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Билфелд, Франкфурт на Майн, 13-ти август 2013г. 
VDW Nachwuchsstiftung (Фондация за наемане на работа 
и квали-фикация на младите) лансира една много ориги-
нална своя идея на „EMO Хановер 2013г.“. На щанда “Ме-
ханоинженер – позиция с възможности” в Зала 24, мла-
дежи ежедневно ще конструират ав-томобил – модел на 
„Формула 1“. Това ще им позволи да опознаят техниче-
ските детайли по цялата производствена верига – като 
се започне от проектирането и се продължи с изработ-
ката и монтажа. Заедно с водещи дружества, занимава-
щи се с производствени технологии, те ще прекарват по 
около 4 часа дневно в работа по състезателната кола. Но 
усилието напълно си заслужава: в края на деня, всеки 
участник не само може да получи завършения болид, но 
и – ежедневно – ще се разиграва на лотария едно място 

Талантливи млади инженери ще 
коструират автомобили за Formula 1 
на „EMO Хановер 2013г.“
VDW Nachwuchsstiftung разиграва на лотария места за стажанти 

за ста-жант-техник. Позициите се осигуряват от парт-
ньорите на VDW Nachwuchsstiftung, а именно: DMG/Mori 
Seiki, Heidenhain, Index, Trumpf, Siemens и Weiler.

От 16-ти до 21-ви септ., VDW Nachwuchsstiftung кани от-
ново 6,000 ученици и 2,000 преподаватели и педагози от 
техникумите на „EMO Хановер“. Най-новите технологии 
ще бъдат представени по начин, позволяващ да се до-
бие личен опит в работата с тях. На множество пункто-
ве, младите ще могат да научат повече за произ-водстве-
ните технологии и да ги тестват на живо. Нещо повече, 
учащи се и преподаватели ще споделят как се прави ка-
риера в една от най-вълнуващите области на механоин-
женерството и ка-къв е личният им опит в това отноше-
ние.
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Изобилна информация на разположение на учени-
ци, преподаватели и педагози
Широкообхватната информация за учениците ще се до-
пълва от доклади и дискусии за учители и преподава-
тели, насочени към теми като приложението на CAD/
CAM технологията в учебна среда, e-обучението, сер-
тифицирането на техникумите с оглед гарантиране на 
качеството на обучението и много, много други. Ще се 
демонстрират и нови материали за повишаване на под-
готовка-та на учителите и преподавателите и нови учеб-
ници и помагала за академична и вътреотраслова ква-
лификация. 
За първи път, платформата за обучение и комуникации 
WIKOM ще бъде показана на живо на панаира: e-обу-
чение конкретно за CNC-подготовка, съчетано с мно-

гобройни характеристики на социална медия за улес-
няване на сътрудничеството между различните мес-та, 
където се предлага обучение.
За да се даде летящ старт на инициативата, успешни-
ят учебен проект в Северен Рейн – Вестфалия, наре-
чен “KiBa – инициатива за компетентно професионално 
обучение” ще бъде разширен така, че да обхване про-
винциите Долна Саксония и Хесен. На щанда на VDW 
Nachwuchsstiftung, заинтересованите преподаватели от 
тези две провинции могат да получат информация и съ-
вет относно съществуващите подходи - педагогически 
или по съществото на съответната материя - в областта 
на професионалното обучение.
“Специалното шоу за младите се е утвърдило като оли-
цетворение на ентусиазма по отношение на техноло-

На „ЕМО Хановер 2013г.“ младежи ежедневно ще конструират мо-дел на автомобил от „Формула 1“, като опознават 
в пълнота съот-ветния производствен процес.
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гиите. В продължение на повече от 10 години, ние ре-
ализираме на практика тази концепция, най-вече на 
панаирите на VDW. Това се посреща добре: досега са ни 
посетили над 90,000 ученици, заедно с техните учители”, 
казва Петер Бол, директор на VDW Nachwuchsstiftung. И 
в самите техни-куми, и сред партньорите в сектор ква-
лификация, инициативата е призната през годините за 
първокласна и се радва на голямо тър-сене. 

Щанд на специалното шоу за младите хора с 21 парт-
ньори
На този щанд ще са представени следните изложители: 
August-Griese Vocational College Löhne, Vocational 
Schools Freden-berg, Salzgitter, Vocational School of 
the State Capital Schwerin – Engineering, Vocational 
Schools Gelnhausen, Carl-Miele Vocational College of 
Gütersloh County -, CECIMO, Brussels, Christiani, Kon-stanz, 
DMG / MORI SEIKI Academy, Bielefeld, Gottlieb-Daimler 
School 1, Sindelfingen, Heidenhain, Traunreut, Hanover 
University, Immer-Sight i.G., Ulm, Index-Werke, Esslingen, 
Körber Schleifring, Hamburg, Renishaw, Pliezhausen, 
Siemens, Erlangen, SolidCAM, Schramberg, State Precision 
Engineering School Schwenningen, Trumpf, Ditz-ingen, 
VDW Nachwuchsstiftung, Bielefeld and Frankfurt am Main, 
Weiler, Emskirchen.

Петер Бол, директор на VDW Nachwuchsstiftung

Повече от 90,000 младежи са получили адекватна информация на Специализираното Изложение за младите през 
последните 10 години.
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Франкфурт на Майн, Хановер, 5-ти август 2013г. – 
Институтът за про-изводствен инженеринг и металооб-
работващи машини („IFW“) към Уни-верситета Leibniz в 
Хановер и Организацията за машинни иновации канят 
заинтересованите на конференция “Нови производстве-
ни тахнологии в Аеронавтиката” на „EMO Хановер 2013г.“. 
“Посетителите от цял свят с интерес към темата могат да 
очакват първокласна програма и изключи-телни водещи 
изложения тази година”, споделя прф. Беренд Денкена, 
директор на IFW и член на Съвета на Организацията за 
машинни инова-ции. Докладчиците на форума включват 
Бърнард Норт (Вицепрезидент „Промишлени техноло-
гии“, Kennametal Inc.), д-р инж. Райнер Мартенс (Стар-
ши търговски управител, MTU Aero Engines Holding), д-р 
инж. Дже-ралд Вебер (Изпълнителен директор на MAG 
Europe) и Микаел Колберг (Старши производствен уп-
равител, Premium Aerotec GmbH), които ще се спрат на 
теми като изследване на материалите, нови технологии 
за про-изводство, изпреварващо търсенето, и ефикас-
но планиране. За вечерно-то мероприятие на 18-ти септ. 
организаторите успяха да привлекат Рейнен Биърд, Ви-
цепрезидент „Орбитални системи и космически изс-лед-
вания“ към EADS Astrium, Бремен. Той ще говори за пре-
дизвикателс-твата пред астронавтиката днес.
Още 26 производствени специалисти и учени ще об-
рисуват съвременни-те проблеми, ще предложат въз-
можни подходи за тяхното разрешаване и ще обсъдят 
промените в отрасъла на 18-ти и 19-ти септ. 2013г. (по 
поло-вин ден) на панаира. На фокус двата дни, в две па-
ралелни сесии, ще са нови концепции в машиностроене-
то, автоматизирани решения и предло-жения за опти-
мално ползване на CAD-CAM вериги. За първи път цяла 
една сесия ще бъде посветена и на изследователската 
работа в аеро-навтиката. Учени ще направят актуални 
презентации в рамките на осем лекции, ще има и 20 де-
монстрации на постери.
Проф. Денкена умишлено създава предпоставки за по-
добно взаимо-действие: “Тези, които имат идеи и умение 
да решават проблеми и да преодоляват пречки в изсле-
дователската си работа и изключително силните играчи 
в областта на производствените технологии имат нужда 
едни от други и имат също така нужда от обща платфор-
ма за енергичен, постоянен обмен на информация.” За 
изминалите 13 години, конферен-цията доказва колко 
важен и продуктивен е този обмен, дори извън пре-де-
лите на Германия: около 180 специалиста от 12 държави 
са присъст-вали на мероприятието през 2012г. “Повече 
от почти всеки друг отрасъл, аеронавтиката зависи от 
информацията и се уповава на нея. Но инова-ции мо-

Програмата на EMO-конференцията, 
посветена на технологиите в 
аеронавтиката,  е изключителна

гат да бъдат постигнати, само ако и изследователите, и 
произво-дителите, разберат и приемат предизвикател-
ствата”, обяснява успеха на форума Ханс-Георг Конради, 
заместник-председател на Съвета на Орга-низацията за 
машинни иновации.

За Вашата програма:
Какво? Конференция за машинни иновации „Нови про-
изводствени технологии в аеронавтиката “ 
Кога? 18-ти и 19-ти септ. 2013г., по половин ден
Къде? Fairground, Конферентен Център (CC)
За повече информация: www.machining-network.com/
conference

Подробности за конферентната програма могат да бъдат 
открити в приложенията.

New Production Technologies in
Aerospace Industry
Machining Innovations Conference

September 18th 2013 from 11:30 a.m.
September 19th 2013 until 2:30 p.m.

Agenda
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Франкфурт на Майн, 31-ви юли 2013г. – Изложите-
лите на „EMO Хано-вер 2013г.“ (водещ световен пана-
ир на заетите в сектор металообра-ботка) се стремят да 
вдъхновят посетителите. Логично, четвърти-ят Конгрес 
на VDMA на тема „Интелигентно производство“, избра 
за свое мото “Вдъхновени от технологиите”. Тази годи-
на Конгресът за първи път ще се проведе в рамките на 
„ЕМО Хановер“, на 16-ти и 17-ти септември 2013г.

Когато технологиите са вдъхновение...

Следва кратко представяне на това забележително ме-
роприятие, в което ще участват експерти във всички об-
ласти, като се започне от изследователската работа до 
бизнес аспектите на съответните производства:
Множат се конгресите, фокусирани върху свръхакту-
алната тема „Про-мишленост 4.0“. Но в случая тя е само 
част от по-широкообхватна тема-тика, според предста-
вителите на VDMA, базирани във Франкфурт на Майн. 

„EMO Хановер 2013г.“: На Конгреса на Федерацията на инженерите в 
Германия („VDMA“) на тема “Интелигентно производство” ще бъде обсъден 
потенциалът на съвремените производствени технологии 
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Под мотото “Вдъхновени от технологиите”, участията в 
Конгреса са групирани около три концепции, които в 
своята съвкупност са опреде-лящи за интелигентното 
производство: отлични резултати, ефикасност и инте-
лигентност. Конгресът се подкрепя от Асоциацията на 
производите-лите на металообработващи инструмен-
ти в Германия („VDW“), която е организатор и на „EMO 
Хановер“. “Тази година, водещата тема в Хановер е “Ин-
телигентно производство”, споделя Изпълнителният 
директор на VDW д-р Вилфрид Шафер. “Тъкмо по тази 
причина, Конгресът идеално допълва панаира - при-
състващите на Конгреса ще могат сами да разгле-дат 
представените в залите на „EMO“ решения, които са дис-
кутирали.”

Вдъхновение от автомобилната промишленост
Автомобилната промишленост, конкретно, активно се 
фокусира върху лансирането на екосъобразна и интели-
гентна продукция, в направата на която се ползват въз-
обновяеми материали. За д-р Хюберт Валтел, продуктов 

мениджър на Volkswagen за Отдел „Производство и ло-
гистика“ във Волфсбург, едно е сигурно: “При новия мо-
дел Golf, ние също рабо-тихме в посока „Промишленост 
4.0“ и вече частично го внедрихме. Наб-рахме ценен 
опит при инсталирането на поточни линии, обвързани 
в цялостна мрежа. Тоди подход е пионерски и - дълбоко 
сме убедени - правилен.”
Водещите изследователи единодушно разглеждат ум-
ната фабрика най-малкото като значим количествен 
скок. “Темата е наистина съвсем нова, тъй като сега 
имаме възможността да пресъздадем в практиката 
нещата, смятани преди десетилетие за невъзможни”, 
твърди проф. д-р Томас Байернханзел, директор на Ин-
ститута за промишлено производство и управление 
(„IFF“) и на Франхофер-Институт за производствено ин-д-р Хюберт Валтел, продуктов мениджър на 

Volkswagen за Отдел „Производство и логистика“ 

Томас Байернханзел, директор на Института за про-
мишлено производство и управление („IFF“) и на Фран-
хофер-Институт за производствено инженерство и 
автоматизация в Щутгарт („IPA“).
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женерство и автоматизация в Щутгарт („IPA“). “Действи-
телно, можем да използваме някои от съществуващите 
концепции и технологии, но ще намерят реализация и 
редица нови идеи.”

„CPS“ като лайтмотив на промишлените дейности 
на бъдещето
Общата платформа „Промишленост 4.0“, подкрепена 
от стопанските асоциации Bitkom, VDMA и ZVEI (Цен-
тралната асоциация по електротех-ника и електрони-
ка в Германия), има за цел да подходи към темата от 
комбиниран секторен ъгъл. Работната група, създаде-
на за целта, се оглавява от Райнер Глац от VDMA. Из-
пълнителният директор на Специализираните отдели 
на VDMA по електроавтоматизация и софтуер, опис-
ва четвъртата промишлена революция като интердис-

циплинарно явле-ние “Невъзможно е да се постигнат 
отлични резултати, ефикасност и интелигентност, без 
да се използват информационни технологии”, обяс-ня-
ва Глац. “Това е всеобхватна тема, която прониква във 
всички области на промишлено производство.”  
В този аспект, експертът от VDMA говори за кибер-фи-
зически системи („CPS“), които съчетават конвенцио-
налните производствени процеси и комуникационните 
технологии по такъв начин, че машини, линии, компо-
ненти и продукти (взети заедно) могат, благодарение 
на електрониката (напр. чрез чипове за радиочестотна 
идентификация – „RFID“), да обме-нят съобщения, като 
по Интернет. Глац описва умната фабрика като едно от 
многото приложения на CPS в производствена среда. 
Нека го цитираме: “Тази технология може да се използ-
ва еднакво удачно при управление на пътния трафик, 
за да се осигури мобилност; в логистични процеси от 
всякакъв вид или като интелигентно мрежово решение 
за енериен мениджмънт.”

Преосмисляне и на енергийните аспекти
Както и по отношение на „Промишленост 4.0“, се нуж-
даем от нов подход и към енергията – като се започне с 
интелигентната й употреба и възоб-новяемо производ-
ство и се стигне до системите със затворен цикъл. На IP 
Конглеса ще бъдат демонстрирани нови подходи по те-
мата под надс-лов “Ефикасност: производство с устой-
чиво и икономично използване на суровините”. Наред 
с това, от Fraunhofer ще представят на „EMO Хано-вер“ 
актуалния статус на своите изследвания. 
През последните години, макар и несправедливо, стег-
натите производс-тва и гъвкавите вериги за добавя-
не на стойност оставаха на заден план. Именно по тази 
причина „отличните резултати“ бяха откроени като 
вдъх-новяваща тема за участниците във форума. Какво 
точно ще представля-ва стегнатото, интелигентно, ефи-
касно производство на идните години – това ще е сми-
сълът на демонстрацията на новата Технологична Фа-
брика от Festo AG в Шарнхаузен. Тя ще бъде построена 
в близост до седали-щето на фирмата в Еслинген. “С 
тази нова, структурирана фабрика, Festo създава аван-
гардно съобъжение, характеризиращо се с оптимални 
пото-ци на суровини и продукция”, коментира бъдеще-
то председателят на Съвета д-р инж. Еберхард Вейт. “В 
същото време, ние проявяваме енту-сиазъм по отно-
шение на иновациите, като създаваме пространства, 
подходящи за работа върху интегрирани технологии и 
развой. Нещо повече, благодарение на оптимизирани-
те процедури и на внимателно прекроените основни 
дейности, значително ще скъсим времето, необходимо 
на продуктите да достигнат пазара.” 
Посетителите няма да могат да разгледат в детайли 
Технологичната Фабрика, докато не бъде открита през 
2014г., но едно е вече сигурно: наред с големия дял 
на „Промишленост 4.0“, тя отново ще включва био-ни-
ка. Това се вписва и в типично прагматичните шваб-

Райнер Глац,  изпълнителен директор на Специализи-
раните отдели на VDMA по електроавтоматизация 
и софтуер
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ски разбирания на р-т Вейт, който по-рано тази годи-
на се обърна към колегите си от отрасъ-ла по следния 
начин: “Трябва да спрем да с приказките и да започ-
нем наистина да реализираме на практика концепция-
та „Промишленост 4.0.” Първоначални данни за страте-
гията на Festo ще бъдат споделени от проф. д-р. Петер 
Пост, Началник „Корпоративен развой и програмни 
стратегии“, който ще представя „достъпни системи за 
интелигентно про-изводство“ на Конгреса “Вдъхновени 
от технологиите”. 
Нова роля на планирането на човешките ресурси
Независимо дали съоръженията на бъдещето ще 
включват умна фабрика, стегнато производство или E³ 
завод, те ще имат общ знаменател: без висококвалифи-
циран персонал и съответен план за оползотворява-
нето му, тяхната работа е невъзможна. Проект, спонсо-
риран от немското фе-дерално правителство, има за 
цел да разреши тази задача в рамките на инициатива-
та „Промишленост 4.0“. Идеята е да се създаде свърза-
но, адаптивно, самоорганизирано и гъвкаво ядро от 
специалисти в областта на кибер-физическите систе-
ми (CapaflexCy), с помощта на които (в сът-рудничест-
во със собствените им служители) предприятията да 
регули-рат производствените си възможности, за по-
стигане на бързи, адекватни и междуфирмени реакции 
на проблемите. Под егидата на Института Fraunhofer 
за управление и организация на работата в Щутгарт 
(„Fraunho-fer IAO“), проектът включва партньори от 
бизнес средите, като експерти-те по SAP Research и SAP 
MES от Trebing&Himstedt Prozessautomation GmbH&Co. 
KG в Шверин. 
Ако цитираме Улф Котиг, старши маркетин-
гов мениджър по производст-вена интеграция в 
Trebing&Himstedt: “Оформя се тенденция  да се тър-
си продукция в такива количества и с такива гъвкави 
характеристики, че нуждите не могат повече да бъдат 
задоволявани чрез полагане на извън-реден труд или 
чрез наемане на временна работна ръка, а най-вече 
чрез поддържане на постоянен екип и чрез Интернет-
комуникация.” За целта, екипът на CapflexCy разработ-
ва приложения, например, за мобилни терминали, по-
средством които персоналът може да получава заявки 
с конкретно описание на съдържание, поредност, кли-
ент, условия на пла-щане и т.н. За да се запознаят с те-
кущите подобрения в производствени-те технологии, 
специалистите на Trebing&Himstedt ще направят интен-
зивни проучвания на „EMO Хановер 2013г.“.
Автор: Николаус Фехт, специализиран журналист от 
Gelsenkirchen

За Вашата програма:
Какво? “Вдъхновени от технологиите” – 4-ти Конгрес 
на VDMA “Интелигентно производство”
Кога? 16-ти септ. 2013г.: 15.00ч. - 18.00ч.
 17-ти септ. 2013г.: 09.30ч. - 13.15ч.

следвани от тематични обиколки на панаира
Къде? Изложбен Център в Хановер, Зала 2, 
Конферентна площ на първия етаж
Допълнителни данни: www.vdma.org/ip 
За контакт: д-р Клаудия Вайс, rubicondo, 
тел. +49 6198 5859718, weise@rubicondo.de

„ЕМО Хановер 2013г.“ – водещият световен панаир 
в сектор металообработка
От 16-ти до 21-ви септ. 2013г., международните фирми 
– създатели на производствени технологии, ще участ-
ват в “Интелигентно производство” на „EMO Хановер 
2013г.“. Воде-щият световен панаир в сектор металооб-
работка ще осветли пълната гама от най-усъвършенст-
ваните понастоящем технологии за металообработка, 
съставляващи ядрото на взеки промишлен производ-
ствен процес. На панаира ще бъдат изложени послед-
ните модели машини, както и ефикасни технически 
решения, услуги в помощ на производство-то, модели 
на устойчиво производство и др. Основният фокус на 
„ЕМО Хановер“ е върху металообработващите машини, 
производствените системи, прецизните инструменти, 
автоматизацията на потоците суровини, компютърните 
технологии, промишлената елект-роника и аксесоари. 
Търговските фирми на „EMO“ идват от всички основни 
сектори на промишлеността, като машиностроене и из-
граждане на заводи, автомобилостроене и изработка 
на резервни части за автомобилната индустрия, аеро-
навтика, прецизна меха-ника и оптика, корабостроене, 
медицински технологии, производство на инструмен-
ти и матрици, стоманени и леки строителни елементи. 
„EMO Хановер“ е най-важната между-народна среща 
на специалисти по производствени технологии от цял 
свят. През 2011г., панаирът привлече повече от 2,000 
изложители и около 140,000 заинтересовани посети-
тели от повече от 100 държави. „EMO“ е регистрирана 
търговска марка на Европейския комитет за сътрудни-
чество в отрасъл металообработка („CECIMO“).

Лице за контакти (Информация за четвъртия Конглес на 
VDMA “По-интелигентни производства”)

rubicondo – Агенция за Комуникации и Управление на 
Проекти
д-р Клаудия Вайс 
собственик
Rossertblick 18
65817 Eppstein
GERMANY
тел. +49 6198 58 59 718
факс +49 6198 58 59 716
weise@rubicondo.de
www.rubicondo.de


