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П О К А Н А

за участие в изпитване за пригодност на лаборатории, извършващи елементен 
анализ на стомана чрез недеструктивни методи

Код на изпитването за пригодност
BIM-CHM-steel-2023-Ol

Наименование на изпитването за пригодност
Елементен анализ на стомана чрез недеструктивни методи

Цел на изпитването за пригодност

Целта на изпитването за пригодност (РТ) е да се докаже компетентността на 
лабораториите за изпитване и органите за контрол при извършване на елементен анализ 
на стомана чрез недеструктивни методи като се сравнят резултатите от измерване на 
участниците с референтните стойности и се анализират и стойностите на неопределеност, 
получени от участниците.

Лице за контакти 

Координатор РТ
маг. инж. Дарина Великова, ГД НЦМ

Адрес: 1797 София, бул. „Д-р Г. М. Димитров" 52 Б
Тел: 02 9702 763, GSM: 0878 290 078

e-mail: d.velikova@bim.government.bg

Ръководител РТ

д-р Боряна Колева - ГД НЦМ, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения" (ХИЙЛ)

При наличие на въпроси участниците се обръщат към координатора РТ по електронната 
поща.

Информация за обекта, който ще се измерва

Обектът на РТ е сертифициран референтен материал (CRM), представляващ диск от 
нисколегирана стомана с приблизителни размери 38 mm диаметър и 19 mm дебелина. 
Масовата част на определяемите елементи е сертифицирана от производителя на 
референтния материал.

Точки на измерване

Изпитването за пригодност ще се извърши в следните обхвати на масовата част (%) на 
химичните елементи:

Този документ е собственост на БИМ, ГД НЦМ. Всяко позоваване, разгласяване и публикуване се разрешава
единствено с писмено съгласие на собственика.
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Химичен елемент
Обхват, масова част, %
Нисколегирана стомана

Алуминий (AI) 0,01 - 0,05
Арсен (As) 0,001 - 0,005
Ванадий (V) 0,001 - 0,005
Волфрам (W) 0,001 - 0,005
Въглерод (С) 0,1 - 0,5
Калай (Sn) 0,005 -0,01
Кобалт (Со) 0,005 - 0,01
Манган (Мп) 0

 
сп 1 о

Мед (Си) 0,1 - 0,5
Молибден (Мо) 0,1 -0,5

Никел (Ni) 1,0 - 2,0
Силиций (Si) 0,1 - 0,5

Сяра (S) 0,01 - 0,05
Титан (Ti) 0,001 - 0,005
Фосфор (Р) 0,01 - 0,05

Хром (Сг) 0,5 - 1,0

Участниците могат да изберат да представят резултати само за някои елементи, като това 
няма да промени таксата за участие.

Референтна лаборатория

Референтна лаборатория е лабораторията към сектор София „Химични измервания" на 
отдел ХИЙЛ, ГД НЦМ, БИМ.

Референтните стойности и тяхната неопределеност, както и данни за стабилността и 
хомогенността на обекта на РТ, са посочени в сертификата на CRM и гарантирани от 
производителя. Референтните стойности са проследими до Международната система 
единици (SI).

Очакван брой на участниците: минимален: 3, максимален: 10 

Такса за участие: 530 лв. (петстотин и тридесет лева)

Технически протокол за изпитването за пригодност

Изпитването за пригодност се провежда в съответствие с изискванията на Техническия 
протокол, който се разпространява до всички участници преди началото на РТ.

Измерванията ще се извършват последователно, по предварително съгласуван с 
участниците график.

Всеки участник разполага с 5 работни дни (включително времето за транспортиране на 
обекта на РТ) за извършване на измерванията.

Резултатите се изпращат по електронен път в съответствие с изискванията на 
Техническия протокол.

При неспазване на посочения в Техническия протокол срок, участникът отпада от 
изпитването за пригодност.

Транспортиране на обекта на изпитването за пригодност

Участниците ще получат обекта на РТ от координатора РТ по предварително съгласуван 
график. При желание от страна на участника, обектът може да се изпрати по куриер. В този 
случай разходите са за сметка на участника.
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Оценяване на резултатите

За оценяване на изпълнението на участниците ще се използват оценките z и ф които се 
изчисляват съгласно БДС EN ISO/IEC 17043:2010, Приложение В, т. В 3.1.3, съответно 
подточка „с" и ,,d".

Акредитация
Организацията на изпитването за пригодност е в съответствие с изискванията на БДС EN 

ISO/IEC 17043:2010.

Декларация за конфиденциалност

БИМ, ГД НЦМ ще съхранява строго конфиденциално всички данни за резултатите от 
изпитването за пригодност на всеки участник, идентифицирани чрез индивидуален код.

Време за провеждане:
 ̂ регистрация до 07.04.2023 г.;

У начало на изпитването за пригодност: 24.04.2023 г.

Условия:

• таксите за участие се внасят до началото на изпитването за пригодност;
• транспортирането на обекта на изпитване за пригодност се осигурява от участниците;

•участниците могат да възразяват срещу оценяването на техните резултати.
Възражения, коментари или препоръки се подават писмено в свободна форма до 
координатора РТ в рамките на 5 работни дни от получаване на предварителния доклад. В 
срок от 10 работни дни, чрез координатора РТ, участникът получава отговор по подаденото 
възражение, коментар или препоръка.

Изготвил: ^ Дата: ? , .f  ‘

д-р Боряна Колева 
Ръководител РТ

Съгласувал: о

инж. хим. Росица Чипанова 
Контролиращ РТ

1
Одобрил:

инж. Владимир Диков 
Управляващ РТ

Дата: // , 03.

Дата: iMT. :.№£}.!г
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