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Съдбата на предприятията от групата на
Стара планина холд АД можеше да е съдба
и на стотици български предприятия от
индустрията, прекратили съществуването
си през последните 25 години
Интервю с г-н Васил Велев – изпълнителен директор на Стара планина холд АД

02/2019

Г-н Велев, каква беше за Вас и Вашите предприятия
2018 година?
2018 година беше поредната успешна година за Стара
планина холд АД и предприятията от нашата група. Втората година от третото десетилетие на Стара планина холд
АД е най-успешната в историята на групата. През 2018-та
годишните продажби на предприятията от групата достигнаха над 241 млн. лева. Това представлява близо 11% ръст
в сравнение с 2017 година.
Инвестициите на холдинга са основно в машиностроителни предприятия. 52% от тях са в индустрията на силовата
хидравлика, 16% в производството на акумулатори и 25%
са в леката промишленост – козметика и текстил. 7% от
нашите инвестиции са в областта на финансите.
Стара планина холд АД е най-успешният приватизационен фонд в България, който успя да опази и развие
една редица български индустриални предприятия,
каква е рецептата на успеха?
През далечната 1996 година приватизационният фонд
набира първоначален капитал от 1,75 милиона лева. По
този критерий той се нарежда на 15-то място сред приватизационните фондове при техния равен старт. Към 31
декември 2018 година първоначалната инвестиция в Стара планина холд АД има ръст от над 78 пъти, а с дивидентното покритие – над 90 пъти. По този критерий холдингът
отдавна е на първо място сред бившите приватизационни
фондове. Стара планина холд АД и големите предприятия
от групата имат трайна политика за разпределяне на част
от печалбата като дивидент за своите акционери. Дивидентното покритие на 1 вложен лев в Стара планина холд
АД е 12 пъти. Общата сума на дивидентите в историята на
нашата група е над 126 милиона лева, като 21 милиона от
тях са за акционерите на холдинга.
От формирането на бизнес групата през 1996 година
до днес компанията е реализирала значителни успехи.
Продажбите на дъщерните предприятия се увеличават
многократно, производителността, инвестициите и пе-

чалбите на дъщерните дружества нарастват значително.
В резултат на това холдингът успя да се развие стабилно
и да постигне постоянен ръст на дивидентите за своите
акционери през последните години.
Колко човека работят при вас, как успявате да си
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намирате кадри и да ги задържите, има ли ръст на
На равнището на нашия износ се отразява динамиката на
възнагражденията в предприятията ви и ако да на
пазарите, на които продава групата. Близо три четвърти
какво се дължи той?
от произведената продукция се изнася за Европейския
съюз. През 2018 година успяхме да задържим основните
В групата на Стара планина холд АД работят близо 2600
си пазари. Европа продължава да бъде сигурен и значидуши. През 2018 година производителността на труда
телно предвидим за нас пазар. Очакваният ръст от 2.2%
нарасна с 9.3%, а ръстът на разходите за труд в предприна машиностроенето в еврозоната през 2019 година
ятията е 15.8%. Само за 2018 година разходите за труд в
ще оказва влияние върху икономическата активност на
групата са над 44 млн. лева. Средната месечна работна
заплата на лицата, заети в производството в нашите пред- нашите клиенти и ще се отрази стабилизиращо на нашите
резултати. От друга страна несигурността, свързана с
приятия е 1347 лева. Същевременно в държавната хазна
нарастващата заплаха от протекционизъм и напрежение
сме внесли 22 млн. лева за данъци и осигуровки.
в глобалната търговия, би могла да има отражение върху
Действията на мениджмънта по отношение на служитестабилността на нашия бизнес. Първостепенна задача
лите са насочени към подобряване на условията на труд
и през 2019 година ще бъде запазване на основните и
и повишаване на доходите. Прилагаме многообразна
разширяване на присъствието на новите пазари. Това
палитра от стимули, като бонуси, премии, застраховки,
ще изисква от нас да предложим добри цени, високо
специализирано медицинско обслужване, ваучери за
качество, къси срокове на доставка и адаптивност към
храна, курсове за придобиване и повишаване на проспецифичните изисквания на клиентите.
фесионалната квалификация и други. Ежегодно над 6%
от планираните инвестиции са в сферата на социалните
дейности.
В какво инвестирахте през 2018 г. и какви са плановете ви за 2019 г.?
През 2019 година предвиждаме увеличение на заетите
Предприятията ни планират сериозен ръст на инвестицилица с 0.6%, а на средната месечна работна заплата с
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групата достигнаха над 241 млн. лева. Това представлява близо 11% ръст в сравнение с
2017 година.
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Дивиденти в групата на Стара планина холд АД (млн. лева)
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От формирането на бизнес групата през 1996 година до днес компанията е реализирала
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изключение. Ние не можем да компенсираме това поскъпване, отразявайки го в цената на
нашите изделия, защото моментално ще изгубим клиентите си на световните пазари. Така
общата загуба от скъпия ток за промишлеността ще ни натовари през 2019 година с

12

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

bauma CTT Russia
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От 4-ти до 7-ми юни 2019 г. в Москва, Русия ще се проведе
международното специализирано изложение bauma CTT
Russia. Това е най-голямото изложение за строителната
индустрия в Русия и най-важната комуникационна платформа за Русия, ОНД и страните от Източна Европа. Събитието
е част от мрежата от изложения, организирани под шапката
на bauma, най-мащабното световно изложение за строителни машини, машини за производство на строителни
материали, машини за минната промишленост, транспортни
средства и оборудване за строителството.
Като водеща платформа на bauma CTT Russia на площ от
60 000 м² се представят 586 изложители от 26 държави.
Дава всеобхватен поглед върху целия бранш. Участниците са
общо над 22 000 от 59 страни и 75 региони на Русия.
Продуктовата гама на bauma CTT Russia е структурирана
в следните тематични области:
• Всичко, свързано със строителната площадка - оборудване;
повдигаща и транспортна техника; строителни машини,
инструменти и системи; машини и инсталации за производство, транспорт и подаване на хоросан, уплътняване на
бетон; кофражи и скелета.
• Оборудване за раздробяване, пресяване и сортиране на
материалите
• Производството на строителни материали- машини и съоръжения за производство на строителни материали, бетон
и готови стоманобетонни елементи, асфалт, сухи мазилки,
вар, гипс, пясък, чакъл, гипс и плоскости от гипсокартон;
съоръжения и системи за транспортиране и складиране на
материалите; опаковъчна техника; техника за управление на
процесите.

• Части и компоненти, доставчици на услуги- задвижвания,
агрегати и модули; услуги; измервателна, управляваща и
регулираща техника; навигация, охрана на труда.
Можете да се регистрирате като посетители на bauma CTT
Russia 2019 и да поръчате входни карти чрез автоматизираната система в интернет на адрес:
https://bauma-ctt.ru/en/visitors/plan_your_visit/online_tickets/
За справки и информация :
Кремена Вълчева
Мюнхенски панаир България тел. 02/ 816 3027,
E-Mai: kremena.valcheva@ahk.bg.

време

е да погледна напред.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи
Заявете на:

02 9765 100

www.unicreditleasing.bg

За важните решения.

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки
ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
ролкови интегрални направляващи

- Направляващи
- Търкалящи и плъзгащи лагери
- Кабеловодещи вериги и кабели
- Редуктори и моторредуктори
- Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil
info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс: +359-2-859 76 81
моб.:
+359-885-232595
+359-897-981669

www.atlas-technik.com
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Тайван организира
салон 6 в 1
Шоу 6 в 1, или 6 изложения под един покрив. Това е салонът в
столицата на Тайван – Тайпе, който ще се проведе в Nangang
Exhibition Center през април.

02/2019

От 24 до 27 посетителите от целия свят ще могат да присъстват на изложението за авточасти и аксесоари - Taipei
International Auto Parts & Accessories Show (Taipei AMPA),
което ще се проведе заедно с това за електроника Taipei Automobile Electronics Show (AutoTronics Taipei),
за автономно и интелигентно задвижване - Taiwan
International Intelligent Transportation Show (Taiwan ITS)
и за електрически коли - Taiwan International Electric
Vehicle Show (Taiwan EVS). В същият център има още два
салона за мотоциклети и тунинг – от 25 до 28. Шестте
шоута се събират за пръв път в историята в зала 1 и 2 на
Nangang Exhibition Center, който ще приюти 1530 изложители в 4550 щанда. Организаторите очакват рекорден

брой продажби от местни и чужди клиенти.
Мега изложението обхваща всички сфери в мобилността
– от автомобили и мотоциклети, до двигатели, окачване,
трансмисии, спирачки, софтуерни и хардуерни продукти. За пръв път участва и гиганта eBay с търговска
платформа. Търговската организация на Тайван – TAITRA,
която има офиси в 60 страни, включително и в България,
се е погрижила за присъствието на представители на
други големи световни изложения като германското
Automechanika2018, американското AAPEX, японското
AUTOMOTIVE WORLD и Автосалона в Сеул. Екипът на BBC
TopGear България също ще присъства на събитието и ще
ви запознае с най-интересните акценти от салона 6 в 1.

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Енергия и ресурси – как да
пестим и произвеждаме чрез
усъвършенствани решения?
Тазгодишните изложения на Виа Експо - Smart Cities (интелигентни градове) и ЕЕ и
ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) ще демонстрират редица
продуктови премиери. Те ще се проведат в периода 16-18 април, Зали 5 и 6, ИЕЦ,
София. Водещи компании от 15 държави ще запознаят посетителите с ползите от
внедряване на иновации в практиката и предлагат възможност за дистрибуция.
Регистрирайте се на www.viaexpo.com за безплатно посещение и достъп до
паралелните конференции.
Впечатляващи са възможностите на компактни устройства и високофункционални системи за интелигентни градове
Изложителите на Smart Cities ще представят смарт
решения за управление на подсистемите в един дом
или сграда. Един клик може да реализира икономия на
енергия, да направи живота ни по-комфортен и сигурен. Български фирми разработват решения за сградна
автоматизация на високо ниво – регулиране на осветлението според настроението и нуждите, дистанционен и
индивидуален контрол на отоплението и вентилацията,
управление на домашните уреди чрез дигитално въвеждани или гласови команди.
Сред акцентите ще бъдат автоматизирани системи
за енергиен мониторинг и мениджмънт. Те обхващат
всички енергоносители в сградата и са изключително
практични разработки, изградени на модулен принцип
с възможност да се разширяват с минимални разходи.
Могат да се надграждат с подсистема за управление на
осветлението, за управление на подаваната топлинна
енергия и др. Ориентирани към бъдещето е концепцията за създаване на енергийно позитивни градски
зони, в които енергийното потребление е максимално
оптимизирано и са въведени иновативни технологии за
производство на енергия за собствени нужди.
Фирма от Гърция ще представи прецизно интегрирана
интелигентна инфраструктура за предаване и съхранение на данни, приложения и услуги. Тя позволява на общини, доставчици на услуги и предприятия да реализират визията на Smart City. Решенията, които се включват
в тази система, са: Wi-Fi либерализация, облачни услуги,
умно осветление и измерване, мониторинг на шума и
трафика, е-здравеопазване.

Като продуктова премиера се определя иновация на румънска компания за ранно предупреждение от земетресения, пожари и др., както и решения за ограничаване
на влиянието на електромагнитния смог, радоновия газ
в сградите.
Посетителите ще се запознаят с нови модели концентратори за индустриална автоматизация с изключително
малки размери, но висока функционалност.
Мобилна лаборатория ще демонстрира как може да се
измери качеството на въздуха във всяка една точка и
концентрациите на основните замърсители.
Тазгодишните изложения на Виа Експо - Smart Cities
(интелигентни градове) и ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) ще демонстрират редица
продуктови премиери. Те ще се проведат в периода
16-18 април, Зали 5 и 6, ИЕЦ, София. Водещи компании
от 15 държави ще запознаят посетителите с ползите
от внедряване на иновации в практиката и предлагат
възможност за дистрибуция. Регистрирайте се на www.
viaexpo.com за безплатно посещение и достъп до паралелните конференции.
Новост за пазара са термопомпи, които постигат повече
от 300% ефективност, и ново поколение оборудване
за климатизация, отопление, вентилация, рекуператори. В своето представяне изложител ще акцентира
на решения за преобразуване на енергия от различни
източници: eкономайзери и възобновяване на отпадна
топлинна, софтуер за оразмеряване на топлообменни
апарати и др.
Български производител ще покаже разнообразие от
луминисцентни лампи, които консумират едва около
20% енергия, халогенни лампи и LED лампи, които спестяват до 8-10 пъти повече електроенергия, предлагат
висококачествено осветление и зрителен комфорт.
Електрическата мобилност се развива с бързи темпове.
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Електрически триколесни превозни средства и мини
камиончета с атрактивен дизайн, велосипеди и скутери
ще привлекат вниманието на посетителите. Те се превръщат във все по-предпочитан начин за бързо и лесно придвижване, отличават се с изключително ниски
експлоатационни разходи и имат нулеви емисии. Сред
експонатите ще бъдат и зарядни станции за публично
и домашно ползване.
Когенерация - мост към бъдещето
Изложител ще представи италианска хибридна система, която осигурява отопление, гореща вода и климатизация за хотели, жилищни кооперации, търговски
центрове и производствени предприятия. Тя е мощна,
екологична и икономична, с дълъг полезен живот - над
15 години. Във фокус ще бъдат и системи за когенерация и соларни охладителни системи, използващи
соларни колектори и абсорбционни чилъри с цел
постигане на възможно най-екологичното охлаждане.
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Биоенергията - рентабилна инвестиция за индустрията и селското стопанство
Вместо да отделя метан при своето гниене, биомасата става един от най-надеждните енергоизточници
благодарение на развитието на технологиите. За първи
път в ЕЕ и ВЕИ ще участва компания от Италия - водещ
доставчик на инсталации за отопление на биомаса и
когенерация, и компания от Хърватия, която предлага
биогаз инсталации.

Интерес ще предизвикат енергийно ефективни системи от Холандия, които изгарят биомаса с високо
съдържание на влага до 58%, пелетни съоръжения с
елегантен дизайн и висока степен на автоматизация,
топ продукт на българска фирма - дървесни пелети
с максимална калоричност и минимално количество
пепел след изгаряне.
Друг участник ще популяризира своята богата продуктова гама: инсталации за компостиране, малки и
микробиогаз инсталации, фотололтаични, термални и
термодинамични инсталации.
Съпътстваща програма събира експерти и инвеститори за дебат
• “Зелени инвестиции в енергетиката” - форум на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
• Семинари на Центъра за енергийна ефективност
ЕнЕфект, Енергийна Агенция Пловдив, Националната
асоциация по биомаса, Камара на инсталаторите в
България и др.
• „Sofia Smart City Marketplace" - конференция на
Клъстер София град на знанието
Станете част от устойчивата промяна - чрез нова инвестиция, знания и разширяване на бизнес мрежата Ви.
Очакваме Ви.
За повече информация: www.viaexpo.com
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Пътната карта на строителния
сектор - АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА
Международното изложение събра над 7200 професионалисти
Четири дни. Компании – участници от два континента,
обстановка за изграждане на устойчив бизнес и професионални съпътстващи събития, посветени на високите
технологии, новите материали, законодателството и
визиите за бъдещето. От 6 до 9 март всичко това ни
предложи професионалната платформа за строителния
бранш – АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2019.
Най-мащабното от десетилетие издание на изложението
привлече директни участници от два континента – Европа и Азия. В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА
2019 се включиха фирми от България, Германия, Италия,
Англия, Полша, Китай, Румъния, Турция, Иран.
С реализирането на новата си концепция, изложението
създаде професионална платформа за повече от 7200
предимно бизнес посетители. През четирите излож-

бени дни те обменяха информация, контакти, идеи и
опит с участниците. Разположена в три зали, на обща
изложбена площ над 8500 кв.м., АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА предложи най-новото от машините,
продуктите и технологиите за строителния сектор. За
първи път форумът се проведе заедно с WATER TECH
EXPO и SECURITY EXPO. Това доведе до безпрецедентно
обединяване на темите за строителство, управление на
водите, енергия и сигурност.
Прецизиране
В изпълнение на новата концепция залите бяха разделени на три сектора – според фирмените сфери на дейност: Вътрешни довършителни работи“, „Врати, прозор-
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ци, фасади и профили“ и „Грубо строителство и външни
довършителни работи“. „Тази стъпка безспорно води до
прецизиране на избора и улеснява бизнеса“, коментираха присъстващи. Фокусът си изложителите на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА поставиха върху
потенциала на съвременното строително оборудване и
проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности, интериорните материали и технологии, модерното вертикално планиране и ландшафт,
и индустриалното строителство. Сред акцентите бе и
виртуалната реалност в полза на строиелството.

Премиери за страната направиха много продукти. Сред
тях бе система за виртуална реалност. Демонстрирана
бе и боя, пречистваща въздуха, дигитални строителни
инструменти, съвременни прозорци и покривни конструкции, строителна техника и иновативни конструктивни решения както и архитектурно и екстериорно
фасадно осветление. Присъстващите отбелязаха и креативността при изграждането на фирмените щандове. В
залите на изложението „израстна“ парк, благодарение
на инсталацията „Разходка в парка“.
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Четири дни на професионални съпътстващи събития
Изложението бе с изключително пълна и всеобхватна
съпътстваща програма. „Това със сигурност носи голяма допълнителна стойност“, коментираха присъстващи.
Многобройните събития поставяха на дневен ред
последните продукти на компаниите, високите технологии, визиите за бъдещето, законодателната рамка,
засягаща строителството.
Активно бе представянето на основни браншови организации. „Под светлините на прожекторите“ още през
първия ден попаднаха съвременните технологии и подходи – на конференция, организирана от Камарата на
архитектите в България (КАБ). Вниманието на гилдията
привлече и дискусията, организирана от Българската
асоциация за изолации в строителството (БАИС) за
строителството и противопожарната безопасност.
Безпрецедентна кръгла маса, инициирана от КАБ И
КИИП, събра заедно представителите на държавните и
браншовите органи, поставяйки на дневен ред законодателната рамка. Едновременно с това се състояха и
редица фирмени презентации и демонстрации, а платформата за умни материали в зеленото строителство

Green Constructor бе представена от Българския съвет
за устойчиво развитие.
Първото издание на HTB Conference – форумът за
високите технологии и бъдещето на строителството,
събра на 8 март визионерите. В продължение на един
ден водещи имена в бранша предоставяха обективен
поглед върху новостите в процесите, влиянието им и
възможностите, които създават. Интензивно протече
и последният изложбен ден, 9 март. Общите си събрания проведоха проведат Камарата на архитектите в
България и Сдружение „Български врати, прозорци и
фасади“.
Безспорно 2019 г. постави едно ново начало за АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА – изложение с
19-годишна история. В унисон с технологиите на XXIв.,
тенденциите на интензивния пазар и високите очаквания, организаторите обявиха посоката за развитие
на през 2020г. „Ще отворим отделна зала, посветена на
иновациите в сградната автоматизация и интелигентното управление в ОВиК сектора“, споделят те. Затова
с интерес очакваме АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020, която ще събере професионалната публика
– от 26 до 29 февруари.
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Роботизацията – този
така съществен елемент в
съвременната индустрия
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Коботи, интегрирани решения, прецизни производствени и обезопасяващи системи
ни предлага международното изложение MachTech & InnoTech Expo – от 15 до 18 април

Впечатляваща с темповете си на развитие и внедряване
в производството. Това е роботизацията, навлизаща
със светкавични скорости в съвременната индустрия.
Безспорно е, че този процес води до много ползи за
производството, сред които: ускорено производство,
съчетано с намаляване на разходи, свръхпрецизни
продукти, създаване на предпоставки за разрастване и
стъпване на нови пазари и изграждане на нови пазарни
ниши.
„Роботизация“ е сред ключовите думи на международното изложение MachTech&InnoTech Expo. За 11-и път в
Интер Експо Център форумът ще разкрие потенциала на
индустриалните технологии – в четири изложбени зали,
на площ надхвърляща 10 000 кв.м, над 190 участници
ще представят стотици иновативни продукти и услуги!

Като акцент на изложението, от 15 до 18 април присъстващите ще открият най-новите решения при коботите,
роботизираните ръце, системите шприцоване и електродъгово заваряване, софтуер, 3D печат и специално
проектирани предпазни оградни съоръжения.
Роботизираните ръце
Изпълняват прецизни операции, вдигат над себе си
масивни предмети и дори цели автомобили. Това са роботизираните механични ръце, които ще бъдат представени от участницитe в MachTech & InnoTech, приложими
в тежките производства и автомобилния бранш. „Автоматизацията на промишлени процеси чрез интегриране
на индустриални роботи е от решаващо значение в XXI
век“, коментират специалистите.
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Пъргав и многофункционален е роботът MOTOMAN
GP8, представен от Aramet Robotics. Произведен от
Yaskawa, той е компактен и бърз индустриален робот с
товароносимост от 8 кг. 6-остният GP8 може да сглобява, пакетира, пренася, повдига и подрежда. Снабден с
антикорозионното покритие, работи и в среда с корозивна атмосфера – киселинна и алкална.
Внушителните коботи на KUKA ще представя BG Robots.
Сред системите, които притежават, са робот манипулатор за палетиране с товароносимост до 60 кг.

Смарт функционалност и обсег от 360°
Интегрирано решение за роботизирано електродъгово
заваряване ще бъде фокус и на FANUC. Използването
на промишлени роботи позволява постигането на
висока гъвкавост при този индустриален процес; а
внедряването на механичните ръце, съчетано със специализирано заваръчно оборудване, дава възможност
за висока степен на автоматизиране на заваръчния
процес. „Резултатът е по-качествен заваръчен шев, повисока производителност и ефективност“, коментират
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специалисти.
Съчетание на скорост и прецизност предлагат новите роботи SCARA на FANUC. Те са предпочитан избор
за предприятия, в които се извършва роботизиран
монтаж на неголеми изделия. Дизайнът им е компактен,
а работният обсег – 360°. Снабдени със смарт функционалности, те притежават многобройни интелигентни
функции.
Свръхпрецизните операции са „специалността“ на
Hanwha Cobot HCR–5. Леки и лесни за транспортиране,
те могат да бъдат внедрени в интелигентни системи.

Два кобота могат да бъдат използвани едновременно и
управлявани с един контролер.
Техническа новост в индустриалната роботизация е
„ROBOT” – екструдерът за заваряване и 3D печат, представен от Херц България. Машината създава безупречен заваръчен шев, а благодарение на възможността
за свързване от три до 6-осева система могат да бъдат
създавани разнообразни продукти. А прецизността на
изпълнение редуцира т.нар. „човешки” грешки.
Прецизен и предназначен за множество дейности е
стругът с роботизирана палетна станция Т250 РАИС.
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Техническите му характеристики осигуряват висока
продуктивна мощност, устойчивост и скорост при
всички стругови обработки върху различни материали.
Внедрената роботизация дава възможност на машината да се зарежда с малки и средни детайли. „Чрез
инвестицията в една такава станция могат да бъдат
автоматизирани няколко машини, което позволява
гъвкаво производство“, коментират специалисти.
Безопасността
Фирмите се фокусират и върху безопасността при
роботизацията. Представени на MachTech & InnoTech
Expo ще бъдат предпазните огради Axelent. Те са изградени на базата на стандартен дизайн, когато става
въпрос за пана, колчета, аксесоари и цвят. Продуктите от гамата X-Guard са с модулна конструкция; това
позволява бързо изграждане на обособено за коботи и
роботизирани системи пространство. Aramet Robotics

ще предложи и иновативната X-Guard Contour – предпазна система със заоблени ъгли. Новите форми
позволяват на конструкцията да се интегрира напълно
с цялостната система и работните пространства.
Предпазни съоръжения в три категории - “Basic”,
“Strong” & ‘Heavy” ще предложи Стратонс. Продуктите
позволяват индивидуализиране – според характера на
производството, спецификите на машините и изискванията на клиента. Водеща тук също е модулността,
която спестява до 25% от времето за монтаж.
„Работизация“. Със сигурност тази дума ще бъде с
основно значение за развитието на индустрията – във
всеки неин аспект. Затова представителите на бранша
ще проследят тенденциите в процеса на роботизацията в сектора на металообработката и индустриалните технологии – от 15 до 18 април на изложение
MachTech&InnoTech 2019. Всичко за него ще откриете в
сайта machtech.bg.
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Тези, от които индустрията се нуждае
MachTech&InnoTech 2019 предлага високотехнологични решения от 15 до 18 април в
Интер Експо Център

Висока технологичност. Този израз най-добре определя съвременната индустрия. Следвайки принципа
да осигурява платформа за най-новите технологични
решения и тенденции в сектора, бизнес изложението
MachTech&InnoTech ще събере от 15 до 18 април специалистите от сектора в Интер Експо Център.

02/2019

Форумът отваря за 11-и път вратите си за машините и
технологиите в металообработката. В най-мащабното
издание досега, над 190 изложители ще разположат
продуктите си в четири зали, върху площ, надхвърляща
10 000 кв.м.

Струговете
Впечатляващи размери, технологични възможности и
гъвкавост в производствения процес предлагат съвременните стругове и металорежещи машини с ЦПУ. Сред
доказателствата за това са хоризонталният стругов
център Lynx2100 и високоефективният вертикален
обработващ център DNM 4500 от Doosan Machine Tools,
представени от Euromarket Metal.
Металообработващи машини с ЦПУ ще бъдат акцент в
представянето и на Булмакметал.
Внушителният високопроизводителен вертикален обработващ център NXV1020A заема централно място на
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щанда на АРАМЕТ. Новата технологична серия предлага
прецизност и висока скорост на работа.
В MachTech&InnoTech 2019 Тексимп се включва с металорежещи машини с ЦПУ, стругове и обработващи
центри от Haas Automation, Nakamura-Tome, Tornos,
Matsuura и Shimada и разнообразни детайлни възможности за поддръжка. CNC струговете DMG MORI ще
бъдат във фокуса на представянето на ПОЛИМЕТА. Залите на професионалния форум ще бъдат „завладяни“ и
от високиге технлогии в сектора на лазерното рязяне.
Давайки възможност за обработка на различни форми
и материали, те ще бъдат акцент на Бодор България. В
зависимост от нуждите на съответното производство,
високотехнологичните машини могат да бъдат специализирани или комбинирани.
За поддръжката
„Изложението е ценно за сектора както с машините
и технологиите, така и с инструментариума и предложенията за поддръжка“, са част от коментарите на

присъстващите на последното издание. В унисон с тези
думи, 2019г. ще предложи още по-голямо многоообразие. Компресори, генератори и заваръчно оборудване
ще открием на щанда на Дикар Консулт. За монтажа и
поддръжката на металорежещи и металообработващи машини, в това число вертикални и хоризонтални
фрезови центри с ЦПУ, ще се погрижи с предложенията
си компания MILCO.
Заваръчни роботизирани системи. Точно така. Немислима в изминалите десетилетия, днес тази технология е
в основата на много производства. И ще бъде във фокуса на Активити Аутомейшън. Заваръчно оборудване от
най-висок клас представя и Sheetmetal.
Правилната поддръжка на машините ще бъде сред
акцентите на БИМЕКС. За тази цел компанията ще
представи ZOLLER SMILE – приборът за извънмашинна
настройка на инструменти. За нуждите на професионална поддръжка от най-високо ниво, присъстващите
ще открият DINA PLUS. Динамометричният ключ от
последно поколение е с автоматично разпознаване на
усилието при затягане на винтовете на държачи със
сменяеми твърдосплавни пластини. Продуктът е па-
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тентован от SAU и ще бъде представен от ХРИСТОФОР
ИЛИЕВ и Ко.
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За създаването на ефективни условия на труд и изграждане на екологичносъобразно производство, посетителите на изложението ще открият богато разнообразие
от центробежни филри. Сред тях е ДАРВИН – на Джи
Ойл Експерт. Продуктите от серията използват двуетапна филтрация.

Представихме Ви накратко някои от иновациите,
които компаниите от България, Турция, Италия, Германия, Полша Унгария, Румъния, Австрия, Чехия и
Гърция ще представят на международно изложение
MachTech&InnoTech 2019. Форумът отваря вратите си
след по-малко от седмица – от 15 до 18 април. Всичко
за професионалната платформа ще откриете в сайта
machtech.bg.
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3D принтирането – същественият
елемент в развитието на
съвременната индустрия
От 15 до 18 април технологията ще бъде сред акцентите на международното
изложение MachTech&InnoTech Expo 2019

02/2019

Индустрията на XXI в. далеч не е онзи организъм,
познат в началото на миналото столетие. Голяма част
от процесите днес са автоматизирани, а роботизацията
присъства в много от етапите на производството. Интегрирането на високите технологии гарантира по-голямо
производсто, високо качество и изграждане на нови
икономически ниши за реализация. Но за завършеност
в тази високотехнологична екосистема не бихме могли
да говорим без внедряването на... 3D принтирането.
Ако в самото начало на XXI в. 3D-технологиите бяха
рядко срещани в производството, днес те „настъпват
с пълна сила“. Именно те ще бъдат сред акцентите на
MachTech&InnoTech Expo 2019 – международното изложение за металообработка и индустриални технологии.
От 15 до 18 април то ще се проведе в четири от изложбените зали на Интер Експо Център, върху повече от 10
000 кв.м. Над 190 участници ще представят иновативните си продукти и услуги, сред които – впечатляващо
разнообразие от 3D принтери и съпътстващите ги
съоръжения, софтуер и технологии.
Технически новости в индустриалната роботизация

Елиминирането на т.нар. „човешки грешки“ е сред
спецификите на „ROBOT” – екструдерът за заваряване
и 3D печат от Херц България. Интелигентната машина,
разполагаща със свързване към 3 до 5-6 осева система,
използва пластмасова заваръчна тел, нишка за 3D печат
или гранулат. Технологията осигурява бърза едновременна изработка на цяла серия от еднакви изделия, безупречен и непрекъснат заваръчен шев, голяма площ на
3D принтиране и производителност до 0,8кг/час. „Процесът е строго контролиран и адаптивен към конкретни
заявки на потребителите“, коментират специалистите.
Сред решенията от последно поколение откриваме и
RI1 - 3D принтерът от RAST 3D, работещ с FDM технология. Качествата ѝ дават възможност за ефективно
използване на машината както за прототипиране, така
и за изграждане на крайни продукти. Скоростта на
принтиране достига до 450mm/s. Работната му площ е
360mm x 360mm x 400mm.
Адаптивен и прецизен. Това е мощният индустриален 3D
принтер 3D INDUSTRY F340. Модулите му са сменяеми
и позволяват персонтализиране на машината според
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индивидуалните изисквания. Принтерът непрекъснато
се адаптира към новите задания – способност, която
позволява постоянно осъвременяване на системата
и адаптиране към различните материали. Снабден с
двойна дюза, принтерът е подходящ за работа с много
функционални материали, включително висококачествен термопластичен PEEK.
За спецификите на стоматологията
Магия. Това впечатление създават 3D принтерите. С
възможността си за внедряване в различни производства 3DBGPRINT ще представи на широката публика
PRECISION 1.5 Liquid Cristal. Прецизният 3D принтер
работи с течна смoла. Качествата му го правят подходящ за детайлни разпечатки, благодарение на което
намира широко разпространение при изработването
на бижута, образованието, стоматологичната медицина
и много други сфери“.
За още по-голяма прецизност на MachTech&InnoTech

Expo 2019 ще бъдат представени качествата на
3D принтер LIQUID CRYSTAL PRO. С технология
DaylightPolymerPrinting и осигурявайки висока точност
на изработката, тази серия принтери намира приложение в стоматологията, бижутерството и други сфери на
дейност.
На фокус ще бъде и 3DGence DOUBLE P255 3D принтът
с двоен екструдер, проектиран да създава висококачествени детайли. Той работи с два вида материал, а
изработените елементи биват внедрявани в автомобилната индустрия, архитектурата, машинните елементи,
промишлените модели, дизайна, изкуството, медицината, рекламата.
Освен, че ще изложат 3D принтиращи машини, изложителите в MachTech&InnoTech Expo 2019 са си поставили
за цел да представят и възможностите на тези технологични въведения. Ще бъдат представени крайни
продукти, изработени с иновативната технология. Сред
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тях – елементи, представени от SPACECAD. В изчерпателния списък откриваме метални детайли и възли за крайна
употреба, функционални прототипи и резервни части.
Технологията, използвана от компанията дава възможност
за производство на индустриален клас прототипи, крайни изделия и резервни части, инструменти и матрици за
леене, щприцване и леене под налягане и пресоване, високопроизводителни промишлени части, износоустойчиви
компоненти и сложни метални детайли.
3D принтирането, съчетано с всички високотехнологични решения, несъмнено ще бъде един от двигателите на
индустрията в близкото и далечно бъдеще. С желанието
си да проследят тенденциите и бъдещите възможности за развитие, професионалистите ще се съберат на
MachTech&InnoTech Expo 2019 – от 15 до 18 април 2019 г. в
Интер Експо Център. „За изложението ще откриете повече
на machtech.bg“, коментират организаторите.
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Висок ръст на чуждестранните
компании и клиенти отчетоха
изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и
СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

02/2019

От 26 до 30 март над 190 компании се включиха в
международните изложения ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА
МЕБЕЛИТЕ, които се проведоха в шестте изложбени зали
на Интер Експо Център. Върху площ от над 14 500 кв.м
фирми от България, Австрия, Германия, Гърция, Италия,
Полша, Румъния, Турция и Украйна представиха повече
от 450 световни бранда за машини и материали, свързани с мебелното производство, обзавеждане и дизайн.
Hosted buyers program 2019 – три пъти по-силен интерес
Три пъти е нараснал интересът през тази година по програмата Hosted buyers program, по която на изложенията пристигнаха собственици и изпълнителни директори
на 47 компании от 19 държави от Европа и Азия. Сред
тях бяха представители на фирми от Израел, Оман,
Катар, Сирия. Това съобщи Ивайло Тодоров, мениджър
„Проучване на пазари“ в Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, заедно с Интер
Експо Център е организатор на единствените в региона
изложения за мебелната индустрия. Чрез предварително планираните бизнес срещи, Hosted buyers program

даде възможност на чуждестранните представители да
извлекат максимума от посещението си. Програмата
даде нови възможности на българските и чуждестранните компании за създаване на контакти, партньорства,
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реализиране на сделки и разширяване на дейността.
През тази година беше силен интересът от редица
арабски държави. ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
се превърнаха в успешната бизнес платформа, давайки
възможностите за контакти с европейските и азиатски
държави. Участниците по програмата Hosted buyers
program се интересуваха от продукти, мебели и материали, които предлагат българските фирми.
Форумът Conceptual Talks за дизайн
Успоредно с впечатляващите продукти, услуги и възможности, присъстващите се насладиха и на професионалната съпътстваща програма.
За първи път се проведе форумът Conceptual Talks,
който засегна съвременните концепции в интериорния дизайн. Знанията и визиите си разкриха архитекти
от Холандия и Италия. Водещият холандски архи-

тект от световноизвестното студио Orange Architects
Юрон Шипър се фокусира върху темата „Conceptual
Craftsmanship“. Своите идеи и концепции разви и италианският архитект Емилия Джордани.
Стоян Начев, основател на студио Graphic Ground,
разви темата „3D проектирането в интериорния дизайн
от идеята до крайния продукт“. Tенденции за обзавеждане на офис пространството, предложи арх. Валентин
Денков от Funkt студио, а съвременни концепции в жилищния и обществения интериор представиха младите
визионери от първата лаборатория за архитектура и
дизайн в България Design Lab. “Минимализмът и устойчиви практики. Зелените мебели в интериора“, беше
във фокуса на студио Designitsa. В Conceptual Talks се
включи и българската група за дизайн ЧЕРГА с темата
„Разговори за дизайн“.
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Отборът на Технически университет - София Formula Student
подготвя трети български състезателен болид за участие в
международната надпревара Formula Student Netherlands (FSN)

02/2019

Отборът на Технически университет-София Formula
Student за първи път е класиран за Formula Student
Netherlands. Международното състезание, в което
участват отбори от над 100 престижни университети от
цял свят, ще се проведе от 7-ми до 11-ти юли 2019 г. на
писта Assen, където също се провеждат и кръгове от F1
и Mоto GP.
В момента отборът подготвя и трета версия на първия
български състезателен болид. Той ще бъде подобрена
версия на този от сезон 2018. В него са вложени много
нови инженерни разработки, които са новост на технологичния пазар у нас и по света.
Formula Student е един от успешните студентски проекти на Технически университет-София.
Мотивирани студенти от различни факултети на университета преди четири години сформираха ОТБОРА, който
проектира и реализира прототип на състезателен болид.

За втора поредна година отборът се класира и за
престижното международно студентско състезание FS
ImechE (Institution of mechanical Engineers). То е от международните серии Formula Student и се провежда на
пистата от календара на F1 Silverstone, Великобритания
и е най-утвърденото европейско състезание в сферата
на инженерното образование. Надпреварата има за
цел да развива предприемачески и иновативни идеи у
младите инженери и да насърчава повече млади хора
да започнат кариера в инженерството. Всяка година на
Silverstone за участие в състезанието пристигат повече
от 100 отбора от целия свят.
За контакт:
TU-Sofia Racing Team Formula Student
тел.: +359 89 901 0484
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Нови инструменти
ще представи Гюринг
България на MachTech &
InnoTech 2019
Компанията Гюринг-България по традиция представя своите висококачествени
продукти на изложението MachTech & InnoTech, което се провежда в Интер
Експо Център - София. Дъщерното дружество на световно известният немски
производител на ротационни и металообработващи инструменти Гюринг
ще очаква партньорите си в зала 3 на щанд А4. На посетителите ще бъдат
показани най-разнообразни новости, както с универсално, така и със специално
предназначение.
Фирмата предлага много богата и разнообразна гама от
инструменти. Като един от лидерите в областта инструментте за металообработката, Гюринг полага много
усилия за разработването на иновативни продукти, за
усъвършенстване на работния процес, за увеличаване
на производителността и ефективността му.

02/2019

По време на изложението MachTech & InnoTech Expo
2019 специалистите в сектора ще могат лично от експертите на Гюринг-България да се информират за дейността на компанията, нейните продукти и разработки. Ето

кои са най-атрактивните предложения, техните основни
характеристики и предимства:
Конусни зенкери със спирални, изпъкнали режещи
зъби Spyro Tec, които осигуряват:
- Универсално приложение в почти всички материали;
- Прецизно и гладко зенковане;
- Намаляване с 60% на подавателните сили;
- Намаляване с 50% на радиалните сили.
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Метчици Pionex – нова генерация резбообработващи инструменти:
- Резбонарезни и резбоформовъчни метчици от висококачествени материали с оптимизирана геометрия на
рязане, висока прецизност и ново покритие;
- Подходящи за обработка на неръждаеми, киселинноустойчиви, въглеродни и легирани конструкционни
стомани;
- Постигат по-високоскоростна работа и имат по-дълъг
експлотационен живот.
Стругови инструменти за прорязване на радиални и
аксиални канали:
- Част от продуктовата гама на разширената серия на
Guehring от инструменти за изработване на канали с
повече размери;
- Придружени от инструментодържачи за стругови автомати и модулни държачи;
- Разширена гама на разстъргващите щанги по отношение на диаметър, радиус и дължина.
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Твърдосплавни свредла с вътрешно охлаждане RT
100 Al:
- Подходящи за обработката на алуминий и алуминиеви
сплави;
- Характеризира се с „отворена“ геометрия при върха, с
висока гладкост на предна и задна повърхнинина, както
и на подточването при върха на свредлото;
- Микрообработени режещи ръбове и ъгли, които
допълват оптималната геометрията на режещата част и
осигуряват отлични характеристики на рязане;
- Ниски температури на обработка, които предотвратяват образуването на наслойка върху ръбовете при
обработката на цветни метали.

GTC – трохоидална фреза с високоскоростно фрезоване при максимална дълбочина на рязане
- Стратегия на фрезоване, включваща инструмент, описващ елипсовидно движение, по време на което кръговите траектории се припокриват;
- Допълнително усъвършенствана разработка въз основа на ефективността на съвременните обработващи
центри, коригиране на геометрията, както и на увеличена износоустойчивост на инструментите;
- Използва се в механичната обработка често, когато са
необходими много високи скорости за отстраняване на
материала.

За повече информация: www.guehring-bg.net
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Международна конференция
„Бъдещи комуникационни
технологии за достъп до
повсеместни и интелигентни
инфраструктури“
(FABULOUS 2019)
На 28.03.2018г., официално бе открита 4-тата международна конференция „Бъдещи комуникационни
технологии за достъп до повсеместни и интелигентни
инфраструктури“. (FABULOUS 2019).

02/2019

Тази конференция се провежда в България за първи
път и е под мотото „Глобализация чрез модерни цифрови технологии“. Днес благодарение на цифровите
технологии, градовете, пътищата, предприятията и
домовете се превръщат в интелигентни информационни центрове използващи най-разнообразни комуникационни сценарии, в т.ч. мултимедийни комуникации,
комуникации между хора и устройства, и др., които
водят към нови предизвикателства, които ще бъдат във
фокуса на конференцията.
Събитието събира световно известни учени, експерти,
изследователи, иноватори и студенти, които ще обменят знания и идеи за най-новите цифрови и безжични
технологии за иновативни и устойчиви решения за
повсеместни и интелигентни комуникационни инфраструктури. Бяха представени новости за актуални
ключови цифрови технологии, като: 5G безжични
комуникации, интернет на нещата, изкуствен интелект,
изчислителни облаци, големи данни и виртуална и
добавена реалност, които отвориха полето за нови
сценарии за комуникации и приложения.
Конференцията беше организирана от Европейския
Алианс за Иновации (EAI), с подкрепата на фирма Телелинк Лабс и Факултет по телекомуникации на Технически университет - София.
ЕAI е организация с нестопанска цел и същевременно
професионална общност, създадена в сътрудничество

с Европейската комисия. Целта е укрепване на глобалните изследвания и иновации и за насърчаване на
сътрудничеството между европейските и международните ИКТ общности. Визията на EAI е да насърчава
върховите постижения в областта на научните изследвания и иновациите на принципите на прозрачност,
обективност, равенство и откритост. Водещият принцип е сътрудничеството в общността за създаване на
по-добри изследвания, осигуряване на справедливо
признаване на върховите постижения и превръщане
на най-добрите идеи в иновативни продукти.
Телелинк, чрез професионалния си екип, ИТ решения от следващо поколение и мащабни партньорски
взаимоотношения, предоставя възможност на организациите да използват най-модерните технологии,
за да реализират своята дигитална трансформация.
С глобална мрежа в 10 държави и 18 години опит,
Телелинк предлага богат набор от иновативни услуги
и решения за изграждане на мрежи, системна интеграция, сигурност, автоматизация, „умни градове“, R&D
и образование. Телелинк Лабс изгражда 5G център за
компетентност и тестови полигон, където ще се провеждат обучения и развойна дейност в областта на 5G
технологиите, услугите и приложенията.
Факултетът по Телекомуникации при Технически университет – София е водещ в нашата страна, в който се
обучават магистри и бакалаври в областта на комуникационните технологии. В неговата структура има
научно-изследователски лаборатории, в които докторанти, млади учени и студенти извършват изследвания
и работят по научни проекти в областта на най-новите
цифрови комуникационни мрежи и системи.
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> в модулна конструкция

> Austenizing (hardening)

> Закаляване

> Carburising

> Цементация

> Carbonitriding

> Карбонитриране

> Nitriding

> Азотиране

> Nitrocarburising

> Нитроцементация

> Oxynitriding

> Газово азотиране

> Annealing

> Отвръщане

> Tempering

> Отгряване

> Brazing

> Спояване

> Solution heat treatement and
ageing

> Термична обработка в разтвор и
стареене
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250
system

BATCH FURNACE LINE
in modular construction
> HOW DOES SYSTEM 250 FUNCTIONS ?
The furnace of system 250 is moving (WITH THE LOAD) using a very
simple sliding system. This movement is done under protective atmosphere so at no time does your parts/load get in contact with air,
they are protected by our furnaces atmosphere during the whole
cycle.

1
M - MM - MMM

Manipulator: manually
operated, motorized or
automatic mode
handling by integrated
manipulator

Манипулатор: ръчно
задвижван, моторизиран
или автоматичен режим на
управление чрез интегриран манипулатор

2

3

4

2
LA2
Alkaline washing
1-2 tanks / 2-3 tanks
spraying
immersion (flotation)
drying (under vacuum)

1
Алкално измиване, 1-2
вани / 2-3 вани, пръскане,
потапяне (флотация),
сушене (във вакуум)

3
CR6 - CRG6 - CRG6Ni
Furnace: with or without
protective gas
pre-heating, tempering,
annealing, nitriding
nitrocarburising,
oxynitriding
650°C
with or without cooler
sub0 : -120°C

Пещ: със или без защитна атмосфера, предварително нагряване,
отгряване, отвръщане,
азотиране, нитроцементация, газово азотиране,
650°C,
със или без охладител,
0 : -120°C

- Modular bell-furnace with stations separated functionally and direct quenching transfer.
- The quench transfer system for loading from the furnace to the tank is carried out by
simply sliding the load without any hooking mechanism
- Furnace-quench tank transfer time is less than 15 seconds

4
N2BP - N2HP

Cooling/Quenching
under gas (or air),
1-6 bar abs

Охлаждане/Закаляване
в газова среда (или
въздух), 1-6 bar

5
CH8 - C10 - C11
Furnace: pre-heating,
annealing, austenitising,
carburising,
carbonitriding,
brazing
1050°C – 1100°C

Maximum working temperature: 1100°C
gross load with loading fixtures: 5 ton
• Maximum useful load height: 4500 mm
•

• Maximum

> Main properties
Пещ: предварително
нагряване, закаляване.
Цементация, карбонитриране, спояване, 1050°C
– 1100°C

6
E - H1 - H2 - S4
Quenching bath:
water
polymers
oil : max. 100°C
oil : max. 200°C
salt : max. 450°C

> Description

Вана за закаляване:
вода, полимери,
масло: макс. max. 100°C,
масло: макс. 200°C,
сол: макс. 450°C

- Integration of various quenching options enabling a greater variety of furnace/tank
combinations
- Easy extension of existing line with new requirements, both in terms of capacity and
treatments
- Particularly suitable for production of parts in medium and small production runs requiring
flexibility of heat treatment parameters (temperature and atmosphere)
- Suitable for thin and long parts which risk of distortion
- Quench transfer under atmosphere without loss of temperature before quenching the
load
- System 250 operates in manual or full automatic mode

> Fields of application (under protective gas)
• Austenizing

(hardening) • Carburizing • Carbonitriding
Nitriding, nitrocarburizing, oxynitriding • Annealing, tempering and brazing
• Solution heat treatement and ageing
• Working under argon is possible for titanium alloys
•

> Quenching medium with suitable washing
INDUSTRIAL FURNACES
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• Water •
• Alkaline

Oil • Molten salt • Nitrogen
washing • Washing with solvents

250
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system

в модулна конструкция
> КАК ФУНКЦИОНИРА СИСТЕМА 250?

Принтиране на всички записи и параметри
на термичната обработка

Printing of all heat treatment records / parameters

Програма за обработка
Система за контрол и мониторинг

Treatment programme
Control and monitoring system

5

Конзола за програмиране и визуализация

6

Инсталацията може да бъде пусната отново ръчно

5

Installation could be resuming by hand
Console for programming and visualisation

Пещта от система 250 се движи (СЪС ЗАРЯДА) чрез много опростена система за плъзгане. Това движение се извършва в
защитна атмосфера, така че детайлите / заряда никога не влизат в контакт с въздуха. Те са защитени от атмосферата на пещта по време на целия цикъл.

Treated in a batch furnace in modular
construction

> Описание
- Модулна пещ с разделени функционално станции и директен трансфер за
закаляване.
- Системата за трансфер от пещта до ваната за закаляване се извършва
просто чрез приплъвзване на заряда без никакви захващащи механизми
- Времето за трансфер от пещта до ваната за закаляване е по-малко от 15
секунди
• Максимална рабтна температура: 1100°C
• Максимален брутен товар със закрепването: 5 тона
• Максимална полезна височина на заряда: 4500 mm

> Основни свойства
- Интегриране на различни варианти за закаляване, даващи възможност за
по-голямо разнообразие от комбинации пещ/вана
- Лесно разширяване на линията за нови изисквания както по отношение на
капацитет, така и по отношение на обработки
- Особено подходящи за обработката на части в средни и малки серии
изискващи гъвкавост в параметрите за термична обработка (температура
и атмосфера)
- Подходящи за тънки и дълги части, за които има риск от деформация
- Трансфер за закаляване в атмосфера без загуба на температура преди
закаляването на товара
- Система 250 работи в ръчен или в напълно автоматичен режим

> Области на приложение (в защитна атмосфера)
• Закаляване • Цементация • Карбонитриране
• Азотиране, нитроцементация, газово азотиране • Отвръщане, отгряване и
спояване
• Термична обработка в разтвор и стареене
• Работа в аргон е възможно за титанови сплави

> Среда за закаляване с подходящо измиване
• Вода • Масло • Разтопени соли • Азот
• Алкално измиване • Измиване с разтворители

Термообработени в линия пещи с модулна конструкция

250
system
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Technical data system 250
Технически данни система 250

Load
Заряд

Units
Единици

15/15

30/35

42/60

42/100

70/60

70/100

90/60

90/100

90/150

120/100

120/150

200/200

200/330

200/450

Maximum charge (gross weight)
Макс. заряд (брутно тегло)

kg

6

30

150

250

350

500

600

1000

1500

1400

2000

2500

3000

5000

Outside diameter of load
Външен диаметър на заряда

mm

170

310

430

430

710

710

930

930

930

1200

1250

2050

2050

2050

Useful diameter of load
Полезен диаметър на заряда

mm

140

300

420

420

700

700

900

900

900

1200

1200

2000

2000

2000

Load height
Височина на заряда

mm

250

400

650

1050

690

1090

690

1090

1590

1200

1700

2330

3630

4850

Effective height of load
Ефективна височина на заряда

mm

150

350

600

1000

600

1000

600

1000

1500

1000

1500

2000

3300

4500
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BATCH FURNACE LINE
> in modular construction

ЛИНИЯ ПЕЩИ

> в модулна конструкция

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

> Закаляване

> Austenizing (hardening)

Шпонки
> Carburising
> Carbonitriding

Кондензатори
> ЦементацияИзолационни
материали
> Карбонитриране
> Азотиране
WEIDMANN

> Nitriding
> Nitrocarburising

Лагерни пружини
> Oxynitriding

Термозащити CQI-9
Трафоборд и хартии

> Нитроцементация

Кожуси
Вентилаторни
перки
> Газово азотиране

Клемни табла

> Annealing

> Отвръщане

> Tempering

> Отгряване

> Brazing

> Спояване

> Solution heat treatement and
ageing

> Термична обработка в разтвор и
стареене

... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Кабели Radox

Сибел ООД

София 1505 // ул. Оборище 102 // тел.: 02/944 22 36,
02/944
22 56
//18001
факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg
INDUSTRIAL FURNACES FOR HEAT TREATMENT ISO 9001:
ISO 14001:
OHSAS
ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001
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ИНФОРМАЦИЯ

Bosch Rexroth
за петте найголеми грешки при
внедряването на IIoT
Индустрия 4.0, индустриален интернет на нещата или
фабрика на бъдещето – все повече промишлени потребители обмислят дигитализацията на производствените си дейности. Няма магическа формула за осъществяването на този преход, но допускането на грешки може
да бъде ограничено. Bosch Rexroth вече разполага с
над 5 години опит в реализацията на концепцията Индустрия 4.0, натрупан както в собствената си дейност,
така и в други компании. В рамките на процеса специалистите по автоматизация на компанията идентифицираха петте най-големи грешки, които усложняват и
оскъпяват внедряването на IoT.

02/2019

Събиране на данни без възвръщаемост
Данните са суровината за свързаното производство
и непрекъснатото подобрение. Често потребителите
биват убеждавани в предимствата на използването на
безброй сензори, събиращи милиарди битове данни,
които впоследствие обаче се оценяват със стандартен софтуер. Проблемът е в това, че този софтуер не
разпознава отделни машини и процеси и предоставя
само привидно релевантни резултати. За да се добие представа коя информация е наистина важна, в
процеса трябва да бъдат включени служители, които
да споделят опита и познанията си. Първият начин за
повишаване на прозрачността във всички процеси е
визуализацията на информацията. Работейки в затворен цикличен процес, служителите могат да идентифицират важните изводи и да оптимизират измервателните дейности.
Стремеж за постигане на всичко наведнъж
Някои потребители опитват да внедрят Индустрия 4.0
с един основен проект, същевременно изглаждайки и
детайлите. Този подход не е правилен, тъй като усложнява процеса в огромна степен. В резултат прякото определяне на причина и ефект става трудно. Освен това
подходът често води до свръхинвестиране, защото

оставя впечатлението, че дигиталната трансформация
може да се осъществи само чрез нови системи и машини. По-ефективен е подходът, включващ множество
малки стъпки. В рамките на пилотни проекти ефектите
могат да бъдат определени и оптимизирани чрез кратки затворени цикли. Тези проекти често демонстрират,
че наличните машини и системи могат лесно да бъдат
свързани впоследствие и да останат в експлоатация –
стъпка, която спестява време и разходи.
Използване на неподходящ стандарт
Някои машинопроизводители и крайни потребители
прибързано избират стандарт за бъдещето. Това е
необмислено, тъй като стандартите за Индустрия 4.0
се изменят непрекъснато. Ориентираното към бъдещето свързване на машини трябва да отговаря не само
на актуалните стандарти, но и лесно да може да бъде
модифицирано в съответствие с промените.
Самостоятелно програмиране
Този подход отнема много време и разходи. В допълнение, стандартните решения са много по-лесни за
използване. С помощта на тези решения потребителите
могат да свържат машините в рамките на няколко часа

и да управляват централно всичките си IoT устройства.
Нещо важно – смесването на машинни и IoT функции в
системата за управление на машината води до ненужно
усложняване. Съображенията за сигурност и сертификация ще ограничат вариантите за актуализация.
Поради това е по-целесъобразно IoT функциите да са
на отделни системи и да се отдели внимание на комуникацията в реално време между системите.
Пренебрегване на сигурността
Според проучвания над половината от компаниите

признават, че не се чувстват подготвени за атаки срещу
IoT устройствата им, а 94% от тях очакват уязвимостта
им да се повиши. Налични са доказани процеси за IT
сигурност, които бързо и лесно могат да бъдат внедрени в производството, например мрежово сегментиране и защитни стени. Особено полезни са инструментите, с които потребителите могат да управляват
централно всичките си IoT устройства и едновременно
да инсталират актуализации за сигурността навсякъде
по света. Тази стъпка защитава свързаните производствени дейности и потребителите могат да се фокусират върху действителната си работа.

ПОСЕТЕТЕ НИ НА MACHTECH 2019 В ЗАЛА 1, ЩАНД B8. ОЧАКВАМЕ ВИ!
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ТЕХНОЛОГИИ

Индустриализация 4 в
изработването на щанци и матрици:
Сплави, Методи и Дигитални Опции за

Ефективност в производството
За ИСКАР, както и за всеки друг производител на металорежещи инструменти, индустрията за производство
на щанци и матрици е изключително важен сегмент от
пазара. Този бранш не само консумира все повече и
повече инструменти, но и постоянно поражда нови изисквания, които имат съществен ефект върху развитието
на металорежищите инструменти. Тези изисквания са
типични за всеки металообработващ сектор: клиентът е
винаги заинтересован от по-производителни, надеждни
и прецизни инструменти. Въпреки това, специфичните
характеристики на производството на щанци и матрици
изисква специален дизайн на изполваните инструменти.
Материали , форма на обработваните профили и стратегия на обработка са трите основни параметри в тази
индустрия и имат значително влияние върху изискванията към металорежещия инструмент. Според ИСКАР,
само комплексен подход при разработването на инструмента, основан върху тези три параметри, комбиниран
с интеграцията на Индустрия 4 – последните дигитални
новости, довежда до разработка на успешни решения.

02/2019

Предизвикателни Материали
Основният обработван материал в производството на
щанци и матрици е стомана и то често твърда, закалена
стомана. Твърдостта на заготовката е основен критерии за подбор на материала на режещия инструмент и
геометрията му. Различните методи за възстановителни

дейности на износени или повредени щанци и матрици
включват процеси на заваряване, термично впръскване
на метал, лазерна обработка и др., които се прилагат
върху засегнатата повърхност. По-нататъчното обработване на тези повърхнини изисква режещ инструмент
за премахване на материал съставен от както много
твърди, така и сравнително меки слоеве. Това условие
значително намалява трайността на режещия ръб и принуждава производителите на инструменти да полагат
усилия за постигане на нужната устойчивост и дълготрайност.
Сложни Профили
Прес формите и матриците са характерни със сложните
си форми. Триизмерният профил е типичен за обработваната повърхнина на прес формите и матриците и
способността за обработка на 3D повърхнини е важно
изискване към режещите инструменти. Инструментът
се очаква да постигне нужните изисквания за точност и
качество на повърхнината и да осигури задоволителна
трайност нужна за завършване на детайла или контура с
една операция.
Обработка
Производството на прес форми, щанци и матрици
включва различни операции като: струговане, фрезоване, пробиване, райбероване и др., но основните инструменти, които се изполват са фрезовите. Специфичните
характеристики на тази индустрия – преобладаващите
невъртящи се
детайли, сложната форма на обработваните повърхнини, необходимостта от изработването на множество
вдлъбнатини, която е свързана с отнемане на голямо
количество материал от заготовката и др., - поставят
фрезовите инструменти на първо нясто сред гамата от
използваните в този сектор на металообработката.
С постоянната си нужда от повишаване на производителността, индустрията за пресформи и матрици беше
една от първите, които имплементираха новите техники
за обработка като високо-скоростно фрезоване (HSM) и
фрезоване с голямо подаване (HFM).
ИСКАР като водещ производител на режещи инструменти, успешно се кооперира с индустрията за пресформи и матрици през годините и постоянно усъвършенства решенията си в тази област, предоставяйки нови
продукти или модифицирани съществуващи, както и
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може да монтират четири вида пластини. Използвайки
даден тип пластина, фрезата се трансформира в 90°, 45°
или FF за голямо подаване.
Фрезоване с Голямо Подаване (FF фрезоване)
LOGIQ4FEED линията за FF фрезоване (фиг.2 ) използва
двустранни пластини, с четири режещи ръба и фрези
с възможност за вкопаване под ъгъл, което определя
главното им приложение – обработване на дълбоки
вдлъбнатини. Подходящи са за материали с твърдост до
HRC 50.

изработване на цялостни, сложни технологични задания
и окомплектовка съпроводени с консултация.
Сплави на режещите инструменти
В производството на пресформи и матрици,фрезови инструменти със сменяеми пластини с удължена работна
част са често използвани за груба обработка на вдлъбнатини и широки стени. Инструментите работят при големи натоварвания и материала на пластините е ключов
фактор за трайността им.
В последните години ИСКАР представи IC845 – сорт
пластини, който е съчетание от яка твърда сплав с ново
нанопокритие PVD , с SUMOTEC допълнително покритие.
Сортът е предназначен главно за работа при ударни
натоварвания. Пластините от този сорт демонстрират
значително по-голяма трайност, която в последствие
резултира в по-ефикасната работа на фрезите с удължена работна част и прорязващите фрези.
Линията за твърдосплавни монолитни фрези на ИСКАР
се допълва от сорта IC702, който е предназначен за
обработка на твърди материали(до HRC 65 ).
Профилни обработки
При обработка на сложни повърхнини, основно се
използват инструменти с тороидални и кръгли форми.
ИСКАР предлага такива инструменти в следните дизайни: инструменти със сменяеми пластини, опашкови
фрези със сменяеми твърдосплавни глави и монолитни
твърдосплавни фрези. Те се различават по размер, точност, закрепващ метод и диапазон на приложенията, в
зависимост от това дали твърдостта на детайла е ниска,
средна или висока.
В тази индустрия голяма част от производителите са
малки и средни предприятия. За тях мултифункционалността на инструментите е от съществено значение. Наскоро разкритата нова линия LOGIQ на ИСКАР, представи
нов продукт предназначен за този сектор в индустрията
– TOR6MILL фрезова серия. На TOR6MILL фрезата (фиг.1)

Линията MULTI-MASTER
Нуждата от изработване на прес формите и матриците
за точно определен продукт е причината за малкосерийното и често – единично тип производство. Производителите са обикновенно малки и средни предприятия, за които поддържането на мултифункционални
инструменти е от ключово значение. Често се прибягва
до използване на инструменти, които излизат от границата на така наречените конвенционални и стандартни.
Изработването на специални инструменти за подобни
приложения не е най-икономически обоснованото решение в повечето случаи. Линията MULTI-MASTER (фиг.3)
на ИСКАР, представляваща се от сменяеми глави със
пластини присъединени към тяло-държач посредством
резба, помага за решаване на такива казуси.
Много продукти в ежедневието ни се произвеждат посредством прес форми и матрици и търсенето им расте
непрекъснато. Напредъкът в отрасли на индустрията
като автомобилния, който е водещ консуматор на прес
форми и матрици има решаваща роля. По-голямото
търсене на прес форми и матрици ще доведе до нови
нива на изисквания към режещите инструменти, на
които производителите като ИСКАР трябва да отговорят
адекватно с ефикасни решения.
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РЕШЕНИЯ НА SIEMENS PLM Software
за Индустрия 4.0
Инициативата на германското правителство за четвъртa индустриална революция,
подкрепяна от SIEMENS се базира на интеграцията на гъвкави кибер-физически
производствени системи, умни сензори, Интернет на нещата, адитивни технологии
за производство. Ключова предпоставка за Индустрия 4.0 е пълната дигитализация
на цялата верига за проектиране и производство на продукти с висока добавена
стойност, която прокарва една единствена цифрова магистрала през цялата верига за
създаване на продукти с висока добавена стойност.
SIEMENS NX CAD/CAM/CAE
Самостоятелно работещ или плътно интегриран върху
Teamcenter, NX CAD ускорява процесите на разработка на
продукта чрез етапен виртуален „Мастер модел“ и „Дигитален близнак” (digital twin) на реалния физически модел,
позволяващ пълна симулация, анализ, валидация и оптимизация на продуктовите характеристики.
Напълно интегрирания NX CAM от висок клас позволява
достоверно програмиране и симулация на производствени
процеси върху метало-обработващи машини, програмиране
на индустриални роботи и мерителни процедури, симулация и оптимизация на логистични потоци, роботизирани
производствени линии и още!

SIEMENS Solid Edge
Неоспорим лидер в автоматизираното 3D проектиране,
днес Solid Edge 2019 предлага повече от всяко друго 3D CAD
решение в средния клас:
• специализирани модули от Mentor Graphics за CFD симулации от висок клас, проектиране на печатни платки и
проектиране на електрически системи
• Разширен модул за проектиране на тръбопроводи
• Разширен модул за адитивно 3D моделиране и производ-

ство с 3D печат
• Нов модул за
управление на
изискванията
• Най-добрият
CAM в индустрията на разположение на Solid Edge
потребителите
• Оптимизирано
конструиране с
поглед към себестойността
• Solid Edge портал за гладка и безпроблемна комуникация
• Директна работа с нативни CAD данни на конкурентни
продукти.
Разработван върху собствената технология на SIEMENS
(Parasolid, D-Cubed), използвана чрез лицензии и от конкурентни потребители (SOLIDWORKS, VISI, MicroStation и много
други), Solid Edge предлага удобни инструменти за директно
наследяване на проекти в техните файлови формати.
SIEMENS Teamcenter
Централизирайки съхранението на всички данни,
Teamcenter е „умна дигитална магистрала “, която управлява
инженерните процеси, продуктовите данни и инженерните
изменения в екипна защитена среда, съобразно ролята на
всеки участник в процеса, и през всички фази на жизнения
цикъл на продукта – от концептуалното проектиране, през
разработката, техническата подготовка и производството.
Teamcenter е способна да управлява мулти-CAD данни от
стандартните продукти за автоматизирано проектиране,
вкл. AutoCAD, Inventor, Catia, PTC Creo, SolidWorks и Mentor.
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОЦЕСНИ СИМУЛАЦИИ
• Решенията на SIEMENS в Simcenter 3D осигуряват маща-

50

CAD/CAM/CAE

бируема, отворена и разширена среда за 3D CAE симулации
и инженерни анализи с връзки към дизайна, симулацията,
тестването и управлението на данни. Simcenter ускорява
процеса на симулация, като комбинира най-добрите в класа
инструменти за асоциативно геометрично моделиране с широк набор FEM/FEA/CFD симулации и мултидисциплинарни
решения, доказани от водещи експерти в бранша. Simcenter
3D помага на инженерите да използват наличната 3D CAD
геометрия за бързо подготвяне на анализа. Уникалната
архитектура за управление в Simcenter 3D ви позволява поефективно да създавате, сглобявате и управлявате големи
модели, дори и с 3D детайли от множество CAD системи, вкл.
CATIA, SOLIDWORKS, PRO-E/CREO, INVENTOR, STEP и IGES. В
мулти-солвърната среда на Simcenter 3D Вие може да използвате Simcenter 3D като централен пре-и-постпроцесор
за всички Ваши анализи, при използването на най-разпространените в индустрията солвъри – NX NASTRAN, ABAQUS,
LS-Dyna, CCM+ и други.
• ProCAST/QuickCAST предлага специализиран софтуер,
едно от най-завършените приложения за симулация, анализ
и оптимизация на леярски процеси и инструменти, чрез
математическо симулиране на процесите във виртуален
модел на леярската екипировка, за предсказване на процесите на запълване на леярската форма, изстиване на метала
и свързаните с този процес въздействия върху отливката и
формообразуващите инструменти, вкл. въздушни джобове,
неметални включвания, порьозност, напрежения и деформации в отливката и други.
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• QFORM 3D/2D позволява да се анализира цялата технологична верига от моделирането до производството на
изковката, включително симулиране и анализ процесите

на нагряване, пластична деформация на всички преходи,
охлаждане и промяна на свойствата на материала. Продуктът позволява ранно откриване и коригиране на конструктивни решени и инструменти, които могат да причинят брак
и дефекти в метала на крайните продукти. Модулът QForm
Heat Treatment се използва за симулация на термо - механична обработка (TMT), т.е. термична обработка, съчетана с
деформация, която се изчислява чрез симулация на процеса
на коване, пресоване или валцоване. QForm Heat Treatment
може да се използва отделно, за да се симулира само топлинна обработка.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОТИПИРАНЕ ДО ПРОИЗВОДСТВО В
МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА
Спейскад ООД e основен представител на американската
компания 3D Systems за България и предлага решения от
прототипирането до производството в пластмаса и метал
като 3D принтери, софтуер и услуги за 3D печат.
• 3D принтери за метал и пластмаса
3D принтерите за метал са богато портфолио от офис до
производствени машини, с които може да преосмислите
дизайна на металните детайли и да произвеждате продукти,
компоненти и инструменти с намалено тегло, повишена
функционалност и опростени възли. Вие спестявате време,
разходи и част от теглото с висококачествени, прецизни
решения за производство на метални изделия, включващи
интегриран софтуер, технология за 3D печат в метал, сертифицирани материали и експертна поддръжка.
От офиса до цеха нашите 3D принтери за пластмаса генерират концептуални модели, прецизни и функционални
прототипи, основни модели и форми за инструментална
екипировка, както и детайли за крайната употреба, за да
оптимизират дизайна, да рационализират вашите работните
потоци и да въвеждате иновативни продукти по-бързо на
пазара.
• Услуги за 3D печат в метал от СПЕЙСКАД ООД
Ние изпълняваме 3D печат на детайли и възли за крайна
употреба, функционални прототипи, резервни части и всяка
ваша идея с 3D принтер ProX DMP 200 на 3D Systems със
следните характеристики:
• Технология - Лазерно синтероване
• Висока скорост и качество на печат
• Кратки срокове за пре и пост-процесиране
• Метални детайли с висока плътност и якостни характеристики
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• Производство на сложни асемблирани
многокомпонентни изделия
• Изработка на малки, сложни метални
детайли
• Изграждащ обем: 140мм x 140мм x
90мм
• Повтаряемост по всички оси: 0,02 мм
• Минимален размер на детайлите: х =
0,1мм; y= 0,1мм; z= 0,02 мм
• Типична точност: +/- 0,05 мм. при
малки детайли и +/- 0.2% при по-големи
детайли.
Нашите материали
• Мартензитна стомана 1,2709
• Неръждаема стомана 17-4PH
Благодарение на патентованата от 3D
Systems технология за нанасяне и уплътняване на слоеве, могат да се използват
много малки частици, което позволява
изработката на изключително фини

детайли и тънкостенни детайли, както
и изграждане на до 20 ° ъгли без опори.
С качество на повърхнината от 5Ra μm
е необходима много малко допълнителна обработка след печата.
Запитване за оферта за изработка на
детайли от метал можете да направите
оттук : https://www.3dsys.space/3dprint-metal-offer .
MACHTECH & INNOTECH EXPO 2019 г.
ще се проведе в периода 15.04.2019 18.04.2019, на територията на изложбен
комплекс „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН
ЦЕНТЪР“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 147.
СпейсКАД ООД ще проведе семинар
на 16.04 от 14:40 часа, повече на http://
www.spacecad.bg

SpaceCADltd
Every promise fulfilled

София, Интер Експо Център
Зала 2 /щанд A2
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КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Функционалната сложност на машините
изисква все по-голямо внимание
и отговорност към безопасността.
Стандарт БДС EN ISO 13849-1:2015
Коментар на инж. Розалина ГИЧЕВА, електроинженер,
ръководител отдел „Оценяване съответствието на машини
и електрически съоръжения“ при „Център за изпитване и
европейска сертификация“ ЕООД, гр.Стара Загора
Сложността на машините днес нараства с увеличаване на тяхната функционалност
Производството на индустриални машини става все
по-сложно със задълбочаващите се изисквания към
вградения софтуер и електроника. В управлението на
модерните машини се интегрират все повече функции.
Много конструктори и производители са изправени
пред предизвикателствата на тези нови и постоянно
променящи се фактори.
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Безопасността – основен принцип при производството и експлоатацията на машини
Независимо от функционалната сложност на машините,
остава непромен основният принцип при тяхното разработване, производство и експлоатация – безопасността. Всички мерки за безопасност следва да се прилагат
от производителите на машини, в съответствие с резултатите от оценката на риска, като се вземат предвид
както предназначението на машината, така и всяка
разумно предвидима неправилна употреба. Задълженията на производителя са посочени в Директива 2006/42/
ЕО – Машини, която налага изискването производителят
на машини да елиминира опасностите или да намалява
рисковете, свързани с тези опасности, като прилага
мерки за безопасност в следния ред:

- конструкция със собствена безопасност;
- защитни устройства;
- информация за използване (информиране на потребителя за остатъчните рискове).

БДС EN ISO 13849-1: 2015
Стандартът БДС EN ISO 13849-1: 2015 осигурява изисквания за безопасност и насоки за принципите на проектиране и интегриране на свързаните с безопасността
части на системите за управление (safety-related parts
of control systems - SRP / CS), включително проектиране
на софтуер. За тези части от системите за управление,
свързани с безопасността, се определят характеристики, които включват нивото на ефективност, необходимо
за изпълнение на функциите за безопасност.
Частите от системите за управление на машините, свързани с безопасността, могат да се състоят от хардуер и
софтуер и могат да бъдат както отделна, така и съставна
част от системата за управление на машината. В допълнение към осигуряването на функции за безопасност
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могат, също така, да осигуряват и работни функции (например управление с две ръце като средство за започване на процес).
Стандартът се прилага за SRP/CS на всички видове
машини, независимо от вида на използваните технология и енергия (електрическа, хидравлична, пневматична, механична и др.) и за SRP/CS, използващи
програмируема(и) електронна(и) система(и).
Оценяване на рисковете и прилагане на функции за
безопасност
След оценяването на рисковете, присъщи за машината
(БДС EN ISO 12100), конструкторът трябва да реши какъв
да бъде приносът за намаляване на всеки риск, който е
необходимо да бъде осигурен от всяка съответна функция за безопасност, изпълнявана от SRP/CS. Този принос
не покрива пълния риск на управляваните машини, а
само тази част от риска, която е намалена от прилагането на определените функции за безопасност. Пример
за такава функция е функцията за спиране, задействаща
се при използването на електросензорно предпазно
устройство.
Способносттa на частите от системите за управление,
свързани с безопасността, да изпълняват функция за
безопасност при предвидими условия, е разпределена
в пет нива наречени Performance Levels (нива на изпълнение).
Примери за продукти, които са части от системата за
управление, свързани с безопасността са: релета, електромагнитни клапани, позиционни превключватели,
PLC, блокове за управление на двигатели, устройства за
управление с две ръце, оборудване, чувствително към
налягане. За тези продукти се прилагат международни
стандарти, например:
ISO 13851 (EN 574:1996+A1:2008 Безопасност на машините. Устройства за управление с две ръце. Функционални
аспекти. Принципи за проектиране),
ISO 13856 1 (EN ISO 13856-1:2013 Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск.
Част 1: Общи принципи за проектиране и изпитване
на чувствителни на натиск постелки и чувствителни на
натиск настилки (ISO 13856-1:2013))
ISO 13856 2 (EN ISO 13856-2:2013 Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск.
Част 2: Общи принципи за проектиране и изпитване на
чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни
на натиск щанги (ISO 13856-2:2013)).
ISO 13856-3 (EN ISO 13856-3:2013 Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск.
Част 3: Общи принципи за проектиране и изпитване на
чувствителни на натиск брони, плочи, корди и други
подобни устройства (ISO 13856-3:2013))
Вероятността за опасен отказ на функцията за безопасност зависи от:
• структура на хардуера и софтуера;
• обхват на диагностиката (DC) - обхват на механизма за
откриване на повреда;
• средно време до опасен отказ (MTTFd) - безотказност
на частите;
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• откази, вследствие обща причина (ССF);
• процес на проектиране/разработване;
• натоварване при работа;
• околната среда;
• работните процедури.
Извършена е категоризация на структурите, съгласно:
• специфични критерии при проектирането/разработването
• специфично поведение при условия на неизправност.
Тези категории на структурите са разпределени в пет
нива и се обозначават като Категории В, 1, 2, 3 и 4.
Дадените в БДС EN ISO 13849-1 изисквания за програмируеми електронни системи са съвместими с дадената в
БДС EN 62061 методология за проектиране/разработване и развитие на свързаните с безопасността електрически, електронни и програмируеми електронни системи
за управление на машини.

Изисквано ниво на изпълнение (PLr) за функциите за
безопасност
За всяка функция за безопасност характеристиките и
изискваното ниво на изпълнение (PLr) трябва да бъдат
определени и документирани в спецификация за изискванията по безопасност. След създаването на структурата на частта от системата за управление, свързана с
безопасността, трябва да се оцени постигнатото ниво
на изпълнение PL и да се сравни с изискваното ниво на
изпълнение PLr.
Когато в качеството си на нотифициран орган, ние от
„Център за изпитване и европейска сертификация“
ЕООД, извършваме оценяване съответствието на
машини, изискаме от производителя доказателства за
постигнатото ниво на изпълнение (PL). Тези доказателства трябва да бъдат осигурени в техническото досие в
случай, че производителят е декларирал съотвествие
със стандарт БДС EN ISO 13849-1:2015.
Новите версии на стандарти от вид С определят изискваното ниво на изпълнение на частите от системата за
управление, свързани с функциите за безопасност.
Препоръчвам на производителите на машини да разширят компетентността си във връзка с тези завишени изисквания, за да декларират съответствие със стандартите,
които дават презумпция за съответствие с Директива
2006/42/ЕО.
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Новите М-серии на JUNGHEINRICH

02/2019

Бюджетни ръчноводими ниско
и високоповдигачи от най-ново поколение,
за стандартни товари и
товарообороти, идеални за
малкия и среден
бизнес!
EJE M13 и B
са създадени
специално за
вътрешнофирмения транспорт на товари
до 1 300 кг и 1
500 кг. Управляващата глава е
с възможност
за управление от двете страни и позволява ранжиране в най-тесни
пространства (камиони, коридори) за по лесни и бързи
товаро-разтоварни операции. Повдигачите са с гелови
(необслужваеми) батерии с мощност 24V/65 Ah и 24V/90
Ah.
Рекупериращата (енерговъзвращаема и енергоспестяваща) система при използване на генераторната моторна
спирачка в комбинация с геловата батерия и перфектно
синхронизирано с тях интегрирано зарядно устройство
са определящи за високата енергийна ефективност на
повдигачите.
EJC M10 E и EJC M10b E са създадени специално за транспорт на товари до 1 000 кг. Повдигачите са с едноколонна
(Е) панорамна мачта с височина на повдигане до 1 540 мм
или 1 900 мм осигуряваща оптимална видимост и контрол
при товаро-разтоварни операции. Геловата (необслужваема) батерия е с мощност 24V/85 Ah.
Освен това EJC M10b E е идеална за повдигане на затворени палета, чрез опционалната промяна на отстоянието

между държачите на
колелата от стандартните 882 мм на 1 052
мм или 1 252 мм.
EJC M10 ZT и EJC
M13 ZT са за транспорт на товари до 1
000 кг и 1 300 кг. Повдигачите са с дуплекс
мачта (ZT) с височина
на повдигане до 2 300
мм , 2 500 мм , 2 900
мм или 3 300 мм.
Повдигачите EJC M10
ZT са оборудвани с
гелови (необслужваеми) батерии
– 24V/105 Ah, а EJC
M13 ZT с тягови
батерии 24V/160 Ah.
Перфектно синхронизираните батерия,
интегрирано зарядно устройство и рекупериращата система са определящи
за високата им енергийна ефективност.
Геловите (необслужваеми) батерии не отделят водород, благодарение на което няма законови изисквания за
отделни специални помещения за зарядните устройства.
Това предотвратява потенциални конфликти с държавните институции, спестява площи и разходи!
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов –
Изпълнителен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.
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