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Резюме: Едно от известните приложения на органолептичните методи е измерването на температура
при термообработване. Това приложение е използвано в миналото и липсват конкретни и обективни данни
за неговите възможности, ограничения и условия на прилагане.
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1. Увод
Това е един переспективен и алтернативен на
традиционните методи за измерване – органолептичният е резултат на процеси възникнали като
съпътстващи и непрекъснати още с началото на
човечеството. Той има безспорни предимства,
но е съпроводен с редица проблеми, грешки,
неопределености, неясноти и несъответствия.
Казаното води до извода, че качествените
и количествени показатели са представителни
тогава когато са метрологично проследими,
измерими и повторяеми.

2. Изложение
С увеличаването на изискванията към качеството на изделията, техния асортимент,
количествени показатели и производствени специфики се засилва влиянието на стандартизацията в различните области. Същевременно се
прилагат множество субективни критерии и
индивидуални виждания, което поражда редица
проблеми и производствени неясноти. Това води
до използването на размити, неточни, трудно
повторяеми, определими и възпроизводими
критерии и оценки за качество. Методите,
техниките, процедурите и стандартите прилагани
в редица области позволяват да бъдат адаптирани
за редица сфери от машиностроенето. Това
поражда необходимостта от прилагането на известния принцип на стандартизация - „обобщаване
на прогресивна практика”, осигуряващ разпространяване на опита на най-напредналите
стопански субекти, както и на принципа „комплексност на стандартизацията”, осигуряващ
взаимната обусловеност на стандартите.
Тук е момента да цитираме класиката - измерването представлява процес на експериментално
получаване на информация за числовата стойност

530

на величина. То е основополагащо за науката
метрология. Съществен за този процес е и
използвания метод за измерване.
Отдавна е известен типичния случай на
визуално определяне на температурата на
детайли, подложени на термообработка. Степента
на нагряване се оценява по цвета на метала,
който се сравнява с цветови шаблон, при който
на всеки температурен диапазон съответства
определен цвят. Определянето и оценяването
на цвят чрез визуален органолептичен метод
се използва не само в машиностроенето, но и в
други отрасли на индустрията. Замяната му с друг
метод често е нерентабилно и трудно. Коректното
му използване може да реши редица проблеми,
свързани с условията, производителността и
методите заизмерване, както и с подбора на
оценители [1,2].
Отдавна обаче са известни и проблемите,
които стоят на пътя на обучението и развитието
на операторите, работещи по тази методология
на оценяване [2,3].
Тези проблеми могат да се обособят в две
големи, основни групи:
- чисто технически;
- психофизиологични.
Чисто техническите могат да се дефинират
като „отклонения” на визуализирането /на
монитор или чрез разпечатване на принтер или
друго устройство/ на тези цветни таблици за
сравнение – фиг.1 [3].
За всички, даже за неспециалистите е ясно,
че визуализирането на цветовете изключително
много зависи от начина на това визуализиране – на монитор – CRT /Cathode-Ray Tube/, LCD
/Liquid crystal display/– цветен баланс на бялото,
вид на подсветката, степен на цветност /т.н.
сатурация/, яркост, контраст и т.н и т.н.

на цветовете/, степен на умора на операто
степен на съсредоточеност и т.н.
Не бива да се пренебрегва и факта,
и обективните средства за измерване п
сравни тези методи с визуалната цветна оценка,
тези високи температури грешат и им
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безконтактен метод /с пирометър/ и по косвен
метод /с термодвойката на нагряващата пещ/ и да

практика той навлиза в работната зона на пеща
и съществува реална опасност да се повреди т.е.
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Таблица.1. Опитни резултати








  
 
  























































 

 

 







 
 





 
 



















 











  




  




  











  




 





   



   




не е възможно да го доближаваме оптимално до
измервания обект – на практика това е още едно
ограничение, както за уреда, така и за оператора,
извършващ измерването.
Следващият неблагоприятен факт е “размиването” на понятието – начало на светенето
според таблицата на фиг.1. Констатираме, че
при температура, отчетена по термодвойката на
пеща – 5900С, т.е. над температурата за начало
на светенето по фиг.1. и тримата участници
в експеримента не констатираха начало на
светенето. Този факт най-вероятно е свързан с
образуването на окисен слой върху опитните
образци /т.н. окалина/, която възпрепятства
установяването на началото на „светенето”. Това е
сериозен смущаващ фактор при органолептичното
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наблюдение и контрол на един такъв процес в
реалното производство.
В крайна сметка като обобщение констатираме следните факти:
- Относително висока грешка на термодвойката на пеща при поддържане на тези
високи температури. За съвременните
условия и машиностроителни материали
тази грешка е доста висока и често неприемлива;
- Измерването с електронен пирометър
е свързано с риск за самия пирометър
и за оператора. Измерването показва
силна чувствителност към разстоянието за
фокусиране на пирометъра /виж. Табл.1./.
при определени габарити на заготовките

и големина на пеща се предполага, че това
измерване даже ще се обезмисли.
- Органолептичното /зрителното/ определяне
на температура при съпостяване с цветни
еталонни таблици е приблизително и изключително недостоверно. Върху него оказват влияние, както обективни причини –
образуване на окисен слой върху повърхноста на заготовките /окалина/ особенно при
по ниските температури, така и субективното
възприемане на цветовете от операторите.
В интерес на истината голяма част от тези
обобщения не са новост за колектива и тяхното
неизменно наличие обуслява едно такова
изследване, при което това така да се каже е само
началото.
В последващото изследване се залага на
обективизирането на органолептичното
определяне на цвета на нагрятото тяло, респ.
неговата температура чрез цветови анализ на
снимка на работната площ на пеща с помоща на
подходящ софтуер.
Като следващ етап се залага на видеомониторинг в реално време на цветовите характеристики на тази работна площ и достатъчно точно
измерване на температурата и без използване на
субективни оценки, свързани с оператора и други,
странични влияещи фактори.

4. Изводи
От проведеното експериментално изследване
могат да се формулират следните изводи:
- широко разпространените в практиката
термодвойки, използвани в пещите за термообработване са на границата да удовлетворят
изискванията за допустимо расейване на температурата на едно съвременно призводство;
- използването на електронни пирометри,
дори и от висок клас на точност не е удачно,
предвид силното влияние на разстоянието на
фокусиране. При неподходящо разстояние,
формирано по обективни причини, грешката
на измерване с пирометъра е съпоставима с
грешката на термодвойката, което обезмисля
едно такова дублиране на измерването;
- органолептичното контролиране на термодвойката респ. на температурата на нагрятия

детайл по неговия цвят е силно неточно и
субективно поради наличието на множество
обективни и субективни фактори;
- необходимо е да се търсят други методи
и средства за обективизиране на този тип
измервания и контрол.
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Abstract: A know application of organoleptic methods is the measurement of temperature when performing
heat treatment. This measurement has been practicesd in the past and currently there is no specific and objective
data regarding its capabilities, limitations and application conditions.
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