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Резюме: Органолептичните методи са известни от дълбока древност, но техните приложения в 
машиностроенето са недостатъчно изследвани. За да се потвърди тяхната адекватност е предложена методика 
за валидиране, основана на международни стандарти и „добри практики”.
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1. увод
В ранния период на човешкото общество 

органолептичният метод е бил единственият, 
използван за оценка на качеството както на 
хранителни, така и на други продукти. С 
развитието на материалния свят се засилва 
обективизацията при оценяване на показателите 
на качеството и започват да се използват все 
по-усложняващи се уреди и реактиви, като 
постепенно се стига до техническия метод за 
оценка на качеството.

 Съвременните тенденции налагат не само 
контрол на качеството, но и неговото управление. 
Стандартите от серията ISO 9000 се утвърдиха в 
последните 25 години като надежден източник 
на методи за непрекъснато подобряване на 
качеството. Валидирането на процеси осигурява 
гаранция, че не само при скъпоструващ контрол 
или дори и при липса на такъв изискванията ще 
бъдат спазени. Именно това е необходимо при 
органолептичните методи, за да има доверие в 
получените резултати от изследванията.  

2. Изложение
Органолептичните методи се прилагат в 

редица икономически области като хранително-
вкусова, лека и тежка промишлености. 

При някои продукти от метал особено значение 
за стоковедната практика има и органолептичната 
им оценка. Органолептично могат да се определят 
и различните несъответствия, по-важни от които 
са: порьозност, пукнатини, ликвация, газови 
мехури, накъсване, неметални включвания, 
драскотини, ивична структура и др. 

Някои известни приложения на орга- 
нолептичните методи в машиностроенето 
включват:

-  изпълнение на заваръчни, ковашки, 
термообработващи и др. операции, при които 
операторът оценява и при необходимост 
коригира извършеното от него; 

-  оценяване на съответствие по конкретен 
критерий върху установка на работното 
място, като в случая оценяването се 
извършва без да се елиминира влиянието 
на заобикалящата среда;

-  извършване на органолептичен анализ в 
лабораторни условия при наличие и следване 
на определени техники, последователност и 
условия, често регламентирани с нормативен 
документ[5].

Третият вариант е приложен при осъщест- 
вяване на настоящото изследване, при което 
е проведено органолептично оценяване на 
температурата на пробни тела.

За валидиране на използвания метод е 
необходимо да се направи сравнителен анализ на 
известните стандартни методи за валидиране.

Първоначално валидирането е представено 
като изискване във версията на международния 
стандарт ISO 9001 от 2000г. Важността на 
валидирането е препотвърдена и в новата актуална 
версия на стандарта от 2008г. [2]. Валидирането 
присъства и в черновата на същия стандарт 
(Draft International Standard), която се очаква да 
бъде публикувана като международен стандарт 
през 2015г. [6]. Тъй като той е универсален и 
служи за изграждане на документирана система 
за управление на процесите, след официалното 
му издаване стандартът постепенно се налага в 
много организации, поставен е като изисквания за 
сключване на договори, участие в проекти и т.н.

Сред предимствата на валидирането са:



526

- доказване на способността на процесите за 
постигане на планираното качество;

- документиране и проследяване на изпъл- 
нението на процесите, получаването на 
характеристики на продукта, използването 
на технически средства и средства за 
измерване;

- одобряване на квалификацията на персонала;
- одобряване на нови и нестандартни методи 

и др.
Гореспоменатите преимущества са прило- 

жими за произволни организации и промиш- 
лености, включително и за приложението на орга- 
нолептичните методи за контрол в маши- 
ностроенето. 

Като естествено продължение на тази  
тенденция, валидирането става част от изисква- 
нията и на други международни стандарти, като:

- БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Общи изиск- 
вания относно компетентността на лабора- 
ториите за изпитване и калибриране [3];

- ISO/TS 16949:2009 Конкретни изисквания 
за прилагането на ISO 9001:2008 в автомо- 
билостроенето [4].

Съгласно международният стандарт  
EN ISO/IEC 17025, валидирането е „пот- 
върждаване чрез изследване и предоставяне 
на обективни доказателства, че отделните 
изисквания за определено предвидено използване 
са изпълнени”. При изработване на процедурите 
и инструкциите на лабораторията, които влияят 
върху резултатите от органолептичен контрол, те 
трябва да се валидират. 

За целта е необходимо да се провери не само до 
колко успешно функционира процеса в нормални 
условия. Важно е да се изследва влиянието на 
фактори като: работната среда (температура, 
влажност, запрашеност), промени на настройките 
и други фактори, които зависят от операторите, 
особености на прилаганият органолептичен 
метод и др. Конкретно в случая на валидиране на 
процесите в лаборатории трябва да се извърши и 
оценка на повторяемостта и възпроизводимостта 
(Repeatability & Reproducibility), тъй като част от 
наблюдаваната неопределеност на измерванията 
се дължи и на естествената статистическа 
вариация на процеса. 

Някои промишлености изискват задължи- 
телно валидиране на процесите, като неразделна 
част от тяхното управление. Също така поня- 
кога изискванията са толкова сериозни, че е 
необходимо оборудването да работи на границите 
на неговите възможности за да се гарантира, че 

при настъпване на отказ няма да бъдат причинени 
никакви щети на персонала, материалите и 
инфраструктурата.

Това най-ясно личи в изискванията от  
ISO/TS 16949, според които валидирането се 
изисква за всички процеси, извършвани от 
организацията, без изключение. Дори водещи 
фирми в автомобилостроенето прилагат органо- 
лептични методи за контрол при оценяване на 
съответствия на повърхности, покрития, взаимно 
разположение на повърхнини и др.

Независимо от избора на стандарт за основа 
на валидиране, конкретни и реални резултати 
могат да се постигнат само при адаптиране 
на стандартите към специфичния контекст за 
дадената индустрия при заимстване на опит от 
водещи организации на световно равнище и 
прилагане на т.нар. „добри практики”.

Описание на експерименталното 
изследване
За целта на изследването е предложен 

планиран експеримент, при който се измерва 
температурата на нагрявани в пещ детайли от 
стомана ШХ 15 с размери Ø40mm и L=10mm. 
В пещта се поставят по три пробни тела, които 
се нагряват едновременно до една и съща 
температура. Тя се определя органолептично по 
цвета на нагретите детайли. Трима оценяващи 
определят чрез визуалните си сензорни 
анализатори цвета на метала и го съпоставят с 
цветовете, приложени в еталонна таблица. Тя 
съдържа информация за съответствието между 
цвета на нагрявания детайл, вербалното му 
описание и обхватът на температурата на обекта.

 
 

Фиг.1. Резултати от контрол на температурата, °С

Потвърждаването на резултатите от визуалния 
органолептичен метод се извършва с две 
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измервателни средства (СИ). Първото СИ е 
термодвойката на пещта, в която се нагряват 
детайлите, а второто е лазерен късофокусен 
пирометър с точност ±1% за целия обхват на 
измерване. Резултатите от проведения контрол 
са представени на фиг. 1.

валидиране на органолептичен метод за 
измерване на температурата
За потвърждаване на резултатите, получени 

чрез нестандартни методи за контрол, ISO 9001 
в клауза 8.5.2 изисква „валидирането да докаже 
пригодността на тези процеси за постигане 
на планираните резултати“. Ако за планирани 
резултати се приемат резултатите от измерването 
на температурата с пирометър, то основните 
статистически характеристики, оценяващи 
средната стойност и разсейването на резултатите 
от измерването показват, че в три от обхватите 
на температурите органолептичното измерване 
представя по-ниски стойности в сравнение с 
измерването с лазерен пирометър. Единственият 
случай, в който тази тенденция се нарушава, е в 
долната гранична област на цветовата скала, при 
която е трудно различим нюансът на вишневия 
цвят. 

Може да се обобщи, че средната разлика между 
стойността на температурата при органолептично 
измерване и измерването с пирометър е 18,4°С. 
При среден размах от 50°С при цветовата скала, 
средният размах на стойностите, отчетени с 
пирометъра е 26,2°С, т.е. с приблизително два 
пъти по-малък. Тези стойности показват, че 
органолептичният контрол може да се ползва с 
достатъчна за практически нужди точност при 
температури, различни от тези, при които се 
осъществяват фазови превръщания.

От гледна точка на документиране на 
валидирането е необходимо да се създадат 
предписания за тези процеси като:

-  критерии за преглед и одобряване на 
процесите;

- одобряване на техническите средства и 
квалификацията на персонала;

- използване на конкретни методи и про- 
цедури и

- изисквания за записите.
Изискванията към процеса на органо- 

лептично измерване могат да се представят за 
следните фази:

- планиране: детайли (брой, размери, мате- 
риал), пещ (обем, система за контрол на темпера- 
турата), оценител (квалификация и годност по 

отношение на биоконстанти), разположение 
на детайлите в пещта, метод (на контрол на 
температурата, на нагряване на детайлите) 
условия на работната среда (осветеност 50lx, 
температура на околната среда 23°С, липса на 
задименост) и др. В началото на изследването 
се извършва измерване на температурата на 
детайлите с пирометър с цел „калибриране“ на 
сетивата на оценителя.

- извършване на органолептичен кон- 
трол (ОК). Методите и процедурите при органо- 
лептично измерване на температура могат 
накратко да се обобщят по следния начин: след 
нагряване на детайлите в пещта до зададената 
температура се отваря вратата на пещта, наблю- 
дава се цвета и се сравнява с цветовата таблица. 
От оценителите се изисква да се записва вербал- 
ното описание на наблюдавания цвят и съот- 
ветстващата му температура. 

- сравнение с критерии за преглед и одобря- 
ване на извършения ОИ: записаните резултатите 
от ОИ се сравняват с планираните по тяхната 
средна стойност и разсейване.

- действия за подобрение на процеса: при 
незадоволителни резултати или при значителни 
отклонения, в зависимост от причината за тях, 
могат да се предприемат следните действия: 
повтаряне на ОИ, контролно измерване с пиро- 
метър, почивка, възстановяване на способ- 
ността на оценителя да възприема информация 
от сетивата си (лечение) или смяна на оценителя.

Одобряване на техническите средства 
Те могат да бъдат средства за измерване на 
температурата (в случая пирометри), които е 
необходимо да бъдат проверени и калибрирани, 
а също така и оценителя и неговите сетива. 
Особеност на ОИ е, че оценителят се явява 
едновременно и изпълнител на измерването, и 
средство за измерване.  

„Човешката страна“ на оценителя попада 
в изискванията за квалификация, която се 
разглежда в ISO 9000 [1] като „доказани лични 
качества и доказана способност за прилагане 
на знания и умения“. Препоръчва се оценителят 
да е преминал тригодишен период на работа 
под наблюдение от наставник, с атестиране 
на всеки месец. В зависимост от конкретния 
случай атестирането може да се провежда и 
ежеседмично.

При условие, че оценителят се разглежда 
като „техническо средство за наблюдение и 
измерване“, то неговата способност се доказва 
чрез медицински прегледи при постъпване на 
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работа, периодично (на тримесечие) или при 
настъпване на неблагоприятни събития, които 
влошават личните им биоконстанти.

3. Анализ на резултатите
Резултатите от направените експериментални 

изследвания показват, че за целите на сравнение 
на техническите средства за измерване на 
температура е важно да се конкретизират 
условията и методите на провеждане на измер- 
ването. Необходимо е пещта да се подгрее от 
3 до 4 часа преди измерване на температурата, 
за да се темперира термодвойката. Трябва да 
се отчете и известната инертност в работата на 
термодвойката, която отчита стойности с разлика 
между 10-15°С при нагряване или охлаждане. 
Ефектът на понижаване на температурата се 
усилва от отваряне на вратата на пещта при 
наблюдение и заснемане на цвета на нагретите 
детайли. Друг влияещ фактор е разстоянието 
между термодвойката и детайлите, което в 
дадения случай е в граници до 50mm; 

Резултатите от измерването на температурата 
с лазерен пирометър се влияят от неговите 
характеристики,  окиси, температура на огнеупо- 
рите и на детайлите. За намаляване на неопре- 
делеността на резултата се препоръчва детайлите 
предварително да се оксидират. За осигуряване 
на правилно фокусиране трябва да се отчете и 
влиянието на разстоянието между пирометъра 
и детайлите.

При органолептичното измерване се отстра- 
няват някои от недостатъците на техническите 
средства за измерване. Основните му предимства 
при измерването на температурата са: бързина на 
измерване и едновременно измерване на няколко 
детайла. Трябва да се подхожда с внимание към 
резултатите от измерването на температури в 
гранични стойности на интервалите от цветната 
скала или близки до фазови превръщания в 
материала. Сред основните недостатъци на 
този вид измерване е продължителното време, 
необходимо за достигане на квалификация, 
която позволява на оценителите да работят 
самостоятелно и сравнително бързото им „амор- 
тизиране“, водещо до влошаване на тяхната 
пригодност и понижаване на мотивацията им.

4. Изводи
В резултат на проведеното експериментално 

изследване могат да се формулират следните 
изводи:

- при измерване на температури, които не са 
гранични стойности в цветовата таблица 
(определени температурни стойности съот- 
ветстват на два цвята) органолептичното 
измерване може да се прилага като успешна 
алтернатива на традиционните средства за 
измерване;

- оценителите трябва да притежават нужната 
квалификация и биоконстанти, като непре- 
къснато доказват своята пригодност чрез 
периодично атестиране;

- за проверка на органолептичното измерване 
на температура могат да се използват 
пирометри или други технически средства 
на измерване, притежаващи необходимата 
точност.
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Abstract: The organoleptic methods are known since ancient times but their applications in manufacturing 
are not researched sufficiently. In order to prove their adequacy a new method for validation is proposed based on 
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