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K 2019 Дюселдорф – нови 
технологии като мотор за иновации 
Над 3 200 компании от бранша пластмаса и каучук показват продукти и решения за 
продуктивни и отговорни днес, утре и вдругиден

К – Дюселдорф – повече от 67 години това име е синоним 
на най-значимото в света място за срещи на пластмасовата 
и каучуковата индустрия. На всеки три години в Дюселдорф 
се събират изложители и посетители от всички континенти, 
за да се запознаят с последните развития на тази динамична 
и иновативна индустрия. Те се възползват от възможността, 
предлагана от K: незаменимо място за срещи за иновации и 
бъдещи перспективи, уникална информационна и мрежова 
платформа. Никъде другаде в международен аспект не може 
да срещнете такъв широк спектър от разработки, решения 
и тенденции и да ги дискутирате с  експерти. Никъде изоби-
лието от световни премиери не е толкова голямо, колкото 
на К в Дюселдорф. Нито едно друго търговско изложение в 
световен мащаб не се доближава дори по значимост до това 
в Дюселдорф.

K 2019 - водещо световно изложение
K 2019, което ще се проведе от 16 до 23 октомври, е напълно 
разпродадено още преди изтичането на крайния срок за 
записване. Регистрирани са над 3200 изложители от над 60 
страни. Отново преобладават компаниите от Европа, пре-
димно от Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Франция, 
Холандия и Турция, както и от САЩ. В същото време К ясно 
отразява промените на световния пазар: броят и площите на 

азиатските компании от няколко години поддържат посто-
янно високо ниво. Със силно представяне са най-вече Китай, 
Тайван, Индия, Япония и Южна Корея. Разнообразието и ин-
тернационалността на компаниите гарантират, че основните 
теми на индустрията – преди всичко енергийната, ресурсната 
и материалната ефективност – ще се разглеждат заедно с 
темата за специални сегменти.

K 2019 заема целия изложбен център на Дюселдорф с около 
175 000 кв.м. нетна изложбена площ, като отделните зони са 
разпределени в 18 изложбени палати, както следва:
• Машини и съоръжения: палати 1, 3-4 и 9-17;
• Суровини и помощни средства: палати 5, 6, 7, 7а, 8а, 8б;
• Полуготови продукти, технически части и изделия от подси-
лени пластмаси: палати 5, 6, 7, 7а, 8а, 8б.
На К 2019 цялата производствена дейност на индустрията ще 
бъде представена във всички измерения. Тук каучукът също 
играе решаваща роля. Въпреки че този сектор е по-малкият в 
сравнение с пластмасовата промишленост, той играе основна 
роля във важни индустрии и е високо иновативен. „Улицата на 
каучука“ в палата 6 се превърна в незаменима част от Дюсел-
дорф и в същото време е магнит за посетителите.

К 2016, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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Овладяване на предизвикателствата
От своя страна полимерните материали представляват 
сериозни предизвикателства за нас, като например какво 
да се прави с тях след като бъдат използвани. Пластмаса-
та и каучукът са ценни материали, които са дългосрочно 
устойчиви и в идеалния случай трябва да бъдат вложени 
отново в производството на висококачествени продукти. 
Това обаче изисква специален дизайн на материалите, което 
само по себе си осигурява висока степен на рециклиране 
и максимален добив на висококачествени рециклирани 
материали. Индустрията за пластмаси и каучук предлага 
интересни решения на K 2019 във всички сфери. Рецикли-
раните пластмаси все повече се превръщат в алтернатива 
и са важна суровина за нови пластмасови продукти. К 2019 
показва какво е възможно и върху какво работи индустрията 
в сътрудничество с широк кръг от институции.

Основните теми на К 2019
Учените и експертите от иновационния кръг на К 2019 иден-
тифицираха конкретни теми, които ще оформят развитието 
на пазара на глобалната полимерна индустрия през следва-
щите години и след това ще определят четири ключови теми 
за К 2019. Те са както следва:
1. Пластмаси за устойчиво развитие и кръгова икономика: 
включват теми като „Управление на водите“, „Възобновяеми 
енергии“ и „Алтернативни суровини“.
2. Дигитализация / Пластмасова индустрия 4.0: включва 
аспект на платформената икономиката, както и разклонена 
производствена верига.

К е барометър за производителността на индустрията и 
нейния глобален пазар за иновации. Това е мястото, където 
експертите от цял свят се събират, за да демонстрират рабо-
тата на своята индустрия и да покажат актуални и визионер-
ски приложения на пластмаса и каучук на професионалисти 
от автомобилната, опаковъчната, електротехническата, 
медицинската и аерокосмическата индустрия, от областта на 
електрониката и комуникациите, строителството и др.
От изменението на климата до цифровизацията човечество-
то е изправено пред глобални предизвикателства, които се 
приписват на човешката дейност. Всички ние имаме отговор-
ността да повлияем на това развитие с устойчиви, ориенти-
рани към бъдещето решения, така че планетата да остане 
жизнено пространство за бъдещите поколения. Междуна-
родната индустрия за пластмаси и каучук, която се събира 
на K 2019 в Дюселдорф, осъзнава тази отговорност и смело 
допринася за изпълнението на предстоящите задачи.

Новатори при полимерите 
Ефективните процеси и технологии с ниски емисии и енергос-
пестяване са по-търсени от всякога, както и интелигентните, 
високопроизводителни материали, които могат да бъдат 
перфектно адаптирани към съответните приложения, без те 
да се претоварват. Полимерните материали имат ценен при-
нос в тази насока. Дори днес те се използват в почти всички 
приложими области – като опаковки за свежи или лесно раз-
валящи се хранителни продукти, както и в производството на 
зелена електроенергия или с цел намаляване на емисиите на 
замърсители от пътния трафик. Пластмасите и каучукът правят 
възможни много съвременни приложения.

К 2016, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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3. Интеграция на системата: Функционалност чрез матери-
али, процес и дизайн: в рамките на тази тема се обобщават 
отделните области на новите материали и производството на 
добавки, олекотените конструкции, мобилността (е-мобил-
ността) и био пластмасите.
4. Бъдещото поколение за индустрията: На К 2019 ще бъде 
отделено специално внимание на въпроса за бъдещото 
поколение в индустрията, в науката, както и в обучението. 
Основните теми се подготвят от участващите университети, 
институти, асоциации и финансиращи организации и ще 
бъдат представени и обсъдени под формата на дискусии, 
лекции и въз основа на подбрани експонати.
Целевото насърчаване на млади таланти е от съществено 
значение при производството на пластмаси. Много млади 
хора често не са наясно, че пластмасовата индустрия пред-
лага многобройни, висококвалифицирани, ориентирани 
към бъдещето и вълнуващи професии. Запознаването на 
младото поколение с тези професии е целта на Инициати-
вата за пластмасово обучение (KAI). С дейности, вариращи 
от изложения през модерирани дискусии до експерименти, 
младите ще бъдат запознати с индустрията. Инициативата 
KAI се подпомага от Gesamtverband Kunststoffverarbeitende 
Industrie (GKV) e.V., други асоциации и институции, и Дюсел-
дорфския панаир.

„Пластмасите оформят бъдещето“
Специалното шоу на K 2019, отново озаглавено „Пластма-
сите оформят бъдещето“, показва как пластмасите могат да 
оформят бъдещето по един устойчив начин, кои тенденции 
се формират днес и кои визии имат възможност да се реа-
лизират утре. В седем тематични дни ще се редуват профе-
сионални дискусии, забавни демонстрации и вълнуващи 

експерименти. Също така ще се разглеждат икономическите 
и екологичните аспекти. „Пластмасите оформят бъдещето“ се 
възприема също и като платформа за решения и отговори на 
актуалните социални тенденции и дискусии. От една страна 
детайлно ще се обсъждат горещи въпроси като отпадъците 
от опаковки, морските отпадъци и изменението на климата, 
от друга страна – опазването на ресурсите, енергийната 
ефективност и кръговата икономика. „Пластмасите оформят 
бъдещето“ не само иска да предложи една международ-
на информационна и мрежова платформа, но и с бързи 
презентации и speed talks усилено да обвърже политиката и 
социално релевантните групи.
Специалното шоу е проект на германската пластмасова 
индустрия под ръководството на PlasticsEurope Deutschland 
e.V и Дюселдорфския панаир. „Пластмасите оформят бъде-
щето“ обещава прозрения и перспективи за изложителите и 
посетители на К 2019, както и за медиите и заинтересованата 
общественост.

„Научен кампус“
Научният кампус на К 2019 означава диалог между научните 
изследвания и индустрията. Тук изложителите и посетители-
те имат възможност да получат обобщен преглед на научни-
те дейности и резултати в сектора на пластмасите и каучука 
и да обменят опит между университети и компании.

Bioplastics Business Breakfasts
Всеки, който иска да се информира за потенциала и въз-
можностите на био пластмасите, ще има различни възмож-
ности да го направи на щандовете на К 2019. В допълнение 
списание „Bioplastics“ в сътрудничество с Дюселдорфския 

К 2016, Източник: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.
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панаир предлага четири събития, за да се информирате 
посредством лекции и дискусии с експерти за особеностите 
и предимствата на био пластмасите и да обмените опит. 
Bioplastics Business Breakfasts се фокусира върху бъдещата 
роля и пазарния потенциал на биопластмасите - както на 
био базирана, така и на биоразградима пластмаса. Бъдещи-
те възможности са също така на фокус, както и възможни 
трудности при използването на био пластмаси.

Rubberstreet и „Rubber & TPE Pocket Guide“
Една от горещите точки на K 2019 отново ще бъде „Ули-
цата на каучука“ (Rubberstreet). Този прозорец към света 
на каучука и еластомерите съществува от 1983 г., с цел да 
направи по-разпознаваема каучуковата промишленост и да 
подчертае иновативната й работа. Rubberstreet се намира 
в палата 6. Освен това се предлага и джобен справочник за 
гума и каучук. Това ръководство ще Ви помогне да се иден-
тифицират съответните партньори на изложението, които 
се занимават с каучук и еластомери, включително TPE. То 
обхваща цялата производствена верига от доставчиците на 
суровини и машини до преработвателите.

Най-висок рейтинг на посетители
K е задължителната среща на индустрията. Това се отразява 
не само на броя на изложителите и качеството на предла-
гането, но е впечатляващо и заради броя на посетителите и 
техния постоянно висок рейтинг: 232 053 души от 161 стра-
ни идват в Дюселдорф през октомври 2016 г. 71% от всички 
посетители са пътували за К от чужбина; най-силните 
международни квоти за посетители са от Италия, Холандия, 
Индия, Турция, Франция, Белгия, САЩ, Китай, Испания и 
Полша. Отговорите, които експертите дадоха след посеще-
нието, бяха ясни: 97% са впечатлени от широкия спектър 
от технически развития и перспективни решения. По-спе-
циално високият брой иновации и присъствието на всички 
пазарни лидери бяха най-високо оценени от посетителите. 
И това не се отнася само за производителите на пластма-
сови и каучукови изделия. Дори индустриалните крайни 
потребители редовно посещават К, за да бъдат вдъхновени 
за своята индустрия и своите продукти.

K 2019 – с многобройни инструменти и услуги по всички 
канали
Услугите са основен приоритет на Дюселдорфския панаир. 
K присъства и в интернет с k-online.com и предлага соб-
ствено приложение (за iOS и Android OS). В резултат на това 
всеки, който се интересува, има постоянен и удобен достъп 
до новини от цялата индустрия и полезни съвети за изло-
жението. От март 2019 г. изложителите на K 2019 могат да 
представят себе си и своето портфолио в базата данни на 
изложителите. Разбира се, K 2019 е представен и в Twitter, 
Facebook и LinkedIn.
С персонализирани услуги като MyOrganizer, K-Portal пома-
га при подготовката за изложението. Съвети за пътуване до 
Дюселдорф или възможност за онлайн резервация на хотел 
са също достъпни на k-online. Особено често посетителите 
се възползват от възможността да закупят входни карти 
директно по интернет, да ги изтеглят като QR-код и да ги 

разпечатат у дома. Предимството на електронната входна 
карта не е само в това, че на място не трябва да се чака на 
опашка, а най-вече в намалените цени: дневната карта стру-
ва 49,00 евро в интернет, а на място в Дюселдорф цената е 
75,00 евро. Тридневната карта е достъпна онлайн за 108,00 
евро, на каса за 155,00 евро. Предварително закупената 
входна карта дава право на безплатно ползване на общест-
вения градски транспорт от и до панаира. Онлайн магази-
нът е достъпен от края на март 2019 г.

Оптимизиран Matchmaking-Tool 
За K 2019 е наличен оптимизиран Matchmaking-Tool. Още в 
навечерието на предстоящото К, посетители и всички изло-
жители могат да използват различни функции на k-online, 
за да търсят контакти и продукти. Директно ще им бъдат 
предложени подходящи събеседници и ще имат възмож-
ност да се свържат с тях и да организират срещи. Достъпът 
е чрез уеб портала на www.k-online.com/MatchmakingD или 
с приложението K Matchmaking за iOS и Android OS. Ако 
вече имате входна карта за K 2019, можете лесно и бързо да 
се регистрирате с данните си за вход и да запазите Вашите 
интереси и параметри за търсене. Чрез съвпадението на 
интереси има препоръки и персонализирани предложения 
за контакт. 
Дюселдорф – едно пътуване, което винаги си заслужава
От летище Дюселдорф има автобус, който пътува на кратки 
интервали до панаира, с таксито разстоянието се изми-
нава за няколко минути. А самият Дюселдорф е не само 
международен бизнес и медиен център, но притежава и 
подходяща атмосфера за преживявания и впечатления 
след посещение на изложението със своя прочут стар град, 
елегантни магазини и молове, както и музикална сцена, 
опера и 20 музея.

К 2019: Тук започва бъдещето на индустрията
К 2019 се очаква с нетърпение от цялата професионална 
общност. Кои технологични разработки ще бъдат предста-
вени? Едно е сигурно, че компаниите в пластмасовата и 
каучуковата промишленост ще покажат с безброй ино-
вации, че индустрията е добре подготвена за бъдещето. 
Революционни продукти и решения, както и големият брой 
изследователски институти превръщат К в основа на визио-
нерските импулси и развития. Промишлеността и научните 
изследвания презентират заедно бъдещите перспективи и 
сценарии за пластмасовата и каучуковата промишленост на 
всички експерти от индустрията. Особено сега като се има 
предвид настоящият дебат в медиите и факта, че иконо-
миите на ресурси, ефективната преработка на пластмаси, 
тяхното широко събиране, сортиране и рециклиране, са 
основни предизвикателства на световно равнище, K 2019 
ще направи ценен принос като информационна, комуника-
ционна и ориентирана към бъдещето платформа.

Материалът беше подготвен от г-н Кармен Вранчев 
За повече информация:
 T +359 2 816 30-13 | M +359 894 646 715 
karmen.vranchev@ahk.bg | https://bulgarien.ahk.de
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Засилен интерес от чужбина за участие 
в текстилното изложение ТМТ Експо 
Три месеца преди старта организаторите от Интер Експо Център са в трескава подготовка

По-малко от три месеца остават до второто издание на ТМТ 
Експо. Българското текстилно бизнес изложение за втори 
пореден път ще представи в Интер Експо Център на профе-
сионалната публика иновациите и тенденциите в сектора на 
материалите, машините и технологиите. Отчитайки засилен 
чуждестранен интерес, от 25 до 27 септември форумът 
ще създаде всички необходими условия за развитието на 
бизнеса, създаването на нови контакти и стъпването на нови 
пазари.
След провеждането на първото си издание през 2018 г. ТМТ 
Експо даде ясни индикации, че ще бъде основен форум в ка-

лендара на индустрията както за България, така и за областта 
на Югоизточна Европа. „Отбелязваме силен интерес от райо-
на на Балканския полуостров, като особено голям е от страна 
на турски фирми. Отчитаме увеличение на запитванията за 
участие и на фирми от Румъния, Гърция, Северна Македония 
и Сърбия“, коментират организаторите. Отчетлива е тенден-
цията за участие и на компании от Италия, Великобритания и 
Полша, както и на китайски и индийски фирми.
 За изданието през 2019 г. се очаква ръст от 20% спрямо 
предходната година, както по отношение на заявените 
изложбени площи, така и в броя на участниците. Компаниите 
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с COPIS – международният форум, на който за 8-и път ще се  
предоставят иновациите в областта на рекламните и печат-
ните комуникации. След като през 2018 г. двете изложения 
привлякоха вниманието на повече от 6000 професионалисти 
от страната и чужбина във взаимосвързани икономически 
области, през тази година заявката е за по-висок интерес и 
обща изложбена площ, надвишаваща 8000 кв.м. 

Три месеца преди второто си издание ТМТ Експо 2019 е фо-
рум, очакван от специалистите в областта на текстилната ин-
дустрия у нас и Югоизточна Европа. Регистрация за участие, 
както и всички подробности за изложението, ще откриете на 
tmtexpo.bg.

от България и чужбина, които заявяват присъствието си, 
са представители на почти целия спектър от производства 
и дейности в сектора. Това включва фирми от сферата на 
дизайна проектирането, кроенето, софтуера, CAD/CAM сис-
темите, подготовката за производството и технологичното 
производство. На изложението се представят най-модерните 
решения в текстилната логистика, пресоване и гладене, до-
вършителни работи, тестване, вътрешен материален поток, 
осигуряване на качеството, оборудване за пране и химиче-
ско чистене.

ТМТ Експо и COPIS – за втори път заедно
За втори пореден път ТМТ Експо ще се проведе паралелно 
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74-ото издание на Международния технически панаир отново представи най-перспективните тенденции в
икономиката. Участниците показаха модерни технологии, машини, предложения за индустрията и дома.
Така бе продължена една от най-добрите традиции в българския стопански живот.

Заместник министър-председателят Томислав Дончев избра Международния технически панаир, за
да обяви преминаването към нов модел за развитие на икономиката в България. Моделът с ниска цена на
труда и ресурсите вече е изчерпан, сега трябва да се
инвестира във високи технологии и роботизация, за-
щото повишават добавената стойност, заяви вице-
премиерът, който откри деловия форум. И посочи, че
на изложението се представят фирми, работещи имен-
но в тези авангардни направления.

ЕСЕН 2018 събра компании лидери от областта на
машиностроенето, строителството, електрониката,
електротехниката, роботиката, енергетиката, еко-
логията, водния сектор, информационните технологии,
химическата и минната промишленост, транспорта
и автосервизното оборудване, автомобилната индуст-
рия. По повод откриването отново бе организиран гран-
диозен концерт-спектакъл с атрактивно 3D мапинг
шоу.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

 586 фирми изложители

 участници от 34 държави

 повече от 26 000 посетители специалисти

 над 550  публикации в медиите

Ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð Ïëîâäèâ
www.fair.bg
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НА 74-ия МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ
ПАНАИР

 ИЗЛОЖБА „АУТО СИТИ ПЛОВДИВ”
Напълно променена концепция и визия на автомобилния салон,
премиери и нови модели, трасе за тестдрайв

 НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
8000 кв. м експозиции и демозона на машини за изграждане на
пътища, мини и др. инфраструктурни обекти

 МАЩАБНО УЧАСТИЕ НА ИНДИЯ
46 компании представиха една от най-бързо развиващите се
икономики

 ИЗЛОЖБА НА СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ
Бяха презентирани 17 разработки, повечето непоказвани досега,
от България, Великобритания, Македония, Полша, Русия и Чехия.

 КАМПАНИЯ „ОТГОВОРНИ НА ПЪТЯ“
За първи път бизнес и институции с обща инициатива за без-
опасно движение.

ТРЕНД
 Висока концентрация на иновативност – продукти, създадени

с 15-20 патента
 Богата гама хибридна техника, уреди и системи за по-голяма

ефективност
 Компании, предлагащи цялостни практически решения на пот-

ребителите
 Облачни услуги за бизнеса и администрацията за оптимизиране

на работата
 Оборудване, базирано на 3D и лазерни технологии, за повече

прецизност
 Участие на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките

и средните предприятия със специални щандове за улеснение
на бизнеса

БИЗНЕС 4.0
ЕСЕН 2018 предостави възможности на специалистите и предприемачите да се ориентират в кардинал-

ните промени в индустрията, като видят разработки на световни лидери предимно в областта на:
 Софтуера и информационните технологии  Машиностроенето и уредостроенето
 Строителните технологии и техника  Екологията и енергийната ефективност
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ÏÎÄÐÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ÈÇËÎÆÁÈÒÅ ÏÎ ÏËÎÙ

ÏÎÄÐÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ÈÇËÎÆÁÈÒÅ ÏÎ ÁÐÎÉ ÔÈÐÌÈ

Аuto City ПЛОВДИВ
за автомобилната индустрия

ЕЛТЕХ
за електроника и електротехника

АКВАТЕХ
за технологии и управление на водите

АУТОТЕХ
за транспорт и автосервизно оборудване

ЕНЕКО
за енергетика и екология

ИНФОТЕХ
за информационни технологии

МАШИНОСТРОЕНЕ

РОБОХАЙТЕХ
за роботи и роботизирани системи

СТРОЙТЕХ - 42.66 %

МАШИНОСТРОЕНЕ - 22.13 %

AUTO CITY 18 79Пловдив - . %

Услуги и информация 5 13- . %

АУТОТЕХ 3 76- . %

ХИМИЯ - 0. %38

ЕЛТЕХ 3 35- . %

РОБОХАЙТЕХ - 0. %25

ЕНЕКО 4- 2.3 %

АКВАТЕХ - 0. %63

ИНФОТЕХ - 0. 8 %4

MACHINE BUILDING - 26.29 %

Services and Information - 21.43 %

STROYTECH 1- 6.00 %

ELTECH - 10.86 %

ENECO - 7. 1 %7

CHEMICAL INDUSTRY- 0. 6 %8

AUTOTECH - 6.57 %

ROBOHITECH - 0. %25

AUTO CITY Plovdiv - 5.71 %

AQUATECH - 2.57 %

INFOTECH 4- 1.1 %

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗЛОЖБИ

СТРОЙТЕХ
за строителни материали, машини и технологии

ХИМИЯ

КЛАСАЦИЯ
 Най-големи – отново „Машиностроене“ и „Стройтех“ (с обща

площ над 11 000 кв. метра), тъй като представят широк кръг
изделия с приложение и в индустрията, и в бита;

 С най-голям ръст на участниците  – „Елтех“ (36%) и „Енеко“
(8%), заради ускореното развитие на двете области;

 С най-съществена промяна – автомобилният салон, който
вече има различен облик и обогатено съдържание.
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ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÈÇËÎÆÈÒÅËÈÒÅ

В 74-ия Международен технически панаир се вклю-
чиха общо 586 компании – 350 директни изложи-
тели и 236 представени фирми, от 34 държави:
Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия,
Гърция, Дания, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада,
Китай, Китайско Тайпе, Лихтенщайн, Люксембург,
Малта, Република Корея, Румъния, Руска федерация, САЩ,
Словакия, Словения, Турция, Украйна, Унгария, Финландия,
Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция,
Япония

Ръст на чуждестранните изложители:
директни участници – 9 %;
представени фирми – 6 %

Фирми общо: 586
Български 225
Чуждестранни 361

Директни изложители общо: 350
Български 225
Чуждестранни 125

Представени фирми общо: 236
Български 0
Чуждестранни 236

Традиционно най-голямата част от изложителите се
занимават с търговия. На второ място са фирмите произ-
водители, следвани от работещите в областта на услугите,
научната и развойната дейност, инженеринга.

Новите участници са 33%, а завърналите се – 13%.

„Тук са иновативни компании, предлагащи не просто стоки,
а практически решения за потребностите на потребите-
лите. Това е съществена промяна в нагласите и тя ще бъде
доминираща през следващите години“, посочи д-р Иван Со-
колов, главен директор на Международен панаир Пловдив.
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ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈÒÅ

Запазва се тенденцията преобладаващата част от посети-
телите – над 83%, да са специалисти с ясни делови мотиви
и цели за своята визита. Преобладаващата част са предприе-
мачи и мениджъри на високо ниво.

Сред гостите бе и търговското
аташе на посолството на САЩ в София
Мигел Ернандес. Впечатлен съм от видя-
ното тук, заяви той по време на сре-
щата си с главния директор на Панаира
д-р Иван Соколов.

ЕСЕН 2018 посрещна чуждестранни
бизнес делегации и организирани групи специализирани и масови посетители. Запазва
се тенденцията от миналата година за по-силно присъствие на посетители на въз-
раст под 30 години – основно студенти и ученици. Така се формира публика за следващите
издания на Международния технически панаир.

ÖÅËÈ ÍÀ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÒÎ

Ориентиране в новите тенденции 81.3%

Проучване на оферти         40.5%

Създаване на нови бизнес контакти   35.1%

Проучване на конкуренцията          27.8%

Друго 3.5%

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

На 74-ия Международен технически панаир бяха посветени над 550 публикации през периода юли-септември
2018 година. Работата на деловия форум беше отразена в 53 медии – национални, регионални и специализирани.

НАГРАДИ

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ
29 експоната бяха отличени със златен медал

и диплом - най-високото пазарно отличие за нови про-
дукти с високо качество, в престижното състезание
тази година.

Шампион стана „Елпром Троян“, която спечели 4 наг-
ради за свои изделия.

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН, организиран съвместно сНАДР
Голямата награда „Кристален тетраедър“ беше

присъдена в раздел „Експозиционен дизан“ на ЕМЗ „Елпром“-
Троян за оригиналната и авангардна визия на неговия
щанд. Грамоти получиха „Ритал“ и „Елика Елеватор“ с
автори на проектите съответно художникът Костадин
Демирев и арх. Тодор Василиев, както и турската фирма
„Ател Айдинлатма“.
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПАНАИРЕН ПЛАКАТ

49 плаката от 15 изложбени центъра се състезаваха в Международния конкурс за панаирен плакат, който е
единствен в света. Той се организира по инициатива на Международен панаир Пловдив в партньорство с Между-
народната асоциация на изложбената индустрия (UFI). Неговото 22. издание отново демонстрира развитието на
графичния дизайн и уникални визуални решения за представяне на изложбите. Победителите тази година са:

Категория 1
Плакати, насърчаващи

изложбената индустрия
като цяло

Категория 2
Плакат за изложбено  събитие

„Плодова атракция“
Международна изложба

на индустрията за плодове
и зеленчуци, Мадрид

ІІІ мястоГолямата награда ІІ място

„Токио Биг Сайт Инк“
Международен панаир
на машиностроенето

Токио, Япония

АКЦЕНТИ ОТ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА

 Конференцията „Балканско блокчейн сътрудничество” с участието на експерти от България, Гърция,
Хърватия и Македония

 Международен инвестиционен форум, организиран от Българската асоциация за метални конструкции
 Форум „Експертите съветват как да постигнем по-висок стандарт в бизнеса с цел растеж“, орга-

низиран от сп. „Бизнес клуб“
 Изложба на  Националния политехнически музей „В света на българските откриватели и изобрета-

тели“ - популяризира 11 от големите имена в българската наука, допринесли за световния прогрес

МНЕНИЯ

Томислав Дончев, заместник-министър председател:
ПАНАИРЪТ ИЗМЕРВА ПУЛСА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Българската икономика има ускорен темп на развитие и това е видно от върховите постиженията,
които се представят в Международния панаир в Пловдив. Той е една от най-добрите традиции в
България и ще бъде  уредът, който измерва пулса на българската икономика – докъде сме стигнали,
какви стоки имаме, колко са производителите и изложителите, колко иновации и колко клиенти
са се появили.

Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката:
ПАНАИРЪТ Е ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
България е пред прага на ускорено развитие, за тази година очакваме 4% ръст на икономиката.
Машиностроенето, електрониката, електротехниката са интересни отрасли за  инвеститорите,
а Международен панаир Пловдив е институция, която изпълнява приоритетите на правителството
за интернационализация на българския бизнес.

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО В ПЛОВДИВ
НА 75-ия МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

ОТ 23 ДО 28 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА!

„Корфериас“
Изложба на развлекателната

индустрия
Богота, Колумбия

„Глобален ден на изложбите.
Руска матрьошка”

„Експофорум“
Санкт Петербург, Русия
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Русия  ще бъде страна партньор  на  
Международния технически панаир
Русия  ще бъде страна партньор на Международния техниче-
ски панаир. Официално потвърждение от руското правител-
ство бе получено в Международен панаир Пловдив, който е 
организатор на деловия форум. 
Почетното участие  на Руската федерация  ще се състои след  
поредицата срещи  на високо държавно ниво през послед-
ните месеци, за да конкретизира  възможностите за активи-
зиране на икономическите отношения между двете държави. 
Стокообменът между тях възлиза на около 3.5 милиарда 
долара през миналата година. Над 3.3 млрд. долара са руските 
инвестиции в България, а българските в Русия – повече от 87 
млн. долара. 
Русия е на четвърто място сред търговските партньори на 
Европейския съюз,  стокооборотът нараства, а това ще се от-
рази позитивно  и на обмена с България, коментират  експер-
ти.  Националният статистически институт вече отчете ръст 
от 6.8% на българския износ за Русия и от 28.1%  на вноса у 
нас през първото тримесечие на тази година  спрямо същия 
период на  миналата. 
На фона на тази благоприятна тенденция се очаква предста-
вянето  на Руската федерация  като страна партньор на Есен-
ния панаир в Пловдив  да доведе до реални стъпки в областта 
на търговията,  инвестициите,  технологиите и високотехно-
логичните  продукти. По традиция руски компании, универси-
тети и  научни  институти показват на изложението върхови 
разработки, които предизвикват голям интерес сред специа-
листите. Това дава начало на много съвместни проекти, както 
стана при предишното  почетно участие през 2011 година. 

Тогава се включиха водещи фирми  от машиностроенето, 
химията, енергетиката, електротехниката, електрониката, ав-
томатиката, транспорта, приборостроенето и други  браншо-
ве, министерства и висши учебни заведения. Те презентираха  
иновации в  нанотехнологиите, оптиката, информационните 
технологии, енергетиката, екологията. Започнаха преговори 
за създаването на смесени предприятия у нас, както след 
Деня на Русия на ЕСЕН 2009. Продължение на осъществените  
контакти беше срещата за развитие на транспортните връзки 
между двете държави в Международен панаир Пловдив  
през март 2010 година. Тя бе организирана под патронажа 
на Почетния консул на Руската федерация  в Пловдив Георги 
Гергов.
Тенденцията за активизиране на бизнес отношенията  ще 
продължи на Международния технически панаир през тази 
година, тъй като Русия отново е страна партньор. Той ще 
се проведе от 23 до 28 септември с участието на близо  700 
изложители от цял свят. Те ще демонстрират новости  от  
строителството, електротехниката, електрониката, машино-
строенето, роботиката, автоматизацията, информационните и 
дигиталните технологии, енергетиката,  екологията, химиче-
ската промишленост, автомобилната индустрия и транспорта 
в рамките на пет специализирани изложби. Очакват се също 
официални участия от Беларус, Северна Македония, Сирия и 
други страни, а също - на Българо-скандинавската търговска 
камара, обединяваща  фирми от България, Дания, Исландия, 
Норвегия, Финландия и Швеция.

Иновативни технологии и продукти ще покаже Русия на Международния технически панаир. По традиция руската експозиция представя върхови разработки на 
водещи компании и научни институти. 
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Седмица на дигиталните технологии по време 
на Международния технически панаир 
Седмицата  на дигиталните технологии „ДиТех“ е един от 
основните акценти на Международния технически панаир 
в Пловдив.  За първи път той ще бъде излъчвана  на  живо в 
Интернет заради големия интерес.  Това е част от концепци-
ята за модернизиране на деловия форум, която стартира на 
неговото 75-о издание. 
Новата инициатива  „ ДиТех“  се осъществява  в рамките на 
изложбата „Инфотех“.  Обединява тематични експозиции  и 
събития  в областта на телекомуникациите,  информатика-
та,  цифровизацията, навигацията и телематиката. Включва  
повече от 20 тематични конференции, мастър класове  и  над 
200 лектори. 
Ще бъдат обсъдени  трансформациите в бизнеса, дигиталният 
маркетинг, хакерството и предпазването от него, блокчейнът, 
логистиката, онлайн комуникациите, цифровизацията в търго-
вията на дребно и други теми, свързани с дигиталното бъдеще 
и хуманния облик на иновациите. Участниците ще имат 
възможност да се запознаят с най-актуалните  тенденции,  да 

видят изделия  на  водещи компании,  да направят виртуална 
разходка в реалностите на утрешния ден. 
„Инфотех 2019“  ще демонстрира умни решения за индустри-
ята и бита, постижения на изкуствения интелект и на Индус-
трия 4.0. Тя ще представи ултрамодерни продукти на фирми 
от  най-динамично развиващия се  сектор.  
Производители и търговци от цял свят  ще покажат новости 
в рамките на още четири специализирани изложби:  „Ауто 
сити Пловдив“ – за автомобили, транспорт и автосервизно 
оборудване със специално издание за модели с бизнес пред-
назначение; Стройтех“ -  строителна техника, електротехника, 
материали, инструменти ,технологии; „Машиностроене“ - ма-
шини, технологии, роботика, автоматизация; Енеко“ - енерге-
тика, екология, химия, управление на водите.   Очаква се над 
седемстотин компании и близо 30  000 посетители специали-
сти от страната и чужбина  да присъстват на  най-мащабната 
среща на бизнеса в България, която ще се проведе  от  23 до 
28 септември  2019 г. в Международен панаир Пловдив.

Умни решения за индустрията и бита ще демонстрират  изложбата „Инфотех 2019“  и Седмицата на дигиталните технологии по време на Международния 
технически панаир в Пловдив.



Качество   Прецизност   Контрол

Многообразие от материали: PLA и PLA-HT, ABS, 
PETG, PMMA, ASA, PA-6.66, PC, РС/РВТ, TPS, HIPS, PVA 

Диаметри: 1,75 мм и 2,90 мм (2,85 мм)

Богата палитра: бял, черен, сребрист, син, 
зелен, нато зелен, червен сигнален и черешов, 
оранж, кафяв, жълт, прозрачен, цветни прозрачни, 
цветни металик, както и всеки друг цвят по 
Ваша заявка!

Специални: фосфоресциращ жълт и син; термо-
променлив червено/бяло

Доставка: Нето 1 кг* / 3 кг / 10 кг / 25 кг върху 
пластмасова ролка (*в картонена опаковка)

Херц-България ООД
Бул. Асен Йорданов № 10, 1592 София
Tel. +359 2 9790351, +359 2 9790793
Mobile: +359 888 709711, +359 886 418441  
mail: office@herz-bulgaria.bg; www.herz-bulgaria.bg

Нишка за 3D принтери на 
германската фирма ХЕРЦ 
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Производители на световни марки  
идват на изложбата „Стройтех 2019“ 

Компании, които са сред най-големите в Европа и света, ще 
участва в изложбата „Стройтех 2019“.  Най-мащабният  делови 
форум за строителство на Балканите отново ще предложи 
комплексни решения  за всякакъв вид обекти - от първа-
та копка до пълното завършване.  Изложението  е част от   
Международния технически панаир  от 23 до 28 септември  в 
Пловдив.  
Модерните тенденции в жилищното строителство ще покажат 
вносители, които идват за първи път на нашия пазар. Те акцен-
тират на иновативни  продукти – основно тухли и суровини за 
производство на ПВЦ дограми и врати, повишаващи  комфор-
та в  сградите. 
Изграждането на магистрали и шосета  в България и на 
Балканите привлича известни компании за асфалтови смески, 
битум, дренаж за пътища. На изложението ще се представят 
някои  от най-големите производители на бетонови възли в 
Европа. 
Най-атрактивната част от „Стройтех“ – специализираната 
зона  за тежка механизация, ще бъде по-голяма в сравнение 
с миналата година, тъй като ще има повече машини от висок  
клас. Това  също е свързано с разрастването на пътното стро-
ителство в региона. Ще бъдат демонстрирани  хитови модели 
на най-известните  марки  багери, самосвали, бетон възли, 
съоръжения за събаряне на здания, машини за полагане на 
асфалт и направа на канали, както и други машини гиганти.
За първи път в изложбата ще се включи световен концерн, 

произвеждащ компресори. Германска компания ще демон-
стрира ново поколение челни товарачи, дизелови и газови 
генератори. 
Международната изложба “Стройтех“   обхваща всички на-
правления на строителната индустрия. Тя отново ще презен-
тира  технологии, техника,  резервни части, готови елементи, 
материали и инструменти,  софтуер и услуги за бранша. 
Основен акцент ще бъдат  модерните строителни системи и 
хибридните машини.  Може да се видят също покривни кон-
струкции, изолации,  изделия от ковано желязо, отоплителни 
системи, интериорни продукти.  Така на едно място се събира 
всичко необходимо за строителството.  
Концепцията за  обновяване на изложбата добави   богатата 
гама електроника и електротехника: уреди, електрообза-
веждане, системи за сигурност, агрегати и апарати, битова 
електроника, защита от мълнии, изолационни материали, 
осветление  и други изделия. По този начин се дава възмож-
ност  за пълно оборудване на сградите с продукти на водещи 
производители и търговци.
„Стройтех 2019“ се провежда в Международен панаир 
Пловдив заедно с още четири специализирани изложби, 
представящи новости от автомобилната индустрия, машино-
строенето, роботиката, автоматизацията, информационните и 
дигиталните технологии, енергетиката, екологията и химиче-
ската промишленост. Очакват се близо  700 изложители и над 
30 000 посетители специалисти от България и света.

 Зоната  за тежка механизация на „Стройтех 2019“ ще бъде по-голям. Изложбата ще покаже всичко необходимо за строителството от 23 до 28 септември в 
Международен панаир Пловдив.
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шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен 
импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk 
Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из-
ползвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion 
за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож-
ността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk 
Moldflow Design Link. 
Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки ли-
ценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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22 ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

 Специалното бизнес издание на 
изложбата „Ауто сити Пловдив“ 
Автомобили с предназначение в търговията, услугите и 
индустрията ще  покаже специалното бизнес издание на 
изложбата „Ауто сити Пловдив“ от 23 до 28 септември.  Най-
атрактивната част от Международния технически панаир  
тази година  ще акцентира на модели, които се използват за 
работа. Представители на водещи марки ще демонстрират 
джипове, пикапи, ванове, автобуси,  камиони и други  транс-
портни средства.  Ще има Тест драйв зона, където желаещите  
могат да изпробват техните качества. 
Инициативата  е отговор на големия интерес на посетителите  
по време на миналогодишното автоизложение в Междунаро-
ден панаир Пловдив. Тогава имаше няколко премиери, сред 
които на първия  7-местен SUV на „Лексус“, предназначен за 
Европейския съюз,  и на високопроходимия пикап  Musso, 
еднакво подходящ за работа и за пътешествия. Бяха показани 
и много  SUV модели на „Ситроен“, „Пежо“, „ Шкода“,  „Сеат“, „Ма-
хиндра“ и други марки. Вниманието на специалистите при-
влякоха модернизирани  версии на лекотоварни автомобили 
с повече комфорт и опции за трансформиране на багажния 
отсек. Сега „Ауто сити Пловдив 2019“ ще представи по-богата 
Бизнес изданието  на изложбата отговаря и на нарастващото 
търсене на лекотоварни автомобили.  В България обемът на 
сделките се е увеличил с около десет  процента  през мина-
лата година спрямо предходната. Същата е и тенденцията в 
Европа, където броят на регистрираните  нови коли от този 
вид надхвърли 2 милиона за първи път от 2007 г. насам, като 
резултат от следкризисното съживяване на икономиката, 
отбелязват експерти. 
Освен  този сегмент от автомобилната индустрия, изложение-
то ще покаже  много модели за ежедневието, за свободното 
време и за спорт от различни  класи  – от най-масовите до 
най-луксозните.  Част от него ще бъде отделена за сервизно 

оборудване, резервни части, инструменти и материали за 
тунинг, лизингови и застрахователни компании.  Така се из-
гражда цялостен комплекс от стоки и услуги за потребителите 
на всички видове  автомобили. 
„Ауто сити Пловдив  2019“  се провежда в Международен па-
наир Пловдив заедно с още четири специализирани изложби, 
представящи новости от  строителството, електротехниката, 
машиностроенето, роботиката, автоматизацията, информа-
ционните и дигиталните технологии, енергетиката,  екология-
та и химическата промишленост. Очаква се да участват близо 
700 компании и около 30 000 посетители специалисти от 
България и Европа. 

Бизнес изданието  на „Ауто сити Пловдив“ ще демонстрира по-широка гама лекотоварни автомобили  и други специализирани транспортни средства от 23 до 
28 септември 2019 г.

На „Ауто сити Пловдив 2019“ ще бъдат показани повече модели за работа 
като пикапа Musso, чиято премиера за България се състоя миналата година в 
рамките на Международния технически панаир.  



е да погледна напред.
време

За важните решения.

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

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg

• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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НОВОСТ: Индустриалния екструдер 
ExOn 10 Robot поставя нови стандарти 
в адитивното 3D производство
Вече повече от десетилетие много компании в сферата 
на заваръчните технологии за пластмаси се доверяват и 
разчитат на екструдерите на фирма DOHLE, специализиран 
производител от малкото градче Рупихтерот, близо до Кьолн. 
Технологията за свъзване на пластмаси многократно е полу-
чавала импулси за развитието си в световен мащаб именно 
от разработването на широката серия ръчни и промишлени 
екструдери ExOn на производителя DOHLE, част от групата на 
лидера в заваръчните технологии за пластмаси HERZ. Съвре-
менните времена изискват съвременни решения, технически-
ят прогрес генерира постоянно иновативни импулси.
Както и в конкретния случай, използвайки екструдер със 
"серво задвижване", Dohle затвърждава своето място и в ади-
тивното производство. Новият ExOn 10 Robot ще бъде акцент 
на световното изложение „К” в Дюселдорф като първокласен 
продукт за екструдерна линия в адитивното 3-D производство.

3-D печат в открито пространство с висока производи-
телност!
ExOn 10 Robot трябва да се възприема като инструмент, кой-
то може да се използва както в комбинация с роботизирана 
система като носител в адитивното 3-D производство, така 
и стационарно в различни производствени линии. По този 
начин уредът може да отговори на различните предизвика-
телства в конкретните производства. Съгласно съвременни-
те изисквания при 3-D принтирането, той е не само лек, но и 
компактно изграден и работи с различни видове пластмаси 
във вид на гранулат. Подаването на материала може да става 
от монтиран на уреда контейнер или посредством захранва-
ща смукателна линия. Като част от технологията за управле-
ние, инструментът е интегриран в роботизираната система 
като "отделна ос". С помощта на интерфейси и съответни 
контролни кодове са разработени софтуерни решения, 
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които се вписват комуникативно в съществуващия процес и 
осигуряват пълноценна работа в мрежата. С приложението 
си за принтиране в отворено пространство - ограничено 
само от дължината на рамото на робота - могат да бъдат из-
работени пластмасови изделия съгласно  FDM-технологията. 
С възможността да се екструдира нишка във всички посоки 
могат да се произвеждат сложни комплексни елементи, при 
това в комбинация с мощност от 0,4 до 6 кг на час и скорост, 
която поставя старите поколения 3-D принтери в сянка. До-
като при повечето от тях за изработване на някои елементи 
е необходимо принтерът да работи в продължение на дни, 
ExOn 10 Robot вече се справя за минути, или максимум ня-
колко часа, ако детайлът е от няколко компонента. Високото 
ниво на обработка на суровините и значителното спестя-
ване на време са предимства, които водят до по-ефективни 
резултати при адитивното производство.

Технически детайли, изпълнени с предимства
Екструдерът обработва всички обичайни пластмаси, използ-
вани понастоящем в тази област. Използването на различни 
дюзи от 2 mm до 6 mm води до геометрия на дюзата, която 
пряко влияе на структурата на повърхността на детайла с 
нейните напречни сечения. Ако се изисква  тя да бъде още 
по-фина и гладка, може да се извърши допълнителна машин-
на обработка с фрезови инструменти монтирани на друга 
ръка на роботизираната система. Произведения детайл 
може да бъде обработен и със стъклени влакна, въглеродни 
влакна или други запълващи материали.
Новият премиум продукт на Dohle показва допълнително 
високия си клас и чрез иновативно режещо устройство, кое-

то позволява сигурно спиране или рестартиране на пласт-
масовата нишка. Заявеното за патент устройство ефективно 
предотвратява така нареченото "провлачване" на пластма-
совата нишка при преместване на инструмента. Екструдерът 
може да спре по всяко време и да започне отново чисто 
напред по време на работата.

Първокачествен инструмент за адитивното производ-
ство
Потребителите на роботизирани системи искат решения за 
прилагането им в тяхното адитивно производство. Dohle 
представя с индустриалния екструдер ExOn 10 Robot едно 
допълнително устройство, един инструмент, който се харак-
теризира с висока производителност, нисък разход на време 
и обработка на всички обичайни видове пластмаса. Потре-
бителят вече може веднага да намери решение, което да 
приложи е налично-съществуващите Роботизирани системи.

Важна забележка: Екструдерът на Dohle може да се използва 
без проблем и в класическата технология за свързване на 
пластмаси чрез заваряване.

Разпространението за България се осъществява от ХЕРЦ-
БЪЛГАРИЯ ООД.

Системата Dohle ще бъде представена през октомври на 
изложението  "K" в Дюселдорф, в зала 11, щанд A25
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Мултитехнологична свързаност от Rexroth   
Rexroth свързва машините с umati чрез софтуера на IoT gateway и дигитализира всички 
технологии на задвижване
Bosch Rexroth демонстрира колко лесно може да се свържат 
CNC контролни системи с umati и OPC UA. Компанията разчи-
та на отворени стандарти, децентрализирани IoT решения в 
CNC системите, хидравликата и линейната техника.
Чрез разширени софтуерни функции на системата MTX за 
CNC, Rexroth свързва всички машини и процеси във фабри-
ката на бъдещето. Като най-доброто решение на пазара, той 
поддържа до 250 CNC оси в 60 канала на хардуер за упра-
вление и едновременно интерполира до осем оси на канал. 
Цифровият близнак, който е интегриран в MTX и разполага с 
виртуален контролен сървър, може да отключи практически 
безкрайни възможности за симулация за задвижвания, PLC, 
CNC и виртуални инструменти.

umati вече е интегриран
CNC системата поддържа OPC UA Клиент / Сървър в продъл-
жение на много години и с най-новата версия на софтуера 
(версия 15) поддържа и umati. Този OPC UA базиран стандарт 
позволява на потребителите да четат данните на свързаните 
машини от различни поколения системи за управление и от 
различни доставчици и да ги обработват в стандартизиран 
формат. Това на практика значително улеснява свързването 
на всички машини и позволява на потребителите да постиг-
нат напълно свързани производствени линии.

Smart CytroBox: компактен, но с повече софтуер
Rexroth също е движеща сила за цифровизацията на всички 
технологии вътре в машините. Модулният агрегат CytroBox 

съчетава предимствата на хидравликата със значително по - 
ниска консумация на енергия и софтуерни функции. Проек-
тиран за обхвата на работа от 7,5 kW до 30 kW, той изисква 
само 0,5 m² и намалява консумацията на енергия с до 80% в 
сравнение с традиционните агрегати. Благодарение на новата 
геометрия на резервоара се изисква само една четвърт от ко-
личеството масло, което обикновено се използва. Контроле-
рът предварително обработва работните състояния, записани 
от различни сензори в CytroBox и изпраща информацията 
чрез отворени интерфейси към CNC контролната система или 
към други IT системи. Предварително интегрираната IoT услу-
га CytroConnect помага на потребителите да увеличат произ-
водителността на техните машини с подкрепата на данни.

Цифровизацията на линейните технологии за движение 
също увеличава производителността
Rexroth също е водещ дигитализатор в линейната техника. 
СВД-тата smartBASA, които притежават интелигентен сензор, 
откриват износването и могат да го докладват на системата за 
управление . Това, от своя страна, позволява да се извърши 
прогнозна поддръжка въз основа на изискванията.
Линейните направляващи с интегрираната измервателна 
система IMS могат да извършват позициониране възможно 
най-точно без да са зависими от замърсяване, вибрации, 
удари или магнитни смущения. Електронните табелки автома-
тично предават всички необходими параметри и опростяват 
пускането в експлоатация. Rexroth разполага и с богата гама 
от инженерни инструменти за подбор на компоненти и про-
ектиране на системи за линейно движение.



ДИГИТАЛНИ 
ИНДУСТРИАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Разбери повече на:  http://mtf.tu-sofia.bg/

ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ТУ-СОФИЯ, МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ,
ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.,
СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕДИМСТВАTA И 
АЛГОРИТЪМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯTA НА 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДИГИТАЛНИ БЛИЗНАЦИ

Увод

С масовата поява на интелигентните свързани системи и 
индустриализацията на концепцията за Интернет на нещата 
(IoT) се появява и концепция, която се явява пресечна точка 
между тях, а именно концепцията за Дигитален (Цифров) 
близнак.
По същество Дигиталният близнак се явява информационно 
свързан със специфичен физически обект и се изгражда 
на база технологии за моделиране и симулации, които 
поддържат инженерния процес в затворен цикъл във 
взаимосвързана „кибер-физична система“.
Съществуват много на брой дефиниции за дигитален близнак. 
Някои от тях са както следва:
Дигиталният близнак е интегриран модел на специфичен 
физически продукт, който цели да вземе предвид всички 
производствени дефекти и да бъде обновяван по време 
на живота на физическото изделия с цел отчитане на 
износването от употреба. [1]
Куплиран модел на реална машина, който оперира в облачна 
платформа и симулира състоянието на изследвания обект с 
интегрирана база от знания изградена както чрез аналитични 
алгоритми за оценка, така и чрез всяка друга съществуваща 
физическа информация. [2]
Дигиталният близнак е реално отражение на всички етапи 
от жизнения цикъл на изделието, създаден използвайки 
физическа информация, виртуална информация и 
взаимоотношението между двете. [3]
Динамична виртуална репрезентация на физически обект 
или система през жизнения им цикъл, използвайки данни от 
реално време с цел по-доброто им разбиране. [4]
Използването на дигитално копие на физическа система за да 

се оптимизира в реално време [5]
Дигиталният близнак е дигитално копие на жива или 
нежива физическа единица, което чрез свързване между 
физическия и виртуалния свят позволява да се предава 
лесно информация, позволявайки на виртуалната единица да 
съществува заедно с физическата такава. [6]
Лесно е да се види, че съществуват много и силно 
различаващи се дефиниции за Дигиталния близнак, което 
може да доведе до объркване на концепцията като цяло. 
Това от своя страна показва новостта и сравнително ранния 
етап на развитие на концепцията, като в момента тя е в етап 
на силни иновации. Тези иновации се очаква да продължат 
между 5 и 10 години преди очакваното забавяне на 
развитието й. [7]
Разработката касае представянето на предимствата и 
примерна методология за имплементация на концепцията за 
Дигитални близнаци.

1. Същност и приложение на дигиталните близнаци
Концепцията за дигитален близнак намира своето 
приложение в ситуации, при които физически работещ 
продукт може да донесе повече информация отколкото 
съществуващи виртуални прототипи като утилизират 
Интернет на нещата като комуникационна среда между 
близнака и реалния обект. Това се явява много ценна 
особеност на дигиталния близнак особено при сложност 
за определяне на натоварванията върху конструкцията по 
аналитичен начин. [8]
Прехвърлянето на традиционно механични продукти 
към нова генерация продукти с вградена свързаност 
и интелигентност е нова и следователно непозната за 
индустрията. Разрешаването на проблеми чрез физическо 
прототипиране е класическо решение при въпроси, свързани 
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Лаб. CAD/CAM/CAE в индустрията, МТФ, ТУ – София, бул. „Кл. Охридски” № 8, 1797 София, България

В настоящата работа е представено изследване на концепцията за дигитални близнаци и предимствата, които 
притежава чрез описание на методологията по имплементацията й. Също така са посочени специализирани 
софтуерни продукти, които улесняват този процес като спомагат потребителя при управлението на огромни 
масиви от данни, получени от използваната сензорика и предлагат необходимия инструментариум за 
използване на компоненти от концепцията за Интернет на нещата (IoT)

Като резултат от изследването са обобщение на предимствата за имплементацията на концепцията за Дигитални 
близнаци.

Ключови думи: Дигитални близнаци, Инженерни анализи, IoT, Индустрия 4.0
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с механични системи и има своето място. От своя страна 
виртуалното прототипиране чрез моделиране и симулиране 
на продукта достига по-бързо до добър резултат в процеса 
на прототипиране, сравнено с физическото прототипиране 
[9], като този подход има още по-голямо предимство при 
използването на свързани интелигентни системи и Интернет 
на нещата (IoT) платформи.

На база на извършеното проучване е нужно да се 
дефинират точно разликите между виртуалния прототип 
и дигиталния близнак, поради привидните прилики 
между тях. Това е посочено както следва:

•  Виртуалният прототип е информационен и 
симулационен „двойник“, но на номинален физически 
обект, като по този начин не биват отчитани специфични 
особености на специфичния физически обект. Освен 
това виртуалният прототип се използва и генерира 
информация за абстрактно, а не реално време.

•  Дигиталният близнак от своя страна не е абстрактен 
информационен и симулационен „двойник“ на 
номинален физически обект, а е специфичен и 
индивидуален за дадения физически обект. По този 
начин той отчита специфичните му особености и бива 
конкретен за него.

•  Дигиталният близнак включва в себе си и координатата 
„Реално време“ – тоест той събира данни за 
поведението на физическия обект в информационна 
база данни, която е негова неразделна част. Тези данни 
биват получени чрез изградена система от сензори чрез 
обратна връзка към дигиталния близнак, измерващи 
стойности на важни за него параметри. При това тези 
измервания са не само при определени условия, но са и 
функция на времето.

2. Подход за изграждане на дигитален близнак на базата 
на физически прототип
Подход за разработка на интелигентен интегриран продукт с 
дигитален близнак, който е свързан с Интернет на нещата (IoT) 
платформата може да бъде разгледана чрез изграждането 
на частичен или пълен физически прототип. След като той 
е изграден се интегрират сензори върху него като е нужно 
те да бъдат свързани към IoT платформа, която да отговаря 
за колектирането и обработването на измерените данни. 
Обработените данни трябва да бъдат в подходящ вид за 
дигиталния близнак, като така биват натрупани големи 
масиви от данни за поведението на физическия прототип 
и биват съпоставени към това на виртуален прототип с цел 
подобряването му.
При дигиталните близнаци на база физически прототип 
съществуват ограничения върху експериментите поради 
възможност от разрушаване на физическия прототип, 
ограничение на позиционирането на сензориката поради 
липса на място или невъзможност за закрепване, възможно 
е наличието на смущения бивали то електромагнитни, 
вибрационни или други. Като особено трябва да се внимава 
с електромагнитите поради възможността да пречат на 

комуникацията между сензориката и дигиталния близнак. 
Това обуславя внимателното определяне на тези параметри.
Примерна схема на цикъла по изграждане на дигитален 
близнак е предложена от ANSYS за техния пакет ANSYS Twin 
Builder и е посочен на фиг. 1.

Фиг. 1 – Цикъл по създаването и интегрирането на концепцията 
за Дигитални близнаци, предложена от ANSYS

3. Практическа интерпретация на дигитален близнак
Дигиталните близнаци имат широко приложение в свързани 
и интелигентни продукти и IoT платформи. Също така те 
могат да доразвият и функциите на виртуалния прототип.
Това се осъществява чрез следните подходи:
•  Имплементация на виртуалния прототип за 

прогнозиране поведението на физически изделия. При 
този вариант се използват експертни системи и изкуствен 
интелект в комбинация с логически и математически 
алгоритми за обработка и оценка на събраните данни и 
тяхната степен на влияние върху изследвания продукт 
като се корелират спрямо данни от съществуващи събития. 
По този начин се търси възможност за прогнозиране на 
бъдещото поведение на база статистически данни.

•  0D симулация – при нея моделът може да няма 
геометрично измерение, а бива само функционално такъв. 
При тях единствената променлива, която се явява важна 
за симулацията е времето. Тези симулационни модели се 
използват само за функционалната проверка на дадена 
система.

•  1D симулация – тези модели биват комбинация от 
отделни валидирани блокове, които симулират работата на 
мултидисциплинарни инженерни системи по определено 
едномерно параметрично направление (проследяване 
и предвиждане на промяната на даден параметър). При 
тях могат да се осигурят по-дълбоко вникване в текущата 
работа на физическия обект чрез анализ на възможните 
промени за изделието.
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3D симулация – тези модели се използват за прогнозиране 
на структурните и динамични показатели на изследваните 
продукти. [10]

При тях има възможност да се получат по-задълбочени 
знания за текущата операция на изделието както и 
да се изследва поведението на продукта при трудно 
възпроизведими и неблагоприятни режими на работа 
на продукта с цел подобряване или предпазване от 
разрушаване.
При дигитални близнаци, базирани на инженерни 
симулации с виртуален прототип и при липса на физически 
такъв, се появява възможност за натрупване на знания за 
абстрактното поведение на виртуалния прототип в различни 
условия. При липсата на физически прототип, който да 
захрани виртуалния такъв с данни и да го трансформира 
в цялостен дигитален близнак, то той остава на ниво 
виртуален прототип.
При наличието на „исторически“ данни, получени от подобни 
изделия могат да се трансформират виртуални прототипи 
към дигитални близнаци, понеже съществува информация, 
която да захрани интегрираната база данни на цифровия 
близнак.
4. Алгоритъм за интеграция на концепцията за 
Дигитални близнаци с помощта на ANSYS Twin Builder

На база възможностите предоставени от ANSYS Twin 
Builder е създадена методология за тяхното въвеждане. 
ANSYS TwinBuilder e специален модул, разработен с цел 
улесняването на имплементирането и използването на 
дигитални близнаци като предоставя различни езици и 
домейни на разработка, По този начин може да се достигне 
много високо ниво на абстракция с цел точно изграждане на 
дигиталния близнак. Някои от тези езици и домейни са както 
следва:

•  Мултифизични системи

•  Паралелна симулация

•  Блокови схеми

•  Електрически вериги

•  Експериментални данни

•  Опростени модели от по-нисък разряд (Reduced-Order 
Models) – Пример 3D към 1D симулация

•  Моделиран или измерен цифров или смесен сигнал

•  C-Code, FMU, VHDL-AMS, Modelica и др.

Освен това ANSYS Twin Builder позволява използването 
на 0D симулационни модели като част от дигиталния 
близнак с помощта на вградени специфични библиотеки 
за моделиране на управляващи, хидравлични, механични, 
дигитални, електрически, силови, производствени, 
автомобилни, космически и охладителни системи като също 
така е възможно те да са взаимосвързани.

На база богатия софтуерен инструментариум на пакета 
е предложен алгоритъм за изграждане на дигитални 
близнаци. Този алгоритъм е посочен на фиг. 2 и е детайлно 
разяснен след това.

Фиг. 2 – Предложен алгоритъм за имплементация на концепцията за 
Дигитални близнаци с помощта на ANSYS Twin Builder

На база възможностите представената методология са 
описани по-детайлно етапите на процеса по създаване на 
дигиталния близнак:
•  Етап 1: Създаване на виртуален изчислителен модел на 

изделието. При този етап може да се създаде мултифизичен 
или едно физичен модел на изделието в зависимост от 
желанието за детайлност на дигиталния близнак.

•  Етап 2: Създаване на опростен симулационен модел от 
по-нисък разряд (Reduced Order Model)  
При този етап се създава опростен модел на база създадени 
функционални повърхнини, описващи поведението му. 
Целта на този модел от по-нисък разряд е да се намали 
заеманото пространство на изчислителната машина, а 
също така и скоростта за пресмятане, като разбира се това 
се постига като оптимум между време за пресмятане и 
задоволителна точност на данните.

•  Етап 3: Определяне на входни параметри за опростен 
модел от по-нисък разряд (ROM). 
В този етап се избира кои входни параметри да бъдат важни 
за модела. Пример за такива данни може да бъде големината 
на ток за електрически асинхронен двигател.
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•  Етап 4: Определяне на изходни параметри за опростен 
модел от по-нисък разряд (ROM). 
Подобно на етап 3, тук се избират изходните параметри от 
значение за дадения дигитален близнак. Продължавайки 
примера с електрически асинхронен двигател за такива 
данни могат да бъдат използвани големината на въртящия 
момент и максималната температура на работа на двигателя.

•  Етап 5: Използване на входни параметри от събрани 
данни. 
При този етап се използват входни параметри от 
предварително колектирани данни от реалния обект с 
цел да се дупликира неговото поведение и се подават към 
входните параметри на ROM модела.

•  Етап 6: Извършване на системна симулация за продукта.  
При този етап се извършва пресмятане на база входните 
параметри с цел получаване на стойност на изходните 
параметри за дигиталния близнак. Тези пресмятания 
се извършват на база апроксимираните стойности от 
функционалните повърхнини.

•  Етап 7: Обработка на изходните параметри. 
При този етап на база изходните параметри се прави обща 
оценка на следените данни за изделието – при примера 
за асинхронен електрически двигател това може да бъде 
калкулираният живот на продукта.

•  Етап 8: Генериране на дигитален близнак. 
След получените резултати ANSYS Twin Builder предоставя 
възможност да създаде модел на дигиталния близнак на 
база извършените системни симулации.

•  Етап 9: Оценка на състоянието на реалния обект на база 
дигиталния близнак. 
В този етап може да се направи оценка за реалното изделие, 
дори то да бъде отдалечено. По този начин могат да се 
проверяват режимите на работа и износването на трудно 
достъпни обекти. Пример за такъв обект е електрически 
ветрогенератор в океана.

При нужда от корекция на режимите на работа или на самото 
изделие за бъдещи бройки от него е нужно да се повтори 
отново етапа по оценка на промените. Ако резултатите обаче 
са задоволителни от извършените стъпки цикълът бива 
прекъснат.

Заключение

Представени са предимствата и приложението на дигиталните 
близнаци в модерните условия на силно модернизираната 
индустрия, която използва технологии от концепцията 
за Интернет на нещата с цел постигане на интелигентни 
свързани системи.

Посочено е множеството от предхождащи дефиниции за 
Дигитален близнак и е предложена нова такава, която го 
обособява спрямо виртуалните прототипи. Също така е 
предложен алгоритъм за имплементацията на дигитален 
близнак с помощта на софтуерен продукт ANSYS TwinBuilder. 
Резултатът от изследването е обуславянето на Дигиталните 
близнаци и тяхното място в сферата на модернизираната 
Индустрия 4.0.
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• Водещи технологии за проектиране, симулиране и производство в унифицирано решение 

• По-бърза доставка на функционални подобрения чрез непрекъснато обновяване на софтуера 

• По-бърза и по-ефективна софтуерна работа с адаптивен UI, захранван от изкуствен интелект и машинно обучение 

• Подобрена ефективност на дизайна на множество области в различните индустрии 

• Поддръжка на конвергентна геометрия за CAE, инструментална екипировка, CAM и адитивно производство 

• По-добро разбиране на дизайните с виртуална реалност 

• Ускорена проверка на проекта 

• Подобрен дизайн, валидиране и симулация на инструменталната екипировка  

• Оптимизиране на работните процеси за адитивния производствен дизайн, симулация и производство 

• По-бързи, по-точни симулации на CAE с допълващи решения 

• Подобрена високоскоростна обработка 

• Нови стратегии за довършителни работи за подобряване на качеството на повърхността 

• Завъртането на B-ос позволява по-висока производителност 

• Разширени приложения за роботиката 

Siemens PLM Software е първият  
производител на CAD/CAM/CAE, който 
доставя продукта NX чрез методология 
за непрекъснато обновяване. NX е 
изграден на базата на съвременна 
софтуерна архитектура, разработена с 
бизнес фокус върху предоставянето на 
нови инструменти защитавайки 
данните на клиентите.  
Едно от най-забележимите 
подобрения на NX е адаптивният 
потребителски интерфейс (UI). 
Потребителският интерфейс може да 
предвиди следващи стъпки за да 
помогне на потребителите да 
управляват софтуера по-ефективно 
използвайки възможностите за 
машинно обучение (ML) и изкуствен 

интелект (UI. Софтуерът на NX 
Command Prediction е първият 
адаптивен потребителски интерфейс с 
възможност за машинно обучение на 
пазара. 

Моделиране 

• С най-продуктивната среда за 
моделиране, сега NX автоматично 
променя работния детайл въз основа на 
избраната от потребителя геометрия 
• Скицирането в контекста на 
сглобяването се рационализира с 
елиминиране на претрупването на 
геометрията на компонента 
• Подобрения на индикаторите за 
актуализация на сборки, WAVE 

вътрешни връзки и функции 
• Създаване на динамични моментни 
снимки за странично визуално 
сравнение при промени в дизайна 

Конвергентно моделиране  
• Способност да се използва 
геометрията на фасетите и мрежите, не 
само в моделирането, но и надолу по 
веригата в симулацията, 
инструменталната екипировка и 
производството  
• NX поддържа директен внос на 
стандартни 3MF и OBJ формати за 
омрежване и подобрява качеството на 
конвергентните тела 
• Разширена поддръжка за 
моделиране на базата на функции 
директно върху конвергентните данни 
• Подобрени методи за избор на 
фасети и мрежи  

Новото в NX - премахване на бариерите пред иновациите 
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и оптимизация на формата на напълно 
нов дизайн. 

• Добавяне на конструктивни цели 
или ограничения за структурната 
цялост, от решаващо значение при 
работа с детайли, подложени на 
критични натоварвания 
• Включване на производствени 
ограничения като опция за насочване 
на дизайна към ваши специфични 
производствени критерии с цел 
управление и оптимизиране формата 
на новаторски дизайн. 

NX инструментална екипировка 

• Подобрения в дизайна на 
инструментите на NX за по-добра 
автоматизация на работния поток при 
проектиране на инструменти и точност 
за валидиране, симулация и 
оптимизация на инструментите 
• Актуализации за проектиране на 
инструменти и елиминиране на много 
ръчни моделиращи процеси 
• Нови инструменти за охлаждане и 
анализ на изкривявания спомагат за 
валидиране на детайлите в началото на 
разработването на продуктите в CAD 
средата 
• Гладка интеграция на управлението 
на разходите за продуктите на NX и 
Teamcenter за по-точно изчисление на 
разходите за инструменти за 
пластмасови инжекционни матрици 

Индустриализирано адитивно 
производство (чрез 3D печат) 
• Нови функции за проектиране, 

проектиране и валидиране на структури 
за адитивно производство за 
подобрени работни потоци и проверки 
за компоненти, произведени адитивно 
• Иновации в дизайна, включително 
леки конструкции, изискващи по-малко 
материал и ефективен анализ на 
крайните елементи чрез директно 
преобразуване на конструкциите на 
решетките в гредови елементи 
• С нов вътрешен дизайн за адитивна 
проверка (DfAM) се избягва скъпо 
преработване 

Симулация на адитивния 
производствен процес  
• Ново решение за симулация на 
производствения процес на Simcenter 
3D постига качествено отпечатване от 
първи път, спестявайки ресурси, 
разходи и време с използване на 
цифров двойник на подложката за 
изграждане, включително детайли, 
поддържащи структури и остатъчен 
прах за симулиране на процеса на 
отлагане на метали 
• Напълно интегриран работен 
пакет на NX Additive Manufacturing за 
опростен процес на проектиране към 
симулация до производство 
• Нови типове структури за 
поддръжка и подобрена 
производителност. 

Визуализация за виртуална реалност 
• Нови инструменти за виртуална 
реалност (VR) за проверка и преглед на 
проекта 
• Нови опции в Ray Traced Studio за 
генериране на физически изображения 
• Подобрения в съществуващите 

възможности на Ray Traced Studio за 
материали, сцени и настройка на 
изображението, VR изживяване за 
различни видове хардуер 
• Фотореалистични представяния на 
проекти, произведени в началото на 
цикъла на разработване на продукта 

Simcenter: 3D CAE за цифровия 
близнак  

Simcenter 3D осигурява унифицирана, 
скалируема, отворена и разширяема 
среда за 3D компютърно инженерство 
(CAE) с връзки за проектиране, 1D 
симулация, тест и управление на данни. 
Той се състои от много водещи 
решения, включително Simcenter 
Nastran, Simcenter STAR-CCM+, 
Simcenter Amesim, Simcenter Test.Lab, 
HEEDS и много други. 

Simcenter 3D ускорява симулационния 
процес чрез комбиниране на най-
доброто в класа геометрично 
редактиране, асоциативно 
симулационно моделиране и 
мултидисциплинарни решения, 
вградени с експертен опит в 
индустрията. Бързи и точни анализи на 
структурата, акустиката, потока, 
топлината, движението и композитите, 
както и проектиране на космически 

 

Конструиране на метални листове  

• Подобрени команди за по-голяма 
гъвкавост на дизайна и подобрена 
производителност 
• Плосък модел сега чете и показва 
информация за характеристиките на 
отвора.  

Монтажни съединения  
• Нов тип ограничение на 
сглобяването на 
сглобяеми 
съединения 
• Предлагание 
видове 
съединения са 
шарнирни, 
плъзгащи, 
цилиндрични и 
сферични.  

Автоматизация на проектирането на 
превозни средства  

• Подобрения в автоматизацията на 
NX Vehicle Design Automation повишават 
ефективността и спестяват време при 
проектирането на автомобили 
• Допълнителна информация за 
защита на пешеходците (ъгли на удара 
на крака, скорост и енергийни 
стойности) елиминира ръчните 
изчисления 
• Разширен инструмент за 2D 
манекен с допълнителна геометрия 
• По-лесно рестартиране на 
стойностите на базовите данни за 
ръката, седалката, зони на видимост и 
други параметри на дизайна без ръчно 
въвеждане на стойностите 

Информация за продукта и 
производството (PMI)  
• Подобрение за сравнение на 
информацията за продуктите и 
производствената информация (PMI) и 
данните за изгледа на модела между 

два оригинални NX детайла или 
ревизии 

• Интерактивният навигатор за 
сравнение намалява PMI и времето за 
проверка на модела чрез бързо и лесно 
идентифициране на промените 

Чертане  

• NX Layout е отделно приложение, 
което ще позволи на 2D възможностите 
на оформлението да се разширяват и 
непрекъснато да се подобряват 
• Подобрения в настройките на 
балоните 
• Функционални подобрения на 
спецификацията и актуализациите за 
изготвяне на чертежи  

Електромеханичен дизайн  

• NX PCB Exchange има много ключови 
подобрения, насочени към все по-
нарастващата сложност на 
електронните печатни платки 
• CAD системите пренасят 
информацията чрез формата за 
споделяне на данни IDX за по-прецизно 
представяне в NX за по-точни процеси 
за анализ по веригата надолу като 
например термичен анализ. 

Концепция за мехатроника  
• Многобройни подобрения за 
безпроблемна интеграция на дизайна, 
интерфейса и документацията в 
Mechatronics Concept Designer 
• Ползване на синхронизирана 
комуникация между Mechatronics 

Concept Designer и виртуалния 
контролер PLCSIM за по-голяма 
ефективност и намалено време за 
развой 
• Новата 
версия 
предоставя 
възможности за 
виртуално 
въвеждане в 
експлоатация и 
инженерно 
сътрудничество.  
• Нов 
навигатор 
Collaboration 
Navigator to 
Automation Designer осигурява 
безпроблемна интеграция на 
мехатронно-машинното проектиране и 
автоматизацията 

Интегрирана проверка  
• Нови инструменти за визуална 
проверка за добавяне на анимирани 
ефекти 
• Анимиране на позицията на 
камерата, лесна промяна на началното 
време и продължителността на 
ефектите чрез плъзгане на ленти за 
събития по времева линия 
• Удобна опция за подмяна на 
цветовете ви помага да намерите по-
бързи ефекти 
• Резултатите от тези инструменти 
могат да бъдат запазени като видео с 
висока разделителна способност (HD)  
• Нова кинематична опция за 

протипололожност автоматично 
създава двигатели за задвижване на 
позициите на вашите проекти. 
Обратната кинематика определя най-
добрия път за преместване на 
компонент от една точка в друга.  

Подобрена оптимизация на 
топологията  
• Генеративно инженерство с 
оптимизация на топологията позволява 
да използвате симулация за управление 
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• Гладка интеграция на управлението 
на разходите за продуктите на NX и 
Teamcenter за по-точно изчисление на 
разходите за инструменти за 
пластмасови инжекционни матрици 

Индустриализирано адитивно 
производство (чрез 3D печат) 
• Нови функции за проектиране, 

проектиране и валидиране на структури 
за адитивно производство за 
подобрени работни потоци и проверки 
за компоненти, произведени адитивно 
• Иновации в дизайна, включително 
леки конструкции, изискващи по-малко 
материал и ефективен анализ на 
крайните елементи чрез директно 
преобразуване на конструкциите на 
решетките в гредови елементи 
• С нов вътрешен дизайн за адитивна 
проверка (DfAM) се избягва скъпо 
преработване 

Симулация на адитивния 
производствен процес  
• Ново решение за симулация на 
производствения процес на Simcenter 
3D постига качествено отпечатване от 
първи път, спестявайки ресурси, 
разходи и време с използване на 
цифров двойник на подложката за 
изграждане, включително детайли, 
поддържащи структури и остатъчен 
прах за симулиране на процеса на 
отлагане на метали 
• Напълно интегриран работен 
пакет на NX Additive Manufacturing за 
опростен процес на проектиране към 
симулация до производство 
• Нови типове структури за 
поддръжка и подобрена 
производителност. 

Визуализация за виртуална реалност 
• Нови инструменти за виртуална 
реалност (VR) за проверка и преглед на 
проекта 
• Нови опции в Ray Traced Studio за 
генериране на физически изображения 
• Подобрения в съществуващите 

възможности на Ray Traced Studio за 
материали, сцени и настройка на 
изображението, VR изживяване за 
различни видове хардуер 
• Фотореалистични представяния на 
проекти, произведени в началото на 
цикъла на разработване на продукта 

Simcenter: 3D CAE за цифровия 
близнак  

Simcenter 3D осигурява унифицирана, 
скалируема, отворена и разширяема 
среда за 3D компютърно инженерство 
(CAE) с връзки за проектиране, 1D 
симулация, тест и управление на данни. 
Той се състои от много водещи 
решения, включително Simcenter 
Nastran, Simcenter STAR-CCM+, 
Simcenter Amesim, Simcenter Test.Lab, 
HEEDS и много други. 

Simcenter 3D ускорява симулационния 
процес чрез комбиниране на най-
доброто в класа геометрично 
редактиране, асоциативно 
симулационно моделиране и 
мултидисциплинарни решения, 
вградени с експертен опит в 
индустрията. Бързи и точни анализи на 
структурата, акустиката, потока, 
топлината, движението и композитите, 
както и проектиране на космически 

 

Конструиране на метални листове  

• Подобрени команди за по-голяма 
гъвкавост на дизайна и подобрена 
производителност 
• Плосък модел сега чете и показва 
информация за характеристиките на 
отвора.  

Монтажни съединения  
• Нов тип ограничение на 
сглобяването на 
сглобяеми 
съединения 
• Предлагание 
видове 
съединения са 
шарнирни, 
плъзгащи, 
цилиндрични и 
сферични.  

Автоматизация на проектирането на 
превозни средства  

• Подобрения в автоматизацията на 
NX Vehicle Design Automation повишават 
ефективността и спестяват време при 
проектирането на автомобили 
• Допълнителна информация за 
защита на пешеходците (ъгли на удара 
на крака, скорост и енергийни 
стойности) елиминира ръчните 
изчисления 
• Разширен инструмент за 2D 
манекен с допълнителна геометрия 
• По-лесно рестартиране на 
стойностите на базовите данни за 
ръката, седалката, зони на видимост и 
други параметри на дизайна без ръчно 
въвеждане на стойностите 

Информация за продукта и 
производството (PMI)  
• Подобрение за сравнение на 
информацията за продуктите и 
производствената информация (PMI) и 
данните за изгледа на модела между 

два оригинални NX детайла или 
ревизии 

• Интерактивният навигатор за 
сравнение намалява PMI и времето за 
проверка на модела чрез бързо и лесно 
идентифициране на промените 

Чертане  

• NX Layout е отделно приложение, 
което ще позволи на 2D възможностите 
на оформлението да се разширяват и 
непрекъснато да се подобряват 
• Подобрения в настройките на 
балоните 
• Функционални подобрения на 
спецификацията и актуализациите за 
изготвяне на чертежи  

Електромеханичен дизайн  

• NX PCB Exchange има много ключови 
подобрения, насочени към все по-
нарастващата сложност на 
електронните печатни платки 
• CAD системите пренасят 
информацията чрез формата за 
споделяне на данни IDX за по-прецизно 
представяне в NX за по-точни процеси 
за анализ по веригата надолу като 
например термичен анализ. 

Концепция за мехатроника  
• Многобройни подобрения за 
безпроблемна интеграция на дизайна, 
интерфейса и документацията в 
Mechatronics Concept Designer 
• Ползване на синхронизирана 
комуникация между Mechatronics 

Concept Designer и виртуалния 
контролер PLCSIM за по-голяма 
ефективност и намалено време за 
развой 
• Новата 
версия 
предоставя 
възможности за 
виртуално 
въвеждане в 
експлоатация и 
инженерно 
сътрудничество.  
• Нов 
навигатор 
Collaboration 
Navigator to 
Automation Designer осигурява 
безпроблемна интеграция на 
мехатронно-машинното проектиране и 
автоматизацията 

Интегрирана проверка  
• Нови инструменти за визуална 
проверка за добавяне на анимирани 
ефекти 
• Анимиране на позицията на 
камерата, лесна промяна на началното 
време и продължителността на 
ефектите чрез плъзгане на ленти за 
събития по времева линия 
• Удобна опция за подмяна на 
цветовете ви помага да намерите по-
бързи ефекти 
• Резултатите от тези инструменти 
могат да бъдат запазени като видео с 
висока разделителна способност (HD)  
• Нова кинематична опция за 

протипололожност автоматично 
създава двигатели за задвижване на 
позициите на вашите проекти. 
Обратната кинематика определя най-
добрия път за преместване на 
компонент от една точка в друга.  

Подобрена оптимизация на 
топологията  
• Генеративно инженерство с 
оптимизация на топологията позволява 
да използвате симулация за управление 
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траектория на инструмента, постигате 
отлично покритие. Водещите криви с 
фиксирани оси за финишна обработка 
могат да генерират морфинг път между 
два криви с последователно 
преминаване през обработени 
повърхнини, подобряване на 
повърхнината и премахване на 
преработката. 

Спиралните и спираловидни финишни 
обработки са нови довършителни 
методи за генериране на 
оптимизирани траектории на 
инструментите за специфични типове  
региони на рязане. Спираловидната 
траектория с постепенно преминаване, 
е идеална стратегия за рязане при 
обработка на висококачествени 
детайли със стръмни стени. 
Спиралното фрезоване е идеално за 
обработка на плитки симетрични части 
от детайла. 

Обработка на призматични детайли 

С NX CAM автоматизирате 
програмирането на призматични 
детайли като използвате подобрените 
възможности за 2,5-осно фрезоване, 
струговане и струго-фрезова обработка. 

Сега лесно дефинирате, организирате и 
използвате отново най-добрите си 
процеси на обработка,  ускорявате 
програмирането и осигурявате 
повторяемост. 
С новите възможности за струговане се 
възползвате от подобрените стругови и 
стругофрезови машини. 
Непрекъснатото завъртане по B-оси 
помага да намалите броя на 
настройките, операциите и 
инструментите за значително 
подобрение на производителността. 

Лесно дефинирате ориентацията на 
инструмента с променлива ос, за 
справяне със сложни детайли, 
изискващи множество операции и 
инструменти, ако се използват 
традиционни методи. С интегрираната 
симулация на NX CAM, управлявана от 
G-код, можете да използвате цифров 
близнак на вашата пълна настройка, 
включително мулти-инструменти за 
проверка на отстраняването на 
материали и да проверите за сблъсъци 
за елиминиране на грешки. 

Обработка на сложни детайли 

• 5-осната обработка ви дава 
възможност да произвеждате сложни 
части с по-малко операции и настройки, 
за да намалите разходите и времето за 
доставка. Последната версия на 
софтуера NX CAM въвежда 
усъвършенствани възможности. 

• Водещи криви с променлива ос е 
нова операция за довършителни 
операции, опростяваща 
програмирането на най-
предизвикателните геометрии на 
детайлите, включително подрязвания. 
Превръщането на инструменталните 

пътища между множество водещи с 
прецизен контрол на оста на 
инструмента дава възможност да 
постигнете отлична финиш обработка. 
Автоматичното избягване на държача 
на инструмента осигурява безопасна 5-
осна обработка. 

• Обработката на детайли с 
множество ножове с помощта на 
специализирани операции за 
фрезоване на турбомашини са 
допълнително подобрени с мощни 
възможности за да генерирате по-
плавни режими на рязане, нова мулти-
лентова довършителна обработка и да 
намалите натоварването на 
инструмента и удължите живота на 
инструмента. 

• Операциите по сливане осигуряват 
по-голяма гъвкавост при обработка на 
сложни детайли с една операция. Чрез 
сливане на полу- финишни и финишни 
операции, създавате една-единствена 
операция, която да изпълнява 
едновременно полу-финиш и финиш на 
едно ниво. 

• Инструментите с форма на бъчви са 
специално проектирани за фрезоване с 
пет оси, барабанните инструменти 
позволяват голям режещ контакт с 
детайла за постигане на желаното 
качество на финиша със значително по-
малко преминавания с подобряване 
ефективността на обработката. 

Постопроцесиране и машинна 
симулация 
Постпроцесорът NX CAM генерира 

 
 
 
 
 
 
 

1.  
 

 

изследвания и симулация на 
мултифизиката.  
С индустриализацията на адитивното 
производство, сега можете да 
проектирате и произвеждате нови 
форми, които никога преди не са били 
възможни. Но как да генерирате идеи 
за тези нови детайли и как ще знаете, 
че произведената част ще съответства 
на оформената форма? Simcenter 3D ще 
ви помогне да решите и двата 
проблема. 

Уникалната среда на Simcenter 3D 
помага да постигнете много по-бързи 
процеси на CAE, отколкото могат да 
бъдат постигнати с традиционните CAE 
инструменти. 

3D Builder за предаване на движение  

Новият Simcenter 3D Motion 
Transmission Builder автоматизира 
създаването и симулирането на 
симулационни модели за предаване на 
движение изцяло в рамките на единна, 
интегрирана симулационна среда. 
Трансмисионните модели могат да 
бъдат безпроблемно комбинирани с 
Simcenter 3D Acoustics за извършване 
на анализ на шума при зъбни колела 
например. Transmission Builder 
автоматизира създаването на модели с 
множество устройства на основата на 
стандартните за индустрията 
параметри и напълно елиминира 
настройката на нефизически 
параметри. 
Най-новите подобрения осигуряват 
ефективна и точна симулация на 
динамиката на предаване. Симулацията 
на предавките е изключително бърза и 
точна като краен елемент (FE) и ви 
позволява да сведете до минимум 
шума и вибрациите, като гарантирате 
производителност и дълготрайност и 
намалява с 80% симулационното 
усилие. 

Simcenter 3D аероструктури с 
композити 
Simcenter 3D Aerostructures представя 
подобрение, което опростява процеса 

на структурен анализ на самолетите с 
до 30% - от геометрията на CAD до 
симулация на крайни елементи и 
изчисления на границата на 
безопасност за отчитане и 
проследяване за сертифициране. 
Модерните самолети са проектирани с 
по-леки, но по-силни композитни 
материали вместо с алуминий. 

 Simcenter 3D durability specialist 
Нов софтуер на Simcenter 3D Specialist 
Durability осигурява функционалността 
на добре познатите решения за 
устойчивост на LMS Virtual.Lab, 
включително анализ на заварки и 
композитни материали. Simcenter 3D 
Specialist Durability мигрира тази 
ключова функционалност в отворената 
и мащабируема среда на Simcenter 3D 
за да използва резултатите от 
популярни солвъри на крайни елементи 
наред със Simcenter 3D солвъри. 

Подобренията в автоматичното 
разпознаване улесняват откриването 
на директни и индиректни заваръчни 
шевове, съчетани с ефективно 
решаване на умората на заваряване. 
Това улеснява управлението на 
сложни цикли на работа заедно с 
възможността за импортиране на 
стандартни разширени файлове за 
свързване (xMCF) и постпроцесор за 
умора базиран на сценарий, за 
интелигентно филтриране на 
резултати и повреди. 

NX за производство 

Автоматизиране на производството 
на детайли от край до край 
Най-новите подобрения въвеждат 
възможности за широк спектър от 
приложения, като производство на 
матрици и щанци, производствена 
обработка и многоосно фрезоване. 

Обработки на матрици и щанци  
Новите възможности позволяват 
обработка на матрици с по-високо 
качество при много високи скорости за 
значително намаляване времето за 
обработка и премахне на преработката. 
Адаптивното фрезоване е 
усъвършенствана операция за 
високоскоростна груба обработка, 
позволяваща дълбоко рязане и 
последователно натоварване на 
инструмента, която може да съкрати 
времето за обработка до 60 процента. 

Подобренията включват нова операция 
за остатъчно фрезоване отдолу-нагоре, 
която оставя постоянен запас на 
конични стени за по-добра обработка. 
NX автоматично разпознава и 
обработва неотрязаните опори с 
помощта на съвременни методи за 
рязане, като винтова траектория на 
инструмента, удължаване живота на 
инструмента и подобряване на 
цялостния процес на обработка. 

Фиксирани водещи криви 

Водещите криви с фиксирана ос е нова 
стратегия за финишна операция, която 
генерира пропуски за рязане с 
последователно преминаване със 
следване на естествените форми на 
геометрията. Като използвате няколко 
или единични криви или ръбове за 
прецизен контрол на тази гладка 
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траектория на инструмента, постигате 
отлично покритие. Водещите криви с 
фиксирани оси за финишна обработка 
могат да генерират морфинг път между 
два криви с последователно 
преминаване през обработени 
повърхнини, подобряване на 
повърхнината и премахване на 
преработката. 

Спиралните и спираловидни финишни 
обработки са нови довършителни 
методи за генериране на 
оптимизирани траектории на 
инструментите за специфични типове  
региони на рязане. Спираловидната 
траектория с постепенно преминаване, 
е идеална стратегия за рязане при 
обработка на висококачествени 
детайли със стръмни стени. 
Спиралното фрезоване е идеално за 
обработка на плитки симетрични части 
от детайла. 

Обработка на призматични детайли 

С NX CAM автоматизирате 
програмирането на призматични 
детайли като използвате подобрените 
възможности за 2,5-осно фрезоване, 
струговане и струго-фрезова обработка. 

Сега лесно дефинирате, организирате и 
използвате отново най-добрите си 
процеси на обработка,  ускорявате 
програмирането и осигурявате 
повторяемост. 
С новите възможности за струговане се 
възползвате от подобрените стругови и 
стругофрезови машини. 
Непрекъснатото завъртане по B-оси 
помага да намалите броя на 
настройките, операциите и 
инструментите за значително 
подобрение на производителността. 

Лесно дефинирате ориентацията на 
инструмента с променлива ос, за 
справяне със сложни детайли, 
изискващи множество операции и 
инструменти, ако се използват 
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изследвания и симулация на 
мултифизиката.  
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проблема. 

Уникалната среда на Simcenter 3D 
помага да постигнете много по-бързи 
процеси на CAE, отколкото могат да 
бъдат постигнати с традиционните CAE 
инструменти. 

3D Builder за предаване на движение  

Новият Simcenter 3D Motion 
Transmission Builder автоматизира 
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Убедете се в превъзходството на SIEMENS NX CAD/CAM 
Стартирайте безплатно 30-дневния тест в “облака” само за няколко минути …

  Защо NX CAD?

• Мощни инструменти за Solid и повърхнинно моделиране, заедно с 
усъвършенствано моделиране на свободни форми, сглобки и 
дизайн с метални листове

• Водещи инструменти за промишлен дизайн, включително със 

свободни форми и усъвършенстван анализ на повърхнини
• Синхронната технология съчетава най-доброто от параметричното 

и директното моделиране, за да предостави на дизайнерите 
по-голяма гъвкавост при продуктовия дизайн

• Цялостно решение за проектиране с богат набор от помощни 
инструменти за бързо прототипиране, преглед на проекта, 
валидиране ….

https://trials.ias.plm.automation.siemens.com/nx/

  Защо NX CAM?

• Програмирайте всяка обработка, от фрезоване по 2.5 оси до 
многошпинделно струговане, в една единствена CAM система

• Управлявaйте най-новите производствени технологии, като 
високоскоростна CNC обработка, фрезоване по 5 оси, 
роботика и машини за метрологичен контрол

• Автоматизирайте NC програмирането, като използвате 
специфични за всяко приложение възможности и Feature - 
базирана механична обработка

• Увеличете времето на работа на CNC машините и отстранете 
грешките при производството с интегрираната симулация от 
G-кода

https://trials.ias.plm.automation.siemens.com/nx-cam/

Увеличете производителността с интегриран CAD/CAM софтуер, управлявайки процесите от 3D проекта, до готовия продукт!

http://www.spacecad.bg

 

готови за производство CNC програми 
за машинни инструменти и контроли с 
постпроцесор, вграден в CAM софтуера. 
Интегрираните възможности за 
симулиране на машината позволяват 
точно да валидирате производствените 
операции за елиминиране на грешки в 
производството, намаляване на 
времето за настройка и увеличаване 
времето за работа на машината. 

• Наскоро внедреният NX CAM Post 
Configurator осигурява лесен начин за 
настройка на постпроцесора в 
интерактивна среда. Допълнително 
подобреният Post Configurator 
поддържа многоканални машини за 
бързо персонализиране на 
постпроцесора с извеждане на 
правилната ЦПУ програма. 

• Машинната симулация в NX CAM е с 
нови възможности за симулация и 
проверка за точкови операции, 
подробно цветово кодиране помага да 
разберете по-добре процеса на 
обработка при използване на 
симулация за премахване на 
материали, подробна информация за 
скоростта на върха на инструмента като 
ускорение, забавяне и постоянни 
скорости  

• Визуализирате процеса на 
обработка с допълнителна информация 
за процеса на обработка, докато 
програмирате детайла, без да 
изпълнявате пълната симулация, 
анимирате движението на инструмента, 

симулирате отстраняването на 
материала и анализирате останалия 
материали чрез технология за 

обработване на детайлите (IPW) за 
оптимизиране на процеса на обработка 

Robotic machining 

NX CAM Robotics Programming има нови 
възможности, които разширяват 
обхвата на приложения за тази 
технология. Можете да програмирате 
робот с пробивна глава или “перо”, 
устройство, използвано за пробиване 
на отвори с висока точност, полезно за 
обработка на големи детайли. Чрез 
използване на цифровия модел на 
робота и цялата настройка, 
способността на NX за намиране на 
инструменталния път помага да се 
идентифицират възможните проблеми 
с елиминиране на грешки в 
производството. 
В допълнение, съществуващият списък 
с поддържани контролери на роботи 
сега включва Yaskawa, Staubli, Nachi и 
Kawasaki. 
 
Вижте повече на http://www.spacecad.bg 

 

готови за производство CNC програми 
за машинни инструменти и контроли с 
постпроцесор, вграден в CAM софтуера. 
Интегрираните възможности за 
симулиране на машината позволяват 
точно да валидирате производствените 
операции за елиминиране на грешки в 
производството, намаляване на 
времето за настройка и увеличаване 
времето за работа на машината. 

• Наскоро внедреният NX CAM Post 
Configurator осигурява лесен начин за 
настройка на постпроцесора в 
интерактивна среда. Допълнително 
подобреният Post Configurator 
поддържа многоканални машини за 
бързо персонализиране на 
постпроцесора с извеждане на 
правилната ЦПУ програма. 

• Машинната симулация в NX CAM е с 
нови възможности за симулация и 
проверка за точкови операции, 
подробно цветово кодиране помага да 
разберете по-добре процеса на 
обработка при използване на 
симулация за премахване на 
материали, подробна информация за 
скоростта на върха на инструмента като 
ускорение, забавяне и постоянни 
скорости  

• Визуализирате процеса на 
обработка с допълнителна информация 
за процеса на обработка, докато 
програмирате детайла, без да 
изпълнявате пълната симулация, 
анимирате движението на инструмента, 

симулирате отстраняването на 
материала и анализирате останалия 
материали чрез технология за 

обработване на детайлите (IPW) за 
оптимизиране на процеса на обработка 

Robotic machining 

NX CAM Robotics Programming има нови 
възможности, които разширяват 
обхвата на приложения за тази 
технология. Можете да програмирате 
робот с пробивна глава или “перо”, 
устройство, използвано за пробиване 
на отвори с висока точност, полезно за 
обработка на големи детайли. Чрез 
използване на цифровия модел на 
робота и цялата настройка, 
способността на NX за намиране на 
инструменталния път помага да се 
идентифицират възможните проблеми 
с елиминиране на грешки в 
производството. 
В допълнение, съществуващият списък 
с поддържани контролери на роботи 
сега включва Yaskawa, Staubli, Nachi и 
Kawasaki. 
 
Вижте повече на http://www.spacecad.bg 

 

готови за производство CNC програми 
за машинни инструменти и контроли с 
постпроцесор, вграден в CAM софтуера. 
Интегрираните възможности за 
симулиране на машината позволяват 
точно да валидирате производствените 
операции за елиминиране на грешки в 
производството, намаляване на 
времето за настройка и увеличаване 
времето за работа на машината. 

• Наскоро внедреният NX CAM Post 
Configurator осигурява лесен начин за 
настройка на постпроцесора в 
интерактивна среда. Допълнително 
подобреният Post Configurator 
поддържа многоканални машини за 
бързо персонализиране на 
постпроцесора с извеждане на 
правилната ЦПУ програма. 

• Машинната симулация в NX CAM е с 
нови възможности за симулация и 
проверка за точкови операции, 
подробно цветово кодиране помага да 
разберете по-добре процеса на 
обработка при използване на 
симулация за премахване на 
материали, подробна информация за 
скоростта на върха на инструмента като 
ускорение, забавяне и постоянни 
скорости  

• Визуализирате процеса на 
обработка с допълнителна информация 
за процеса на обработка, докато 
програмирате детайла, без да 
изпълнявате пълната симулация, 
анимирате движението на инструмента, 

симулирате отстраняването на 
материала и анализирате останалия 
материали чрез технология за 

обработване на детайлите (IPW) за 
оптимизиране на процеса на обработка 

Robotic machining 

NX CAM Robotics Programming има нови 
възможности, които разширяват 
обхвата на приложения за тази 
технология. Можете да програмирате 
робот с пробивна глава или “перо”, 
устройство, използвано за пробиване 
на отвори с висока точност, полезно за 
обработка на големи детайли. Чрез 
използване на цифровия модел на 
робота и цялата настройка, 
способността на NX за намиране на 
инструменталния път помага да се 
идентифицират възможните проблеми 
с елиминиране на грешки в 
производството. 
В допълнение, съществуващият списък 
с поддържани контролери на роботи 
сега включва Yaskawa, Staubli, Nachi и 
Kawasaki. 
 
Вижте повече на http://www.spacecad.bg 

 

готови за производство CNC програми 
за машинни инструменти и контроли с 
постпроцесор, вграден в CAM софтуера. 
Интегрираните възможности за 
симулиране на машината позволяват 
точно да валидирате производствените 
операции за елиминиране на грешки в 
производството, намаляване на 
времето за настройка и увеличаване 
времето за работа на машината. 

• Наскоро внедреният NX CAM Post 
Configurator осигурява лесен начин за 
настройка на постпроцесора в 
интерактивна среда. Допълнително 
подобреният Post Configurator 
поддържа многоканални машини за 
бързо персонализиране на 
постпроцесора с извеждане на 
правилната ЦПУ програма. 

• Машинната симулация в NX CAM е с 
нови възможности за симулация и 
проверка за точкови операции, 
подробно цветово кодиране помага да 
разберете по-добре процеса на 
обработка при използване на 
симулация за премахване на 
материали, подробна информация за 
скоростта на върха на инструмента като 
ускорение, забавяне и постоянни 
скорости  

• Визуализирате процеса на 
обработка с допълнителна информация 
за процеса на обработка, докато 
програмирате детайла, без да 
изпълнявате пълната симулация, 
анимирате движението на инструмента, 

симулирате отстраняването на 
материала и анализирате останалия 
материали чрез технология за 

обработване на детайлите (IPW) за 
оптимизиране на процеса на обработка 

Robotic machining 

NX CAM Robotics Programming има нови 
възможности, които разширяват 
обхвата на приложения за тази 
технология. Можете да програмирате 
робот с пробивна глава или “перо”, 
устройство, използвано за пробиване 
на отвори с висока точност, полезно за 
обработка на големи детайли. Чрез 
използване на цифровия модел на 
робота и цялата настройка, 
способността на NX за намиране на 
инструменталния път помага да се 
идентифицират възможните проблеми 
с елиминиране на грешки в 
производството. 
В допълнение, съществуващият списък 
с поддържани контролери на роботи 
сега включва Yaskawa, Staubli, Nachi и 
Kawasaki. 
 
Вижте повече на http://www.spacecad.bg 
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От CAD/CAM до Tool Assembly: 
Модерните времена изискват 
модерни решения  
Сегашните времена диктуват нови изисквания към производителите на инструменти. 
Това да доставяш инструменти и да спомагаш за тяхното приложение, включвайки 
планиране на машинните операции не е достатъчно. Модерната металообработваща 
индустрия изисква виртуални, нематериални решения, които ще бъдат важна част от 
продуктовите линии в бъдеще. 

Дигитализицията в производствената индустрия, която 
е явна черта на днешната действителност и отличителен 
технологичен пробив стимулиран от  ‘четвъртата индустри-
ална революция‘ – въвеждането на стандартите на Индус-
трия 4.0.  Вече дори и толкова консервативният сектор 
от индустрията – металообработването, търпи промени 
и трансформация. Производителите на металорежещи 
инструменти се срещат с нови изисквания. Постепенно 
информацията, която характеризира инструментите трябва 
да бъде унифицирана и дигитализирана по единен начин. 
Свободният обмен и поток на информация е ключ към оси-
гуряване на взаимносвързаност между отделните компо-
ненти на интелигентните производствени процеси. 
Стандартът ISO 13399 специфицира справочните харак-
теристики и обозначения на инструментите, по начин, по 
който ще осигури глобална независима платформа. Глав-
ната цел е да се създаде компютърна репрезентация на 
инструментите, която е унифицирана и разчитана от раз-
личните елементи на технологиите в металообработването 
били те реални или виртуални, включително компютърен 
дизайн и производство (CAD/CAM) системи. 
От технолози, работещи по планиране на процесите, инже-
нери, проектиращи сглобки на инструменти или подгот-
вящи инструменталната част от сложен ключов проект и 
CNC програмисти, които проверяват пътя на инструмента в 
CAD / CAM среда, до специалистите по приложения, които 
оптимизират машинните операции и дори мениджърите 
по продажбите, подпомагащи избора на по- ефективен 
инструмент - всички биха могли да прекарат часове за 
внедряване на инструментите на производителите в софту-
ера на клиента. Всеки потребител на CAD / CAM трябва да 
има незабавен и лесен достъп до цифровизирани данни за 
инструментите и това изискване е станало от стратегическо 
значение в услугата, предоставяна от производителите на 
инструменти.

Трансфер на данни
Съществен трансфер на данни се извършва чрез STEP файл 
с разширение .p21, което съхранява текстов код, свързан с 
параметричните стойности на продукта. Освен това файлът 
.p21 съдържа името на 3D файла на конкретен продукт. ISO 

13399 предвижда .p21 файл, който може да се прехвърля 
между компютърни платформи за CAD и CAM потребители.

Компетенции на E-CAT (електронен каталог)
Признавайки стойността на предоставянето на достъпни и 
точни данни за инструментите за предварителна подготов-
ка на производството, ISCAR включи опциите за сглобява-
не на инструменти в „E-CAT“, изчерпателният електронен 
каталог на компанията. Тази опция позволява на потре-
бителите да изградят набор от инструменти от различни 
ISCAR продукти, представени в E-CAT, и след това лесно 
да интегрират данните от сглобяването на инструмента в 
своята CAD / CAM система, което позволява на потребите-
лите да продължат анализа на прилагането на сглобяване-
то към специфични операции с използването на функциите 
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за ефективен инструмент за проектиране на цялостен 
работен процес.
Анализът се извършва във виртуална производствена 
среда, а не в цеха, което намалява и дори предотвратява 
възможни грешки при реално рязане. Създадените сглобки 
са достъпни за сваляне в 3D и 2D формати, за да се улесни 
подготовката на чертежи, скици и други инженерни доку-
менти.
E-CAT е опростен и лесен за използване и дори интегрира 
CAD функция за създаване на инструментален комплект от 
библиотечни елементи, които отразяват стандартни еле-
менти от продуктовите линии. Моделът за сглобяване на 
инструменти е независим от платформата и е предназначен 
да бъде интегриран в собствения CAM софтуер на потреби-
теля, за да се предотвратят грешки в производствения цех 
по време на обработката.
Възможността за планиране и изследване на единични 
и множество инструменти в ранните етапи на производ-
ството е изключително ценен източник на спестяване на 
време и разходи. ISCAR вярва, че осигуряването на такава 
възможност трябва да бъде неразделна част от продукто-
вия микс на всеки производител на режещи инструменти. 
Опциите за сглобяване на инструменти предлагат подхо-
дящ и ефективен отговор на нуждите на съвременната 
металообработка, а  още приложения за сглобяване на 
инструменти в E-CAT са достъпни, за да подпомогнат про-
изводителите на металообработване в развиващия се свят 
на ИНДУСТРИЯ  4.0.

на симулационния софтуер.
E-CAT представлява ефективен инструмент за решаване 
на няколко задачи, които се срещат днес при производи-
телите. Програмата интегрира усъвършенствана система 
за филтриране, която позволява избор на най-подходя-
щите инструменти за работа, базирани на параметрите на 
обработка. Монтажът на инструмента включва инструмен-
та, сменяемите пластини или режещите глави, държач за 
инструменти и, ако е необходимо, редуктор или удължител 
- всички от които оптимално отговарят на спецификациите 
на сглобката. Например, системата разпознава дали избра-
ният държач на инструмента ще осигури точното положе-
ние на затегнатия нож или дали позицията трябва да бъде 
променена от потребителя.
Дигиталното двойно представяне на инструменталната 
асемблирина единица се генерира на базата на стандар-
та ISO 13399, което е гаранция за успешна комуникация 
между текущата и бъдещата софтуерна поддръжка в една 
дигитализирана интелигентна фабрика.
Асемблирането осигурява бързо и надеждно симулиране 
на операцията, както и проверка на сблъсък (интерфе-
ренция), оптимизация на траекторията на инструмента и 
проектиране на приспособления за закрепване. Тъй като 
избраният метод на обработка влияе върху  стойността на 
силите, действащи върху детайлите, а конфигурацията на 
инструмента влияе върху формата на приспособленията за 
закрепване, симулирането на операцията с използването 
на модела за сглобяване на инструмента може да се счита 
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Jungheinrich предлага пълно продуктово портфолио: от 
стандартните ръчноводими повдигачи до полу-автомати-
зирани и напълно автоматизирани, и индивидуализирани 
логистични системи с интелигентни софтуерни решения, 
които свързват машини, системи и процеси.
Автоматизираните процеси може да постигнат най-високо-
то ниво на ефективност и гъвкавост в склада, но не всяко 
решение води автоматично към успех. Към постигане на 
желаната цел най-успешно води система, която е напълно 
индивидуализирана към нуждите на клиента и се вписва 
хармонично в складовото пространство.
При планирането и реализацията на индивидуализирани 
автоматизирани решения за нашите клиенти ние използва-
ме инструментариум от интелигентни автоматизирани ком-
поненти. Този инструментариум се състои от автоматизира-
ни електро-повдигачи и транспортьори (Automated Guided 
Vehicle - AGV) и техника за автоматизация на складове за 
палета и опаковки. Свързването на тези компоненти в една 
цялостна хармонична система се постига чрез интелигент-
ните софтуерни решения на Jungheinrich.

Автоматизираните електро-повдигачи 
и транспортьори са ядрото на всеки 
автоматизиран склад: 
- Jungheinrich ERE 225a – Авто-
матизирани електро-нископовди-
гачи;
- Jungheinrich ERC 215a – Авто-
матизирани електро-високопов-
дигачи;
- Jungheinrich EKS 215a – Авто-
матизирани високостелажни ко-
мисиониращи електро-висо-
коповдигачи 
(вертикал-
ни комиси-
онери);

- Jungheinrich ETX 515a – Автоматизирани тристранни 
високостелажни електро-повдигачи;
- Jungheinrich EKX 514а / 516a / 516ka – Автоматизирани 
тристранни високостелажни комисиониращи електро-пов-
дигачи;
- Jungheinrich EZS 350a – Автоматизирани товарни елек-
тро-влекачи. 
Стандартните и доказали се машини на Jungheinrich се 
оборудват със специални автоматизационни компоненти 
от собствено производство. Прецизната навигационна 
технология (Jungheinrich warehouse NAVIGATION), използ-
ваща лазерна технология и рефлектори, както и множество 
сензори и датчици, предпазва хората, товара и машините.
Автоматизираните  електро-повдигачи и транспортьори на 
Jungheinrich са подходящи за съвместна работа с неавто-
матизирани машини и пешеходци.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов – 
търговски и маркетингов дирек¬тор на „Готи Петрунов“ 
ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания 
и Косово.

Автоматизирани системи 
на Jungheinrich  

EZS-350aERE-225a EKS-215a
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