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Анотация: Предлага се нов метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на 
ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване. Разработените от 
авторите конструкции на подвижни люнети, които се установяват върху мост над надлъжната маса 
на машината, могат да се избират според вида на заготовката и нейните точностни показатели. 
Предлаганата нова технология се характеризира с възможността обработвания детайл да се 
поддържа срещу абразивния инструмент през цялото време на неговото надлъжно шлифоване 
двустранно от две призми, разположени в хоризонтално или вертикално направление. Призмите 
ограничават възможността за изместване на детайла в напречно направление и намаляват при 
всеки следващ надлъжен ход „блуждаещото” биене на оста на детайла. За предлагания нов метод и 
екипировка е подадена заявка за изобретение в Патентното ведомство на Република България.
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Разработените от авторите варианти на подвижни ръчни и автоматични люнети, фиг. 1 [1, 2, 3, 4], използ-
вани за надлъжно шлифоване на детайли с ниска стабилност, са предназначени основно за поддържане 
на най-дългото обработвано стъпало на валове от типа на бутални пръти и подавателни винтове. Харак-
терно за използвания метод [1] е установяването на тези устройствата върху неподвижен мост над масата 
на машината в позиция винаги срещу шлифовъчния инструмент. Дискът се врязва в края на детайла в 
близост до задното или предно седло и отшлифова малка част от прибавката. В рамките на програмира-
ното отискряне се постига точна форма на напречното сечение и се осигурява съосност на шлифованата 
повърхнина с линията на центрите на машината. Следва ръчно или автоматично подаване на призмата на 
люнета до докосване на шлифованата повърхност и отработване на програмираното надлъжно премест-
ване. В края на всеки единичен или двоен ход се извършва нова (ръчна или автоматична) поднастройка 
на опорната призма на люнета. При необходимост от обработване на многостъпални детайли се налага 
установъчно преместване на главата на люнета по ос „X”, което увеличава цикловото време. При голяма 
разлика в диаметрите на обработваните цилиндрични стъпала е необходима смяна на опорната призма.

Отклоненията от кръглост на заготовките имат най-разнообразен характер. Могат да бъдат регистрирани 
един, два и повече биещи участъка, клонящи към многостенност. Ако приемем, че заготовката има един 
биещ участък на напречно си сечение, то когато той попадне в зоната на контактните повърхнини на 
опорната призма се отблъсква от тях и шлифовъчният диск се врязва в участък на заготовката срещупо-
ложен на биещия. Когато биещият участък навлезе в зоната на шлифовъчния диск, поради по-голямата 
прибавка и податливостта на заготовката тя частично се отблъсва от инструмента и това предизвиква 
„блуждаещо” биене на нейната ос.
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За разширяване на областта на приложение на метода за надлъжно шлифоване [1] с подвижен люнет се 
предлага гама от нова технологична екипировка, разработена с помощта на графичния моделиер SolidWorks. 
Предлаганите устройства противодействат на силите на рязане като възпрепятстват предизвикването на вто-
рично „блуждаещо” биене на оста на заготовката.

На фиг. 2 е показан ръчен вариант на люнет за двустранно поддържане на цилиндричните стъпала на детайл 
при надлъжното им шлифоване. При тази конструкция се използват две опорни призми, поз. 3, разположени 
една срещу друга във вертикално направление. Ъгълът между контактните повърхнини на всяка една от тях 
е 90˚. Призмите се настройват по врезно шлифована повърхнина в края на детайла и отнемат степените на 
свобода за преместване на обработваната заготовка в напречно направление. Четирите им контактни повърх-
нини, срещуположно насочени, определят зоната на мислен идеален цилиндър без биене на неговата ос и без 
радиално биене. Практически те определят физическите граници, които ограничават от четири страни въз-
можностите за изместване на детайла в напречно направление. Опорните призми са монтирани към еднакви 
челюсти, поз. 1 и поз. 2, водени по успоредни кръгови направляващи. Устройството е установено върху мост, 
поз. 6 над масата на машината и по време на надлъжното шлифоване опорните призми са разположени вина-
ги в средата на широчината на абразивния инструмент.

Фиг. 2 Подвижен люнет за двустранно поддържане
на обработваните повърхнини на стъпален вал

Работата и настройката на люнета са следните: 

След установяване на заготовката и врезно шлифоване на част от прибавката в края на определеното първо 
стъпало за надлъжно обработване горната челюст, поз. 1 се подвежда ръчно до докосване на обработената 
повърхност. Това нейно положение се фиксира с ръкохватките, поз. 7. Следва подвеждане на долната че-
люст към детайла в комплект с пружината, поз. 4 и опорната планка, поз. 5. При докосване на обработената 
повърхнина опорната планка се подава допълнително ръчно към детайла като свива пружината с около 0,5 
до 2 мм. Ако настройката започне най-напред с тази манипулация не трябва да се допуска изкривяване на 
оста на детайла. При леко свита пружина с помощта на ръкохватки положението на опорната планка също се 
застопорява. Създаването на малък натяг на пружината е необходимо за бързо ръчно поднастройване преди 
началото на всеки следващ надлъжен ход. След края на всяко врезно подаване на диска горната челюст се 
освобождава и премества надолу под силата на тежестта си или с леко притискане от работника. Фиксира 
се отново след докосване на повърхността на детайла. За поднастройването на долната е достатъчно само 
моментно освобождаване и последващо затягане на ръкохватките. Напрегнатата пружина изтласква сама 
долната челюст нагоре до докосване с обработваната повърхнина. Опорната планка не се настройва отново. 
Следва ново застопоряване на текущото положение на долната челюст.

Тази стабилна, технологична и нескъпа за изпълнение в метал конструкция може бързо и точно да се подна-
стройва. Праволинейността на воденето на челюстите се гарантира от предвидената прецизна изработка на 
кръговите направляващи и пасваните отвори в челюстите. Позицията им по ос „Х” е постоянна и не зависи 
от смяната на детайла или промяната на диаметъра на обработваното стъпало. Това е допълнителна предпос-
тавка за постигане на висока точност на формата и размерите на детайла при обработването. Не е необходи-
мо ръчно или автоматично изместване на контактните опори на люнета в напречно направление както при 
вариантите на фиг. 1а и фиг. 1б.

Четирите контактни повърхнини на опорните призми на люнета определят физическите границите на цилин-
дрична зона за обработване на ротационен детайл без отклонения на формата му в напречното сечение. Това 
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се постига при всяко поднастройване по точно врезно шлифована повърхнина преди следващия надлъжен 
ход. Оста на шлифования детайл съвпада с оста на центрите на машината. (Това е изпълнено и при конструк-
цията на фиг. 1в). Независимо от биенето на осите на предварително стругованите или калибровани стройни 
заготовки, поддържащите повърхнини на контактните опори принуждават оста на обработвания детайл да 
съвпада с линията на центрите на машината. Това се осигурява при всички текущи поднастройки след всяко 
напречно подаване на инструмента. Възприетата последователност при поднастройването ще доведе до оси-
гуряване на очаквано значително по-бързо постигане на точна форма и диаметрален размер на обработвано-
то стъпало в напречно сечение в сравнение с вариантите от фиг. 1а и фиг. 1б. Такова техническо изискване се 
предписва понякога като единствено за голямо разнообразие от произвежданите детайли. Тази конструкция 
на подвижен люнет не може напълно да отстрани биенето на оста на стругованата заготовка след шлифова-
не. Това се осигурява от устройствата с една опорна призма на фиг. 1а и фиг. 1б [1, 2, 3], в случаите когато 
биенето на заготовката или на нейната ос е по-малко от предвидената прибавка за шлифоване. Според пред-
писанията към точността на формата и размерите и изискванията за производителност може да се избира и 
съответният конструктивен модел на люнет.

Устройството противодейства на силите на рязане, които нямат възможност за предизвикване на вторично 
„блуждаещо” биене на оста на заготовката.

Конструкцията на фиг. 2 и възприетият технологичен подход за обработване са предпоставки за снемане на 
сравнително равномерно разпределена прибавка. Люнетът се отличава с възможността за поддържане на 
цилиндрични повърхнини на стъпални детайли със значително по-голям диапазон на обработваните диаме-
три в сравнение с конструкцията от фиг. 1в. Като елементна база са използвани малко на брой и повтарящи 
се детайли. Опорните призми могат при необходимост бързо да се сменят с нов комплект. Конструктивно 
заложената висока стабилност на устройството дава възможност за поддържане на детайли с различен кое-
фициент на стройност. Не представлява проблем разработването на гама люнети, съобразени с типоразмера 
на обработваните детайли.

Методът и предлаганият люнет могат да се прилагат при всички модели универсални, продукционни и ци-
фрови кръглошлифовъчни машини след неголяма по обем и нескъпа модернизация.

Фиг. 3 Позиции на челюстите при обработване на цилиндрични повърхнини с различни диаметри

На фиг. 3 са показани две позиции на челюстите на люнета при обработване на цилиндрични детайли 
(стъпала) с различни диаметри. Контактните повърхнини на призмите отстоят на едно и също разстояние от 
базиращите повърхности на челюстите за всички сменяеми комплекти призми, предназначени за различни 
обхвати на обработваните диаметри. При разглежданата конструкция се запазва постоянството на разполо-
жението на главата на люнета в напречно направление в работната зона на машината. Това е допълнителна 
предпоставка за постигане на висока точност при обработването.
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Двустранното поддържане с две призми предотвратява периодично врязване на биещото напречно сечение в 
абразивния инструмент с по-голяма сила, което в някои случаи визуално може да се проследи по променли-
вата интензивност на искренето при надлъжно шлифоване.

При необходимост от автоматизиране на конструкцията може да се постигне синхронно преместване на 
двете челюсти. В случая е удачно прилагане на принципа за едновременно подаване на контактните челюсти, 
използван при някои устройства за активен контрол.

На фиг. 4а е показана идейна конструктивна схема за синхронно подаване на двете челюсти. Те са свързани 
помежду си с гъвкава, но не разтеглива нишка, която преминава през макара. Това дава възможност двете 
челюсти да се преместват синхронно в противоположни посоки, като изминават винаги едно и също разстоя-
ние. На фиг. 4б е илюстрирана идеята за фиксиране на текущото положение на челюстите след всяко подна-
стройване. Използват се два цилиндъра, които притискат странично челюстите под въздействието на тарел-
чати пружини. Освобождаването им в обратна посока (не е показано на схемата) се извършва хидравлично.

Конструкцията се основава на технологичния принцип за запазване на постоянно положение на оста на 
детайла в напречно направление при установяването му между две синхронно подавани призми независимо 
от промяната на диаметъра на заготовката/ите, с това уточнение, че в този случай не се извършва базиране, а 
само поддържане на обработваната повърхнина в зоната на рязане.

Фиг. 4 Схеми за синхронно подаване на челюстите и фиксиране на текущото им положение

На фиг. 5 е илюстрирана разновидност на досега разглеждания люнет. За добро онагледяване и изясняване на 
действието на втората конструкция са приложени четири различни изгледа. 

Фиг. 5 Конструктивен вариант на люнет за двустранно поддържане на обработвания детайл
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Процентът на използване на унифицирани елементи от предишния люнет е много висок. В случая е харак-
терно хоризонтално разполагане на контактните призми. Оформени са две почти еднакви конструктивни 
групи. Едната се установява върху моста, а другата към супорта. Принципът на действие на опорните план-
ки, пружините и фиксиращите ръкохватки е същият както при предходната конструкция и поради това не се 
разглежда в подробности. ще бъде обърнато внимание само на характерните особености.

На фиг. 5в и фиг. 5г се вижда добре взаимното разположение на двете контактни призми. Те са изместени в 
надлъжно направление една спрямо друга. Призмата от групата, монтирана към супорта има участък, който е 
в зоната на широчината на диска. При периодичните напречни врязвания на абразивния инструмент се офор-
мя стъпало, по което се настройват двете призми. Разполагането на участък от призмата в зоната на широчи-
ната на диска дава възможност за нейното поднастройване по врезно шлифованата повърхнина.

Монтираната към супорта призма оказва противодействие на биенето на оста на заготовката. При надлъжен 
ход на масата надясно биещият участък на детайла се посреща най-напред от шлифовъчния инструмент, 
а следващата го призма не позволява той да се вреже прекалено много в диска. Така се постига ефект на 
едновременно намаляване на биенето на оста при хода на масата надясно и точна форма на обработваната 
повърхнина в напречно сечение. При използването на тази конструкция надлъжните ходове наляво трябва да 
са отискрящи, т.е. преди тях дискът не се врязва в детайла и това увеличава цикловото време за обработване.

На фиг. 6 са показани в близък план главата на автоматичния люнет от фиг. 1б [1, 2, 3] и поддържащата група 
от фиг. 5, монтирана към супорта (вдясно на фигурата). Тази конструктивна компилация е с по-високо ниво 
на автоматизация и постига ефекта на предишната конструкция.

Фиг. 6 Автоматичен подвижен люнет и поддържаща група към супорта

При използването на стабилните и лесно поднастройващи се конструкции на люнети с две опорни призми 
се очаква повишена производителност и поради методично заложеното по-добро разпределяне на прибав-
ката за обработване. Двустранното поддържане осигурява съосност на шлифованата повърхнина с линията 
на центрите на машината при всеки надлъжен ход, но не може да елиминира наследствено биене на оста 
на заготовката по-голямо от предвидената прибавка за обработване. Възприетият технологичен подход за 
люнетна обработка с две опорни призми благоприятства равномерното температурно натоварване на детайла 
поради елиминиране на периодичните врязвания на биещите напречни сечения с по-голяма сила в абразив-
ния инструмент. За детайли, за които служебното им предназначение не допуска биене на оста, успешно се 
прилагат вариантите на подвижни люнети с една поддържаща призма. Калибровани или струговани загото-
вки с регистрирано биене на напречното сечение, по-голямо от предвидената прибавка за шлифоване, не би 
трябвало да се подлагат на окончателно обработване. Прекалено големи наследствени изкривявания на осите 
на стройни заготовки трябва да се преодоляват още на етапа на предшестващите операции.

Позицията на опорните призми на предлагания на фиг. 2 нов вариант на люнет за поддържане на стройни 
детайли при надлъжно шлифоване не се променя по ос „Х” и не зависи от смяната на детайла или промяната 
на диаметъра на обработваното стъпало. Това е допълнителна предпоставка за постигане на висока точност 
на формата и размерите на детайлите при обработването им.

В зависимост от вида на производство и при икономическа обоснованост може да предприеме и пълна авто-
матизация на предлаганите подвижни люнети, за която са дадени допълнителни предписания.
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Унификацията на използваните елементи в предлаганите варианти на новата технологична екипировка е 
голяма. Броят на използваните различни видове детайли в конструкциите е малък и с голяма повторяемост, 
което е икономическа предпоставка за лесно внедряване на стабилната, технологична и не скъпа за изпъл-
нение в метал конструкция. Конструктивно заложената висока стабилност на устройствата дава възможност 
за поддържане на детайли с различен коефициент на стройност. Това е предпоставка за разработване при 
необходимост на гама люнети, съобразени с типоразмера на обработваните детайли.

Методът и предлаганите люнети могат да се прилагат при всички модели универсални, продукционни и ци-
фрови кръглошлифовъчни машини след неголяма по обем и не скъпа модернизация. Пълното конструктивно 
разнообразие на разработената технологична екипировка дава възможност за адаптивно избиране на подхо-
дящ подвижен люнет при обработване на заготовки с разностранен характер на отклоненията във формата. 
Във всеки конкретен случай може адаптивно да се избира подходящ люнет според регистрираното биене на 
атестираните струговани или калибровани заготовки.

Изводи:
Предложен е нов метод за двустранно поддържане при надлъжно шлифоване на детайли с ниска стабил-1. 
ност и е проектирана специализирана технологична екипировка включваща гама конструктивни варианти 
на подвижни люнети за неговото реализиране. Устройствата може да се използват за изпълнение както на 
дълбочинна, така и на многопроходна схема на обработване.
Двустранното поддържане на детайли с ниска стабилност се осъществява от две призми с ъгъл 90˚, 2. 
които задават от четири срещуположни страни физическите граници за ограничаване на възможността за 
изместване на детайла в напречно направление и намаляват при всеки следващ надлъжен ход „блуждае-
щото” биене на оста на детайла.
Позицията на опорните призми в напречно направление е постоянна при подвижните люнети с верти-3. 
кално разположени призми за двустранно поддържане на обработваните детайли, което допълнително 
гарантира постигането на много голяма точност на шлифованите детайли.
Подвижни люнети с една поддържаща призма би трябвало да се използват в случаите, когато трябва да 4. 
се елиминира регистрирано биене на оста на детайла в рамките на предвидената прибавка за шлифоване. 
При малко биене на напречното сечение може да се използват конструктивните решения на подвижни 
люнети за двустранно поддържане на обработваните детайли с две поддържащи призми.
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Абстракт В последните години качеството стана един от решаващите фактори за повишаване на 
конкурентоспособността на фирмите. В тази връзка докладът е посветен на концепцията Тотално 
управление на качеството. Изяснени са основните модели на приложение на концепцията. Разгледани са 
и са систематизирани връзките на тази концепция с други научни области. 

Ключови думи: качество, тотално управление на качеството, модели на приложение.

 
I. Въведение

Съвременните пазарни условия поставят нови изисквания пред фирмите. В тази връзка качеството е един 
от решаващите фактори за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Сред множеството от концеп-
ции, които са разработени в тази връзка се откроява концепцията за тотално управление на качеството ( 
TQM – Total Quality Management). В процеса на изследване, направено от автора се открои проблема с 
недостатъчен обхват на конкретни постановки за приложение на концепцията. Целта на доклада е да се 
систематизират модели на концепцията с оглед на тяхното практическо приложение във фирмите. 

II. Теоретична основа

Родоначалник на концепцията за „тотален контрол на качеството е А. Файгенбаум, който разглежда упра-
влението на качеството като функция в производствената система[3]. 

По късно Е.Деминг през 40 те години, Дж. Джуран, К.Ишикава, Г.Тагучи и Ф.Крозби имат основни при-
носи за разработването и приложението на концепцията за тотално управление на качество[7,8,9,13]. 

Според Дж. Оакланд качеството е най-силно конкурентно предимство, а TQM е всеобхватен подход за 
подобряване на конкурентоспособността, ефективността и гъвкавостта на цялото предприятие[14].

В същността на концепцията се откроява, че фирмата трябва да работи не само над качеството на про-
дукцията си, но и над качеството на организацията ката цяло, включително и над работата на персонала. 
По този начин се разчупват някои догми към съществуващите теории, насочени само към управление на 
качеството на продукта. 

Според БДС EN ISO 8402 тоталното управление на качеството е „Начин на управление на дадена органи-
зация, насочен към качеството, основан на участието на всички нейни членове, с цел постигане на дълго-
траен успех на задоволяване на потребителя и полза за всички членове на организацията и обществото” 
[20].

На тази основа могат да бъдат формулирани основните принципи на TQM, както следва :

качеството е свързано със служителите, изисква участие, стимулиране и колективност от всички области 
и всички нива;

качеството е свързано с ориентираност към клиентите;• 
качеството е не цел, а процес, който се усъвършенствува, качеството има не само продукта, но и услу-• 

гата,
обвързване ръководството на дадено предприятие за създаване на политика и програми, целящи тотал-• 
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но управление на качеството.
Принципите на TQM формират ново управленско поведение и определят същественото отличие със сис-• 

теми, изградени върху серията ISO 9000, а именно акцентът върху човешкия фактор и клиента. 
В тази връзка ключови елементи на концепцията са • 
„техническата система” ( методи, процеси и технологии) и • 
„социалната система” ( организационни механизми, съвкупност от настройки и поведение на персонала)• 

За постигане на TQM е необходимо ново преосмисляне на управленското поведение. На фиг. 1 са показани 
промените, необходими при въвеждане на TQM концепцията във . фирмата 

Фиг.1 Изисквания при въвеждане на TQM

Основната отговорност при въвеждане TQM е дълг на  висшето ръководство. Организационната структура 
трябва да осигурява творческо участие на всички служители, респ. използуване на процедури за подбор, из-
растване, развитие и оценка на ефективността на провежданите обучения. Именно човешкият капитал е един 
от най-важния ресурс в рамките на тоталното управление на качеството. 

III..Подходи за въвеждане на тотално управление на качеството

В областта на въвеждане на TQM концепцията се използуват разнообразни модели, техники и инструмен-
ти. Основното виждане, че тоталното управление на качеството не се основава само на техническия начин 
за осигуряване на качеството на продукта, но също и на връзката между фирмите и неговите клиенти.  В 
практиката по управление на качеството широко се използват седемте средства на К. Ишикава, които се 
приемат, като “класически”. Това са графики, диаграми и поточни карти, честотна карта, хистограма, Парето 
анализ, причинно-следствена диаграма, дисперсна диаграма и контролни карти. На фиг.2 е показано обобще-
но концепцията за въвеждане на TQM, на основата на формиране на работни групи, основани на основните 
принципи. 

Фиг.2 Подход за въвеждане на TQM 
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IV. Награди (стимули) за въвеждане на TQM.

Моделитете, респ. награди (премии) в областта на качества играят важна роля в развитието на съвременния 
бизнес, формирайки философията на качество и принципите за усъвършенстване на организациите. По този 
начин те не са просто оценка за признаване на заслуги, а процедура, подпомагаща фирмите да определят 
своите постижения и недостатъци, своите шансове за успех или задачи за бъдещето. Покриването на изис-
кванията за получаването на съответната награда представлява изграждане на система за тотално управление 
на качеството. Основните цели на наградите са : развитие на принципите за качество; определяне на основ-
ните изисквания към изграждане на конкурентоспособна организация; обмен на информация за най-добрите 
бизнес практики и бизнес стратегии. Наградите могат да бъдат давани на фирми, отделни бизнес единици, 
организации в публичния сектор и т.н. Принципната схема на приложение на моделите е показана на фиг. 3. 

Фиг. 3 Принципна схема на покриване на изискванията на наградите

Това, което привлича интереса към тези модели са критериите, които се използуват за оценяване на фирмите. 
Тези критерии позволяват да се направи количествена оценка на дейността на организацията и на постигна-
тите резултати[6,12]. В историята на наградите за качество ключова роля играят четири широко известни  и 
признати в целия свят премии: Награда на Деминг; Национална награда по качество Малколм Болдридж; 
Европейска награда по качество, Национална японска награда по качеството, Людвиг Ергард Преис и други 
национални награди.  

Наградата за качество на Деминг е учредена през 1951 от Японския съюз на учените и инженерите и е най-
високата награда за прилагане на подхода TQM. Като критериите са лидерство, конролна система, система за 
осигуряване на качеството, система за конрол по отделни елементи, научни методи, организационни предим-
ства, принос към достигане на целите на организацията и особености на TQM [6,8]. 

Американска национална програма и Награда за качество „Малкълм Болдридж” (MBNQA) имат за цел да 
укрепят конкурентоспособността на американската промишленост. Критериите за оценка, използувани от  
MBNQA дават рамката, която предприятията могат да ползуват за да подобрят своята дейност. Предложените 
критерии, като ръководене, стратегическо планиране и ориентация към клиента и пазара формират упра-
вленската триада, критериите ориентация към човешките ресурси, управление на процесите и стопанските 
резултати формират крайните резултати на дейността[5,6,13]. 

Европейска награда по качеството, включва модел на превъзходството  EFQM(Excellence model), който е 
представен през 1991 г. и актуализиран през 2003 г. , като структура за организационна самооценка и база 
за присъждане на Европейска Награда по Качество. Той е призван да подпомага практиката по използване 
принципите на TQM. Превъзходството се измерва по ключови резултати в полза на клиентите, сътрудниците 
и обществото и се постига чрез лидерство, управляващо политиката и стратегията, чрез използване на слу-
жителите, партньорство, ресурси и процеси. Връзките между отделните елементи подчертават динамичния 
характер на модела. Акцентът е, че иновациите и обучението помагат да се подобрят източниците на  превъз-
ходство, които на свой ред водят до подобряване на резултатите и подобряване на качеството. За разделяне на 
критериите в категории използуват термините “Източници” и “Резултати”  . В основата на Модела е заложена 
логиката RADAR (Results, Approach, Deployment, Assessment and Review) [6,13].

Японската награда по качеството (JQA) е създадена през 1995 г. като отговор на американската награда ”Мал-
кълм Бодридж” ( MBNQA) и Европейската награда по качество ( EFQM). Tази награда се основава на прин-
ципите, че трябва да се върви от управление на качеството към качество на управлението. За разлика от оста-
налите награди за качеството наградата се управлява само от представители на индустриалния сектор[13]. 

Германската награда по качество (Ludwig-Erhard-Preis) е награда за най-добро постижение в конкуренцията. Tя 
изисква въвеждане на TQM концепцията, както и нейното въвеждане като система за осигуряване на бъдещото 
развитие на фирмата. Тя покрива празнините между отделните национални награди и европейската награда за 
качество и по този начин намира своето място наред с другите интернационални награди за качество [22].
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 Обобщени критериите на изброените награди за качество [2], което се допълва с показаното в таблица 1.

Таблица 1 
Критерии за качество в САЩ, Япония, Европа и Германия

MBNQA (USA) JQA(Japan) EFQM (Европа) Ludwig Erhard Preis 
(Германия)

1 Ръководене Визия на управление Ръководене и постоянство в 
управление на целите

Ръководене 

2 Стратегическо 
планиране

Стратегическо плани-
ране

Развитие на отношенията с 
партньори

Стратегическо планиране
Място в конкурентната борба

3 Ориентация към 
клиента

Разбиране на клиента Ориентация към клиента Ориентация към клиента

4 Измерване, ана-
лиз, управление 
на знанието

Обмен на използуване 
на информация

Непрекъснато обучение, 
иновации и усъвършен-
ствуване

Потенциал за  подобрение, 
иновации и усъвършенству-
ване

5 Ориентация 
към човешките 
ресурси

Развитие на човешките 
ресурси

Развитие на персонала и 
ангажирането му с целите 
на предприятието

Фирмена култура
Развитие на персонала 
Фирмен индентитет

6 Управление на 
процесите

Управление на проце-
сите

Управление на процесите 
чрез фактите

Анализ на силните и слабите 
страни
Управление на процесите 

7 Резултат Резултат от дейността 
на предприятието

Отчитане на резултатите Гарантиране на конкуретос-
пособността в бъдеще

8 Удовлетвореност на 
клиентите

Отговорност към обще-
ството

Повишаване на имиджа

Анализът на разгледаните подходи и модели показва, че за постигане на превъзходство в управлението в 
условията на съвременната икономика, намират основно приложение знанието, иновацията и обучението. 

Концепцията за тотално управление на качеството се свързва и с други методи. Например Метода „Шест 
Сигма” . Тази методология, създадена от Моторола и популяризирана от Дженеръл Електрик, се основава до 
свеждане на “грешките” до едно на милион, или казано по друг начин – почти до абсолютния възможен ми-
нимум. Инкорпорирането на статистически техники за прогнозиране на развитието на даден процес свежда 
до минимум субективния фактор във вземането на решения, което позволява навременна, т.е. превантивна, 
намеса с цел корекция на бизнес – цикъла в желаното направление[22].

Особено успешен инструмент, който би могъл да допълни въвеждането на концепцията за тотално упра-
вление на качеството предлага методологията за балансираните оценъчни карти (карти на балансираните 
показатели – BSC). Чрез тях се съчетават в единна система основните перспективи на управлението – цели, 
задачи и индикатори за тяхното постигане. Методологията (BSC) се радва на особена популярност, а чрез 
прилаганите в нея на управленски перспективи е възможно пълното инкорпориране на основните принципи 
на тоталното управление качество в организацията[13].

Обикновено за целта се използват сложни иконометрико-статистически модели и зависимости на регресион-
ния и корелационния анализ на данните. 

V. Предимства и недостатъци на концепцията за тотално управление на качеството. 

На основата на изследвания в специалната литература по отношение на прилагане на TQM концепцията бяха 
очертани някои проблеми. Към недостатъците на философията е, че въвеждането на TQM изисква промяна 
на фирмената култура. В контекста на динамизиране на пазара и бързо очакване на печалба е трудно да се 
наложи бързо качеството като фирмена философия. При изследвания за периода от 2000 г. до 2006 г. в Герма-
ния на 300 малки и средни предприятия за прилагането на концепцията за тотално управление на качеството 
се установи, че съществуват множество проблеми[18]. Само 1/3 от интервюираните фирми действително 
считат, че тази концепция е свързана с конкуретоспособността на фирмите. 

От една страна фирмите са искали да въведат концепцията за тотално управление на качеството в много къс 
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период и са очаквали успех. По този начин те са имали кратко за анализ и обхващане на всички очаквания 
на потребителите. От друга страна фирмените ръководства са използували като цел да въведат инструмента-
риум за тотално управление на качеството, без да си променят фирмената философия. След като фирмените 
ръководства са установили, че въвеждането на тотално управление на качеството не е довело до очакваните 
резултати са счели, че прилагането на тази концепция не води до успех, без да направят съответните анализи. 
Наблюденията показват наблягане на неуспехите отколкото на успехите[2,3]. За да се определи в каква сте-
пен внедряването на подхода действително допринася трябва да разгледат проблемите, свързани с практи-
ческото прилагане и постигнатите резултати. Не са редки и примерите на частично прилагане, в резултат на 
пренебрегване на някои принципи[2, 21]. 

Друг от основните проблеми при прилагането на TQM е обучението на персонала на съвременни методи и 
средства за управление на качеството[1]. 

Изследвани са и ползите на ТQM концепцията са изследвани и показват, че фирми въвели този модел имат 
висок оборот и печалба, висока продуктивност, по-добро представяне и нарастване на броя на работните 
места в сравнение с конкурентите си. Доказателство за това са дългосрочните изследвания на д-р Винод 
Сингал от Georgia Institute of Technologie и д-р Кевин Хендрикс от University of Western Ontario от 2006 г. , 
които са изследвали 200 фирми, които са премирани за качество. Резултатът е, че цената на акциите на фир-
мите е 44 %, фирмената печалба е 48 % и оборотът е 37 % в сравнение с конкурентите. Важна предпоставка 
за успешното прилагане на TQM е да се познават основните постулати на концепцията[14,15, 19]. Тяхното 
съчетаване е предпоставка за оптимизиране на процесите и подобрение на вътрeшно фирмения климат. След 
всичко казано до тук, целите са ясни и е очертана перспективата, в която следва да се развива бизнесът, но 
възниква логичния въпрос как да се измери постигнатото и оценят резултатите.

Заключение

Основавайки се на изследванията, може да се направи извода, че основополагащо място в концепцията на 
тотално управление на качеството заема идеята за насочване към очакванията на клиента и служителите. 
Съществуващите модели за приложение се намират в процес на изучаване и прилагане, както от фирми в 
сферата на производството, така и в сферата на услугите.

В доклада е направена систематизация на модели на приложение на концепцията за тотално управление на 
качеството, като са изследвани критики на редица изследователи, както и ползи от неговото прилагане.

Развитието на кадрите и изграждането на сплотени екипи при въвеждането на TQM концепцията е сложна и 
многообхватна задача, която крие своите предизвикателства, особено в контекста на българската икономиче-
ска реалност. Адекватният отговор на тези предизвикателства е задача, чието решение със сигурност осигу-
рява значими положителни резултати.
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