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Една група - много възможности
за бизнес, технологично развитие
и инвестиции
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Разговор с Росана Дачева и Красимир Дачев

Група Технология на металите Ангел Балевски Холдинг АД е създадена
през 1997 г. и вече над 23 г. е лидер в производството на различен тип
детайли, като обединява водещите в България леярни - ОСЪМ АД, гр.
Ловеч, АЛУКОМ АД, гр. Плевен и ЦЕНТРОМЕТ АД, гр. Враца.
„През този период от време градим позиции, инвестираме и
навлизаме на нови пазари, като основната ни цел е да работим като
„Една група с много възможности”, с единни стандарти и правила
на работа, с единна корпоративна стратегия и идентичност, с
общи ценности и визия. Успяваме да наложим добри търговски и
производствени практики, да отговорим на сериозните клиентски
изисквания на фирми от световен мащаб, успяваме да се превърнем в
предпочитан доставчик на световноизвестни имена в индустрията
и заедно с тях да се развиваме.“
Заводите от Групата са специализирани в производството на
алуминиеви и чугунени детайли, както и на центробежно лети
детайли за химическа, корабна и керамична индустрия. Основните
технологии, усвоени в производството, са: леене под ниско налягане
и с противоналягане, леене с кристализация под високо налягане на
алуминиеви детайли, машинно леене в пясъчни и в твърди форми
„фуран” на сив и сферографитен чугун, както и центробежно леене на
високолегирани чугуни и хром-никелови стомани.
Леярните от Група Технология на металите Ангел Балевски
Холдинг АД произвеждат голям асортимент детайли чрез леене,
механообработка, боядисване и сглобяване в технологичен възел за
различни индустриални сегменти на промишлеността.
Леярните от холдинга са основно експортно ориентирани и над
80% от продукцията е преназначена за износ, главно в европейските
страни. Водещи и динамично развиващи се пазари, където изнася
продукцията си Холдинга, са Германия, Австрия, Полша, Чехия,
Холандия, Франция и други. Дейността на фирмата се простира на
5 континента, а клиентите и са в повече от 25 държави.
Основните индустрии, за които заводите произвеждат и продават
детайли, могат да се обобщят по следния начин:
Алуком АД произвежда детайли от алуминиеви сплави за:
• хидравлични системи и части за спирачни системи на ж.п. техника
• компоненти за високоволтови прекъсвачи в енергетиката

• детайли за автомобилната промишленост - помпени и турбинни
колела, картери и капаци
• д етайли за селскостопански инвентар - шасита за косачки
Осъм АД произвежда детайли от чугун, главно за следните
индустрии:
• В иК детайли - фасонни части и фитинги, разпределители, колена и
муфи
•п
 ромишлена арматура - хидранти, корпуси и тела, втулки и
пръстени
• д етайли за транспортни машини - картери, детайли за
спирачните системи, главини и носачи,
• д етайли за ж.п. релсов път и за спирачни системи на влакове
• о тливки за електрокари и мотокари, товарни автомобили,
селскостопански и строителни машини
Центромет АД произвежда детайли за следните продуктови групи:
• д етайли за химическата индустрия – центробежно лети тръби
и тръбни комплекти, както и резервни части и детайли за
химическите съоръжения
• д етайли за корабни двигатели - цилиндрови втулки за дизелови
двигатели и дизел генератори
• д етайли за керамичната индустрия – биметални валци за
керамична и хранително - вкусова индустрия
•п
 ещни ролки за металургията
Продукцията на заводите е сертифицирана по стандартите за
качество, като леярните притежават и специални сертификати за
материали или такива изискващи се при реализация на отливките
на конкретни индустриални пазари - Q1 и HPQ сертификати на DB
за ж.п. планки. Заводите са сертифицирани и по ISO 14000:2015 и за
енергиен мениджмънт BDS ISO 50001:2011, a Центромет и за системи
по ЗБУТ - ISO 45001:2018.
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Преди 10 години Красимир Дачев излиза от сферата на машиностроенето и сега интересите
му са насочени предимно към химическата индустрия и по специално към производството на целулоза и продукти от нея. Има и много други проекти, които гравитират около това, с което се
занимава сега, и които смята скоро да обяви.

Росана Дачева е собственик и изпълнителен
директор на Метал Технолоджи Груп АД, управлява три металургични завода. Заедно с баща
си Красимир Дачев, тя е в борда на директорите
на Група Технология на металите Ангел Балевски
Холдинг АД

Г-жо Дачева, от кога сте изпълнителен директор на Метал
Технолоджи Груп АД?
Р.Д. Официално през 2009 г. обявихме пред всички партньори,
че аз оглавявам групата. Имах две години въвеждащ период. И
така вече 10 години.
Каква е връзката между Група Технология на металите
Ангел Балевски Холдинг АД и Свилоза АД?
Р.Д. Реално групите са две - два холдинга. Първият холдинг
е Свилоза, в състава на който работят успешно различни
свързани предприятия и активности. Вторият е ГТМ холдинг,
където са включени само леярски предприятия, които
разполагат с различни технологии за леене и обработка на
различни метали, както и търговската ни фирма .
Имаше сътресения в Свилоза АД, свързани с недостиг на
суровина
К.Д. Това не са сътресения, а част от развитието. В годините
започнаха да се преодоляват проблемите с липсата на
суровина. Вече и Правителството, и Министерството на
земеделието, храните и горите започнаха да мислят малко
по-прагматично, започнаха да се съобразяват с пазарите.
Преди време не ги интересуваше нито международния пазар,
нито българската конюнктура, нищо не ги интересуваше. Те
бяха чисти формалисти, докато сега вече има еволюция в
мисленето на държавната администрация. Сега вече започна
да има дискусия, обсъждания, слизане на ниво пазар. До сега
бяха гнусливи към пазара, не го смятаха за нещо важно, но
започнаха да се съобразяват с него, което е голяма крачка
напред - качествена крачка в развитието на държавната
администрация.
Разкажете ми накратко за развитието на ГТМ в последните
години, каква е ситуацията в момента?
Р.Д. Нашата група включва Алуком АД - Плевен, Центромет
АД - Враца и Осъм АД - Ловеч. Това са основните леярски
предприятия. Благодарение на Европрограмите, по

които кандидатствахме и проектите, които спечелихме,
се направиха доста инвестиции в последните две години.
Изцяло реновирахме леярските мощности и голяма част от
оборудването за механична обработка в някои от заводите.
По-интересни и значими проекти се реализираха в Алуком АД
и Осъм АД. През 2018 г. Алуком АД разшири производствния
си капацитет с помощта на европейско и национално
съфинансиране по програма „Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия”. Разширяването включва
- инсталация за производство на сърца, индукционна
двутигелна пещ, три машини за леене и роботизирана клетка
за почистване на отливки. В ловешкият завод за леене на чугун
Осъм АД, подменихме основни съоръжения с нови, по проект
за 4.1 млн. лв. Половината от инвестицията е финансирана по
оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност",
като основната част от нея използвахме за покупката на
нова индукционна пещ, със значително по-голям капацитет
и по-малки енергийни разходи от предишната. Проектът се
изпълняваше в продължение на две години и приключи в края
на 2019 г. Във всеки от заводите до голяма степен има пълен
цикъл на производство, като се започне от топене на метала,
леене, и се завърши с механична обработка. В последните
години внедрихме и технология за боядисване в Алуком АД
и Осъм АД, каквато нямахме преди. В момента започваме да
надграждаме и други обработки, за да може максимално да
се приближим до завършен детайл, до колкото е възможно
в нашия бизнес, тъй като нашият бизнес е В2В. При нас R&D
частта е съсредоточена в клиентите ни. Благодарение на тях
се развиваме много смело и устойчиво в усвояване на нови
технологии, нови матераили и/или разработки на нови техни
продукти. По-големите ни клиенти са АBB, SIEMENS, Deutsche
Bahn, HAWLE. Последната е номер едно във ВиК индустрията.
Това са само част от партньорите ни, които са лесно
разпознаваеми.
Нашите заводи са били многократно признавани за техния
професионализъм и високо качество на предлаганата услуга и
от професионални организации в страната ни. Като пример за
това са множеството награди на нашите леярни от последните
3г. Част от тях са на Осъм АД, град Ловеч, като златен медал
и диплома в конкурса "Отливка на годината 2018", Леярна
на годината 2016, специалната награда за „ Двигател на
промяната” 2017г., за повишаване на работната заплата с 15%
и подобряване на стандарта на живот в гр. Ловеч и със златен
медал и диплома в конкурса „Отливка на годината” за 2017
и 2016г. Заводът ни Алуком АД Плевен е двукратен пореден
носител на „Леярна на 2019” и „Леярна на 2018”, както и златни
медали в категория” Леене под ниско налягане” за 2017г за
Отливка на годината.
До каква степен са запълнени мощностите на заводите Ви
към този момент?
Р.Д. Както казах и по-рано, ситуацията около пандемията е
странна, защото в началото, през март, когато тя започна, вече
бяхме почувствали част от кризата, която се зароди покрай
автомобилостроенето.
К.Д. Рецесията започна още в края на миналата година - в
края на септември. Ние я усетихме, защото сме експортно
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ориентирани и при нас такива процеси се усещат веднага.
Тези, които продават банички не я усещат, но експортните
предприятия я усещаме много бързо.
Р.Д. Интересен факт е, че оборотите и продажбите се
движеха различно в различните месеци. В началото не
знаехме дали някои от контрагентите ни не се презапасяват
вследствие на ситуацията, т.е. незнаейки колко време
ще продължи кризата, поръчват малко повече. Може
би въздействие оказа и ефектът от прехвърляне на
доставките от Китай към нас, тъй като имаме клиенти,
които са си диференцирали доставките. Плюсът при нас
е, че тези същите детайли вече са усвоени, имаме добра
производителност и клиента може да си поръча по-голям
асортимент само при нас, вместо да пренасочва поръчки
към повече доставчици. Факта, че сме в Европа ни помага и
да сме по-гъвкави в сроковете за реакция и производство,
обема на партидите и транспорта, особено сега в тази
несигурна ситуация, е в наш плюс.
Какви възможности разкри пред Вас пандемията и как
тя се отразява върху обществото ни?
К.Д. Всяка екстремна ситуация винаги дава възможности.
Първо, аз съм доволен, че при нас обстановката се успокои
и мога да продължа да инвестирам още по-активно. Аз
съм патологичния инвеститор, обичам да инвестирам
непрекъснато. Сигурен съм, че в такива моменти, когато има
кризи е най-доброто време за инвестиране, защото услугите
са малко по-евтини, но за съжаление тогава се стресират
всички. Най-големият проблем на пандемията е, че хората
са стресирани и уплашени. Това смачква потреблението.
Всичко съм предвиждал, но че чак толкова ще бъдат
стресирани хората, никога не съм предполагал. Съдя по себе
си. Като всеки човек, на мен никой не ми е оказвал подобно
психологическо въздействие, защото все пак това е един
вирус, като всички останали. Какъвто и ще да е, това е вирус
- ние живеем с вирусите. Не се знае дали ние се движим
в средата на вирусите или вирусите живеят в средата на
хората. Естествено, че започваме да мислим по друг начин
за нещата от живота, върху които не сме се замисляли
до сега. Както предишната криза, така и тази, ни накара да
променим част от мисленето си - станахме по-консервативни,
което никак не е добре. Хубавото е, че има такива луди като
мен и дъщеря ми, които използват ситуацията, и продължават
да инвестират напук на всичките стресиращи симптоми, които
дава обществото. Всевъзможни апокалиптични теории се
появяват непрекъснато. И ако пред всеки нормален човек
всеки ден излизат униформени и му казват - вие ще умрете,
това е много подтискащо. Но на нас българите това ни е
хубавото, че не ни действат масовите психози, или поне така си
мисля, защото в другите държави като им казаха, че ще мрат,
и те взеха да мрат. На нас като ни го казаха, ние не го взехме
на сериозно. Това от една страна е хубаво, а от друга сега се
вижда, че не се спазват елементарни правила за хигиена, и
това не е хубаво. Така че, многопластова е ползата от вируса.
Сега много неща са латентни, след два-три месеца хората ще
разберат, че голяма част от собствеността се е променила,
попаднала е в съвсем други ръце. Свободната част от парите

е използвала намаляването на цените на акциите на много
компании, за да промени собствениците им, ще има различни
сливания, ще има неизбежни фалити, но това е здравословно за
средата. Ситуацията е подобна като при аварията в Чернобил,
тя беше здравословна, това малко хора го осъзнаха. Казват,
че в Чернобил мутират животните - напротив, тези които са
слаби и болни умират и остават само виталните и силните, и
стават още по-големи и силни. Това е ефектът на естественият
подбор, нищо повече. Какъвто е естественият подбор в
природата, такъв е естественият подбор и в обществото. В
междуфирмените отношения пак е в сила естественият подбор.
Тези, които не са витални, тези, които нямат резерви, не вземат
бързо съответните решения и бързи мерки, отиват в историята.
В бизнеса не печели по-големия, а печели по-бързия.
В какво инвестирате?
К.Д. Ще кажа когато вече е факт, защото в България има много
хора, които се занимават само с хейтърство. Вече ми омръзна
да се боря с измислени герои.
Как се справяте с обучението на персонала?
К.Д. Старая се постоянно да обучавам персонала, записвам
хората на курсове, но се появи проблем: те започват да ги
посещават редовно в началото, а впоследствие започват да
пропускат занятия. Наложи ми се да сменя системата – всеки да
си плаща обучението и ако получи от пет нагоре, аз му плащам
цялото обучение.
Р.Д. Проблемът е, че самите хора дори по-младите, нямат
амбиции. Пазарът на труда в момента е много всеяден. Аз
като управител на МТГ съм в много добри отношения с ТУ
София, ТУ Габрово, Техническия колеж в Ловеч, градът, в който
имаме завод и виждам, че те всячески търсят студенти, защото
се издържат от бюджет, който зависи от бройката записани
студенти - няма хора, които да имат интерес към техническите
спициалности.
К.Д. Предлагам 10 стипендии за обучение на инженери и няма
на кой да ги дам, няма желаещи, на никой не му се занимава с
нищо сериозно.
Г-н Дачев, разкажете ни за работата си в БТПП?
К.Д. След 125 г. БТПП продължава да стои устойчиво в бизнес
средата у нас. Имах един мандат в началото на века и сега ме
избраха за втори път за заместник председател. Това е една
от малкото организации, която доказа, че е устойчива. Една
от малкото организации, която не се поддържа от държавата.
Тя се самофинансира от услугите, които предлага на бизнеса.
Традиционно е най-добре поставената в международен план
организация, с международни връзки, тежест и позиции.
Това е една сериозна организация, на която аз съм горд, че
съм в ръководството. БТПП също има проблеми в сегашната
ситуация, защото намаляха приходите. Спадат оборотите
на фирмите, съответно спадат и услугите, свързани със
самоиздръжката. Редуцираме заплати и там, като във всяка
компания.
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Как виждате бъдещето? Кога ще приключи извънредната
ситуация?
К.Д. Според мен вече е приключила, но хората не знаят.
Виждате какво стана, пандемията започна в Китай, взеха се
крути мерки, ние гледахме все едно гледаме от балкона на
втория етаж, все едно няма да дойде при нас и след като дойде
се паникьосахме и попитахме защо не ни предупредиха. Три
месеца гледаме в Китай какви ужаси стават и си мислехме,
че няма да дойде при нас и после се изненадахме. Когато
вирусът се появи и при нас, се оказа, че липсват много
изделия и няма как да ги произведем в кратки срокове. Няма
как да излезем от зависимостта от китайските стоки. Тази
зависимост ще продължи да бъде смазваща за индустрията на
целия свят, защото продължава да работи ефективно. Докато
Китай продължава да ни продава маските за стотинки, а ние
ги произвеждаме за по 3 лв., не можем да си мислим, че ще
преместим производството им в Европа, няма как да стане. Утре,
когато тръгна да си купувам маска, ще си купя китайска, защото
ще си я купя за стотинки - доставена до България, качествена, с
активен въглен вътре и с всичко необходимо, а не от останали от
някакво производство парчета плат.
Мислите ли, че производството няма да се върне от Китай в
Европа?
К.Д. Според мен не! Ще има такъв опит, но когато не си
ефективен, няма начин. Пазарът ще разкара всички тези
времянки, които се създадоха сега, благодарение на
държавните поръчки, в лудите времена. Държавата е готова да
плаща за всичко само и само да гаси пожара, да плаща много за
неща, които струват малко.
Р.Д. Съгласна съм. Идеята е, не да спрем да купуваме от Китай,
а просто да има някакъв паралел и в Европа. Няма как да бъде
принуден европейският потребител да плаща повече за един
продукт само за това, че е произведен в Европа.
К.Д. При нас еволюцията тръгна в грешна посока още преди
20 – 30 години. Благодарение на американската и европейската
философия, богатите държави започнаха да мислят за
постиндустриалното общество. Започнаха да чистят всички
мръсни, според тях, производства, като машиностроене,
леене на метали и т.н. Тези производства бяха изтикани в
Южна Америка - най-вече в Азия и изведнъж след 20 години
се оказа, че тези, които произвеждат, тези индустриалните
държави са задминали с много бърза скорост тези, които бяха
богати държави, които мислеха, че само с парите си могат да
управляват света. Оказа се, че трябва да имат техналогии, които
трябва да владеят и да развиват. Не да ги купуват. Изведнъж
се оказа, че нито един от 10-те най-бързи компютри в света, в
момента не се намират в Европа. Нещо повече, технологиите
продължават да се развиват, очаква се в следващите няколко
години да се появят компютри, които извършват 1 милиард
милиарда операции в секунда, т.е. те ще бъдат още 1 000 пъти
по-бързи. Нито една страна в ЕС не може да разработи такава
машина самостоятелно. Китай има няколко, Америка също.
Нещата са многопластови и те не са станали такива за един
ден. Това е процес на 20-30 години еволюция в грешна посока.
Сега не може да сменим посоката за една година. Мисленето
ни е грешно. Няма как да върнем скоро производството в
Европа. Особено в Източна Европа с това старо оборудване,

ние не можем да се сравняваме със Западна Европа. Със
Западна Европа могат да се сравняват само фирмите, които
се занимават с транспорт, защото ползват същите средства
за производство, които ползват на запад. Другата индустрия
ползва многократно по-стари съоръжения, стругове, машини,
технологии и всичко е старо с много по-нисък К.П.Д. Така че, ние
сме несравними и този натиск в последните години за вдигане
на заплатите, ни отдалечава от възможността да инвестираме в
средства за производство. Ние не можем със стари средства за
производство да сме конкурентни на модерното производство,
няма начин.
Нали затова са европейските програми?
К.Д. Те до кого стигат? Там има друго изкривяване. Една фирма,
като Свилоза АД например, по европейските стандарти е средна
фирма, а по българските е голяма. За такива фирми, програми
няма или ако има, са много малко. Всички предприятия в
Европа с до 180 милиона евро оборот и до 500 души персонал,
са средни предприятия, а в България, над 50 млн. лева и над
250 души вече е голяма компания. В България стандартите не
са същите. В Европа моите конкуренти имат възможност да
участват в подобни програми за средни и малки предприятия,
аз не мога защото съм голям. И при европрограмите има
неравнопоставеност. Извадили са ни от възможността да
участваме в такива програми. Хиляди глупости има по трасето,
които не могат да се махнат за един ден.
И все пак, Вашата прогноза?
К.Д. Не ме питайте, аз съм патологичен оптимист. Продължавам
да инвестирам и дъщеря ми продължава да инвестира. За сега
частичен успех има, въпреки, че не сме забогатели, имаме само
кредити - успешно ги вземаме и връщаме. Развиваме заводите.
Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
К.Д. Тъжното е, че в България новото се сблъсква с
консерватизма на инженерите, които са свикнали да работят
по един и същи начин и да правят едно и също нещо, и когато
ги изкараш от средата, в която са свикнали да работят и да
направят нещо ново, възниква голям проблем. Трябва да се
бориш с тях, и това е една 24 часова война, продължаваща
с години. Въпреки че, инженерите са тези, които измислят
новите технологии, малко са тези, които движат технологиите
напред и развиват бизнеса, останалите действат като ръчна
спирачка.
Р.Д. Аз се замислих за европрограмите, с които съм се
сблъсквала. Имаме реализирани няколко успешни проекта.
Другата страна на монетата е, че след като доставим новото
оборудване, много е трудно самото инсталиране, въвеждане
в експлоатация и последващото му натоварване. Минава
много време, докато го пуснем в нормален работен режим,
а и след това да накараме хората активно да го изучат и
да го експлоатират в пълният му капацитет, до ръба на
възможностите му, без разбира се да сме безразсъдни и
безхаберни. Голям проблем е, че в нашата индустрия средната
възраст на персонала и доста висока.
Ние сме оптимисти, ако не бяхме такива, нямаше да си
говорим сега, това е ясно.
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Сертификацията на лични предпазни
средства в отговор на COVID-19
Разговор с инж.Благовеста Шинева, управител на „Център за изпитване и
европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, гр. Стара Загора за необходимостта от
български орган за сертификация на предпазни маски, защитни шлемове, и друго
защитно оборудване, известно като лични предпазни средства.

05-06/2020

- Инж. Шинева, в процес сте на подготовка за оценяване
на съответствието на лични предпазни средства.
Как стигнахте до идеята да добавите тази услуга към
портфолиото на ЦИЕС?
Личните предпазни средства (ЛПС) играят важна роля
при защитата и превенцията от трудови злополуки. Те са
продукти, които потребителят може да носи или държи, за да
бъде защитен от рискове по време на работа, в дома си или
по време на занимания в свободното си време.
Oще през първите месеци на епидемията от COVID-19,
личните предпазни средства (ЛПС) се превърнаха във
важен фактор за осигуряване на защита за работещите в
здравеопазването и други сфери. Почувства се недостигът на
производство на ново защитно оборудване за пазара на ЕС.
Много български производители успяха да преобразуват
производствени линии от други индустриални сектори,
като текстилния сектор, за производство на защитно
оборудване. Те се обърнаха към ЦИЕС за насоки как могат
да сертифицират произвежданите от тях (полу)маски,
защитни екрани, познати като шлемове, защитно облекло,
защитни ръкавици. Имаше клиенти, които смятаха, че
щом се занимаваме с изпитване и сертификация можем
да сертифицираме и техните продукти. Тогава, обаче, ние
все още нямахме готовност да отговорим на растящата
необходимост от местен орган по сертификация на ЛПС, тъй
като обхватът ни не включваше този вид изделия. Именно
това ни мотивира да започнем експертна подготовка
по изпълнение на изискванията към нотифицираните
органи на Регламент (ЕС) 2016/425. Регламентът установява
процедурите за оценяване на съответствие, хармонизираните
изисквания за проектирането и производството на лични
предпазни средства (включително и ЛПС за COVID-19), които
са предназначени за пускане на пазара на Европейския
съюз, респективно и на територията на Република България.
Документирани са съществените изисквания, спазването на
които ще осигури защитата на здравето и на безопасността на
ползвателите на лични предпазни средства.
- На този етап Вие все още нямате разрешение да
извършвате сертификация на ЛПС. Кога очаквате това да
стане?
Подготовката по изпълнение на изискванията на Регламента
изисква голям ресурс от специфична експертиза и
компетентен персонал за всяка категория ЛПС, съобразно
нивото на риска, срещу който е предназначен да защитава
потребителя. Изключително експертно познаване и

прилагане е необходимо на подкрепящите продуктови
стандарти и стандарти за методи за изпитване, отнасящи
се до обхвата, както и редица други технически решения
по отношение на проектиране, производство, инспекция
и др. Всичко това, уверявам Ви, е море от информация и
най-високо ниво на техническа компетентност. Изискват
се специализирани обучения на персонала, който ще се
занимава с тази дейност, наличие на лаборатории, които да
извършват необходимите изпитвания, технически експерти
за всяка група ЛПС и т.н. Полагаме изключителни усилия и
продължаваме подготовката си. Нашите планирани цели са
до края на годината да изпълним всички изисквания, които
никак не са малко, да можем да се поздравим с успех и да
предлагаме на клиентите и тази услуга.
- В България има ли друг нотифициран орган за
сертификация на лични предпазни средства?
Към момента в България няма орган, който да е нотифициран
за оценяване на съответствието на лични предпазни
средства. Независимо от това, българските производители на
ЛПС могат да се обърнат към някои от органите за оценяване

ИНТЕРВЮ

на съответствието, нотифицирани от другите държави членки
на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425.
- Това означава, че засега българските производители
нямат алтернатива и трябва да прибягват до
сертификационните услуги на чужди нотифицирани лица?
Точно така, а услугите на компании като нашата в други
европейски държави са и доста по-скъпи. Времето за
извършване на оценяване на съответствието, също се
удължава. С местен орган комуникацията за българските
производители е по-лесна, изпращането на мострите за
изпитване е също по-безпроблемно. Тези обстоятелства са
още едно основание в България да има нотифициран орган за
оценяване на ЛПС.
- Намирате ли, че българските производители са
запознати със законовите изисквания към ЛПС?
За радост, българските производители реагираха бързо на
създалата се ситуация и започнаха да произвеждат ЛПС за
защита на дихателните органи, където попадат полумаските,
за защита на очите и ръцете, където попадат защитни очила,
лицеви екрани, защитно облекло, защитни ръкавици.
Получавахме запитвания за сертификация на полумаски, като
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лични предпазни средства, но се оказваше, че изделието не е
полумаска, нито медицинска маска, а по-скоро т.н. хигигиенна
за многократна употреба, за която не се изисква СЕ
маркировка, но също има други регулации. Производителят
трябва да е наясно с предназначението на изделието си и с
рисковете, срещу които то осигурява защита. Производителят
има задължението да състави и техническа документация за
всяка категория ЛПС. И още и още.
- Какво е важно да знаят потребителите?
Важно е, когато си купуват ЛПС да проверят наличието на СЕ
маркировка, ако ЛПС е втора или трета категория, трябва да
е обявен номерът на нотифицирания орган. Важен документ
е инструкцията за употреба и декларацията за съответствие.
Производителят трябва да информира потребителя
относно рисковете, които защитава, за начина на употреба
на ЛПС, за съхранението му, почистването му (в случай, че
се предвижда). Трябва да е отбелязан срокът на годност за
употреба, както и редица други важни неща.
Поздравявам Ви за действията, които сте предприели,
за куража да разширявате дейността на Вашата
компания във време на криза, породена от коронавирус
пандемията, и Ви желая успех!
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Свикнали сме да се справяме
с тежки ситуации и кризи, пандемията
не показва нещо по-различно
Разговор с г-н Пенко Митев – Технически директор в КМС ИНЖEНЕРИНГ
Как се развиваше КМС ИНЖEНЕРИНГ ООД през последните
години, преди пандемията? Какви нови технологии
усвоихте и какви нови машини закупихте?
От създаването си през 1997 г., фирмата се занимава активно с
разработка и производство на нестандартни машини и линии
по задание на клиента. От 2016 г. насам, тя се разви доста
успешно, реализирайки много нови и интересни проекти за
монтажни и процесни машини. Също така, внедрихме нови
технологии - предимно за обработка на листов материал и
обработка на повърхности на детайли от неръждаема стомана.
За целта, закупихме различни машини като абкант, вал машина
и др.
Какви са Вашите основни клиенти?
Клиенти на фирмата са различни компании - производители
от автомобилната, електронната, електромеханичната,
текстилната и др. индустриии, които са представени на
българския пазар, но голяма част са ни и клиенти директно
от чужбина. Обикновено, това са клонове на чуждестранни
производствени фирми, но има и изцяло български.

05-06/2020

Разкажете ни за по-значимите проекти, които сте
осъществили и по които работихте преди пандемията?
По значимите проекти за нас, са линии за сглобяване на
някои компоненти на автоматични прекъсвачи, развиващи
станции за автоматични прекъсвачи, най-различни системи
за ориентиране на детайли от автомобилната промишленост,
транспортьори и др. Друг интересен наш проект е линия за
измерване и отрязване на лента /по размер/ от неръждаема
ламарина. Внимание заслужава и ориентиращата система
за дълги винтове за строителството. Това е проект, който е
резултат от участието ни на изложението МОТЕК. Интересното

при тази система е, че тя се състои от няколко части: кула
с електромагнит и телфер, който взема винтовете и ги
подава на предварително ориентиращо устройство, след
което се прехвърлят на ориентиращ модул, който е от типа
на синхронен стъпков елеватор, но с малко по различна
конструкция, подходяща за винтове. След като бъдат
ориентирани, те се прехвърлят на друго устройство, което ги
подава към друга машина, която ще изработят колеги от Чехия
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Как се отрази пандемията на дейността Ви?
При настъпването на пандемията, имахме започнати проекти
и успешно продължихме работа по тях. Разбира се, през
март и април имаше известни трудности при стартирането
на нови проекти, тъй като всичко беше под тотална блокада.
В производствен план, не изпитвахме особени трудности, с
изключение на факта, че се наложи някои от служитилите ни да
работят от къщи. Това не се оказа голям проблем, а просто нова
ситуация за нас, с която се радвам, че успяхме да се справим и
сега сме доста по опитни и в нея. След двата месеца нещата се
упокоиха, и стартирахме други проекти през май и през юни.
Човешкият фактор винаги е бил от първостепено
значение за фирмите, които се занимават с проектиране и
производство. Какви специалисти работят при вас?
При нас работят високо квалифицирани специалисти - най-вече
конструктори, електроинженери, програмисти и икономисти.
Това са основните кадри, необходими за проектирането на
машини, от идеята до ключ. В производството също работят хора
с богат опит в обработката на детайли и в тяхното сглобяване,
шлосери и разбира се хора, които могат да ръководят целия този
процес. По отношение на кадрите, ключът към успеха при нас
специално, е че основните ръководни кадри във фирмата са част
от нашето семейство - ние сме семейно предприятие. Външните
специалисти са дългогодишни служители на фирмата, и с тях
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имаме изградено доверие. Така че, ние нямаме проблеми по
отношение на кадрите.
Каква е вашата рецепта за справяне с кризата, която
предизвика пандемията и какви нови възможности
предостави тя?
Кризата изненада всички ни. При нас, това се оказа една
възможност за преразглеждане на организационни процеси
и подготовка за периода след нейното приключване, който
да посрещнем с нови сили. Разбира се, както споменах, ние
имахме започнати проекти и не сме спирали работа, дори за
миг. Ключът е, да има работа по разнообразни проекти, при
различни клиенти, така че, да се осигури буфер, тъй като част от
нашите клиенти имаха проблеми, включително и с плащанията.
В крайна сметка това се преодоля, защото ние проявихме
разбиране. Ако се работи за един или двама клиенти, в един
момент може да се окажем блокирани.
В какви изложения участвахте напоследък и какъв беше
резултатът от тях?
Фирмата ни участва с щанд на изложението МОТЕК в Щутгарт
през октомври 2019 г. Резултатът от това изложение са две
сериозни поръчки, които към момента са текущи проекти.
Считаме го за много успешно. Тази година не успяхме да се
организираме, поради текуща работа, но в крайна сметка
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самото изложение беше отменено. Надявам се, че през 2021 г.
ще успеем отново да участваме, тъй като то е едно от найподходящите за нашия бизнес.
Вашата прогноза за развитието на индустрията след
кризата?
Надявам се, че процесите ще се нормализират и ще се върнем
до нивата от преди пандемията. Много производства работеха
успешно на почти запълнен капацитет, с почти 100% износ.

05-06/2020

Какво е предимството на българската индустрия в
кризисни моменти, и не само в такива?
Смятам, че в нашата страна има добри условия за
производство и това много се цени от чуждестранните
контрагенти. Предимството на нашите фирми е, че те са помалки, по-гъвкави, и по-успешно могат да се справят с кризи.
Като национална черта, като хора, сме свикнали да се справяме
с трудни ситуации. Пандемията не показа нещо по-различно.
Предимство са, специалистите и натрупаното know-how и
разбира се, далеч по-конкурентните възможности за работа
по проекти в Западна Европа, както и извън нея, и като
производител на компоненти. Да не забравяме че, в България
има много клонове на производствени фирми от чужбина,
които успешно развиват дейност, някои от които, повече от 20
години.
Какви са бъдещите Ви планове и какво бихте казали
в заключение на нашият разговор? Какво е вашето
послание към българската, в частност, и към европейската
индустрия?
Продължаваме да развиваме собствените си технологии и
да затваряме производственият процес, колкото се може
повече при нас. Въпреки че, взаимодействаме с партньори,
предпочитаме всичко да е под наш контрол и де е изградено
като процес вътре във фирмата, тъй като така, гаранираме и

срокове и по-малък процент на грешки в крайното изделие.
Нека всички наши колеги, без значение от типа производство,
с което се занимават, да инвестират в повече технологии,
в автоматизиране на процесите, know-how и обучение на
кадри, защото там е силата. Тази комбинация изгражда всяка
компания и я прави успешна. Нека се стараят да поддържат
високо качество и да прославят страната ни, като качествен
доставчик на стоки и услуги. Надявам се, за един период от
20 г. да си изградим едно по-добро име в световен мащаб. В
момента, въпреки че в последните години се получи едно
подобрение, все пак хората особено от немско говорящите
страни, подхождат малко с недоверие до момента, в който се
покажат референции за направени проекти, тогава нещата
се променят. Смятам, че общият фон е добър и има добри
перспективи за бъдеще.

Два панаира на пулса на бранша

2 – 5 МАРТ 2021
Международно индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене – www.messe-intec.com
Международно изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии – www.subcontractingfair.com
Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg
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Техническият университет- София
спечели проект за създаването на EUt+ Европейски технологичен университет
С гордост ви съобщаваме, че
инициативата EUt+ е избрана от
Европейската комисия! Реализацията
на проекта на бъдещето - Европейският
технологичен университет EUt+ е
резултат от съюза на осем европейски
партньори, които споделят общи
ценности:
• визията „Мисли първо за човека“
изцяло ориентирана към човека и
подхода към съвременните технологии;
• амбицията да се създаде нов тип
институция на конфедеративна основа.
Чрез EUt+ партньорите се ангажират
да създадат устойчиво бъдеще
за студентите и обучаващите се в
европейските страни, за персонала
на всяка от тези институции и за
териториите и регионите, където е
позициониран всеки кампус.

05-06/2020

Осемте членове на съюза EUt+ са:
• Технически университет - София
(България)
• Кипърски технологичен университет
(Кипър)
• Технологичен университет Троа (Франция)

• Висше училище Дармщат Университет за приложни науки
(Германия)
• Технологичен университет Дъблин
(Ирландия)
• Технически университет Рига (Латвия)
• Технически университет Клуж-Напока
(Румъния)
• Политехнически университет
Картахена (Испания)
Какво представлява европейският
университет- EUt+?
Европейските университети са
транснационални съюзи, които
ще станат университети на
утрешния ден чрез насърчаване на
европейските ценности, идентичност
и най-вече революция в качеството
и конкурентоспособността на
европейското висше образование.
Поканата за участие Техническият
университет - София получи на
26-ти февруари 2020 г. Това е
една от водещите инициативи на
ЕС за изграждане на европейско
образователно пространство.

EUt+ в няколко числа:
• 8 членове
• 8 държави
• 8 кампуса
• 100 000 студенти
• 1 диплома
• 1 университет
EUt+ използва силните страни на
всеки от своите партньори, за да
създаде технологичния университет на
бъдещето.
Европейският технологичен
университет EUt+ е изграден около
обща визия, централен стълб „Мисли
първо за човека“, от който са извлечени
следните принципи:
Технологията е преди всичко за
усъвършенстване на човешките
способности
Технологията е повече от набор от
техники или приложни науки. Тя
развива основната способност на
човека да се изразява, мисли и да
разбира света чрез артефакти. В този
смисъл тя е двигател на човешкия
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прогрес, където се срещат
изкуствата и науката. Човешките
науки са в основата на учебната
програма на EUt+, за да формират
инженери и техници, които са
запознати с глобалните проблеми,
но и високо технологично
отговорни граждани.
Разнообразие и многоезичие
като възможност
EUt+ има за цел да гарантира, че
всеки студент ще се чувства като
у дома си във всички кампуси
на съюза и може свободно
да се придвижва от една
страна в друга. Технологиите
ще позволяват първо
запознаване с мултикултурната
среда, за да може да се
преодолеят психологическите,
икономическите и физическите
бариери от всеки един студент.
Приобщаващ университет
Основан на принципите на
справедливост, зачитане на
правата на човека и европейското
гражданство, EUt+ се ангажира
да осигури на всеки студент
ресурсите, за да постигне
необходимите изисквания от
знания и да реализира потенциала
си в европейските кампуси.
EUt+ Академия
Обучението в Европейския
технологичен университет
EUt+ ще бъде решаващ и
важен опит в живота на всички
студенти и учащи се. Ще се
осигуряват практическите и
теоретични основи, необходими
за ориентиране в сложна и
променяща се среда:
• призната квалификация за
пазара на труда
• европейска мрежа от връстници
• интелектуално и културно
любопитство
• отвореност и граждански
ценности.
8 кампуса, 1 университет, 1
диплома
Европейската диплома за
Интеркампус по инженерство и
съвместната учебна програма
са в процес на изграждане и са
основата на EUt+. Хармонизацията
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ще се осъществява постепенно на
всички нива (бакалавър, магистър,
доктор на науките) и ще обхване
всички области на обучение: мрежи
и телекомуникации, машиностроене,
информационни системи, устойчиво
развитие, архитектура ...
Обща лаборатория за педагогически
изследвания и обучение,
ориентирани изцяло към студентите.
ELaRa - „Европейска лаборатория
за изследвания в областта на
образователните действия и
обучението, насочена към ученици“,
разработва педагогики, базирани на
общност на практиката и знанието.
EUt+ е замислен като единна
FabLab за подготовка на студенти
за големите предизвикателства на
бъдещето.
Споделени учебни платформи,
базирани на проекти
В допълнение към физическата
мобилност, виртуалната мобилност
е основен аспект на учебната
програма на EUt+ чрез:
• обединяване на онлайн модули
за студенти, което позволява да се
възползват от ECTS кредити;
• TELANTO, мрежова платформа
за студенти и преподаватели
за формиране на европейски
екипи, способни да посрещнат
предизвикателствата, предложени
от компаниите;
• внедряването на образователен
център за данни в момента, който
ще се въвежда в европейски
мащаб, посветен на изучаването на
облачните компютри и мрежата.
Осемте партньори на Европейския
технологичен университет, EUt+, се
споразумяха за общ опознавателен
знак, който ще бъде видим в
европейските студентски карти на
всеки кампус.
Изпълнението на тази карта ще
започне в началото на новата учебна
година, през септември 2020 г.
Специални благодарности на
екипите, студентите и 350-те
компании, които ни се довериха и
подкрепиха проекта.
Още информация за проекта:
https://www.univ-tech.eu/
presentation-2
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Нов вид фрези формират
нови насоки във фрезоването
Опашковите фрези с режещ ръб, който всъщност е
сегмент от дъга с голям диаметър, бяха въведени преди
около 25 години. Тъй като авангардната форма на тези
фрези напомня на профила на бъчва, термини като
„фрези бъчви“ или по време на разговор в работния
цех, често просто „бъчви“, скоро стават често срещани,
когато се споменават тези видове фрези. В началото
използването на тези фрези с форма на бъчви е
ограничено до повече или по-малко до няколко
специфични приложения, като например обработка
на 3D повърхности на сложни щанци и компоненти
на турбомашината. Напредъкът в 5-осната обработка
и в CAM системите значително разшири границите на
приложенията на този тип фрези.
В същото време принципът на проектиране на
режещия ръб като сегмент на дъга с голям диаметър
е реализиран успешно при други видове фрези инструментите за фрезоване с високо подаване (HFM),
наричани още „бързо подаване“ (FF). Концепцията
осигурява тороидална геометрия на рязане, която
осигурява производителна груба обработка при
изключително високи скорости на подаване поради
ефекта на изтъняване на стружката. За разлика от
инструментите за фрезоване с високо подаване,
фрезите тип 'бъчва' са предназначени не за груба
обработка, а за финишна и полуфинишна обработка на
3D повърхности при малки прибавки от материала.
Обикновено фрезите с пълен радиус и тороидалните
фрези извършват тези обработки. Въпреки
това, дъгата с голям диаметър на режещия ръб
на фрезата води до значително намаляване на
височината на ръба, генериран между преходите,
обработени от фреза с пълен радиус или тороидална
такава. Друго предимство на този тип режещ ръб
спрямо стандартните е значително увеличение
на разстоянието между прeходите - поне пет пъти
повече без деградация на параметрите за качеството
на повърхността! (Фиг. 1) Това означава, че броят на
преходите и впоследствие времето на обработка
може да бъде значително намалено. Увеличаването
на разстоянието между преходите също подобрява
трайността на инструмента и следователно намалява
цената му и себестойността на детайла.
Класическата форма на фрезите тип „бъчва“ претърпя
някои промени, за да ги направи по-универсални.
Комбинирането на връх с пълен радиус и периферни
режещи ръбове с голяма дъга създава многоцелеви
„режещ овал“, което улеснява използването на фрезите
„бъчва“ като така наречените „R“ тип фреза с пълен
радиус.

Фиг. 1

В конусните фрези, превръщането на профила на
главния режещ ръб в сегмент с голяма дъга генерира
друг режещ овал – конусна „бъчва“. Когато се сравнява
с обикновена конусна фреза, конусната „бъчва“
осигурява теоретично точен контакт между основния
режещ ръб и повърхността, която се обработва, което
намалява грешките в точността и предотвратява
повторното обработване на вече обработена
повърхнина. Формата на конуса също допринася за
намаляване на надвеса на инструмента - важен фактор
за подобряване на работата му.
Фрезите „бъчви“ представляват ефективни
инструменти за обработка на 3D повърхности.
Независимо от това, дълго време сложността на
програмирането с ЦПУ за прилагане на такива фрези
е била ограничаващ фактор за активното интегриране
на тези обещаващи инструменти в съответните отрасли
на металообработващата индустрия. Нарастващата
употреба на 5-осни машинни инструменти и развитието
на CAM софтуера драматично промени ситуацията
и днес наблюдаваме интензивно използване на
фрези „бъчви“ за производство на различни детайли
с геометрично сложни повърхности. Основните
потребители на тези фрези са производители от
авиоиндустрията, както и производители на матрици
и прес форми, медицински компоненти, турбинни и
компресорни детайли.
Компаниите за режещи инструменти от своя страна
засилиха усилията си за разработване и производство
на фрези тип „бъчва“ с по-модерен дизайн, за да
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отговорят на повишените изисквания на клиентите.
Някои от най-новите продукти на ISCAR, фрезите от
семействата SOLIDMILL и MULTI-MASTER, предлагат
добри примери за тази тенденция.
Предимството на MULTI-MASTER линията
ISCAR предлага овални и с форма на лещи фрези
с диаметър от 8 - 16 mm и .312 "- .500" (фиг. 2). В
допълнение към монолитните конфигурации от
карбид, новите фрези се предлагат и като сменяеми
карбидни глави, които се присъединяват към тялодържач посредством резба - линията MULTI-MASTER.
Отличителната функция „без време за настройка“ на
MULTI-MASTER, която позволява подмяната на износена
глава без изтегляне на инструмента от машинния
шпиндел, може да бъде особено ефективна в случай на
приложения на фрезите „бъчви“ при полуфинишни и
финишни операции.
Допълнителни фактори в полза на прилагането
на концепцията MULTI-MASTER за тези фрези са
икономическата изгодност и устойчивостта. Поради
Фиг. 3
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сложната форма на нейните режещи ръбове,
фрезата е проектирана като инструмент, при който,
когато се достигне границата на износване, цялата
карбидна глава просто става отпадък. За разлика от
монолитните инструменти, MULTI-MASTER дизайнът
предлага ценна опция за внимателна и рентабилна
употреба на циментираните карбидни материали и,
разбира се, богатото разнообразие от налични MULTIMASTER държачи, редуктори и удължители позволява
оптимално сглобяване на необходимия инструмент от
тези елементи.
Понастоящем фрезите „бъчви“ не са с изключително
голямо търсене от металообработващата
промишленост, те са предназначени за много
специфични детайли и ефективното приложение на
такива фрези изисква високотехнологични многоосни
машини и особено важно, авангардни CAM системи.
Въпреки това, усъвършенстваните технологии за
производство на детайли (като леене на метали
под налягане, 3D печат и коване с тесни допуски на
размерите), иновативните машинни инструменти и
квантовият скок в дигитализирането на производството
ще увеличат нуждите от финишни сложни повърхности
с минимална прибавка от материал. В тази насока,
специалистите на ISCAR смятат, че потреблението
на фрези тип „бъчви“ в металообработващата
промишленост ще се увеличи експоненциално и
производителите на режещи инструменти трябва
да приемат това, което очевидно е нова обещаваща
индустриална тенденция.

Фиг. 2

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

време

е да погледна напред.

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

02 9765 100

www.unicreditleasing.bg

За важните решения.
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Постигнете чисти и устойчиви
на корозия повърхности с
продуктите на PELOX

05-06/2020

Неръждаемите стомани се използват навсякъде в
индустрията и в ежедневието – в производството на
машини, апарати и съдове под налягане, в стоителството
при конструкции, фасади, парапети, в изграждането на
канализации и водопроводни системи, в медицинската
техника и фармацията, в хранително-вкусовата
промишленост, при производството на мебели, дори и
в изкуството или в направата на различни интериорни
и екстериорни решения. Неръждаемите стомани са
необходими там, където са поставени особено високи
критерии за издържливост, хигиена, устойчивост на корозия
и лесна поддръжка. Нарастващата тенденция да се използват
неръждаеми стомани в толкова много сфери от живота
и индустрията води със себе си и необходимостта от позадълбочени познания за спецификата на този материал.
Неръждаемата стомана дължи своята устойчивост срещу
корозия на микроскопично тънък предпазен оксиден
слой, наречен пасивиращ слой. Особено важно за неговото
образуване е металически чистата повърхност. Един от
начините за обработка, който позволява на неръждаемите
материали да изградят своя предпазен оксиден слой,
е химичното байцване и пасивиране. В практиката са
разпространени механични обработки като шлайфане,
полиране или перлоструене. Те обаче излагат повърхностите
на допълнителен риск. Химичното третиране позволява

Обработка на повърхности с байц-спрей Pelox SP K 3000

качествено отстраняване на несъвършенствата и бързо
изграждане на пасивиращ слой. Обработката, грижата и
профилактиката с подходящите продукти е от основно
значение, за да бъде неръждаемата стомана наистина
неръждаема.
Тех Индустри България е представител на българския
пазар на продуктите на PELOX - немска компания, която
специализира в продукти за химично байцване на
неръждаема стомана.
Предлагаме широка гама продукти за химична обработка на
неръждаема стомана:
Продукти за почистване и подготовка на повърхности: преди
третирането с байцващи препарати е важно да се уверите,
че изделията са чисти и обезмаслени. Прах, омазняване,
емулсии, отпечатъци и маркировки могат да се отстранят с
помощта на почистващ продукт Pelox FR-D 50. Резултатът е
визуално подобрени повърхнини, без петна от ръжда или
обработка.
Байцпасти за заваръчни шевове: Заваръчните шевове
изискват специално внимание. Байцпастите на PELOX
TS-K са подходящи за всички неръждаеми стомани и с тях
отстранявате петна, нагар, ръжда и следи от обработкаможете да обработите прецизно и внимателно шевове и
труднодостъпни места.
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Видимо подобрение на повърхностите след обработка с продуктите на Pelox

Байц за пръскане или за потапяне във вани: Байц-спрей
Pelox SP K 3000 е предназначен за обработване на цели
площи и заваръчни шевове в една стъпка. Отстранява петна,
корозия, оцветявания, шупли, замърсявания от масла и др.

Обработка на заваръчни шевове с байц-паста на PELOX TS-K

Третираните повърхности изсветляват равномерно, като
придобиват светлосив металически вид.
Потапянето в разтвор е най-изгодният и ефективен метод
за обработка на цели изделия, серийни компоненти, и дори
съдове и апарати. Байц за потапяне Pelox T100 премахва
всички оцветявания, повърхностите добиват светъл и
хомогенен вид. Изделието е оптимално подготвено за
нанасяне на пасивиращо средство.
Байц за алуминий: Pelox P-AL е високоефективен продукт
за байцване на алуминиеви повърхности. Няма мирис
и отстранява безпроблемно оксиди, оцветявания и
втрърдявания. Подходящ и за други леки метали, например
мед. След обработката повърхността се изсветлява оптически,
изглежда равномерна и еднородна.
Продукти за пасивиране: Pelox RP е продукт, който създава
пасивиращ слой върху неръждаемата стомана, като я прави
устойчива на корозия. Основно изискване за образуването
на този хомогенен слой е металически чистата повърхност,
която се създава в процеса на байцването. Използването на
продукт за пасивация допринася за бързото, трайно и плътно
изграждане на този защитен слой.
Тех Индустри България предлага специална техника и
предпазно облекло за работа с прoдуктите на Pelox. Екипът на
компанията също така провежда демонстрации и обучения за
работа с химията. С удоволствие ще ви консултираме, свържете
се с нашия търговски отдел на: 0894 656 386 или sales@
techindustrybg.com. Посетете и сайта ни за повече информация
относно продуктите и услугите ни: www.techindustrybg.com

ТЕХНОЛОГИИ

24

Бърза материализация на малка серия
репликации на костна структура от
дигитализиран модел, създаден по
компютърна томогрфия
маг.инж. Tодор Гаврилов
todor.gavrilov@gmail.com
Лаб. CAD/CAM/CAE в индустрията, МТФ, ТУ – София,
бул. „Кл. Охридски” № 8, 1797 София, България
Лаб. „3D креативност и бързо прототипиране, СНИРД, София ТехПарк

В настоящият материал е разгледан производствен цикъл на малка серия от репликации на
гръбначни прешлени, дигитализирани, посредством компютърна томография. Подобни серии могат
да послужат за упражнения при медицински студенти, за извършване на оперативно планиране за
поставяне на имплантна структура. Разгледан е процесът по създаване на силиконова матрица за
репликация.
Ключови думи: репликация, силиконови матрици, гръбначни прешлени, дискови импланти,
оперативно планиране
Увод
Създаването на детайл със сложна геометрия е винаги
предизвикателна задача, особено когато трябва да бъде
постигната висока точност. Пресъздаването на костни структури
от човешкия организъм може да бъде разгледан, като частен
случай на детайл с много сложна геометрия и липса на симетрия.
За да бъде пресъздаден елемент от човешкия организъм,
първо той трябва да бъде дигитализиран, чрез направата на
компютърна томография и обработването на данните от нея,
чрез изпозването на инструментите на специализиран софтуер.
Този процес е подробно описан в [1].
В настоящият материал е разгледан производствен цикъл на

малка серия – 50 броя - репликации на гръбначни прешлени,
дигитализирани, посредством компютърна томография.
Подобни сетове от полимерни репликации могат да послужат
за упражнения при медицински студенти, за извършване на
оперативно планиране за поставяне на имплант, заменящ
увреден лумбален интервертебрален диск. Дисоковите
импланти имат за цел да заместят увредения лумбален диск
и да намали натиска върху нервните окончания, като осигури
пространството между двата прешлена – фиг. 3

фиг. 1 Пример за дисков имплант [2]

фиг. 2 Дигитален модел на гръбначни прешлени
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Те могат да бъдат, както стандартизирани, така и
персонализирани. Персонализираните импланти, са изработени
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фиг. 3 Избор на подходяща технология

фиг. 4 Графика на съпоставка на време за производство/обем на детайл

конкретно за даден пациент и имат по-точно адаптиране към
мястото на поставяне. Стандартизираните се произвеждат
серийно в няколко вариации, като за конкретен пациент и
случай се избира най-подходящият. [3] При имплантирането им
се налага обработване на мястото на поставяне на импланта,
което включва и интраоперативни дейости по адаптиране на
костната структура. Поради това е от изключителна важност да
бъде направено оперативно планиране, при което се използват
репликации на костната структура.
На фиг.2 е показан постигнатият след обработки дигитализиран
модел на гръбначни прешлени в STL файлов формат.

За изчисляване на цената за брой, при изработване в силиконова
матрица, цената на опаковка от полиуретанова смола, подобна
на PMMA, по технически параметри е разделена на масата на
импланта.
При плътност на смолата – ρ= 1,67г/см3 и обем на импланта
v=30см3, цената за брой възлиза на 1,05лв на брой. При добаване
на 30% разходи в материал за леяковата система, крайната цена
е 1,37лв/брой.
Значителното предимство и по двата критерия определят избора
на технология, а именно отливане в силиконова матрица. Друго
основно предимство на репликациите в силиконови матрици
е постигането на по-висока точност в сравнение с изграждане,
чрез FDM технология, където е нужно провеждане на редица
тестове с еталонен модел за компенсация на топлинните
изкривявания и отклонения в размерите[5].
Тази производствена технология покрива ниша, в която
използването на други технологии е неподходящо. Обработване,
чрез отнемане на материал, представлява трудност, поради
сложните геометрични форми, а алтернативно използване на
адитивни технологии, отнема прекалено много време. Леенето
в силиконови форми е освен лесен и по-икономически изгоден
метод за производство на малки сложни форми. [6]

1. Избор на технология
При малки серии произведеният продукт трябва да бъде
на възможно най-ниската себестойност, което предполага
използването на методи, които не изискват скъпа
инструментална екипировка. [4] Повечето конвенционални
технологии не са приложими, заради висока производствена
цена или отнемане на прекалено много времеви ресурс. За
избор на подходяща производствена технология е следвана
блок-диаграмата показана на фиг.3, която разглежда подходящи
технологии за производство на полимерни детайли, спрямо
производствения обем и сложността на геометрията.
Вариантите за производствена технология са сведени до две:
• 3D принтиране по FDM технология
• Репликация в силиконова матрица
Разгледани са предимствата и недостатъците на двете
технологии, за да се направи адекватен избор на технология.
Съпоставка между технологиите по време необходимо за
произвдоство на 1 брой е показана на фиг.4.
Видимо от графиката, по този критерии използването на
технология за леене в силиконови матрици има значително
по-дорбо представяне. Времето за изграждане на 1 брой, чрез
FDM технология е 13 часа, което се дължи и на условието, че
за да бъдат адекватено използвани за оперативно планиране,
изработените прешлени трябва да са с плътна вътрешна
структура.
Използван е софтуер за изчисляване на цената за принтиране,
спрямо обема на детайла, при използване на ABS материал, като
тя възлиза на 4,5лв/брой.

2. Изработване на силиконова матрица
За изработването на силиконова матрица за репликация
е необходимо да разполагаме с първоначален физически
позитив. В случая е използван предварително изработен,
чрез 3D принтиране образец. За направата на матрицата е
използван прозрачен двукомпонентен (база и катализатор)
адитивен силиконов еластомер със полимеризация при стайна
температура.
Този продукт е предназначен за изработка на гъвкави форми със
сложна геометрия с много висока точност на възпроизвеждане.
Предварителната подготовка при изготвяне на силиконовата
матрица, включват обстоен анализ на геометрията на образеца
за репликация. Първата стъпка е определянето на мястото
за втока, както и монтирането на позитива за леяка. За да се
осигури цялостното запълване на формата, при леене, се
определят местата и се монтират позитиви на вентилационните
отвори в матрицата. С термопластичен пластилин се оформя
леякова чаша. Подготвения позитив е показан на фиг.5
След завършване на предварителната подготовка компонентите
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фиг. 5 3D принтиран образец, подготвен за заливане с адитивен силиконов еластомер

фиг. 6 Дегазиране на силикон във вакуумна камера
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на силикона се смесват в съотношение 1:1 и се разбъркват до
пълното им смесване и постигане на хомогенна смес. За прецизно
тариране на компонентите е използвана електронна везна.
Основният проблем при създаването на силиконова матрица е
аерирането на сместа при разбъркване на компонентите.
Този обезпокоителен проблем не само води до дефекти във
външния вид, но и рефлектира върху физическите свойства,
както и върху репликацията, особено при наличие на остри
ръбове в детайла.[7]
Един от начините за елиминиране на проблема е смесването на
компонентите да се извършва в специално изградена вакуумна
камера. Друг вариант е дегазирине на сместа във вакуум, след
разбъркването й – фиг.6
Този вариант е по-приложим при създаването на матрици за
детайли с малки габарити и съответно използването на малък
обем силикон, тъй като времевия прозорец от разбъркването
на сместа до заливането на позитива е не повече от 20 минути.
След заливането на образеца и втрвърдяването му в подходящи
условия и среда, идва ред за разделяне на матрицата на
нужните части, като те се определят строго индивидуално
спрямо геометрията на детайла. Поради сложната форма на
гръбначните прешлени и необходимостта от изваждане на
формообразуващите елементи в много посоки, матрицата е
разделена на 5 части.
Изваждането на позитива на прешлените от силиконовата
матрица се извършва внимателно, за да не се наруши цялостта
на силикона, особено при частта оформяща вътрешността на
прешлените, където има наличие на засенчени участъци.
Цикълът по изработване на силиконова матрица е обобщен в
блок-диаграма, показана на фиг.7
Производственият процес на отливане на прешлените в
създадената матрица, до достигане на зададената серия от

фиг. 7 Последователност при изработване на силиконова матрица
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за създаването й е използван позитив, изработен, чрез
3D принтиране. За създаването на матрицата е използван
прозрачен адитивен силиконов еластомер със полимеризация
при стайна температура с висока точност на възпроизвеждане
и отпечатък с детайлност до 3µм.
Изработената серия е подходяща за провеждане на упражнения
при медицински студенти, за извърщване на оперативно
планиране за поставяне на имплант, заменящ увреден лумбален
интервертебрален диск. При навлизането на имплантите все
повече в здравеопазването и развитието на технологиите
за бързо материализиране от дигитални модели, подобни
колаборации между инженерни и медицински специалисти
може да се използва за повишаване на практическата подготовка
на бъдещите медицински кадри.
Настоящите изследвания са финансирани по научен проект
в помощ на докторант с договор №:202ПД0020-05 от НИС
при ТУ-София.
Литература
фиг. 8 Гръбначен прешлен, изработен по технология за репликация в
силиконови матрици

репликации протича по сходен начин. Частите на матрицата
се събират и осигуряват, като уникалните повърхнини на
разрязване ни дават точно позициониране. Матрицата се
загрява и смолата се излива в леяковата чаша до цялостното
запълване на формата.
Отлятите прешлени се изваждат от матрицата и следва да бъдат
почистени от елементите на леяковата система – фиг.8
3. Изводи
След поставянето на задачата за производство на малка серия
– 50 броя от репликации на гръбначни прешлени, по дигитален
модел, получен след обработване на данни от томография,
е проведен обстоен анализ на геометрията за избиране
на икономически и времеви оптимална производствена
технология.
Избрана е технология за леене в силиконова матрица, като
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In the current paper, the production cycle of a small series vertebrae replications, digitalized by computed tomography is
considered. Such series could be used for exercises for medical students, to perform surgical planning for implant placement. The
process of creating a silicone molds for replication is considered.
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Нашата основна дейност е
конструиране, проектиране
и производство на машини и
линии по задание на клиента
и системи за автоматично
ориентиране на детайли
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КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 1997 от инж. Запрян
Митев като частна семейна фирма.
Инж. Митев е един от директорите в КАМ Пловдив, предприятие
с персонал от 4000 служителя,
специализирано в разработката
на нестандартни машини за целия
източен блок преди 1989. В това
предприятие инж. Митев натрупва
опитът като конструктор. Основната дейност на КМС е конструиране, проектиране и производство на нестандартни машини и
линии по задание на клиента:
• Монтажни машини и напълно
автоматизирани производствени
линии
• Технологични и опаковащи машини
• Манипулатори и системи за
транспорт

•А
 втоматични технологии за винтозавиване
• Проектиране и производство на
специални хващачи за роботи
• Сервозадвижвани въртящи делителни маси
Допълнително, друго направление
са системи за автоматично захранване ориентиране на детайли:
• вибробункери
• центробежни и ротационни ориентатори
• с тъпкови ориентатори
• варелни ориетатори
• транспортни ленти и елеватори
• транспортьори на въздушна
възглавница
• решения за автоматично разплитане на пружини

• други решения за захранване
на детайли според конкретните
нужди
Понастоящем фирмата продължава да е семейна и се управлява от
инж. Вълко Митев, като е добре
позната на българския пазар.
Работи се по интересни проекти
в сферата на проектирането на
нестандартни машини, както и
системи за автоматично захранване на детайли. В България фирмата
има клиенти от автомобилната,
електронната, металообработващата промишленост и др. Освен
българския пазар, фирмата работи
активно по различни проекти с
клиенти от Германия, Австрия, Холандия, Словакия, Полша, Турция,
Русия, Украйна и Румъния.
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Solid Edge 2021 на Siemens осигурява скоростта, от
която се нуждаете, за да извлечете максимума от
вашия инженерен процес чрез увеличаване на вашата
производителност с намаляване на разходите.

сътрудничество.

Solid Edge 2021 е усъвършенстван
във всички функции, с нови функции
не само за механичен дизайн,
но и за електро проектиране,
производство, симулация, техническа
документация, управление на данни и

Акцентите на Solid Edge 2021 включват:

• Нови възможности със Subdivision моделиране
• Адаптивен потребителски интерфейс, задвижван от
изкуствен интелект
• Подобренo реверсивно моделиране с нов анализ на
отклоненията
• Извличане на CAD модели от търсачка 3Dfind.it
• Нови възможности на Solid Edge Wiring Design позволяват
на потребителите да подготвят оформлението на
индустриални контролни панели
• 2D фигурен разкрой за ламарина („най-ефективният
алгоритъм в индустрията“, според Dan Staples)
• Нови възможности за търсене на форма и моделиране
на концепции правят намирането на съществуващи
компоненти и разработването на нови идеи по-бързо и
лесно от всякога
• 3Dfind.it интеграция. Solid Edge 2021 включва интеграция с
3Dfind.it, 3D част библиотека от CADENAS. 3Dfind.it включва
CAD и BIM каталози от над 2000 доставчици - вероятно
милиони части, които могат да бъдат търсени и изпратени
до Solid Edge, за да спестите време за търсене на модели от
доставчици.
• Нов продукт за търсене по геометрична форма, за
намиране на подобни части
• Нови, базирани в браузъра инструменти за
сътрудничество и синхронизиране
• Още …

Механично проектиране
Ново subdivision моделиране
Разработвате уникални продукти, базирани на органични
форми, без да е необходимо експертно познание, с новото
subdivision моделиране за дизайн от следващо поколение.
Новите възможности за Subdivision моделиране в Solid Edge

2021 предоставят възможността да се създават завладяващи
органични фигури за рекордно кратко време.
Subdivision моделирането не е отделен модул и ще бъде
включено директно в конфигурациите Classic и Premium на
Solid Edge 2021.
По-бърз реверсивeн инженеринг
Намалява времето, нужно за реверсивнo конструиране с
новите функции, предлагащи мълниеносна
производителност, включително с анализ на отклоненията,
въвеждане на нова функция за анализ на отклоненията
при реверсивно моделиране при 3D сканиране на
съществуващи детайли. Анализът на отклонение показва
разликите между 3D модела, изграден чрез сканиране и
реалния физически детайли с помощта на цветно кодирани
визуализации.
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Адаптивен потребителски интерфейс
Подобрява производителността с новите възможности на
адаптивния потребителски интерфейс, които използват
изкуствен интелект за да прогнозира следващите стъпки въз
основа на поведението на потребителя.
Solid Edge 2021 включва нов потребителски интерфейс
с изкуствен интелект (AI), използван и в Siemens NX,
предсказващ командите, които ще ви трябват при
изпълнение на следващите операции.
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Интелигентно търсене на модели с 3Dfind.it
Solid Edge 2021 включва интеграция с 3Dfind.it, 3D
библиотека от CADENAS. 3Dfind.it включва CAD и BIM
каталози от над 2000 доставчици - милиони детайли, които
могат да бъдат търсени и изпратени до Solid Edge за да
спестите време за търсене на модели от доставчици.

Вместо да използвате само текстови, базирани на метаданни
низове или класификации за търсене на части, вече можете
да използвате геометрия за търсене на детайли с подобна
форма. Тази нова възможност на Solid Edge ви позволява
да използвате скицата на детайл в Solid Edge, за да търсите
срещу всички данни във вашата файлова система, които вече
са индексирани.
Метални листове и рамки
Към съществуващите инструменти в Solid Edge се добавя
подобрение, което се фокусира върху многостранни фланци
и прави възможно едновременното създаване на множество

фланци чрез избор на ръбовете в една стъпка.
На пръв поглед това изглежда като обща характеристика
в повечето системи за 3D дизайн, но интересното е, че
тези фланци са интелигентни. Solid Edge 2021 предлага и
нова възможност за автоматично добавяне на заваръчни
пропуски между елементите на рамката - нещо, което
е все по-важно, ако използвате лазерни или плазмени
тръбопроводи.
Отвъд механичното конструиране …
Solid Edge 2021 предлага:
• Нови възможности за проектиране на панели в
електрически шкафове
• Нова команда за маршрутизиране на проводници по
повърхности
• Нови модули за електронно охлаждане в опцията на
Simcenter FLOEFD
• Възможност за потискане или премахване на компоненти
от симулационния път
• Интеграция с Post Hub библиотеката от пост процесори за
Solid Edge CAM Pro (NX CAM)
• Изчерпателна проверка за адитивно производство чрез
3D печат
• 2D фигурен разкрой за ламарина („най-ефективният
алгоритъм в индустрията“ според Staples)
• Нов продукт за търсене по геометрична форма, за
намиране на подобни части
• Нови, базирани в браузъра инструменти за
сътрудничество и синхронизиране
Електро проектиране
Solid Edge 2021 г. предлага ново допълнение при
проектирането на електрически контролни панели.
Започвате с подготовката на окабеляването на панела на
схематично ниво, както бихте направили при повечето
проекти за електрически проекти. След като направите това,
започвате оформлението на панела, добавяйки рамка, задна
плоча и въвеждане на клемна лента. След това започвате да
прикачвате устройства към тази шина и да позиционирате
компонентите си.
Дизайн на панела на шкафа - подготвя оформление на
индустриални панели за управление с нови възможности за
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дизайн на панела на шкафовете в Solid Edge Wiring Design за
прецизно 2D сглобяване на панелите в шкафовете.
Дизайн на кабелни снопове - автоматизира целия поток от
проектиране до производство, включително синхронизация
с Teamcenter за постигане на по-голяма ефективност при
производството

Електрическа маршрутизация - управлява маршрутизацията
на проводниците по дължината на непрекъснати
геометрични тела с връзка към системи ECAD на трети
страни
PCB сътрудничество - използва 3D модели от водещи в
индустрията среди за проектиране на печатни платки,
използвайки отворена, оперативно съвместима среда.
Симулация
Оптимизирате и потвърждавате проектите си с по-тясна
интеграция между флуидните потоци и структурната
симулация. Тази интеграция помага за създаването на поточен цифров близнак.
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Добавяте резултатите от налягането на течността и
температурите от Simcenter FLOEFD за по нататъшни
анализи и симулация в Solid Edge.
Дигиталното валидиране и оптимизиране на детайли, възли
и цялостни системи в началото на процеса на проектиране
намалява нуждата от физически прототипи, спестявайки
време и разходи.
Вградените анализи с крайни елементи (FEA) позволяват на
инженерите да валидизират цифрово дизайниа на детайли
и асемблирани модели в Solid Edge, което значително
намалява нуждата от физически прототипи, разходите за
материали и тестове, и съкращава времето за проектиране.
Производство със Solid Edge CAM Pro

Ускорява програмирането на NC с търсенe в on-line база
данни с постпроцесори, и нови бързи алгоритми за грубо
и адаптивно фрезоване. Премахвате по-бързо материала и
увеличете живота на инструмента с нови бързи програми за
груба обработка, използвайки 5-осево адаптивно фрезоване.
Технически публикации
По-бързо създавате висококачествени документи и
илюстрации директно от вашите 3D модели. Отваряте,
запазвате и обновявате проектите от Teamcenter,
мощното PLM решение на Siemens с плътна интеграция,
за да гарантирате работата си с правилните данни всеки
път. Преминавате от инженеринг към документация бързо
и безпроблемно работейки директно с 3D Solid Edge
модели. Използването на цифровия близнак гарантира, че
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всички промени в оригиналния дизайн лесно се включват в
съществуващи технически публикации.
Solid Edge Illustrations ви позволява да създавате
висококачествени 3D PDF документи и готови
за “облакa” илюстрации - от вашите Solid Edge
файлове или други 3D CAD формати. Добавяте
пояснения, включително маркировки и балони преди
публикуването. Solid Edge Illustrations осигурява 3D
PDF пакет за създаване на технически публикации с
изображения, анимации и шаблони, което улеснява
създаването на висококачествена комуникации с
вашите партньори.

Налични са инструменти за сравняване на вашите
експериментални проекти с данни, съхранявани в
Teamcenter, след което можете да прехвърлите проекта от
„пясъчната кутия“ обратно в управляваната среда, когато сте
готови.
Допълнително, можете да съкратите цикъла между
конструирането и документацията с решението за
управление на жизнения цикъл на продуктите на Siemens
Teamcenter. Отворете, запишете, регистрирайте и проверете
най-новата версия на вашите проектни данни и изпълнете
допълнителни задачи за управление на данни в Solid Edge
клиентa на Teamcenter.
Облачно сътрудничество с допълнена реалност
Облачно сътрудничество от следващо поколение е тук едно от най-интересните допълнения към Solid Edge 2021 е
услугата Teamcenter Share. Това е облачна услуга за преглед,
маркиране и сътрудничество, която се фокусира върху 3D
CAD данни. Синхронизирате файлове с облачно съхранение
докато работите; преглед, измерване и маркиране на
всеки CAD файл, на всяко устройство; сигурно споделяте
проекти; преглеждате дизайните в допълнена реалност (AR)
на телефони и таблети.

Solid Edge Publishing включва мощен набор от инструменти
за работа с 3D CAD модели, списъци с детайли и форматиран
текст, позволяващ на всеки да състави пълни интерактивни
технически документи за минути. Перфектен инструмент
за създаване на инструкции за обучение, илюстрирани
каталози на детайли, сервизна документация и ръководства
за продуктите.
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Управление на инженерните изменения с Teamcenter

Siemens подобрява взаимодействието на Solid Edge с
Teamcenter като екипът на Solid Edge е изградил набор от
предварително зададени настройки и шаблони, създадени с
цел по-бързото функциониране в по-малки организации.
Teamcenter Concept Workspace, ви позволява да вземете
данни от Teamcenter (например, които се отнасят до продукт,
който искате да обновите) и да го поставите в „пясъчна
кутия/sand box”. След това може да работите с този модел,
без да обърквате внимателно управляваните си ревизии на
проекта.

Регистрирате се за него, получавате определено количество
място за съхранение и можете да качите вашата CAD
геометрия. За това или използвате браузъра или новия
инструмент за синхронизация на работния плот, който следи
определена папка на вашия работен плот за типове файлове,
които да изпращате в облака. Понеже това е базирано на
браузъра, можете да изпълнявате тези задачи на почти всяко
устройство, което ви дава достъп до системата - независимо
дали това е лаптоп от по-нисък клас, смартфон или таблет.
За нетехническия персонал това е лесен начин да получат
достъп до инструменти за визуализация на 3D данни без
тежки инвестиционни разходи.
Вижте още подробности на сайта на Siemens Solid Edge 2021
на тази връзка:
https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/
complete-product-development-portfolio/whats-new-in-solidedge-2021/

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

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

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

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

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

TOTALTRAX СИСТЕМИ

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

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

www.atlas-technik.com
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През 2020г. „Готи Петрунов“ ООД, съвместно с „ФЬОНИКС
Фарма“ ЕООД реализира проект „Проектиране и внедряване
на ефективна логистична концепция и доставка на логистично
оборудване Jungheinrich за складовата база в град София“

От основаването на ФЬОНИКС Фарма преди повече от 20
години насам компанията се радва на особено динамично
трансгранично развитие.
Tърговията на едро с фармацевтични продукти е фокусът
на бизнеса на ФЬОНИКС Фарма. Като част от PHOENIX Group
фирмата предлага редица услуги, осигуряващи ежедневни
и безпроблемни доставки на лекарства и други продукти,
свързани със здравеопазването. В световен мащаб всеки ден
доставят около 10 милиона опаковки навсякъде, където са
необходими. Надеждно, бързо, национално покритие в 27
европейски страни.
ФЬОНИКС Фарма ЕООД осигурява 100% национално
покритие на територията на България, благодарение на своя
дългогодишен професионален опит и складовите си бази
разположени в 4 ключови точки в страната – София, Пловдив,
Бургас и Велико Търново. Отлично разработената и добре
развита дистрибуторска мрежа позволява на компанията
да има отлични бизнес отношения с почти всички аптеки
и болници на територията на България. Към днешна дата
успешно работи с над 3 500 клиенти. Партньорството с над 400
производители дава възможност на компанията да предлага

широка гама продукти.
Специалистите от „Готи Петрунов“ ООД, съвместно с
ръководния състав на ФЬОНИКС Фарма ЕООД разработиха и
внедриха логистична концепция, която да отговоря изцяло
на нуждите на клиента като в същото време повишава
ефективността на товарооборота в складовата база в град
София. За изпълнението на проекта беше избрано следното
оборудване и машини марка Jungheinrich, произведини в
Германия:
- тристранни високостелажни комисиониращи електровисокоповдигачи, с повдигаща се кабина на водача и
възможност за ръчно комисиониране на отделни артикули и
опаковки, както и обработка на цели палета;
- високостелажни комисиониращи електро-високоповдигачи с
повдигащи се кабина на водача и вилици, за комисиониране
на отделни артикули и опаковки;
- електро-високоповдигачи с прибираща се работна платформа
за водача и възможност за ръчно управление;
- челни електро-високоповдигачи;
- електро-нископовдигачи с платформа за водача.
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Максималното повишаване на ефективността на
товарооборота в складовата база беше постигнато
чрез внедряването на система за индуктивно водене на
високостелажните комисиониращи електро-високоповдигачи.
При индуктивното водене повдигачът следва направляващ
проводник, който е вграден в пода. Честотен генератор
захранва проводника с променлив ток с висока честота
(ниско напрежение), който произвежда концентрично
електромагнитно поле.
Антените, монтирани на подемника, разпознават това поле и по
този начин
се отчита всяко отклонение от правилния маршрут. Процесът
на управление в работните коридори е автоматизиран
и подемника е в състояние да работи бързо и точно в

изключително тесни коридори. Това позволява на същата
складова площ да бъдат изградени повече стелажи.
Проектът беше изпълнен от инженерите на „Готи Петрунов“
ООД, които имат дългогодишен опит в изграждането на
подобни системи. Високата квалификация на екипите и
профисионалният опит затвърждават добрата репутация на
фирмата, а успешно изпълнените проекти са най-добрата
референция за „Готи Петрунов“ ООД. Целта е дългогодишно
бизнес партньорство, ориентирано към специфичните нужди
на всеки отделен клиент.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов –
Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител
на HUBTEX Maschinenbau & Co. KG за България, Албания и Косово.
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