;
В/ създаване на потенциал от висококвалифицирани специалисти с
научни и професионални умения, съответстващи на европейската
метрологична теория и практика.
Реализирането на Дългосрочната програма за развитие на
националните еталони на Република България ще създаде техническа
основа за ефективна и конкурентноспособна метрологична инфраструктура,
ще допринесе за интегрирането й към системата на измерване на
Европейския съюз.
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СПИСЪК НА АБРЕВИАТУРИТЕ
BIPM Bureau International des Poids et Mesures - Международно бюро
за мерки и теглилки
CGPM - Conférence Générale des Poids et Mesures - Генералната
конференция по мерки и теглилки
CIPM - Comite International des Poids et Mesures - Международен
комитет по мерки и теглилки
СМ – сравнителни материали
СМС - calibration and measurement capabilities (възможностите за
измерване и калибриране на националните еталонни лаборатории)
СООМЕТ - Регионална организация за евро-азиатско сътрудничество
ССМ - сертифицирани сравнителни материали
СТО - Световната търговска организация
EUROMET – Europian Collaboration in Measurement Standards
ISO – International Organisation for Standardization
LTSOP - Long Term Strategic Orientation Plan
МАА - Споразумение за взаимно признаване на оценяването на типа
на средства за измерване
MID – директива на ЕС за средствата за измерване
MRA - Mutual Recognition Agreement - Споразумение за взаимно
признаване на националните еталони и на сертификатите от калибриране и
измерване “Arrangement de reconnaissance mutuel des étalons nationaux des
mesure et des certificats d'étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires
nationaux de métrologie”
MTSP - Middle Term Strategy Planning
НМИ – национален метрологичен институт
OIML – International Organisation for Legal Metrology - Международна
организация по законова метрология
РТВ – Physikalisch-Technishe Bundesanstalt
SI - Международна система единици
WELMEC – Организация за европейско сътрудничество в законовата
метрология
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ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Еталон – мярка, измервателен уред, сравнителен материал или
измервателна система, предназначени за определяне, възпроизвеждане,
реализация или съхраняване на единица на една или повече стойности на
величина, която служи като изходна.
Национален еталон – еталон, признат с правителствено решение
да служи в страната като основа за определяне на стойностите на други
еталони на съответната величина
Международен еталон - еталон, признат с международна спогодба
да служи за международна основа за определяне на стойностите на други
еталони на единицата на съответната величина
Точност на измерване – степен на съвпадане на резултат от
измерване с истинската стойност на измерваната величина
Калибриране – съвкупност от действия, които при определени
условия установяват зависимостта между стойностите на величината,
показани от измервателен уред, измервателна система или стойностите,
представени от мярка или сравнителен материал и съответните стойности,
реализирани от еталоните.
Сертифициран сравнителен материал (ССМ) – материал или
вещество, придружено със сертификат, с достатъчна хомогенност на една
или повече характеристики, чиито стойности са добре установени и
сертифицирани по определена процедура, установяваща проследимостта
към единицата, с която се изразява стойностите на всяка характеристика,
като всяка сертифицирана стойност се придружава от неопределеност
спосочена доверителна вероятност.
Измерване – съвкупност от действия, които имат за цел да се
определи една стойност на дадена величина
Метрология - наука за измерванията
Забележка. Метрологията включва всички теоретически и практически аспекти, които се отнасят до
измерванията, каквато и да е тяхната неопределеност и във всички области на науката и техниката, в които те
възникват.

Първичен еталон – еталон, посочен или признат като еталон с найвисоки метрологични качества, чиято стойност се приема без сравняване с
други еталони на същата величина.
Величина (измерима) – свойство на явление, тяло или вещество,
което може да бъде различено качествено и определено количествено
Резултат от измерване – стойност на измерваната величина,
получен чрез измерване.
Международна система единици SI – кохерентна система
единици, приета и препоръчана от Генералната конференция по мерки и
теглилки (CGPM)
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Проследимост – свойство на резултат от измерване или стойност на
еталон, които могат да бъдат свързани с установени еталони, обикновено
международни или национални, чрез непрекъсната верига от сравнения,
които имат обявени неопределености.
Неопределеност на измерване – параметър, свързан с резултата
от измерване, който характеризира дисперсията на стойностите, които
могат да бъдат приписани на измерваната величина
Единица; измервателна единица – конкретна величина,
определена и приета със спогодба, с която се сравняват другивеличини от
същия вид, за да се изразят техните големини по отношение на тази
величина.
Стойност (на величина) – големина на дадена величина,
обикновено изразявана като произведение на измервателната единица и
число
Степен на еквивалентност на еталон – степента, до която
стойността на еталона се доближава до сравняваната стойност при
ключовото сравнение.
Сравнение – съвкупност от дейности, провеждани с цел проверка на
основни техники и методи в определна област на измерване, както и
определяне на изходна стойност на сравняваната величината.
Възможности за калибриране и измерване – най-високото ниво
на калибриране или измерване, обикновено предлагани на клиентите,
изразено спрямо ниво на доверителен интервал 95 %, наричано понякога
най-добра възможност за измерване.
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
MTSP - Middle Term Strategy Planning - програма PHARE, проект BG
0003.02.02, TA for metrology in Bulgaria
LTSOP - Long Term Strategic Orientation Plan - програма PHARE, проект BG
0003.02.02, TA for metrology in Bulgaria
MRA - Mutual Recognition Agreement - Споразумение за взаимно признаване
на националните еталони и на сертификатите от калибриране и
измерване
CGPM - Conférence Générale des Poids et Mesures - Генералната конференция
по мерки и теглилки
БДС ЕN ISO/IEC 17 025 “Общи изисквания относно компетентността на
лабораториите за изпитване и калибриране” май, 2001
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