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Панаирното дуо за машиностроене,
производствена техника и
индустрия на поддоставките
Международно индустриално изложение за
инструментално и специално машиностроене
www.messe-intec.com
Международно изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии
www.subcontractingfair.com
Германо-Българска индустриално-търговска камара,
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• 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 ...
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Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД
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Атлас Техник ЕООД
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тел./факс: +359-2-859 76 81
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+359-885-232595
+359-897-981669
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HANNOVER MESSE 2022
Индустриална трансформация
„Намиране на баланс между сигурността на енергийните доставки и
смекчаването на изменението на климата“
Светът преживява повратна точка в международната икономическа и енергийна
политика – такава, която води със себе си нарастващи цени на енергията и
нарушени вериги за доставки. В същото време все по-голям брой производители
изпълняват своята роля в борбата с изменението на климата. Светът се нуждае
от бързи решения в тази област: политически, икономически и преди всичко
технологични. HANNOVER MESSE 2022 предлага идеалната среда.

03-04/2022

„С оглед на настоящата световна политическа ситуация,
темите на HANNOVER MESSE са по-актуални от всякога.
В основата на въпроса е как можем да гарантираме
сигурност на доставките и растежа, като същевременно
противодействаме на изменението на климата“, казва д-р
Йохен
Г-н Кьоклер е председател на управителния съвет на
Deutsche Messe AG. „Няма как да се заобиколи: трябва
да мислим и да намерим баланс между сигурността
на доставките и изменението на климата – заедно.
Технологиите, показани на HANNOVER MESSE, ще играят
ключова роля в това.“
От 30 май до 2 юни 2500 компании от около 60 страни

представиха своите иновации за заводите и енергийните
системи на бъдещето в изложбения център на Хановер.
Под водещата тема „Индустриална трансформация“ те ще
демонстрират как свързаните производствени съоръжения
могат да работят по по-ефективен и ресурсоспестяващ
начин и как енергията може да се генерира и предава по
устойчив начин.
Германският канцлер Олаф Шолц и премиерът
на Португалия Антонио Коста откриха съвместно
HANNOVER MESSE. Роберт Хабек, федерален министър
по икономическите въпроси и борбата с климата, беше в
Хановер за два дни. В неделя следобед той се присъедини
към главния изпълнителен директор на Siemens Роланд
Буш и Ясмин Фахими, председател на Германската
профсъюзна конфедерация (DGB), за да обсъдят
трансформацията на индустрията в лицето на настоящите

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

геополитически сътресения. Във вторник той посети
щандовете на изложителите, за да събере информация от
първа ръка за развитието на индустрията.
Присъстваха много други политически високопоставени
лица от Германия и ЕС. Кьоклер: "В края на май световната
индустриална общност намери Хановер. Тази година поспециално HANNOVER MESSE 2022 ще изпрати сигнали за
икономическата политика и ще изгради мостове."
От Siemens до Google: Изложителите представиха
технологии за дигитализация и устойчивост
2500-те компании-изложители включват корпорации като
Siemens, Bosch, Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP
и Service Now, към които се присъединяват множество
средни промишлени предприятия като Beckhoff,
Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact и Lenze.
Придружаваха ги и големи изследователски институти
като Fraunhofer и KIT, плюс около 150 стартиращи фирми,
които намирха HANNOVER MESSE за идеална платформа за
работа в мрежа с индустрията.
Зелени енергии и водород – движат сигурността на
енергийните доставки и защитата на климата
Повече от 250 изложители разгледаха темата за водорода
на HANNOVER MESSE. Институтът Fraunhofer използва
референтна фабрика, за да демонстрира как разходите

за производство на водород могат да бъдат значително
намалени. GP Joule представи най-големия проект за
водородна мобилност в Германия. Iberdrola, испанският
лидер на световния пазар за вятърна енергия, представи
най-голямото съоръжение за производство на водород в
Европа.
Кьоклер: "Успешен и по този начин бърз енергиен
преход ще бъде възможен само с масово производство
на водород, който може да се съхранява за разлика
от вятърната и слънчевата енергия. Изложителите на
HANNOVER MESSE показаха как може да се постигне
това."
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Използване на дигитализация, автоматизация и AI за
борба с изменението на климата
Европа се стреми да стане климатично неутрална до
средата на века. Все повече компании си поставят
амбициозни цели за тази цел и са в процес на цялостно
преобразуване на производството и услугите си.
Изложителите на HANNOVER MESSE доставят необходимите
технологии.
Bosch, например, показа как интелигентното управление
на енергията и свързаните роботи правят производството
на батерии по-ефективно и устойчиво. SAP демонстрира
как софтуерът може да се използва за оптимизиране на
намаляването на отпадъците и управлението на емисиите.
Siemens показа как производителите на електрически
автомобили могат да постигнат целите си за устойчивост с
дигитализация и роботика.

03-04/2022

Обширна съпътстваща програма
С повече от 600 презентации и панелни дискусии,
HANNOVER MESSE е уникална платформа за знания. На
седем етапа компаниите представиха своите стратегии
и решения за посрещане на предизвикателствата на
повратната точка, до която светът е стигнал – с фокус върху
темите за цифровизация, смекчаване на изменението на
климата и зелен водород. На 2 юни в рамките на HANNOVER
MESSE се проведе кариерният конгрес на WomenPower.

Събитието включи 36 семинара, занимаващи се с теми
като лидерство, планиране на кариерата и нови форми на
работа.
Страна партньор Португалия
Тази година Португалия беше страна-партньор на
най-големия търговски панаир в света. Повече от 120
компании от страната партньор Португалия присъстваха
на HANNOVER MESSE 2022. Под мотото „Португалия има
смисъл“ те представиха своите продукти и решения за
цифрова трансформация, енергийния преход и надеждни
вериги за доставки.
Относно HANNOVER MESSE
HANNOVER MESSE е водещото световно търговско
изложение за индустрията. Неговата водеща
тема, „Индустриална трансформация“, обединява
представителните сектори на автоматизация, движение и
задвижвания, цифрови екосистеми, енергийни решения,
логистика, инженерни дейности и решения, глобален
бизнес и пазари и Future Hub. Ключовите теми включват
цифрови платформи, Индустрия 4.0, ИТ сигурност, CO2неутрално производство, AI, олекотени конструкции и
Логистика 4.0. Съпътстващата програма се допълва от
поредица от конференции и форуми. Държавата партньор
на HANNOVER MESSE 2022 е Португалия.

ИНФОРМАЦИЯ

Изложението „Стажове 2022“ в
Техническия университет – София се
проведе при изключителен интерес от
страна на работодатели и студенти
На 18-ти май 2022 г. в Техническия университет – София
се проведе 10-тото юбилейно издание на изложението
на работодатели „Стажове 2022“, а на 19-ти май то ще
има свое продължение във филиала на ТУ в Пловдив.
Участниците в София са 82, а в Пловдив ще се включат 54
фирми.
От името на ръководството на Техническия университет
– София изложението бе открито от проф. д-р инж.
Георги Венков, заместник-ректор академичен състав и
координация. „Изложението „Стажове“ е най-голямото
университетско събитие в страната, в рамките на което
бизнесът в България се запознава отблизо със своите
бъдещи експерти – компетентни и квалифицирани
специалисти, които се обучават в най-големия
технически университет в България. Нашите студенти
имат възможност да намерят подходящи позиции за
първия си професионален стаж и най-важното – да
натрупат опит в реална работна среда. Благодаря на
всички работодатели, които днес са тук и ни подпомагат в
учебния процес, който трябва да върви в крак с бурното
развитие на технологиите, техниката и конкуренцията.
Обща наша задача е да обучим студентите по програми
и по специалности, които да отговарят на днешните
огромни предизвикателства в най-важните сектори на
индустрията“, заяви проф. Венков.
„Ние, Ректорското ръководство, преподавателите
от ТУ – София, ежедневно следим и се гордеем с
постиженията на нашите студенти, някои от които са топ
мениджъри на големи български и световни корпорации.
Уважаеми студенти, възползвайте се максимално от
възможностите, които Ви дава настоящото изложение.
Срещнете се с бъдещите си работодатели и изберете
най-доброто за Вас работно място. Усъвършенствайте
знанията и способностите си, защото най-добрите, найученолюбивите, най-упоритите ще успеят в професията и
в живота“, завърши своето слово проф. Венков.
От името на работодателите приветствие към участниците
в изложението отправи Иван Михайлов, управител на
„Вистеон Електроникс България“ ЕООД и член на Съвета
на настоятелите на Техническия университет – София.
„Много се радвам да присъствам на откриването на
изложението „Стажове“ и на предоставената възможност
за пряк контакт на работодателите със студентите от
ТУ – София. Бизнесът се нуждае от младите таланти на
България, затова пожелавам на колегите работодатели тук
да намерят своите бъдещи специалисти, а на студентите
да изберат правилната посока на своя кариерен път“.

В своето приветствие Силвия Бориславова, началник
„Учебен отдел“ на ТУ – София заяви: „Убедена съм, че
предстоят ползотворни срещи на нашите студенти с
работодателите, които предлагат разнообразни варианти
за провеждане на стажове. Техническия университет
– София винаги се е старал да предлага обучение с
практическа насоченост. Друга една такава възможност,
която е интересна, както за студентите, така и за
работодателите е провеждането на практика в рамките
на европейския проект „Студентски практики – Фаза 2“,
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който се реализира в момента и ще продължи до 2023
г. Всеки студент може да проведе практика в обучаваща
организация – фирма или друг работодател - с която ТУ –
София има сключен договор. Практиката се провежда под
ръководството на ментор в обучаващата организация и
академичен наставник от университета. С гордост мога да
заяви, че проектът се реализира много успешно в нашия
университет – до момента са сключени 1645 договора със
студенти, 158 договора с обучаващи организации и 243
договора с ментори.“
Приветствия поднесоха и студенти от Техническия
университет – София. Йоана Атанасова от Студентски
съвет призова колегите си: „Възползвайте се от
възможността, която ви дава изложението „Стажове“,
работодателите са тук, за да се срещнат с вас, младите
кадри на България“. Калоян Николов се обърна към
колегите си с думите „Бъдете активни, потърсете

подходящите за вас стажове, защото по този начин, след
като вече сте натрупали достатъчно теоретични знания,
ще можете да придобиете и необходимите практически
умения“.
Паралелно с изложението се излъчи онлайн студио
„Стажове 2022“, по време на което представители на
6 фирми представиха информация за своята дейност,
за свободни стажантски позиции и стипендиантски
програми.
Изложението „Стажове 2022“ в Техническия университет
– София предизвика огромен интерес, стотици студенти
проведоха разговори с фирми от различни сектори на
икономиката от цялата страна. Работодателите от своя
страна също изразиха своята удовлетвореност, че след
отново са успели да се срещнат на живо с бъдещия
инженерен елит на България и да подберат най-добрите
за тях кандидати.
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В Техническия университет – София
бе открит „Национален център по
мехатроника и чисти технологии“,
кампус „Студентски град“

На 16.05.2022 г. се състоя официалната церемония по
откриване на „Национален център по мехатроника
и чисти технологии“, кампус Студентски град, на
територията на Техническия университет – София.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
Кампус „Студентски град“ към ТУ – София се ръководи
от проф. дтн инж. Георги Тодоров и в него са
изградени шестнайсет лаборатории, оборудвани с
най-съвременната и уникална за страната апаратура и
инфраструктура, което е предпоставка за провеждане
на авангардни изследвания в областите мехатроника,

виртуално инженерство и дигитални производства,
роботизирани системи и мехатронни технологии,
биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни
технологии, вибрационни и акустични мехатронни
технологии, адитивни технологии, функционални
покрития и нови материали, системи за управление,
енергийна ефективност, устойчиво използване
на суровини и ресурси, транспортен инженеринг,
електромобилност и др.
Центърът за върхови постижения „Мехатроника и чисти
технологии“ е съставен на принципа „комплементарностсинергизъм” и обединява водещи научни групи от
Техническия университет – София, Софийски университет
„Св. Климент Охридски”, институти на БАН (общо
12), Технически университет – Варна, Технически
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университет – Габрово и Химикотехнологичен и
металургичен университет – София. Ролята на всяка
една е координиране, организиране и провеждане на
независими научноизследователски дейности в областта
на мехатрониката и чистите технологии. С цел по-тесни
връзки с бизнеса като асоциирани партньори, чрез
публично обявен конкурс, са привлечени Клъстерът по
мехатроника, фирма „Борима“ ЕАД и Сдружението за
научноизследователска и развойна дейност (СНИРД),
намиращо се в София Тех Парк. За осигуряване на повисоко научно ниво, отново чрез обява, като асоциирани
партньори са привлечени структури от световноизвестни
университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института
по роботика и интелигентни системи към Федералния
технически университет – Цюрих.
Планът на научноизследователската дейност по
проекта е съставен с цел осигуряване, изграждане,
функциониране, развитие и превръщане на Центъра във
водеща национална и конкурентоспособна европейска
научна структура в рамките на 10-годишен период. Така
се гарантира добавена стойност към реализиране на
програмата за устойчив и интелигентен икономически
растеж на България.
Официални гости на церемонията бяха акад. Николай
Денков, министър на образованието и науката, Йорданка
Фандъкова, кмет на София, проф. дхн Георги Вайсилов –
председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни
изследвания“, проф. д-р Пламен Стефанов от Института
по обща и неорганична химия на БАН, ръководител на
проекта „Национален център по мехатроника и чисти
технологии“, проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на
Технически университет – Габрово, проф. д-р инж. Сеня
Терзиева-Желязкова, ректор на Химикотехнологичен и
металургичен университет – София, Богдан Богданов,
Изпълнителен директор на Българска агенция за
инвестиции, Иван Михайлов, Управител на „Вистеон
Електроникс България“ ЕООД и член на Съвета на
настоятелите на ТУ – София, директори на научни
институти, представители на бизнеса, преподаватели,
изследователи и студенти.
Ректорът на Техническия университет – София, проф.
дн инж. Иван Кралов, приветства гостите от името на
академичното ръководство и благодари на всички, които

са участвали в изграждането на кампус „Студентски
град“ – ръководството на проекта, ръководството и
научно-експертният съвет на кампуса, изследователските
екипи, административния персонал и служителите,
строителите, надзора и инвеститорския контрол, както
и общинската администрация. „Специална благодарност
отправям и към Управляващия орган на ОП НОИР, който
ни подпомагаше и мотивираше да търсим и обосновем
нуждата от най-съвременното оборудване и доставката
му в пълно съответствие с нормативните изисквания.
Този проект нямаше да е възможен и без огромното
разбиране и съдействие от страна на ръководството и
служителите на Министерството на образованието и
науката, изключително благодарни сме за тяхната помощ,
съпричастност и будителски дух“, заяви проф. Кралов.
Националният център по мехатроника и чисти
технологии започва като идея в края на 2014 г., преминава
през анализи, преговори, проектна подготовка и фази на
кандидатстване и одобрение. През 2017 г. консорциум от
институти на БАН, водещи университети и асоциирани
партньори от бизнеса, спечели проекта за изграждане на
този най-голям в страната на стойност почти 70 млн. лева.
В него, наред с изграждането на три кампуса – в БАН, ТУ
– София и в СУ "Св. Климент Охридски" и оборудването
им с най-съвременна изследователска инфраструктура,
в рамките на първия период до края на 2023 г., е
заложено и създаването на научен капацитет, който да
прави върхови изследвания и да осигури устойчивост
на дейността на центъра през следващия петгодишен
период. Друга основна цел на проекта е изграждането
на тясна връзка с бизнеса, неговото подпомагане и
реален трансфер на съвременни технологии към него.
„Още с формирането на проектния екип и подготовката
на проекта бяха постигнати предварително редица
невиждани до този момент ефекти: обединение и
синергия между изследователи от различни научни
институции – институти на БАН, висши училища, бизнес
компании и работодателски организации. Изградената
стройна структура, ясна визия и план за изграждането
на цялата върхова инфраструктура и научен капацитет
са ярко доказателство за желанието и възможностите на
българската научна общност да изпълни своя социален
ангажимент към обществото и бизнеса“, изтъкна проф.
Кралов.
Кампус „Студентски град“ е изграден за около две
години чрез преустройството и реновирането на
учебно-експериментална база от 70-те години на
миналия век. Той е проектиран според изискванията
на изследователите на 16-те лаборатории в него.
Към настоящият момент е доставена голяма част от
оборудването в него, като цялата инвестиция ще бъде
на стойност около 19 млн. лв. Значителна част от това
оборудване е сред първите произведени машини в
света, а за някои от тях изследователи от ТУ – София
разработват технологиите и инструментите за тяхното
използване.
„За нас е изключителна гордост и факта, че част от
инженерните решения в този кампус са разработки на
инженерни екипи от ТУ – София, те притежават патентна
защита и част от тях вече се реализират на пазара. С
гордост ще отбележа, че сред назначените изследователи
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в този кампус са трима от първенците на нашите випуски
– високо квалифицирани млади инженери. Това е
категорично доказателство, че вървим по правилен път
и е гаранция за устойчивост на проекта“, подчерта проф.
Кралов. „Нека си пожелаем, както кампусът, така и целият
Център за върхови постижения по мехатроника и чисти
технологии, да станат реален технологичен трансферен
комплекс на знания, инженерни решения и технологии
от науката към индустрията, регионите и обществото. На
добър час и на многая лета“, завърши своето приветствие
ректорът на ТУ – София, проф. Кралов
В своето приветствие министърът на образованието
и науката, акад. Николай Денков поздрави екипа на
проекта и ръководството на ТУ – София за изграждането
и откриването на кампуса и то много преди крайния срок,
края на 2023 г. „Успехът на проекта зависи от материалнотехническата база, от работата на квалифицирани
изследователи, от правилата на функциониране и
финансирането му, но също така от творческия дух, който
ще цари тук. Ние трябва да създадем нужните условия на
талантливите и мотивирани млади хора, които да намерят
своята реализация в България. Министерството на
образованието и науката ще бъде партньор на всяка една
образователна и научна организация, която си поставя
високи цели“, заяви министър Николай Денков.
Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова поздрави
всички партньори, участвали в реализацията на проекта
и преди всичко ръководството и екипа на Техническия

университет – София. „Проектът се вписва в Стратегията
за дигитална трансформация на столицата. Столична
община и в частност районната администрация
също имат своя принос, за да се построи Центъра.
Министерството на образованието и науката и научната
общност са доказали, че могат да управляват значителни
финансови ресурси и да изграждат модерна научноизследователска инфраструктура. Столична община
може да се развива технологично, в сътрудничество
с ТУ – София и другите университети, в тясна връзка
с бизнеса. С ТУ – София работим и по проект за
подобряване на енергийната ефективност на столичното
метро. Пожелавам успех на Центъра, вярвам в таланта
и капацитета на хората в София“, заяви Йорданка
Фандъкова.
Проф. дтн инж. Георги Тодоров, ръководител на Кампус
„Студентски град“ направи кратка презентация на
проекта, като изложи целите, етапите и очакваните
резултати от неговата дейност.
Президентът на Република България, г-н Румен Радев
е изпратил поздравителен адрес до ръководството на
Техническия университет – София по повод откриването
на Националния център по мехатроника и чисти
технологии, кампус „Студентски град.
В края на церемонията официалните гости прерязаха
лентата и откриха Центъра, след което разгледаха
функиониращите в него лаборатории.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ DUSS
Уникалната конструкция на машините на DUSS, съчетаваща
елементи и системи, разработени от специалистите на
фирмата на база на дългогодишния опит и практика, както
и на непрекъснатата обратна връзка с потребитлите, прави
избора на професионална техника за пробиване и къртене
много лесен. Настоящата статия е за един от елементите,
гарантиращ прословутата дълговечност и безкомпромисна
защита на оператора и на машините на DUSS.

ПРЕДПАЗЕН РОЛКОВ СЪЕДИНИТЕЛ
Пробиването на отвори с различни размери е част от
ежедневието на строителната площадка. Независимо дали
за електрическа инсталация, за тръбни преминавания или
за големи отвори за вентилационни системи, приложенията
могат да бъдат много разнообразни. Дори ако самото
пробиване да е лесно за извършване, може винаги да се
случи така, че инструментът за пробиване да заклини и да
се наложи внезапно въртящият момент на задвижващия
блок ударно да се поеме от ръцете на оператора.
Елементът на изненада и много високият въртящ момент
могат да доведат до сериозни наранявания дори и
за опитни потребители. За да се избегне това, всички
диамантени бормашини и комбинирани перфоратори
DUSS са оборудвани с предпазен ролков съединител, който
ограничава максималния въртящ момент и по този начин
надеждно защитава потребителя. По този начин машината
може да се държи под контрол, дори ако инструментът
неочаквано блокира.
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ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Съединителят е интегриран в задвижването на машината.
Ако определен въртящ момент бъде превишен,
съединителят се освобождава и ограничава предаването
на мощност. Въпреки че задвижващият двигател на
машината продължава да работи, шпинделът за пробиване
с прикрепения инструмент за пробиване остава
неподвижен.

ПРЕДПАЗЕН РОЛКОВ СЪЕДИНИТЕЛ НА DUSS
Поради изброените в началото на статията причини,
DUSS разработи свой собствен предпазен ролков
съединител, който елиминира недостатъците на
класическия приплъзващ съединител. Вместо да се
използват фрикционни накладки, тази система се
основава на закалени и шлифовани стоманени ролки,
които се направляват във вдлъбнатини от входната
страна на задвижващия механизъм и се потапят във
вдлъбнатини, предвидени по обиколката на изходната
страна. В зависимост от конструкцията, стоманените
ролки се притискат във вдлъбнатините от една или две
закалени пръстеновидни стоманени пружини, което
означава, че задвижващите механизми от страната на
входа и от страната на изхода са свързани без въртене
един към друг. Ако определеният въртящ момент
бъде превишен, например от заклинил инструмент
за пробиване, пръстеновидната пружина отстъпва и
стоманените ролки излизат от вдлъбнатините и щракват
в следващата вдлъбнатина. След това този процес се
повтаря, докато задвижващият двигател се изключи или
блокиралия инструмент не бъде освободен отново. Тъй
като, за разлика от приплъзващия съединител, това не е
процес на триене, а процес на търкаляне, генерирането
на топлина и износването са изключително ниски.
Потребителят е постоянно защитен от тази система, тъй
като предварително зададеният въртящ момент има
тенденция да намалява с времето. Като цяло предпазният
ролков съединител е много по-сложен от плъзгащия
съединител, но това допълнително оскъпяване се изплаща
с високото ниво на безопасност на потребителя. Освен това
предпазният ролков съединител се отличава със своята
плавна реакция, която дава допълнително усещане за
сигурност.
ПРОЦЕС НА РАБОТА
Още по-важно е да можете да разчитате 100% на
предпазния съединител, особено при диамантени
бормашини DUSS, където стойността на предварително
зададеният въртящ момент трябва да бъде настроена
сравнително високо поради използването на големи
боркорони. Това е единственият начин да можете да
пробивате ръчно, без стойка, до Ø 300 mm с диамантените
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бормашини на DUSS. Въпреки че при стартирането все още са
необходими известни усилия за работа с инструмент с толкова голям
диаметър, потребителят бързо забелязва, че взаимодействието
между задвижващата машина, предпазния ролков съединител
и оператора е много добро и надеждно и това води до бързо
изграждане на доверие в системата . От само себе си се разбира, че
независимо от надеждната технология, потребителят все още трябва
да работи съсредоточено, да държи задвижващата машина здраво в
ръцете си и да се увери, че стои сигурно и стабилно. В допълнение
към основната защита на потребителя, самата машина също е
защитена от предпазния ролков съединител, тъй като пиковете
на натоварване се абсорбират от съединителя и по този начин не
могат да проникнат до механичните задвижващи елементи вътре в
машината.
• ЗАЩИТА НА ОПЕРАТОРА
Надеждна защита при диамантено-пробивни дейности. Висока
безопасност при работа и намален риск от нараняване при
ежедневна работа.
• НАДЕЖДНА ТЕХНИКА
Перфектно взаимодействие между машината, предпазния ролков
съединител и оператора. Дори и с висок въртящ момент.
• ЗАЩИТЕНА МАШИНА
Предпазният ролков съединител предотвратява претоварване на
машината. Пиковите натоварвания се абсорбират от съединителя.
• ТЕХНИЧЕСКА ИНОВАЦИЯ
Предпазен ролков съединител, разработен от DUSS: Базиран на
закалени и шлифовани стоманени ролки.
СРАВНЕНИЕ
Обикновените съединители често са проектирани като приплъзващи
съединители. Предаването на мощността в съединителя става
чрез фрикционни накладки, които се притискат една към друга
с определена сила. По този начин може да се предава въртящ
момент, определен от силата на триене следствие на предварително
натоварване. При превишаване на този въртящ момент
фрикционните накладки се приплъзват и пробиващият инструмент
спира. Недостатъкът на тази система е, че тези накладки много
се нагорещяват в резултат на триенето в комбинация с високите
обороти на двигателя и при често освобождаване на съединителя
бързо се износват. Поради това износване и свързана с топлината
промяна на повърхността на триещите се повърхности, зададеният
въртящ момент може да се промени и в неблагоприятни случаи дори
да се увеличи. Поради това надеждната защита на потребителя за подълъг период от време е гарантирана само в ограничена степен.
Herz-Bulgaria OOD
Assen Yordanov Blvd. 10
BG-1592, Sofia
tel.: +359 2 9790351
mob.: +359 886 418441, +359 888 709711
www.herz-bulgaria.bg
mailto:office@herz-bulgaria.bg
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Pазлики и прилики
между MES и ERP
системите

03-04/2022

Дигитализацията е нещо важно за производителите.
Тя помага за подобряване на планирането,
автоматизацията и наблюдението от поточните
линии на завода и веригата за доставки чак до
завършения продукт. Има няколко системи,
използвани за това – MES и ERP са най- често
използвани в производството. Въпреки че MES и ERP
често се бъркат една с друга. Те всъщност са много
различни по своята функционалност.
Какво е MES?
Manufacturing Execution System (MES) в найпростата си форма е софтуер, който позволява на
производствените компании да следят и наблюдават
движението на суровини и стоки. Целта на MES е да
дава представа за производствените операции, за да
анализира какво може да се направи за подобряване
на производителността, за намаляване на разходите
и максимална ефективност на производството. MES
може да изпълнява следните функции:
• Събиране на данни в реално време: Тъй като MES
системите са интегрирани направо в машини на
завода, информацията се събира в реално време, за
да се следят производствените процеси.
• Активиране на производствения анализ: Начин
за придобиване на представа за производствените
операции, включително използването на
ресурсите, времето на производствения цикъл и
съответствието на графика.
• Прилагане на изискванията на процеса: Като
има наложен процес, се прилагат стъпки, за да се
гарантира, че всеки продукт е създаден според
спецификациите. Например, ако една машина
изисква три детайла за зацепване, тя знае да очаква
тези три конкретни детайла да паснат на мястото
си и няма да работи, ако има само две вмъкнати
части или, по-вероятно, операторът неправилно да
позиционира една от тях.
Предимства на MES
Видимост и наблюдение в реално време
Можете да получите пълен обхват от вашите
MES данни в реално време, за да анализирате

производителността и да я увеличите максимално.
Намаляване на оперативните разходи
MES система следи разходите за труд, престой и
поддръжка в реално време. Използвайки тези данни,
MES може да идентифицира как да се оптимизира
производството и да се възползваме максимално от
бюджета и да намалим разходите при управлението
на завода.
Подобряване на производителността
Като вникнете в операциите на вашия завод, Вие
ще можете да управлявате производствената си
линия, за да работи с най-високия си потенциал, за
да използвате максимално материалите, работното
време и графика.
Какво е ERP?
Системата за планиране на ресурсите на
предприятието (European Recovery Program)
е софтуер, който се използва за управление
на оперативни дейности като планиране на
завода, обработка на поръчки, управление на
складовите наличности и обслужване на клиенти.
В сравнение с MES, производственият ERP софтуер
е насочен към оптимизиране на визуализацията
на бизнеса чрез предоставяне на отчети за бизнес
операциите и идентифициране къде могат да
бъдат рационализирани процесите. ERP може да
изпълнява следните функции:
• Наблюдение на бизнес операциите: ERP Ви дава
достъп до всички бизнес оперативни данни само
чрез една система.
• Изготвя график: От работниците в завода до
доставката, ERP система Ви позволява да планирате
всички функции на завода.
• Интегриране на бизнес процесите с
производствените процеси: Въпреки че ERP
системите не са интегрирани с машините в завода,
те събират информация от тях, за да гарантират, че
работят ефективно и изискват възможно най-малко
поддръжка.
• Проследяване на материали: Получавате представа

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

за суровините, за да разпределите ресурсите по
подходящ начин, за да увеличите максимално
ефективността на разходите.
Предимства на ERP
По-добър контрол на складовите наличности.
Тя може да се следи отблизо, за да се анализира
кои продукти са в голямо търсене, за да извлечете
максимума от инвентара си.
По-добро обслужване на клиентите
С по-добро производствено планиране и контрол,
производителите могат да доставят продукти
навреме, което от своя страна означава подобрена
удовлетвореност на клиентите.

Намаляване на риска
Чрез автоматизиране на определени бизнес
операции човешката грешка се намалява чрез
рационализиране на процесите. Съответствието
може също да бъде редовно наблюдавано, за да се
гарантира, че производственият процес продължава
да се придържа към разпоредбите и сертификатите,
което още повече свежда до минимум риска
Какви са разликите между MES и ERP?
1. Функционалност
Както беше споменато по-горе, ERP и MES системите
изпълняват различни роли в производствените
предприятия. ERP системата е фокусирана най-вече
върху планиране и количествен анализ, докато
MES управлява действителния процес в завода и
операциите на Вашата производствена линия в
реално време.
2. Как се събират и доставят данните
Друга разлика е времето за предоставяне на
отчетите. За MES система отчетите са налични в
реално време. ERP системата дава общ отчет за
период от време, т.е. часове, дни, месеци или години.
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3. Системна интеграция
MES системите обикновено са интегрирани
директно към машини на завода - по този начин
данните се доставят моментално. ERP системите
обаче не са интегрирани в устройствата. Вместо това
той е интегриран като софтуер, работещ с бизнес
приложения.
Интегриране на MES и ERP
В производството, MES и ERP системите внасят
различни неща. Често ERP за производство действат
като най-горената част на пирамидата за обработка
на поръчки и складови наличности, докато MES
системата се фокусира върху операциите в реално
време на по-долно ниво. Има обаче някои области,
в които MES и ERP системите се координират
заедно, за да осигурят по-добър поглед върху
производствените операции в сравнение с тези

системи поотделно.
С MES и ERP интеграция, Вашата MES система помага
при изпращането на данни към ERP системата.
Тези данни съдържат информация като номера на
части, количества материал, както и информация
за доставките. Тази информация се доставя чрез
споделена база данни или HTTP комуникация между
двете системи. Това помага на мениджърите на
производството да следят какво се случва в рамките
на оперативно ниво, за да видят дали трябва да се
направят промени, за да се премахнат тесните места
или да се подобри производителността.
Въпреки че бихте могли да използвате
изключително MES или ERP решение, препоръчва се
те да работят заедно. Без съмнение, интеграцията на
MES и ERP осигурява ясна оперативна представа за
Вашия бизнеса Ви позволява с лекота да регулирате
производителността, за да се повиши цялостната
производствена ефективност.
DELMIA Ortems е една от водещите MES системи,
която позволява куплиране с почти всички познати
ERP системи.
За повече информация:
https://www.haycad-infotech.bg/
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Dassault Systems създаде преди години
нова парадигма в автоматизацията и
програмирането на PLC
DELMIA 3DEXPERIENCE предостави на инженерите
възможност за управление на съвместна, виртуална
среда за проектиране, симулиране, валидиране и
оптимизиране на автоматизирани системи
Продуктовата линия DELMIA 3DEXPERIENCE която
дава на инженерите възможност за управление
на автоматизацията във всички индустрии
да дефинират, контролират и наблюдават
автоматизираните системи изцяло в 3D виртуална
среда. Базирана на уникалната технология Logic
Control Modeler (LCM), DELMIA 3DEXPERIENCE
предоставя цифров модел на логика за управление
на автоматизирана система, независима от PLC
хардуера.
DELMIA 3DEXPERIENCE помага значително да се
намали времето за стартиране на производството
на продукта чрез идентифициране на грешки в
контролната логика много преди внедряването
чрез оценка на PLC програми и/или промени във
виртуалното оборудване, вместо да се поемат
рискове за реалното оборудване - позволявайки
предварителното въвеждане в експлоатация на PLC
логиката и програмата. Това намалява времето за
разработка, намалява разходите както за работна
ръка, така и за капиталови инвестиции и увеличава
общата производителност на фабриката.
С нарастващия натиск на времето и разходите,
който се оказва върху въвеждането на нови
продукти и ефективността на производството,
автоматизираното проектиране и програмирането
на PLC вече не могат да се разглеждат като

изолирана функция в процеса на разработка.
Дигиталното работно пространство на DELMIA
3DEXPERIENCE за сътрудничество позволява
на инженерите по механични, електрически и
контролни проекти да работят паралелно, за да
споделят знания, да реагират на промените и да
комуникират в рамките на една и съща виртуална
среда V5.
Новото решение осигурява естествено разширение
на приложението DELMIA PLM (Управление
на жизнения цикъл на продукта). Докато PLM
решенията опростяват и подобряват цялостното
управление на продуктите, решенията за
автоматизация валидират и подобряват вътрешното
поведение на системите за контрол. PLM данните
също могат да бъдат използвани повторно и
интегрирани в DELMIA 3DEXPERIENCE за наистина
мощно решение, което се простира отвъд визията за
жизнения цикъл на продукта.
DELMIA 3DEXPERIENCE е мащабируемо решение,
което може да се използва като самостоятелна
среда за програмиране за PLC, използвайки езиците,
дефинирани в стандарта IEC61131-3, или разгърнато
като цялостно решение за автоматизация,
интегриращо механични, електрически и контролни
данни в 3D среда. DELMIA Automation LCM Studio
предоставя инструментите, необходими за
създаване, редактиране, отстраняване на грешки
и валидиране на PLC програма и позволява на
потребителите да създават и използват повторно
предварително дефинирани контролни логически
блокове. Получената програма може да бъде
изтеглена в PLC чрез опция за настройка на PLC.
PLC настройките за DELMIA 3DEXPERIENCE са
разработени в тясно сътрудничество с големи
доставчици на PLC като SIEMENS A&D Automation
Systems, Schneider Electric и OMRON Corporation.
Източник: Delmia Corp.
За повече информация:
www.haycad-infotech.bg
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Дигитален помощник
и осигуряване на данни
за режещите инструменти
Фирменият каталог е най-добрият източник за запознаване
с продуктите на дадена фирма. Терминът "каталог"
произлиза от древногръцката дума "списък". Първоначално
продуктовият каталог беше печатен документ, изброяващ
всички продукти, предлагани от една компания. Покъсно каталогът започва да включва повече референтни
данни, общи препоръки за използване на продуктите и
допълнителна свързана техническа информация. При
производството на режещи инструменти, тези добавки
представят първоначалните условия на рязане, аксесоари,
инструкции за монтаж и повторно шлифоване, отстраняване
на неизправности и техническа информация.
Компютърните технологии развиха електронната версия
на каталога на хартиен носител със значително разширени
възможности и много повече опции за търсене. Лесен за
употреба помощен софтуер на електронните каталози
улеснява оптимизирано търсене на продукти, функции за
филтриране, визуални опции и референтни данни.
В металообработването електронните каталози се
превръщат в доминиращ фактор при описанието
на продуктовата гама и услугите на компанията.
Производството на режещи инструменти не е изключение.
Чрез използването на онлайн каталожна информация,
концепцията на дигиталната ера за интелигентно
производство, управлявано от данни, дава приоритет
на цифровия компонент на режещия инструмент като
представения продукт.
Днес конвенционалните хартиени каталози предоставят
само основните размери на режещия инструмент,
сменяемата пластина, държача за инструменти и резервните
части и следователно не предлагат достатъчно информация.
Тези данни предоставиха основата за компютърно
подпомагани инженерни системи (CAE), осигурявайки
платформа за независим обмен на данни. Глобалният свят
се характеризира с по-интензивен трансфер на данни и
набиращият темп на процесите в дигиталната ера неизбежно
води до значително увеличено унифицирано представяне
на данни при изграждането на цифрова информация за
металообработващата индустрия.
Важна стъпка в уеднаквяването на цифровата информация,
свързана с режещите инструменти и държачите за
инструменти, вече е направена и е извлечена от стандарта
ISO 13399. Следването на указанията на този стандарт
гарантира еднородност на данните, прави цифровите
двойки разбираеми за реални и виртуални компоненти
на производствените системи и поддържа обмен на
информация в реално време между компонентите.
Система CAE, съвместима с ISO 13399, изтегля данни
за инструментите директно от компютърно базирани

облаци, за да предостави моментална онлайн информация.
Следователно, съответствието с изискванията на ISO 13399 е
ключова характеристика на ефективния електронен каталог
за режещи инструменти.
Електронният каталог има вградени функции, които
улесняват ефективната обработка и филтриране на
информация, структурирана според нуждите на клиентите.
Виртуалният инструментален модул се състои от режещ
инструмент, сменяеми пластини или сменяеми режещи
глави, държач за инструменти, удължители и редуктори,
които помагат при планирането срещу сблъсък преди
механична обработка. Инструменталният монтаж позволява
изтеглянето в CAE система за виртуални симулации на
обработка за оптимизиране на стратегията на рязане,
проверка на сблъсък, подобряване на конфигурацията на
инструмента и други процедури за технологични процеси на
обработка
Независимо от това, електронният каталог се свързва с
източници на данни като оптимален избор на инструменти
и достъп до функции за електронна търговия. Това прави
електронния каталог неразделна подсистема, вградена
в света на информационните технологии, свързани с
производителя на режещи инструменти.
Благодарение на напредъка в технологиите за мобилни
телефони, електронният каталог на режещите инструменти
е напреднал, като по този начин осигурява достъп до

ТЕХНОЛОГИИ

информация за инструмента навсякъде и предоставя достъп
до виртуални инструменти.
Друго неоспоримо предимство на електронния каталог
в сравнение с традиционния хартиен каталог е неговата
лекота на поддръжка. Промените могат да се правят
мигновено онлайн, по всяко време.
Чрез използването на електронния каталог клиентите могат
да получат STP файл с разширение .p21, което отговаря на
изискванията на стандарта ISO 13399 за прехвърляне на
данни за CAE системи.
Опциите за сглобяване на E-CAT позволяват генериране на
цифрови близнаци в 3D и 2D формати за всички основни
продуктови линии: фрезоване, пробиване на отвори и
струговане. Електронният каталог на ISCAR свързва с новия
съветник за инструменти ISCAR (NEOITA), който препоръчва
най-добрите инструменти за дадено приложение. Заедно
с приложението NEOITA има калкулатор на мощността
на обработка, който изчислява консумацията на енергия
и силите на рязане по време на обработка, Productive
Geometry за намиране на пластини с алтернативна геометрия
на рязане, Grade Optimizer за търсене на еквивалентни
видове на режещи материали и секцията с често задавани
въпроси с отговори. Освен това различни опции за търсене
улесняват намирането на инструменти, пластини, държачи за
инструменти или аксесоари според обозначение, семейство,
име на марка и др. ISCAR E-CAT информира клиента за
промоции на компанията, предоставя отчети от тестове и
други полезни данни и е достъпен от лесното за използване
приложение ISCAR WORLD, виртуално „обслужване на едно
гише“ за платформи IOS и Android, които интегрират всички
ISCAR онлайн приложения и интерфейси.
В металообработването електронният каталог за режещи
инструменти е здраво вкоренен като ефективен и
разнообразен източник на жизненоважна информация и
творчески възможности.
Ще замени ли електронният каталог в близко бъдеще
хартиения каталог? Печатните каталози остават търсени,
тъй като много клиенти използват хартиени каталози по

причини, свързани с лесно достъпна информация, която не
разчита на интернет инфраструктури. Производителите на
режещи инструменти продължават да предоставят и двете
версии на продуктовия каталог в електронна и печатна
версия.
Няма съмнение, че дигитализацията на
металообработването ще изведе използването на
електронни каталози на преден план, като същевременно
ще осигури допълнителни функционални възможности за
металообработващите индустрии.
За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
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system

Цялостно решение за анализ на
инструментална екипировка
Lyna Etienne-Lenormand

Technical data system 250
Технически данни система 250

Дизайн на пластмасови части и матрица, базиран на
производителността
Load
Units
30/35
42/60
Зарядна нов пластмасовЕдиници
Създаването
продукт15/15
и пускането
му 42/100
на пазара е голямо предизвикателство. Дизайнерите
Maximum chargeекипировка
(gross weight)
на инструментална
и kg
производителите
на150
6
30
250
Макс. заряд (брутно тегло)
пластмасови изделия трябва да създадат най-рентабилния
процес, заOutside
да произведат
най-добрия продукт, който
diameter of load
mm
170
310
430
430
Външен
диаметър
на заряда
отговаря на
всички
изисквания.
Useful diameter of load

mm
140
300
420
Полезен
диаметър
на заряда
Помолихме
Лина
Етиен-Ленорман,
старши
консултант
по
решения в SIMULIA, която разработи този работен процес,
Load height на някои често срещани въпроси.
да даде отговори
mm
250
400
650
Височина на заряда

Effective
height of load
- Защо този
работен
процес трябва
анализиран?
mm да бъде
150
350
600
Ефективна височина на заряда
- Състоянието днес е, че за да направят това, компаниите
обикновено се нуждаят от различен софтуер за
проектиране, симулация, проверка на технологичността и
т.н., използвайки базирани на файлове данни. Тук всички
тези несвързани домейни са събрани в една единствена
среда, платформата 3DEXPERIENCE, фокусирана върху
дигитален процес и моделно базиран подход.

70/60

70/100

90/60

90/100

90/150

120/100

120/150

200/200

200/330

200/450

350

500

600

1000

1500

1400

2000

2500

3000

5000

710

710

930

930

930

1200

1250

2050

2050

2050

420

700

700

900

900

900

1200

1200

2000

2000

2000

1050

690

1090

690

1090

1590

1200

1700

2330

3630

4850

2000

3300

4500

• Функции на CATIA:

• Plastic Mechanical Designer (FPP) за създаване на
600
1000
600
1000
1500
1000
1500
пластмасов капак на двигателя.

1000

• Дизайнер на матрици и инструменти (MTG) за дизайна на
шприцформи, детайли и валидиране.
• SIMULIA функции:
• Инженер по анализ на впръскване на пластмасата (INK)
за проверка на технологичността на дизайна.
Karlsruhe

Strasbourg

G E R Mи
A Nоптимизиране
Y
• Fluid Mechanics Analyst (FLA) за проверка
на охлаждането на матрицата.
Freiburg

Schaffhausen

Mulhouse

• Инженер по структурен анализ (DRD)
за оценка на
Basel
FRANCE
ALLE
Zürich
структурната цялост на матрицата.
Belfort

Winterthur

Delémont

Besançon

Biel/Bienne

Olten

München
St.Gallen

Neuchâtel

Bern
- Какви бяха ползите от използването
на симулация?
Fribourg

Thun

SWITZERLAND

Lausanne

Montreux

Sion

Bellinzona

Milano

- Какво се опитвате да научите от тази симулация?
- Целта е да се създаде най-добрият пластмасов
продукт,
| Индустриални
пещи
да се изгради перфектната форма за производство
Разработка, проучване и производство
Lyna Etienne-Lenormand
на продукта и да се намери оптималният рентабилен
на индустриални пещи
Старши консултант по решения в
производствен процес.
Route de Miécourt 12 - CP 147
Dassault Systemes Simulia Corp.
2942 Alle - Switzerland
- Кои решения на SIMULIA използвахте?
T +41 32 465 10 10 | F +41 32 465 10 11
- И двете функции на CATIA и SIMULIA 3DEXPERIENCE бяха
За повече информация:
info@codere.ch
използвани за този работен процес:
www.haycad-infotech.bg
www.codere.ch

Lugano

Milano

L y on

no

03-04/2022

Chur

- В този работен процес симулацията дава възможност
за откриване на потенциалните недостатъци в
началото на фазата на проектиране, за изследване
на производственияGenève
процес на пластмасов продукт и
неговото поведение, след като продуктът е произведен.
Симулацията също така помага да се създаде найI TA LY
добрата пластмасова форма за този конкретен продукт,
като се получи оптималната форма за първия път без
необходимост от преработка.
ila

Следното изображение показва общ преглед на този
работен процес (щракнете, за да го увеличите).

AUSTRIA

Zug
Luzern

M

- Опишете работния процес.
- Този пример е капак на двигател от автомобилната
индустрия, но е приложим за всяка индустрия с дизайн
на матрици и пластмасови части. Капакът на двигателя е
проектиран първо с CATIA и процесът на впръскване на
пластмаса е симулиран. От капака на двигателя, матрицата
е проектирана с всички съответни функционални части
вътре в CATIA и процесът на охлаждане на матрицата е
оптимизиран със CFD симулация, преди структурната
цялост на матрицата да бъде тествана и проверена с
анализ на напрежението.
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BATCH FURNACE LINE
> in modular construction

250

250

system

www.codere.ch

ЛИНИЯ ПЕЩИ

> 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

INDUSTRIAL FURNACES FOR HEAT TREATMENT ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001
ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001

CQI-9

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

www.codere.ch

FOR HEAT TREATMENT

• Water •
• Alkaline

Oil • Molten salt • Nitrogen
washing • Washing with solvents

250

ЛИНИЯ ПЕЩИ

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

Karlsruhe

Strasbourg

GERMANY
Freiburg

Schaffhausen

Mulhouse
Belfort

FRANCE

ALLE

Delémont
Besançon

Biel/Bienne
Neuchâtel

Winterthur

Basel

Zürich

Olten

München
St.Gallen

AUSTRIA

Zug
Luzern

Bern
Chur

Fribourg

Thun

SWITZERLAND

Lausanne
Montreux
Sion

Genève

Bellinzona

M

ГАЛИКА-КЛОН АД

София
ул. „6-ти
Route
de 1000,
Miécourt
12 -септември”
CP 147 № 6-Б
тел.: 02 981 09 76, факс: 02 980 53 17
2942 Alle -e-mail:
Switzerland
office@galika.bg
T +41 32 465 www.galika.bg
10 10 | F +41 32 465 10 11
info@codere.ch

www.codere.ch
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| Индустриални пещи

ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР

Разработка,
проучване и производство
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ОТ 1991 г. ДО ДНЕС
на индустриални пещи

Lugano

I TA LY

JUNGHEINRICH
FOR HEAT TREATMENT
ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕКТРО-КОМИСИОНЕРИ BATCH FURNACE LINE
LEVEL
ORDER PICKERS
> in LOW
modular
construction
INDUSTRIAL FURNACES
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

system

250

www.codere.ch

Jungheinrich AG, с централа в Хамбург, Германия, е водеща
международна компания предлагаща решения в сферата
на интралогистиката. За постигане на тези цели компанията
предлага пълно продуктово портфолио: oт стандартните
ръчноводими повдигачи до напълно автоматизирани и
индивидуализирани логистични системи с интелигентни
софтуерни решения, които свързват машини, системи и
процеси.

ЛИНИЯ ПЕЩИ

> в модулна конструкция

Хоризонталните комисионери на Jungheinrich са
многофункционални машини за високи натоварвания.
Използват се за комисиониране до "втори или трети рафт".
Те са от съществено значение за производствa, търговци
на дребно и складови стопанства, като съчетават висок
товарооборот с ергономично работно място за водача.
Въпреки компактните си размери предлагат просторна
седалка и множество практични места за съхранение на
предния капак и облегалката.

> 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

INDUSTRIAL FURNACES FOR HEAT TREATMENT ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001
ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001

CQI-9
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Когато са оборудвани с вилици с дължина 2400 мм те могат
да превозват до три палета едновременно с максимално
общо тегло до 2500 кг.
Jungheinrich EKM
Хоризонтални електро-комисионери с повдигаща се
платформа за комисиониране на дребна стока без пале до
"трети рафт". ЕКМ 202 е с товароподемност 215 кг., височина
на повдигане до 3000 мм и височина на комисиониране до
5300 мм.

Jungheinrich ECE
Това са хоризонтални електро-комисионери с платформа за
водача между товара и задвижващия модул.
ECE 220 / 225 / 310 / 320 са с товароподемност от 1000 до
2500 кг. и височина на повдигане 125 или 750 мм.
При ECE 220 HP / 225 HP / 310 HP / 320 HP допълнително
се повдига платформата на водача между товара и
задвижващия модул, което позволява комисиониране до
"втори рафт" или до 2440 мм.
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Jungheinrich ECD
Тези хоризонтални електро-комисионери предлагат
възможността за превоз на "готово" пале и едновременно
комисиониране на второ пале. ECD 320 е с товароподемност
2000 кг и височина на повдигане 700 мм.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА МЕЖДУ АСИНХРОННА
РАДИАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА И СИНХРОНЕН РЕАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ
(SYNRM)

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА МЕЖДУ
Благовест Златев
bzlatev@3clab.com
АСИНХРОННА РАДИАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА И
лаб. CAD/CAM/CAE в индустрията, МТФ, ТУ – София, бул. „Кл. Охридски” № 8, 1797 София, БЪЛГАРИЯ
СИНХРОНЕН РЕАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ (SYNRM)

Докладът се отнася до сравнително проучване между асинхронна радиална електрическа
БлаговестИмайки
Златев предвид, че двете машини нямат разлики
машина и синхронен реактивен двигател (SynRM).
в конструкцията на статорния пакет и сеbzlatev@3clab.com
различават само по конструкцията на ротора е породен
интересът
това какв те
се сравняват
по– различни
- основно
ефективност.
лаб. към
CAD/CAM/CAE
индустрията,
МТФ, ТУ
София, бул.параметри
„Кл. Охридски”
№ 8, 1797тяхната
София, БЪЛГАРИЯ
Освен това, конструкцията на ротора SynRM не се нуждае от заливане на роторен кафез и в нея не
се индуцират
тъй като
тя затваря
магнитното
поле
с помощтамашина
на специално
оформени
Докладът
се отнасятокове,
до сравнително
проучване
между асинхронна
радиална
електрическа
и синхронен
реактивен
въздушни
междини,
които чесъздават
силно
магнитно
ориентация
слабо
двигател
(SynRM).
Имайки предвид,
двете машини
нямат
разликисъпротивление
в конструкциятавнададена
статорния
пакет и сеиразличават
в друга. на ротора е породен интересът към това как те се сравняват по различни параметри - основно
самотакова
по конструкцията
тяхната ефективност.
Освен това,
конструкцията
ротора SynRM
не се нуждае
от заливане
на роторен кафез
и в нея не
Ключови думи:
SynRM,
синхроненнареактивен
мотор,
асинхронна
електрическа
машина,
се индуцират
токове,
тъй
като
тя
затваря
магнитното
поле
с
помощта
на
специално
оформени
въздушни
междини,
коиMaxwell, FEM

то създават силно магнитно съпротивление в дадена ориентация и слабо такова в друга.
Ключови думи: SynRM, синхронен реактивен мотор, асинхронна електрическа машина, Maxwell, FEM

03-04/2022

1. Увод
Целта на изследването е да се създаде
електрически синхронен реактивен двигател
(SynRM), като се имат предвид присъщите им
предимства и да се сравни с конвенционалните
асинхронни радиални електрически машини. За
постигането на тези цели са създадени два
двумерни модела от крайни елементи, с които да
се изчислят и сравнят 4-полюсна радиална
асинхронна електрическа машина с 4-полюсен
синхронен реактивен двигател (SynRM) чрез
модифициране само на ротора между двете
машини.
SynRM двигателите са известни още като
синхронни електродвигатели с ротор с
анизотропна магнитна проводимост [1]. Някои от
основните им предимства се състоят в повисоката им ефективност (до 95% коефициент на
полезно действие) [2], като по този начин имат
висока IE класификация (обикновено IE4 или
IE5). Това е така, защото роторът не се състои от
магнитна сърцевина и роторен кафез на късо, в
който се индуцират токове, като по този начин
намалява топлината, генерирана в статора.
ABB групата се явяват лидер в областта с
широко семейство синхронни реактивни
двигатели от 17 до 350 kW, широко
произвеждани от 2013 г. [3] ABB твърдят, че при
сравнение на SynRM двигател с конвенционална
асинхронна електрическа машина със същия
размер с висок клас на енергийна ефективност
IE2 (съгласно GOST IEC 60034-30-1-2016)
постига между 10-20% по-висока ефективност.
2. Входни
параметри
на
асинхронна
радиална електрическа машина

За сравнение е избрана асинхронна радиална
електрическа машина с мощност от 2,2 kW
поради относително високия й пазарен дял на
електрически машини, като конкретно е избрана
такава машина от Елпром Харманли с модел AT3
100 LK 4. Ламелните стекове за ротора и статора
на електрическата машина са базирани на
дефинираните в IEC.100/4.90 (SA150T, RA090M)
– с външен диаметър на статора 150 мм и външен
диаметър на ротора 90 мм.
Основните характеристики на двигателя са
показани в таблица 1.
Табл. 1 – Характеристики на асинхронна
радиална електрическа машина – Елпром Харманли
AT3 100 LK 4
Брой полюси
Синхронна скорост
Мощност
Номинална скорост при 50
Hz
Максимално КПД при
пълен товар
Фактор на мощността- cosϕ

4
1500 min-1
2.2 kW
1420 min-1
86.7%
0.81

Брой слотове в статор

36

Брой слотове в ротор
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3. Виртуален прототип на асинхронна
радиална електрическа машина – AT3 100
LK 4
Виртуалното
прототипиране
чрез
моделиране и симулация на продукти е по-бързо
за постигане на добър резултат в процеса на
проектиране в сравнение с физическото
прототипиране и се използва за предсказване на
динамични характеристики на прототипа. [4] [5]
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Геометричен Модел

Виртуален прототип на радиална асинхронна
електрическа машина е показан на фиг. 1 и е
създаден от самото начало като повърхнинен
(2D) модел с цел оппростяване на модела от
крайни елементи. Моделираната електрическа
машина е 4-полюсна със синхронна скорост 1500
об/мин. Машината е моделирана със статор (поз.
1) и ротор (поз. 4) от електротехническа стомана,
статорни намотки (поз. 2) от мед, щанцовани
канали в ротора (поз. 3) с отлят алуминиев кафез
на късо в тях.

Електрическата верига, която захранва
машината е показана на фиг. 3 с честота на
входния сигнал от 50 Hz.

Фиг. 3 – Електрическа верига на радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4
Резултати от виртуален прототип на радиална
асинхронна електрическа машина

Фиг. 1 – Виртуален прототип на радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4
Гранични условия

Като се има предвид, че се използва двумерен
модел, е необходимо да се зададе дължина на
модела по оста на асинхронната електрическа
машина. Зададената дължина на изчисляваният
модел е 140 мм.
Граничните
условия
на
дадената
електрическа
машина
се
състоят
от
дефинирането на намотките за отделните фази на
статора, окъсяването на ротора (необходимо, тъй
като изчислителният модел е двуизмерен и няма
начин да се окъси ротора през алуминиевите
пръстени в двата края на ротора) и скорост на
въртене на ротора. Скоростта на ротора е
зададена на 1420 об./мин. Дефинирането на
статорните намотки и крайната връзка на ротора
са посочени на фиг. 2.

Фиг. 2 – Дефиниране на статорните намотки и
окъсяване на ротър на радиална асинхронна
електрическа машина – AT3 100 LK 4

Резултатите от виртуалния прототип са
представени в следните аспекти – индуцирано
напрежение в статора, статорни токове, въртящ
момент, електрическа мощност и механична
мощност, както и магнитен поток и плътност на
тока в модела от крайни елементи.
Индуцирано напрежение

Индуцираното напрежение в статорните
намотки е до 200 V със синусоидална форма,
както е показано на фиг. 4.

Фиг. 4 – Индуцирано напрежение в статорни
намотки на радиална асинхронна електрическа
машина – AT3 100 LK 4
Статорни токове

Токът в статорните намотки е с големина до
12 A след стабилизиране със синусоидална
форма, както е посочено на фиг. 5.

Фиг. 5 – Ток в статорни намотки на радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4
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Генериран въртящ момент

Генерираният
въртящ
момент
на
електрическата машина след стабилизиране на
изчислителният модел е с максимум от 14,8 Nm
и средна големина от 12-13 Nm. Този момент е
посочен на фиг. 6.

Фиг. 6 – Генериран въртящ момент от радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4
Електрическа мощност

Електрическата мощност, пресметната от
изчислителния модел на електрическата машина
след стабилизиране на решението е около 2,1 kW.
Тази мощност е посочена на фиг. 7.

Фиг. 9 – Плътност на магнитния поток на радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4
Плътност на индуциран ток в ротора

Плътността на тока от индуцираните токове в
ротора е неизбежна при конвенционалните
радиални асинхронни електрически машини, но
те увеличават загубите на машината. Плътността
на тока в асинхронния двигател AT3 100 LK 4 е
около (7,5-11,0)x106 A/m2 и е посочена на фиг. 10.

Фиг. 7 – Електрическа мощност на радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4
Механична мощност

Генерираната механична мощност на
електрическата машина след стабилизиране на
решението е около 1,96 kW. Тази мощност е
показана на фиг. 8
Фиг. 10 – Плътност на тока в ротора на радиална
асинхронна електрическа машина – AT3 100 LK 4

4. Виртуален
прототип
на
синхронен
реактивен мотор – Syn RM модификация
на AT3 100 LK 4
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Геометричен модел

Фиг. 8 – Генерирана механична мощност на
радиална асинхронна електрическа машина – AT3
100 LK 4
Плътност на магнитния поток

Плътността на магнитния поток е важна, за
определяне затварянето на магнитните линии. На
фиг. 9 е посочена плътността на магнитния
поток. Плътността на магнитния поток е с
големина средно 1,6-1,8 T.

Виртуален прототип на синхронен реактивен
двигател е показан на фиг. 11 и е създаден като
повърхнинен (2D) модел с цел опростяване на
модела от крайни елементи. Моделираната
електрическа машина е 4-полюсна машина със
синхронна скорост 1500 об/мин. Машината е
моделирана със статор (поз. 1) и ротор (поз. 3) от
електротехническа стомана, статорни намотки
(поз. 2) от мед и специално оформени въздушни
междини (поз. 4), които създават анизотропна
магнитна пропускливост на ротора. За 4-полюсна
машина показаният сегмент от ротора трябва да
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се умножи по 4, за 6-полюсен – 6 пъти и т.н., но
запазвайки се в 360о.
Единствената модификация на двигателя е
смяната на ротора и запазването на статора
еднакъв като този в радиална асинхронна
електрическа машина AT3 100 LK 4. Тази
модификация води до това, че получената
електрическа машина се счита за синхронна
реакитвна машина. [6]
Фиг. 12 – Дефиниране на фазови намотки на
синхронен реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4

Електрическата верига, която захранва
машината е показана на фиг. 13 с честота на
входния сигнал от 50 Hz.

Фиг. 11 – Виртуален прототип на синхронен
реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Гранични условия

Като се има предвид, че се използва
двуизмерен модел, е необходимо да се зададе
дължината на модела по оста на асинхронната
електрическа
машина.
Дължината
на
симулирания двигател е 140 мм.
Граничните
условия
на
дадената
електрическа машина включват определянето на
намотките за отделните фази на статора, ъгловата
ориентация в началния момент и скоростта на
ротора. Ъгловата ориентация на ротора е
изместена с 27,5o спрямо позицията, показана на
фиг. 11. Освен това скоростта на ротора е
зададена на 1500, тъй като се очаква двигателят
да бъде синхронен. Не е необходимо гранично
условие за окъсяване на ротора, като се има
предвид, че магнитната проницаемост на
двигателя е анизотропна и не е необходим
статорен кафез като заради тази промяна не се
очаква индуцирането на токове в ротора.
Дефинирането на фазите в статорните намотки е
посочено на фиг. 12.

Фиг. 13 – Електрическа верига на синхронен
реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Резултати от виртуален прототип на Синхронен
реактивен мотор – SynRM

Резултатите от виртуалния прототип са
представени в следните аспекти – индуцирано
напрежение в статора, статорни токове, въртящ
момент, електрическа мощност и механична
мощност, както и магнитен поток и плътност на
тока в модела от крайни елементи.
Индуцирано напрежение

Индуцираното напрежение в статорните
намотки е до 175 V със синусоидална форма,
посочена на фиг. 14.

Фиг. 14 – Индуцирано напрежение в статорни
намотки на синхронен реактивен мотор – SynRM
AT3 100 LK 4
Статорни токове

Токът в статорните намотки е с големина до
14,2 A след стабилизиране със синусоидална
форма, както е посочено на фиг. 15.
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Фиг. 15 – Ток в статорни намотки на синхронен
реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Генериран въртящ момент

Генерираният
въртящ
момент
на
електрическата машина след стабилизиране на
изчислителният модел е с максимум от 14 Nm и
средна големина от 11.5-13 Nm. Този момент е
посочен на фиг. 16.

Фиг. 18 – Генерирана механична мощност синхронен
реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Плътност на магнитния поток

На фиг. 19 е посочена плътността на
магнитния поток. Плътността на магнитния
поток е с големина средно 1,2-1,6 T с максимални
стойности от 2,0 T.

Фиг. 16 – Генериран въртящ момент от синхронен
реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Електрическа мощност

Електрическата мощност, пресметната от
изчислителния модел на електрическата машина
след стабилизиране на решението е около 1,9 kW.
Тази мощност е посочена на фиг. 17.

Фиг. 19 – Плътност на магнитния поток на
синхронен реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Плътност на индуциран ток в ротора

В ротора не се индуцират токове, тъй като
няма кафез и двигателят работи в синхронно
състояние. Това е показано на фиг. 20, където
ясно се вижда, че роторът има плътност на тока
от 0 A/m2.
Фиг. 17 – Електрическа мощност на синхронен
реактивен мотор – SynRM AT3 100 LK 4
Механична мощност

03-04/2022

Генерираната механична мощност на
електрическата машина след стабилизиране на
решението е около 1,86 kW. Тази мощност е
показана на фиг. 18

Фиг. 20 – Плътност на тока в ротора на синрхонен
реактивен мотор – Syn RM AT3 100 LK 4
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1. Увод
Съвременният свят е изправен пред една привидно
нова дилема, която противопоставя две основни
теми: от едната страна е опазването на околната
среда, а от другата – продължаването на глобалния
и регионален икономически растеж. Някои
политически и бизнес лидери не се интересуват
от негативния ефект, който икономическият
растеж може да има върху природата, а повечето
защитници на околната среда не вярват, че
растеж може да има, без да се нанесат трайни
екологични вреди. Историята всъщност показва,
че този дебат е безпочвен – здравословната околна
среда и внимателното използване на природните
ресурси са предпоставки за дългосрочно стабилно
икономическо и социално развитие и редица
страни могат да послужат за пример в тази посока.
В
Германия,
например,
Umweltbundesamt
(Федерална агенция за околната среда) е
създадена още през 1974 г. и страната има редица
актове, стандарти и контролни механизми по
отношение на замърсяването на околната среда,
които са въведени именно в 70-те и 80-те години
на XX в. Същевременно, индустриализацията
на икономиката не е спряла – Германия има
много по-развито производство в наши дни, а
брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се
е покачил до 3.8 трилиона долара през 2020 г. от
едва 445.3 млрд. долара през 1974 г. Това показва,
че еволюцията на икономиката неминуемо води
до еволюция в контрола на ефектите, които тя
има върху околната среда, а този контрол не се
отразява негативно върху икономическия растеж
и това е исторически факт.
Опазването на околната среда има пряка връзка
със стимулирането на редица индустрии. Немалко
са примерите как облагородяването на средата за
живеене посредством залесяване, пречистване
на водите и въвеждане на технологии за пестене
на енергия водят до повишено търсене на
имотния пазар в съответния район. Друг пример
са нововъзникнали индустрии, които имат пряка
връзка с опазването на околната среда – соларните
системи днес имат широко разпространение
благодарение на ниските разходи, които изискват
– соларната технология е най-евтиният източник
на енергия в глобален мащаб и носи безспорни
икономически ползи.

отношение на глобалната икономика. Според
изследване на National Bureau of Economic
Research без въвеждането на допълнителни
мерки за ограничаване покачването на средната
глобална температура световният БВП на глава от
населението може да спадне с 7.22% до 2100 г. при
средно покачване на температурата от 0.04%.1 От
друга страна, при спазване на целта на Парижкото
споразумение за ограничаване покачването на
температурата с до 0.01% на година, БВП на глава от
населението би спаднал с едва 1.07%. Според друго
изследване на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) съчетаването
на икономическия растеж с опазването на
околната среда може да увеличи с близо 5%
БВП на страните от Г20 през 2050 г., взимайки
предвид икономическите ползи от избягването
на последиците от изменението на климата, като
например крайбрежни наводнения или щети от
бури.2
Тези сценарии показват, че безконтролният
икономически растеж няма безкрайна крива
нагоре и пропуснатите икономически и социални
ползи биха били много по-големи, отколкото ако
икономиката и опазването на околната среда
вървят ръка за ръка. Световният политически
дневен ред вече разпознава необходимостта
от тази симбиоза – споменатото Парижко
споразумение е само един пример за съвместните
усилия по съчетаването на контрола по опазване
на околната среда с нуждите на икономическия
прогрес. Европейският зелен пакт, наричан
също Зелената сделка, е още по-ярък пример за
акцентиране върху опазването на околната среда
като „ракета носител“ за икономиката.
Къде е мястото на България и какви са
перспективите пред българската икономика в този
контекст, ще разгледаме в настоящата публикация.

Същевременно еволюцията на контролните
механизми по опазването на околната среда се
развива с по-бавни темпове от икономическия
растеж и това може да се окаже пагубно не
само от екологична гледна точка, но и по
1. National Bureau of Economic Research, Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Country Analysis.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development, Taking action on climate change will boost economic growth
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2. Зелената сделка на европейско и национално ниво
2.1. Правила и разпоредби
През м. декември 2019 г. новоназначеният
председател на Европейската Комисия (ЕК) Урсула
фон дер Лайен представи плана на Европейския
Съюз (ЕС) за постигане на въглеродна неутралност
до 2050 г. Европейският зелен пакт има за цел
„превръщане на предизвикателствата в областта
на климата и околната среда във възможности във
всички области на политиката, като се гарантира,
че преходът е справедлив и приобщаващ за
всички.“3 Само месец по-късно планът получи и
своята обосновка с представения от ЕК план за
мобилизация на около 1 трилион евро за устойчиви
инвестиции през годините до 2030 г.
Няколко месеца след това светът бе изправен пред
криза от съвършено нов тип в лицето на пандемията
от COVID-19. Много скептици и политически
анализатори от целия континент изразиха
опасения, че амбициозната цел ще бъде изоставена
вследствие на безпрецедентните мерки, които
ограничиха икономическата активност в световен
мащаб. В отговор Комисията не само предложи пакет
за възстановяване, който поставя специален акцент
върху зелените цели, но г-жа фон дер Лайен обяви
Зелената сделка за „двигател“ за икономическото
възстановяване на блока след пандемията. По
време на речта си за състоянието на Съюза през м.
септември 2020 г. председателят отбеляза, че 30%
от планирания пакет за възстановяване от COVID
кризата от 750 милиарда евро ще бъде набран чрез
зелени облигации и че 37% от финансирането ще
бъде инвестирано в целите на Зелената сделка4.
Дори и в най-тежките първоначални седмици на
кризата, свързана с пандемията, ЕК не отстъпи от
своите твърди намерения за приоритизиране на
зелените политики и още през м. март 2020 г. внесе
предложение за т. нар. Европейски законодателен
акт за климата, чрез който обявените първоначално
главни цели на Зелената сделка да станат правно
обвързващи.
Законът бе приет през м. юли 2021 г., като
всички страни-членки на ЕС гласуваха „за“ него
с изключение на България, която гласува с
„въздържал се“. Така към днешна дата страните в ЕС
имат законово задължение заедно да постигнат:
• нетно вътрешно намаляване на емисиите на
парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в
сравнение с 1990 г.;
03-04/2022

• неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.
Веднага
след
финалното
приемане
на
законодателния акт ЕК представи и пакета
„Подготвени за цел 55“ – пълния набор
от
предложения
за
преразглеждане
и
актуализиране на законодателството на ЕС в
30

3. ЕК, съобщение за медиите, 11 декември 2019 г.
4. ЕК, реч на г-жа фон дер Лайен за състоянието на Съюза на 16 септември 2020 г.
5. Euractiv.com, EU Ministers attack plans to extend carbon pricing to heating, transport
6. Euractiv.com, France sceptical about extending carbon pricing to buildings, transport

съответствие с целта за намаляване на емисиите
на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г.
Пакетът включва 13 законодателни предложения
за актуализиране на съществуващи закони, които
обхващат:
• преразглеждане схемата на ЕС за търговия с
емисии (СТЕ на ЕС), включително и разширяването
ѝ, така че да обхване корабоплаването,
преразглеждане правилата за емисиите от
въздухоплаването и създаване на отделна схема
за търговия с емисии от автомобилния транспорт
и сградите;
• преразглеждане на Регламента за разпределяне
усилията във връзка с целите на държавитечленки за намаляване емисиите в секторите
извън СТЕ на ЕС;
• преразглеждане на Регламента за включване на
емисиите и поглъщанията на парникови газове
от земеползването, промените в земеползването
и горското стопанство;
• преразглеждане на Директивата за енергията от
възобновяеми източници;
• преработване текста на
енергийна ефективност;

Директивата

за

• преразглеждане на Директивата за разгръщане
на инфраструктура за алтернативни горива;
• изменение на Регламента за определяне
на стандарти за емисиите на CO2 от леки и
лекотоварни автомобили;
• преразглеждане на Директивата за данъчно
облагане
на
енергийните
продукти
и
електроенергията.
Новите предложени законодателни инициативи са:
• механизъм за въглеродна корекция по границите;
• инициативата ReFuelEU — сектор „Авиация“, за
устойчиви авиационни горива;
• предложението FuelEU — сектор „Морско
пространство“, за екологично европейско морско
пространство;
• социален фонд за климата;
• стратегия на ЕС за горите.
Всяко едно от тези предложения трябва да
премине през законодателния процес на ЕС
и някои от предложените инициативи може
да претърпят промени в хода на преговорите
между трите заинтересовани страни – ЕК,
Европейския парламент и страните-членки.
Министрите
на
държавите-членки
вече
изказаха резерви по отношение на част от
инициативите, включително тази за създаването
на отделна схема за търговията с емисии от
автомобилния транспорт и сгради.5,6 Независимо
от изхода на преговорите „Подготвени за цел 55“
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ще представлява следващата законодателна
рамка по отношение на Европейския зелен пакт и
навременното адаптиране към нея би предоставило
на България стратегическо предимство в условията
на неизбежния енергиен преход. В допълнение
всички страни-членки имат възможността да се
възползват от няколко инструмента за финансиране
на зелени инициативи.

планове за справедлив преход, обхващащи периода
до 2030 г. и определящи териториите, които трябва
да получат най-голяма подкрепа. Основният стълб
на механизма ще бъде Фондът за справедлив
преход, който ще разполага с бюджет от 17,5 млрд.
евро (по цени от 2018 г.; 19,3 млрд. евро по текущи
цени), чрез който се очаква да бъдат мобилизирани
близо още 30 млрд. евро инвестиции.

2.2. Програми за финансиране на компаниите
и информационни пунктове

Не на последно място Комисията цели да мобилизира
публични и частни инвестиции чрез програмата
InvestEU, която предоставя средства за дългосрочно
финансиране на компании. По регламент се
предвижда най-малко 30% от инвестициите по линия
на InvestEU да допринасят за целите в областта на
климата. Програмата има за цел да отключи над 372
млрд. евро в инвестиции в периода 2021-2027 г. чрез
използване на бюджета като гарант за инвестиции
от страна на Европейската Инвестиционна Банка
(ЕИБ).

Понастоящем ЕС планира да отдели 30% от своя
многогодишен бюджет (2021 – 2028 г.) за зелени
инвестиции, като тук основна роля има фондът
за възстановяване от пандемията от COVID-19 –
NextGenerationEU, който ще оперира от 2021 г.
до 2023 г. Фондът е на стойност 750 млрд. евро и
се състои от 360 млрд. евро в заеми и 390 млрд.
евро в грантове. Комисията възнамерява да
набере — от името на ЕС — 30% от средствата по
NextGenerationEU чрез емитиране на екосъобразни
облигации. В основата на фонда NextGenerationEU
стои Механизмът за възстановяване и устойчивост,
който има за цел да предостави на държавитечленки подкрепа в реформите и инвестициите,
които те ще предприемат във възстановяването
си от кризата, предизвикана от COVID-19. Едно от
условията на ЕК е най-малко 37% от финансирането,
получено по този механизъм, да бъде разходвано
за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в
областта на климата. Всяка една държава-членка
е задължена да представи подробен План за
възстановяване и устойчивост, в който детайлно
описва и предложенията си за разходване на
средствата. Плана за възстановяване и устойчивост,
който България внесе на 15 октомври 2021 г.,
в частта му за целите в сферата на климата ще
разгледаме обстойно по-нататък в отделна глава на
тази публикация.
В допълнение Комисията въведе и Плана за
инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт,
наричан още План за инвестиции за устойчива
Европа, като част от Европейския зелен пакт. Той
включва Механизма за справедлив преход, чиято
цел е да се гарантира справедлив преход към
екологосъобразна икономика. Механизмът има за
цел да гарантира, че нито една държава-членка
няма да бъде изоставена по пътя на енергийния
преход. Според най-актуалните изчисления на ЕК
механизмът ще мобилизира между 65 и 75 млрд. евро
за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони,
като целта е да се смекчи социално-икономическото
въздействие на прехода. Всички държави-членки
могат да се възползват от механизма, който се
фокусира върху регионите с най-голям въглероден
интензитет и онези региони, в които има много
работещи в сферата на изкопаемите горива.
Държавите могат да получат достъп до финансиране
на база на специално изготвени териториални
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Други два фонда, които имат за цел да подкрепят
страните в техния енергиен преход, са фондовете
за иновация и модернизация, които не са част
от европейската бюджетна рамка, но са частично
финансирани от схемата на ЕС за търгуване на
емисии:
• Фондът за модернизация е специално
фокусиран върху 10-те държави с по-ниски
доходи, сред които е и България, и има за цел
да подпомогне инвестиции в: производство
и използване на енергия от възобновяеми
източници, енергийна ефективност, енергийно
съхранение, модернизация на енергийни мрежи
(вкл. топлофикация, тръбопроводи и мрежи)
и енергиен преход в региони, зависими от
въглерода. Фондът може да има постъпления до
14 млрд. евро в периода 2021-2030 г. в зависимост
от цените на въглерода.
• Иновационният фонд е насочен към бизнеса.
Той също се финансира от схемата за търговия на
емисии и се очаква да предостави около 20 млрд.
евро в периода 2020-2030 г. (отново в зависимост
от цената на въглерода) за комерсиализирането
на големи и малки проекти, насочени към
иновативни нисковъглеродни технологии.
Основните информационни пунктове за покани и
тендъри по тези финансови инструменти са:
• Новини и информация за иновационни проекти
за нисковъглеродни технологии – на следната
интернет страница:
European Commission (https://ec.europa.eu/clima/)
→ EU Action → Innovation Fund
• Платформа на InvestEU – на следната интернет
страница:
https://ec.europa.eu/investeuportal/
• Общоевропейска платформа за покани TED – на
следната интернет страница:
https://ted.europa.eu/TED/ → Advanced Search
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3. Конкурентно предимство в ЕС чрез повече опазване на околната
среда и ефективно използване на ресурсите и енергията
3.1. Българската икономика в сравнение с
другите държави-членки на ЕС
През 2020 г. България продължава да е на последно
място в ЕС по БВП на глава от населението – 8,750 евро.
Представянето на страната по отношение растежа на
реалния БВП е по-добро – България се намира на 12то място в рамките на ЕС-27 с отрицателен растеж от
4.2% през кризисната 2020 г. (Диаграма 1)
Потенциалният растеж – един от основните
индикатори за измерване на развитието на
икономиката в дългосрочен план – остава по-

нисък от средния за ЕС – през 2020 г. той е 1.8%,
което нарежда страната на 14-то място в Съюза.
Представянето по друг основен индикатор
за благоприятно развитие на икономиката –
заетостта – показва, че през 2020 г. броят на
заетите лица в България бележи спад от 2.3%,
нареждайки страната на 24-то място в ЕС. В
условията на непредвидимост, свързани с
кризата, предизвикана от Ковид-19, се наблюдава
тенденцията на увеличаваща се инфлация. През
2020 г. тя достига ниво от 1.2%, докато средната
инфлация в еврозоната е 0.3%. С този ръст страната
се нарежда на 21-во място в ЕС.

Диаграма 1. БВП
Реален БВП 2020 (%)

Позиция
ЕС- 27
-5.9
1 Ирландия
2 Литва
-0.9
3 Люксембург
-1.3
4 Дания
-2.1
5 Полша
-2.7
6 Швеция
-2.8
7 Финландия
-2.9
8 Естония
-3.0
9 Латвия
-3.6
10 Нидерландия
-3.8
11 Румъния
-3.9
12 България
-4.2
13 Словения
-4.2
14 Германия
-4.6
15 Словакия
-4.8
16 Унгария
-5.0
17 Кипър
-5.1
18 Чехия
-5.8
19 Белгия
-6.3
20 Австрия
-6.3
21 Франция
-7.9
22 Хърватия
-8.0
23 Гърция
-8.2
24 Малта
-8.3
25 Португалия
-8.4
26 Италия
-8.9
27 Испания -10.8

5.9

БВП на глава от населението 2020 (€)

Позиция
ЕС-27
1 Люксембург
2 Ирландия
3 Дания
4 Швеция
5 Нидерландия
6 Финландия
7 Австрия
8 Германия
9 Белгия
10 Франция
11 Италия
12 Малта
13 Испания
14 Кипър
15 Словения
16 Естония
17 Чехия
18 Португалия
19 Литва
20 Словакия
21 Гърция
22 Латвия
23 Унгария
24 Полша
25 Хърватия
26 Румъния
27 България

29 860
101 640
74 870
53 600
45 910
45 870
42 700
42 300
40 490
39 110
33 960
27 780
25 310
23 690
23 400
22 310
20 190
20 120
19 430
17 510
16 770
15 490
15 430
13 940
13 640
12 170
11 290
8 750
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Източник: Евростат

Най-добро е представянето по отношение на
бюджетния баланс – с дефицит от 3.4% от БВП,
България се нарежда на трето място в ЕС, само след
Дания и Швеция.
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В сектор „Енергетика“ българската икономика
е една от най-ресурсоемките в ЕС и изостава от
държавите членки на общността по отношение
прилагането на принципите на кръговата
икономика. Цитираните в Националния план
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за възстановяване и устойчивост на Република
България (НПВУ)7 данни сочат, че икономиката
изразходва средно 3.5 пъти повече енергийни
ресурси за производство на единица БВП от средния
енергиен разход в ЕС. Енергийната интензивност
на българската промишленост остава най-висока
в ЕС, при почти тройно по-високо ниво спрямо
средното за ЕС. Същото се отнася и за сектора на
услугите, където обаче изоставането спрямо ЕС е
по-малко (2.5 пъти). Секторът на домакинствата
също се характеризира с висока енергийна
интензивност – 93% от сградния жилищен фонд в
страната не отговаря на изискванията за енергийна
ефективност.

4 пъти по-висок от средното за ЕС ниво при
формирана положителна, но скромна тенденция
на скъсяване на изоставането в това отношение
през последните години. Сектор „Енергетика“ е
най-големият източник на емисии на парникови
газове в страната с над 70% от общите емисии.
Топлоелектрическите централи, произвеждащи
електроенергия от въглища, формират почти
половината от емисиите в сектора. Целта към
декарбонизация на икономиката налага мащабно
реформиране на енергийния сектор и поетапна
замяна на горивната база в електроцентралите чрез
използване на екологосъобразни енергоносители
като напр. водорода.

Друго предизвикателство в тази посока е по
отношение на парниковите газове. Емисиите
на парникови газове на човек от населението
намаляват от 9.1 тона СО2-екв. през 2007 г. до
8.3 тона СО2-екв. през 2018 г., като стойността за
страната е по-ниска от средната стойност в ЕС
(8.6 тона СО2-екв.). Въпреки това България остава
най-въглеродно интензивната държава-членка
на ЕС – интензитетът на емисиите на парникови
газове в българската икономика е повече от

3.2. Консумация на електроенергия
и енергия в България и настоящи
енергийни цели
България все още е от страните, чиято консумация
на електроенергия разчита основно на термични
централи и атомната АЕЦ Козлодуй. През 2019
г. тези два източника формират около 76.2%8 от
електроенергията в България, докато за ЕС този
дял е 40.8%9. (Диаграма 2)

Диаграма 2. Консумация на ел. енергия
България (GWh) 2019
45 000

44 302

България (%) 2019

40 000
35 000

23.70%

30 000
25 000
20 000

Въглища
Ядрена енергия
Други

38.90%

17 225

16 555

15 000
10 000

37.40%

5 000
0

Въглища

Ядрена енергия

Общо

ЕС (GWh) 2019
3 500 000

ЕС (%) 2019
3 231 776

3 000 000

15.40%

2 500 000
2 000 000
1 500 000

25.40%
821 522

1 000 000
500 000
0

59.20%

Въглища
Ядрена енергия
Други

498 337

Въглища

Ядрена енергия

Общо

Източник: International Energy Agency
7. МС, Национален план за възстановяване и устойчивост, www.nextgeneration.bg/14
8. International Energy Agency, Data and Statistics, www.iea.org
9. International Energy Agency, Data and Statistics
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Същевременно страната бележи напредък по
отношение на дела на възобновяеми източници
в брутното крайно потребление на енергия,
което освен електроенергия включва отопление
и охлаждане и транспорт. През 2019 г. този дял

достига 21.5% при средно ниво в ЕС-27 от 19.7%.
Страната демонстрира и постоянство в амбицията
по отношение увеличението на този дял в
следващите десет години. (Диаграма 3)
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20 592

18 467
18 701

18 029
18 760

17 841
18 261

17 463
18 050

16 024
15 837

14 551
14 152

14 421
13 928

15 000

13 859
12 005

20 000

16 697
18 898

25 000

19 730
21 564

Диаграма 3. Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия

ЕС-27 (2020)
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10 000

5 000

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Източник: European Environment Agency (EEA)

Диаграма 4. ВЕИ цели 2030
Дял на енергия от ВЕИ според националния план 2030
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Продължава в следващия брой
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