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Българското
машиностроене ретроспективен
поглед
Н

ачалото на българското машиностроене е белязано от развитието на военния, транспортен и
земеделски сектор след Освобождението. През 1878 г. се създава специална фабрика за обслужване на
новосъздадената българска армия
- завод Арсенал, а три години покъсно е основана и корабостроителницата в гр. Русе. В периода
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1907 - 1939 се появяват завод за
производство на земеделски машини в Русе, каросерийна работилница в Ботевград, два самолетни завода в Божурище и Казанлък, трамвайния завод в София и др. След
1945 г. започва преход от довоенното машиностроене към съвременната индустрия. Построяват
се нови заводи за транспортни машини и оборудване, сред които заводът за индустриални мотокари

в София, за тежкотоварни камиони в Шумен и др. В следващите
няколко години се усвоява и производството на машини и нестандартно оборудване за мините,
дървопреработката, хранителновкусовите предприятия и строителството, метални изделия, хидравлична, пневматична, енергетична, подемна, транспортна и
складова техника и др. Машините
от тогавашната производствена
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листа на отрасъла като начало се
конструират във Ведомствената
машинно-конструкторска организация Машпроект, а след това и в
Централен научноизследователски
институт по машиностроене,
Институт за проектиране на машиностроителни заводи Машелектропроект, различни развойни
бази и конструкторските бюра
към заводите.
Основен тласък в развитието
си българското машиностроене
получава през втората половина
на 20 век, след оформяне на специализацията на страната в рамките на бившия Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ). Потребностите на държавите от бившия
Източен блок формират структурата на родното машиностроене
и то се специализира в каростроене, тежко машиностроене (машини и оборудване за рудодобива, металургията, химическата промишленост, производството на
пътностроителна техника и др.),
производство на транспортни
средства и компоненти за тях,
корабостроене и др. Безспорен ус-
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пех през този период е изграждането на мащабна материалнотехническа база, като в някои
промишлени центрове тя е на световно ниво. Създава се Комитет
по машиностроене, който през
1966 г. е обявен за

Министерство на
машиностроенето
Сред основните му задачи са
ръководство и контрол на организациите и предприятията в системата, организация на производството, ръководство на подчинените му институти, планиране
на износа, обновяване на машинния парк в предприятията и др. С
кратки прекъсвания и промени в
наименованието то съществува
до месец март 1986 г.
Следващ важен етап е създаването на обединения на заводите за
металообработващи машини
(ЗММ), на заводите за транспортни машини (Балканкар, Автопром, Складова техника и вътрешнозаводски транспорт), на заводите за селскостопанска техника
(Агромашина), на заводите за теж-

ко машиностроене, на корабостроителните заводи, на заводите за
битово машиностроене. Специализацията придава съвременен облик
на отрасъла. Заводите и обединенията от втората половина на 70те години започват да делят пазари със световни производители.
Балканкар достига по обеми и експорт на електро- и мотокари американската Clark и японската
Toyota. Електротелферното производство, съсредоточено в Габрово, също заема челни позиции. До
80% от складовата техника, машините за механизация на
вътрешнозаводския транспорт,
металообработващите и дървообработващите машини и корабите
се произвеждат за експорт. Към
1975 г. българското машиностроене достига средното равнище на
европейските страни.

Създаване на българските
металорежещи машини с
ЦПУ
Стремежът на България към ускорено индустриално развитие
създава необходимостта от
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въвеждане в машинния парк на високопроизводително автоматизирано оборудване. Богатият опит
на заетите в подсектора Металорежещи машини в конструирането, производството и експлоатацията на универсалните металорежещи машини с ръчно и кинематично управление е използван като
база за създаването на качествено нов тип машини - металорежещите машини с ЦПУ.
Първото поколение български
металорежещи машини с ЦПУ се
появява в началото на 1970-те години. Производството е съсредоточено в заводите за металорежещи машини, принадлежащи на два
производствени холдинга: ДСО
ЗММ (в което са включени ЗММ София, ЗММ Металик - Пазарджик,
ЗММ Машстрой - Троян, ЗММ Сливен, ЗММ - Асеновград) и ДСО
Металхим. Основното предприятие на ДСО Металхим за производство на металорежещи машини с
ЦПУ е комбинатът Фридрих Енгелс - Казанлък. Неговата производствена гама включва вертикални конзолни фрезови машини с
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ЦПУ, хоризонтални и вертикални
обработващи центри. В завода в
Сопот се произвеждат стругови
машини с ЦПУ.
С течение на годините производствената листа непрекъснато
се разширява и разнообразява. ДСО
ЗММ например предлага една изключително богата гама от стругови машини с ЦПУ и стругови
центри, обработващи центри и
шлифовъчни машини с различни
типоразмери, компоновки, технологични възможности, технически
характеристики, точност и производителност. Произвеждат се
също така високопрецизни и
свърхпрецизни образци. На базата
на български металорежещи машини с ЦПУ се създават гъвкави
автоматизирани производствени
системи (ГАПС), комплекси от автоматични линии, автоматизирани технологични модули. Продукцията намира добър прием както
у нас, така и в чужбина.
Редица от машините, каквито
са обработващите центри РВ
501.24, МС 032, ЦМ 040, се радват
на производствено дълголетие - в

течение на повече от двадесет
години от момента на създаването им те продължават да се появяват в различни усъвършенствани и осъвременени модификации.
Успешната дейност по създаването и производството на металорежещите машини с ЦПУ се опира както на специализираните
научно-изследователски центрове,
какъвто е Централният научноизследователски институт за металорежещи машини (ЦНИИММ София), така и на използването на
чужд конструкторски и производствен опит. Закупуват се лицензи
за производството на металорежещи машини с ЦПУ, на градивни
елементи и системи за тях. С найголямо значение за развитието на
металорежещите машини с ЦПУ
като цяло е закупуването на лиценз от Fanuc (Япония), който
включва както системи за ЦПУ,
така и главни и подавателни постояннотокови двигатели.
Стругови машини с ЦПУ и стругови центри. Сред първите модели
български стругови машини с ЦПУ
е СЕ 063 от фамилията Перун”,
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който по своите технически показатели не отстъпва на водещи
световни образци. На основата на
СЕ 063, произвеждана в Победа Сливен, е създаден струговият
център СПФ 63. Въртящите се
инструменти в револверната глава (предимно свредла и опашкови
фрези) и кръговата подавателна ос
С на вретеното дават възможност на машината да извършва
при една установка както типичните стругови операции, така и
пробиване и фрезоване. Това разширява значително технологичните
й възможности и я прави желана
от широк кръг клиенти. Сред останалите бележити образци са
струговата машина с ЦПУ с хоризонтални направляващи СП 586,
произвеждана в ЗММ - Сливен и
разработена в сътрудничество с
фирмата MATRA (ФРГ) през 19781979 г.; струговата машина с ЦПУ
СП 161 - създадена през 1981 г. в
сътрудничество с Fanuc; типоразмерният ред от стругови машини
с ЦПУ СТ 161, СТ 201 и СТ 251; струговият център СТФ 201 на ЗММ
Машстрой - Троян и др. Произвеждат се и вертикални стругови
машини с ЦПУ, предназначени за
обработване на фланцови детайли.
През 1983-1985 г. е създаден и внедрен в производство вертикалният струг СВ 501 в едносупортен и
двусупортен вариант, снабден с
манипулатор за автоматична
смяна на детайлите. Разработени
са и по-малките типоразмери - СВ
321 и СВ 201, които се предлагат и
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във варианти с две вретена.
Обработващи центри и фрезови
машини с ЦПУ. От 1970 г. в ЦНИИММ - София се водят конструкторско-изследователски работи по
създаването на обработващи центри. През 1974 г. е пуснат в серийно производство хоризонталният
обработващ център ЦМ832, а през
1975 г.- по-малкият типоразмер
ЦМ612. В тези машини са внедрени оригинални устройства за автоматична смяна на инструментите.
В ЗММ-София в началото на
1980-те започва производството
на първия у нас 5-осов обработващ
център МС 032. Машината се характеризира с редица изпреварващи времето си решения, които запазват своята жизненост и днес.
Наградена е със златен медал на
Пловдивския технически панаир
(1982 г.) и златен медал на Лайпцигския панаир (1985 г.). Гамата вертикални обработващи центри
"Хеброс", разработена в ЦНИИММ
- София през 1981 г., се произвежда
в ЗММ Металик - Пазарджик. Основни представители са обработващият център РВ 501.24 и безконзолната фрезова машина с ЦПУ ФБ
501 и модификацията й ФБ 503.
През 1983 г. се появява опростеният като конструкция хоризонтален ОЦ ЦМ040 - съвместна разработка на специалисти от ЦНИИММ и фирма Fanuc. През 1984 г.
започва серийното му производство в ЗММ Металик - Пазарджик.
За специфичните нужди на ГАПС

са разработени хоризонталните
обработващи центри ЦМ 080 и ЦМ
100.
В периода след 1985 г. се осъществява кооперирано производство
на хоризонтални обработващи
центри съвместно с Makino (Япония) - ЦМ 050, ЦМ 063, ЦМ 081 и
ИСПО Иваново (СССР) - ИП 200, ИС
500, ИС 800.
В ДСО Металхим също се развива производството на обработващи центри - хоризонтален обработващ център ЦМ 500, три хоризонтални и два вертикални обработващи центъра - по лиценз на
Yamazaki Mazak (Япония). Произвежда се и вертикалната конзолна фрезова машина с ЦПУ ФВ 524.
Шлифовъчни машини с ЦПУ.
Шлифовъчните машини с ЦПУ се
разработват в ЦНИИММ - София
и се произвеждат в ЗММ - Асеновград. Първата шлифовъчна машина с ЦПУ в България е кръглошлифовъчната 4-осна ШК 323.23 (1973
г.) и същевременно е и първата по
рода си сред социалистическите
страни. През 1981 г. се разработва кръглошлифовъчната машина
ШК 322.41, по-късно се появяват
редица универсални и продукционни машини като ШУ 322.21, ШК
322.31 и др. Създаден е и кръглошлифовъчен център ЦШ 321, притежаващи револверна глава с високоскоростни електрически мотор-вретена. Номенклатурата
на плоскошлифовъчните машини с
ЦПУ обхваща ШПХ 32.21, ШПХ
32.31 и др. Произвеждат се и спе-
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циализирани шлифовъчни машини
като ШС 014 и ШС 015. Редица от
машините са наградени със златни медали на Пловдивския технически панаир.
Високопрецизни и свръхпрецизни
металорежещи машини с ЦПУ.
Свръхпрецизната стругова машина с ЦПУ СС 013 е първата наша
машина от най-висок клас на точност. Предназначена е за финишно диамантно струговане на челата на алуминиеви дискове за магнитна памет. Изключително
строгите изисквания към точността на обработката се постигат
чрез редица оригинални конструкторски решения. Показателите на
точността на СС 013 остават недостигнати от българските машини и до днес. Едновременно с
това машината притежава и високи експлоатационни показатели
- работи при непрекъснат денонощен режим. Разработена е от колектив водещи специалисти от
ЦНИИММ - София. Наградена е със
златен медал на Пловдивския технически панаир през 1986 г.
Системи за ЦПУ, електрозадвижване и управление. През периода 1967-1974 г. в ЦНИИММ - София
се разработват системи за кинематично програмно управление на
стругови машини. По-късно, през
периода 1974-1979 г. се създават
първите български системи за
ЦПУ от типа NC - "Програма 10",
"Програма 20", "Програма 30", разработват се стъпкови електрозадвижвания.
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Усвоява се лицензионното производство на Fanuc (Япония). На базата на системата за ЦПУ Fanuc
5 се произвеждат българските системи ЗИТ 500Т (за стругови машини) и ЗИТ 500М (за фрезови машини и обработващи центри). В
завод Динамо - Сливен се усвоява
производството на подавателни
високомоментни двигатели. Внедряването на тези изделия дава
възможност за издигане на техническото ниво и конкурентоспособността на българските машини с
ЦПУ.
Важна стъпка е прилагането на
програмируемите контролери, които заместват сложните и ненадеждни релейно-контакторни схеми. За управление на промишлените манипулатори и транспортните устройства се прилагат свободно програмируеми контролери,
благодарение на което се намаляват отказите при работа, разширяват се функциите за управление,
намаляват се сроковете за проектиране и др.

Трети етап в развитието
на машиностроенето
(1980 – 2013)
Началото на третия етап от
развитието на машиностроенето се съпътства с осъществяването на нова стратегия и приоритети: насочване на отрасъла към
перспективни направления, които
да му осигурят добри пазари, изпреварващо заемане на добри позиции в специализацията на стра-

ните от СИВ, обвързване на продуктовата структура със суровинната база, развиване на икономически връзки с водещите страни и пренасяне у нас на научните
и технологическите новости. Характерно за този период е производството на автоматизирани
машини: промишлени манипулатори, промишлени роботи, агрегатни машини, автоматични
технологични линии, специални
машини с транспортно-захранващи системи, трансманипулатори
с автоматизирано управление, гуменолентови транспортьори за
открити рудници, комплектни
пневмотранспортни инсталации,
контейнерообработващи машини
за терминали, комплектно оборудване за заводи на леката и
строителната индустрия и др.
През 1988 г. България произвежда
1/5 от световното производство
на електрокари и мотокари и по
производство на човек от населението заема първо място в света
(82,5 хил. за година). В края на 80те години в областта на машиностроенето работят над 700 завода и около 30 научноизследователски института. Машиностроенето осигурява 20% от брутния
национален продукт и 55% от износа на България.
Производството на металорежещи машини също е сред приоритетите в развитието на машиностроенето през 80-те и в него
са направени огромни инвестиции, в т. ч. за доставката на
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неотдавна
техника на най-високо съвременно ниво. В страната са създадени
условия и предпоставки за производството на машини, съпоставими с тези на водещи фирми от
чужбина. Разпадането на СИВ в
края на 80-те години и преходът
от планова към пазарна икономика обаче предизвиква сериозни
трудности за българските предприятия, произлизащи от загуба
на традиционни пазари, недостиг
на суровини и материали, невъзможност за бърза адаптация
към новата конкурентна среда,
както и необходимост от преструктуриране и реорганизация
на производството. Въпреки всичко, в бранша е съхранено ядро от
специалисти и водещи мениджъри,
които продължават да развиват
производството в новата пазарна обстановка. Макар и с редуцирани обеми основните поддоставчици запазват предмета си на
дейност. Появяват се и нови производства. Произвежданите основни видове металорежещи машини са: широка гама универсални стругове, стругове със CNC
управление, машинни центри,
фрезови машини, шлайфмашини,
отрезни, пробивни машини и др.
Страната ни продължава да е
сред основните производители на
универсални стругове и ЗММ
България Холдинг, в състава на
който са заводите в Сливен, Троян и Нова Загора, е най-големият
производител на такива машини
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в Централна Европа и сред първите десет компании в света.
Машини и оборудване за ХВП. До
1989 г. производството на машини
и оборудване за хранително-вкусовата промишленост се осъществява в състава на едно обединение - Хранмаш. След приватизирането му от Загора Холдинг е извършено преструктуриране и производството е съсредоточено
на територията на завода в Стара Загора. Някои от създадените
преди 89 г. фирми също запазват
пазарните си позиции и получават
успешно развитие. Сред тях е Биомашиностроене - Пловдив, специализирана в производството на резервоари от неръждаема ламарина
за винарската и млечна промишленост, на съоръжения за фармацевтичната и козметична промишленост, която днес изнася над 90%
от своите продукти в над 20
държави в Западна Европа, Източна Европа и Близкия Изток. Създадени са и редица нови фирми и подсекторът в момента се развива
успешно. Броят на фирмите, произвеждащи оборудване и машини, е
над 35, а заетите в тях - около 3000
души. Около 50% от продукцията
е предназначена за износ в ЕС, ОНД
и страни от региона.
Селскостопанска техника. Производството на селскостопанска
техника също е сред приоритетните браншове на машиностроенето до 1989 г., но отпадането на
традиционните външни пазари и

силната конкуренция на водещи
международни производители,
съпътствана в началото на 90-те
години и от нелоялна конкуренция
при вноса на машини втора ръка,
довежда до дълбок срив. До 2000-та
година преструктурирането на
подсектора в основни линии приключва и фирмите се ориентират
към производството на техника,
при която външната конкуренция
е сравнително по-слаба и се потребява предимно у нас. Фирмите са
малки и средни предприятия. Общият им брой, заедно с тези, произвеждащи части, е около 40. Поголямата част от тях са базирани на територията на Североизточна България.
Хидравлика. За разлика от редица други подсектори на машиностроенето, хидравликата успява
да съхрани производството на
традиционните си изделия, да разшири външните пазари и от поддоставчик на каростроенето у нас
до 89 г. придобива облика на самостоятелно развиващ се, работещ
предимно за чужбина подсектор.
След този период започва усвояването на нови изделия съобразно
пазарните ниши. Основните фирми, произвеждащи хидравлични изделия в страната, са около 20, а
заедно с фирмите поддоставчици
- над 70.
Редакцията благодари за оказаното
съдействие при подготовката на материала на доц. д-р инж. Пламен Угринов и Българска браншова камара-машиностроене.
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Mitsubishi Electric CNC серия M70V
в подобрена версия
Âúðõîâà ïðîèçâîäèòåëíîñò, áúðçîäåéñòâèå, ïðåöèçíîñò íà îáðàáîòêà
Вече повече от 50 години Mitsubishi
Electric задава технологичните стандарти при цифрово-програмните управления. Японската компания разработва първия NC контролер през далечната 1956 г. и постепенно се налага като водещ доставчик на редица машинни производители - MAZAK, Mori Seiki,
Citizen и др. Днес Mitsubishi CNC е символ на качество, иновативност и върхова производителност с над 300 хил.
инсталирани системи до момента.

Серия M70V

Серво задвижвания

Обновената серия M70V предлага още по-добри възможности за модерни машини с ЦПУ - управление на
до 11 оси (Type A) и до 9 оси (Type B), което я прави
отлично решение за почти всеки многоосен струг или
машинен център. Подобрен компактен дизайн за лесен монтаж, мощен самостоятелен RISC процесор и
отделен високоскоростен графичен чип са предпоставка за безпроблемна работа. M70V е първата система
в средния клас, която позволява интерполация до 1 нанометър. Резултатът е изключителна точност и идеално гладки повърхнини. Разширените функции HighSpeed и High-Accuracy са включени без доплащане.

Управлението на задвижванията се извършва през
високоскоростна оптична SSCNET мрежа, позволяваща цикъл на комуникация от само 0.8 ms. Серво усилвателите от сериите MDS (-D/DH, -SVJ3, -DM) поддържат мощности от 0.2 kW до 9 kW, a главният
шпиндел мотор може да бъде до 55 kW. Възможно е и
аналогово управление на шпиндел. Специализираният
серво софтуер NC Analyzer позволява прецизна настройка и параметриране на осите, както и функции за
потискане на машинен резонанс, вибрации и подобряване работата на двигателите.

Серия M700V
Програмиране
Програмирането е както в ISO вариант (G-code),
така и в диалогов вариант (Navi Mill/Lathe). Удобството на диалоговото програмиране спестява време
на операторите и добавя възможността програмите да се създават и на PC върху диалогов софтуер.
Проверка на програмата за грешки и графика на детайла могат да се изведат на основния CNC екран.
Функцията за 3D изглед е изключително полезна при
обработка на форми и сложни повърхнини.

Свързаност и трансфер на програми
За трансфер на програми са налични USB порт, CF
слот за карта, Ethernet мрежа и RS232 интерфейс. Големи по обем програми (до 2 GB) могат да се изпълняват директно от CF карта.

Върховата CNC серия на Mitsubishi Electric е M700V,
осигуряваща управление на до 16 оси, включително
пълна 5-осна интерполация. Върховите постижения
при тази серия включват скорости на рязане до 1000
м/мин и функцията SSS-Control (Super Smooth Surface).
В комбинация с една от най-бързите серво системи в
света резултатът е изключителна прецизност при
всички обработки.

Серия E70
Новата серия E70 е отлично бюджетно допълнение
за стругове и фрези с малък брой оси (до 3 NC оси).
Лесното управление и удобството при работа са аналогични като при M70V. Запазват се типовете програмиране и пълната свързаност: USB порт, CF слот
за карта, Ethernet мрежа и RS232 интерфейс за трансфер на програми.

Допълнителни функции
Сред допълнителните функции, които продуктите от новата серия предлагат, са още автоматичен
backup всяка седмица на програми и параметри; Help
бутон: помощ на екрана относно аларми, параметри, настройка; 17 меню езици; отдалечена интернет
диагностика и наблюдение.
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Система за управление на
движението (по оси X-Y-θ),
базирана на Mitsubishi и Cognex
Водещата компания в системите за
управление на движението Mitsubishi
Electric предлага решения, базирани на
най-съвременни продукти на компанията и на партньора й в машинното
зрение Cognex. Представената система за управление на движението по оси
X-Y-θ включва контролер за движението Q170MCPU, серво управление MR-J3/
J4-B, серво мотори - ротационни, линейни и DDM, графичен терминал серия
GOT и система за машинно зрение
Cognex In-Sight.
Комбинацията от серво управление
и регулиране на движението на системите за машинно зрение в индустриални приложения, изискващи движение
в три направления (по оси X-Y-θ), осигурява прецизен контрол и корекция на
позиционирането в течение на производствените процеси. Решението на
Mitsubishi Solutions изисква малко време за калибриране и гарантира прецизно спиране (с точност до 1 микрон) при
операции като сглобяване на части,
нанасяне на покритие върху материали или подравняване на стъклени плочи с поляризиран филм, благодарение
на инкрементален серво мотор.
Системата за машинно зрение спомага за съкращаване на машинните
цикли, като използва по-голямо зрително поле, а вграденият в контролера на движението набор от команди
за машинно зрение съдейства за значително намаляване на времето, необходимо за програмиране и отстраняване на проблеми.

Характеристики, предимства
и ползи
Вграденият в системата за управление на движението набор от SFC команди за машинно зрение ускорява
програмирането и осигурява лесна експлоатация посредством директна
индустриална комуникация със системите за машинно зрение чрез MC
Ethernet протокол.
Опциите за корекция на данните в
движение, специалните команди за
промяна на адреса (местоположението) на операциите и възможността за
прекъсване на високоскоростните процеси осигуряват прецизност и качество при обработката, както и устой-
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чивост на външни фактори като вибрации, топлинно разширение и др.
Системата на Mitsubishi Solutions
позволява индустриална Ethernet комуникация посредством лесен за инсталация и настройка комуникационен пакет. Той е снабден с опции за автоматична IP детекция при програмиране и
снижава значително времето и разходите по инсталацията и окабеляването.
Достъпни са команди за относително движение, които позволяват определяне на целевите позиции от камерата, вместо използване на абсолютни позиции, определени от контролера на движението. Този подход
улеснява и ускорява окабеляването,
инсталацията, настройката и калибрирането на машината.
По-голямото зрително поле на системата за машинно зрение Cognex
InSIght, снабдена с 2 камери (вместо с
традиционна конфигурация от 3), осигурява същите резултати и спомага
за намаляване на продължителността
на машинните цикли с над 20%, позволява по-висока рентабилност и увеличава общата ефективност на оборудването (ОЕЕ).
Системата за управление на движението от Mitsubishi, базирано на фамилията сервозадвижване MR-J3 и MR-

J4, се характеризира с висока прецизност (до 1 микрон) и високо бързодействие при реакция на серво задвижването 2.1 kHz, което дава възможност
за високо качество и продуктивност.
Вградената в системата програма за самокалибриране предлага допълнителни опции за настройка на
параметрите в приложения, изискващи движение по X-Y-θ, X-Y-линейна θ или U-V-W оси. Това допълнително улеснява конфигурацията и експлоатацията.

Примерни приложения
Системите за регулиране на движението могат да се използват в редица
приложения, сред които:
•"Преди" и "След" визуална инспекция;
•Производство на соларни панели;
•Производство на FPD и 3D LCD дисплеи;
•SEMI логическа инспекция;
•Режими за предварително регулиране на движението/подравняване.
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Всички видове зъбообработващи машини,
режещи инструменти, приспособления за
закрепване и ноу-хау от един производител
Корпорация Gleason (Глийсън) предлага иновативни технологии за значително намаляване на производственото време и разходи с пълна гама от вертикални и хоризонтални
зъбофрезови машини, зъбодълбачни машини (с електронни и
механични хеликоидни направляващи).
Шевинговащи и хонинговащи машини, както и високотехнологични профилни и шлифовални машини, с нарязани
дискове, за производство на цилиндрични колела с прави и
хеликоидни зъби. Възможна е доставка на всички видове машини за нарязване на конусни зъбни колела, шлифоване и
лепинговане. Gleason предлагат режещи инструменти, шлифовални дискове, приспособления за захващане, услуги за сервиз и поддръжка, както и софтуер за всички производствени процеси и машини за различни видове зъбни колела.

Новата серия модели
Gleason 100 PS до 600 PS - част от иновативното решение за зъбообработка чрез метода за силово врязване
"Power skiving".
Тези машини са с обхват до 850мм и модул до 8мм. Подходящи са както за производство на малки, така и за големи серии вътрешни и външни цилиндрични зъбни колела с
високо качество, което превъзхожда другите методи за обработка на незакалени колела. Обработката чрез силово
врязване значително намалява разходите за 1бр. зъбно колело, в сравнение със зъбодълбането.

Новата Р90 зъбофрезова машина
• с изключително бързо въртене на зареждащата станция, позволява по-кратко време за смяна на детайлите
за по-малко от една секунда. Интерфейса между автоматизираната система и режещата машина се извършва с Profibus link.
• Максимална производителност при 12 000 оборота на рязане и висока динамика на осите
• Времената за зареждане и сваляне на готовите детайли за по-малко от 1 секунда
• Зареждане с инструменти на цялата линия за по-малко
от 15 минути,
• Интегрирана станция за проверка на детайлите, настройка, както и за пренарязване.

Новата аналитична система за
инспекция на зъбни колела Gleason
300GMS.
Системата е разработена специално, за да посрещне
нуждите при големи серии зъбни колела до диам.300мм, за
по-бързо, по-икономично решение на инспекция на зъбни колела, както и на други детайли. Това е първата система
300GMS, базирана на Оперативна система Windowsо 7, която предлага нов софтуер - GAMATM 3.0 (Автоматизирано
измерване и анализ на Глийсън), който както предшественика си GAMATM 2.0, предлага на потребителите високоинтуитивен потребителски интерфейс и лесни екрани за
въвеждане при програмиране на детайлите и данни за режещите инструменти.
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Gleason 300 GMS се характеризира с ново поколение 3D
сканираща глава Renishaw®, осигуряваща максимална точност и гъвкавост за пълен контрол на всички видове зъбни
колела и режещи инструменти, както и на зъбни колела с
малка стъпка.
Системата е оборудвана с ергономично работно място и иновативен интерфейс за оператора, чиито дизайн
има за цел да подобри ефективността на оператора на всеки етап от процеса на контрол.
Иновативният интерфейс дава различни възможности
на оператора, включително и станция за мониторинг на
околната среда, която записва температурата и влажността, видео връзка, Note Pad, възможност за гласови съобщения, Gleason Connect® поддръжка и диагностика от
разстояние, създаване на работни програми, online обучение, комуникация на различни езици и други.

Titan® 1200G - нови измерения в
зъбошлифоването
Titan® 1200G може да бъде индивидуално конфигурирана,
за да отговори на изискванията на клиентите и да осигури
максимална производителност, гъвкавост и качество. Използването на пълна автоматична смяна на инструментите спомага изцяло за нови стратегии за обработка на
шлифовани зъбни колела.
• Напълно автоматизирана смяна на инструментите
• Комбинирано профилно шлифоване
• Opti-Grind® - оптично шлифоване
• Силово шлифоване
• Конвенционално профилно шлифоване
• Изключително качество на финишната повърхност
• Иновативни технологични функции
• Високо енергийна ефективност

Бимекс Лимитид ООД
тел.: 02 868 30 43, bimex@bimextools.com
www.bimextools.com
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Новият каталог машино- и приборостроене
от Meusburger - над 170 страници, които
помагат да се спестят време и пари
Лидерът в областта на стандартизираните елементи предлага на клиентите в областта
на машино- и приборостроенето
обширна гама от отгряти (нормализирани) плочи и шини за многообразни приложения. Освен това се предлагат и специфични
нестандартни решения. Цялата
гама от продукти, както и различните възможности за обработки са изложени в над 170
страници в новия каталог машино- и приборостроене на
Meusburger.

Конкурентоспособност
чрез стандартизиране
На над 170 страници от новия
каталог може да се открие пълната гама от услуги и продукти
на Meusburger, предназначени за
машиностроенето. Именно в машиностроенето, където често
една машина не прилича на друга, стандартизирането може да
донесе решаващо предимство.
Сложни системи могат да бъдат
създадени по-ефективно, от гледна точка на разходите, чрез
стандартизираните елементи.
Благодарение на това отпада
ценното време за обработване и
производственият цикъл се съкращава. Освен това се освобождава капацитет и произвеждащото предприятие може да се
концентрира в основното си производство.

Голям склад за бързи
доставки
Обширният асортимент от
плочи и шини от отгряти (нормализирани) висококачествени
стомани и високоякостен алуми22

ний в склада на Meusburger, гарантира многообразни възможности за приложение. Чрез найкратките срокове за доставка на
пазара, клиентите си осигуряват спестяване на разходи в целия производствен процес.

Индивидуални решения
Допълнително Meusburger
предлага индивидуални решения
за обработки на CNC-обработващи центри по запитване на своите клиенти. Независимо дали
при рязане и разкрояване, дълбоко пробиване, фрезоване, шлайфане или струговане - Meusburger
предлага комплексни услуги.

Meusburger придава на
стоманата форма
Фирма Meusburger е водеща в

областта на нормализираните
елементи. Повече от 11 000 клиента по цял свят се възползват
от нашето отлично обслужване
и многогодишен опит в обработването на стомана. Meusburger
предлага на клиентите в областта на приборо- и машиностроенето обширна гама от отгряти
(нормализирани) плочи и шини,
които са винаги на склад и готови за доставка. Освен това могат лесно да бъдат реализирани
и специфични решения на CNC-обработващи центри.

за контакт: +359 886 848575
k.stefanov@meusburger.com
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Машини Okuma - гаранция
за висока производителност
Серията интелигентни
машини MULTUS U от
Okuma е сред 10-те найдобри нови продукта в
Япония за 2013 г.
Авторитетният японски ежедневник за бизнес и технологии Nikkan
Kogyo Shimbun постави серията интелигентни мултифункционални машини MULTUS U от Okuma сред 10-те
най-добри нови продукта за 2013 г. Серията MULTUS U беше отличена с
престижната награда Monozukuri
Prize, която изданието присъжда ежегодно на десетте продукта, допринесли най-много за развитието на японското производство и засилване на
международната конкурентоспособност на страната.
Победителите се избират измежду
всички продукти, разработени и влезли
в практическа употреба в дадена година. Това е десетият продукт на Okuma,
отличен с наградата Monozukuri.
Серията мултифункционални машини MULTUS U може да се справи с
обработката на голямо разнообразие
от детайли с ортогонална 3-осна конструкция. Машините от серията
предлагат голям работен диапазон
(1,3 пъти по-голям в сравнение с предишните модели), с 300 мм максимален ход по оста Y и общо 17 вида допълнения в спецификацията, включително долна револверна глава, срещуположни шпиндели и удължение на
направляващите.

Производителността на интелигентните мултифункционални машини съперничи на тази на обработващите центри, със скорост на фрезоване 602 см2/мин. и на струговане 5.0 мм2 (S45C; 1,7 пъти тази на предишните модели). Това се постига с
изключително здрава структура, която запазва целостта си дори при
трудни за обработка материали.
Концепцията Thermo-Friendly позволява промените в размерите вследс-
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твие на терморазширение да са в
рамките на 10 µm при изменение на
температурата в помещенията до
8°C, като същевременно осигурява
стабилност и точност при обработката в дългосрочен план.
Серията интелигентни машини
от Okuma съчетава високата производителност и улесненото манипулиране със системата за управление
OSP-P300S, посредством функциите за
лесна употреба Easy Operation и за избягване на колизии Collision Avoidance
при обработката на детайли.
MULTUS U е оптималното мултифункционално решение за машинна обработка. Моделите от серията осигуряват
всичко необходимо - изключителна прецизност, голяма здравина и устойчивост,
висока функционалност и интегрирани
операции - в една-единствена машина.

Следващо поколение
5-осен вертикален
обработващ център
Universal Center MU-5000V и
5-осна мултифункционална
машина MU-5000V-L
Okuma представя нов модел 5-осен
вертикален обработващ център
Universal Center MU-5000V и 5-осна мултифункционална машина MU-5000V-L,
оборудвани с ϕ500 работни маси.
Моделите MU-5000V/5000V-L са конструирани така, че да осигуряват оптимален достъп до детайла и шпиндела. Ходът по ос Y е 1050 мм (1,6 пъти по-голям от предишните модели)
и е напълно достатъчен за осигуряване на максимален диаметър на струговане ϕ700 мм, което представлява
максимума при 5-осна обработка.
Новите модели на Okuma позволяват
висока точност при инедксиране (A-/C-

осно индексиране за ±0.68 сек/±0.78 сек,
което е подобрение с 30% спрямо предходния модел). Съчетавайки концепцията Thermo-Friendly и системата за автоматична настройка 5-Axis Auto
Tuning System, която позволява по-висока прецизност при 5-осните машини
чрез автоматично измерване и коригиране на геометричните грешки между
осите за по-малко от 10 минути, MU5000V и 5000V-L осигуряват поддържането на отлична геометрична точност, дори при промени на температурата на околната среда.

Моделите MU-5000V и 5000V-L предлагат капацитет на челно фрезоване
504 см3/мин и капацитет на струговане 3 мм2 (1,5 пъти по-висок спрямо
предходния модел). Тези възможности
ги правят подходящо решение и при
трудни за обработка материали, като използваните в космическия сектор и енергетиката.
Вертикалният обработващ център MU-5000V и пуснатият по-рано
на пазара MU-6300V предлагат найвисоката производителност в 5-осната обработка на фона на нарастващите изисквания на индустрията
в международен план.

гр. София, ул. Николай Хайтов 2-А
тел./факс: 02 / 951 5547
e-mail: office@bulmakmetal.com
www.bulmakmetal.com
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Пазарен анализ на
машиностроителния
бранш в България
за 2013 г.
Секторът в икономиката
на България
Машиностроенето е основен сектор в българската икономика. Той е
предимно експортно ориентиран, а
негов най-голям пазар са страните
от Европейския съюз (2011 г. 76.4%
от износа). Водещите търговски
партньори на българските машиностроителни предприятия са фирми
от Германия, Италия, Франция. Техническото и технологично развитие
и обновяване на бранша, неговото
развитие в съответствие със съвременните тенденции в машиностроенето зависят и изключително от
възможностите за реализиране на
съвместни проекти и производствена дейност с европейски фирми, от
стабилността и разширяването на
потребностите на европейския пазар.
Според прогнозата на Европейската комисия икономиката ще започне
да се възстановява през втората половина на 2013 г. В резултат се очаква българският износ да започне да
нараства едва в края на годината и
да отбележи годишен ръст от 2%.

Състояние на работната
сила в сектора
Проблемът с недостига на висококвалифицирани кадри в машиностроенето вече излезе от своята
скрита фаза на развитие и на настоящия етап е очевиден за всички ръководители в машиностроенето. Той
има в по-малка степен количествени
измерения, а е преди всичко проблем
на структурата и качеството (об-
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разователната и професионална подготовка) на работната сила в машиностроенето. Той вече има няколко
важни негативни характеристики:
1. Възрастовата структура на
заетите през последните 5 години
остава неизменна и ежегодно се
възпроизвежда в едни и същи пропорции. Младите специалисти във възрастова група 15-24 г. през всичките
години на периода заемат нисък
относителен дял: при аналитичните
специалисти – 0,2-0,3%; при техниците и други приложни специалисти –
0,2-0,4%; при квалифицираните работници, машинни оператори и монтажници – 2,7-3,4% от общия брой
на заетите. Липсва тенденция на нарастване на броя на тези специалисти, която може да създаде кадрови
потенциал за усвояване на нови технологии, продукти и работни места.
2. В представената от БСК годишна анкета сред бизнеса в края на
2012 г. се посочва, че "над половината от работодателите в България
(51%) срещат трудности при намирането на персонал за свободни работни места", като сред 10-те найтърсени позиции за 2012 г. са и професии, които формират облика на
висококвалифицирания персонал в
машиностроенето.
3. Задълбочават се проблемите в
образователната подготовка на кадри за машиностроенето. Те се изразяват в намаляване на броя на средните професионални училища и приема на младежи по машиностроителните специалности в т. ч. и във висшето образование, отсъствие на

подбор, прием на немотивирани младежи за обучение по машиностроителните специалности, ниско качество на образователна подготовка,
дори и от гледна точка на съществуващите технологии и организация на
труда в машиностроенето, недостатъчна или никаква изпреварваща
образователна подготовка от гледна точка на съвременните тенденции в машиностроителните технологии. Недостатъците в образователната подготовка, приемът на
работа на хора с неподходящо образование водят до увеличаване на
продължителността и разходите за
професионална подготовка на новоприетите в предприятията.
4. Съществуващата система за
професионална подготовка, преподготовка и повишаване на квалификацията страда от същите проблеми,
свързани преди всичко с качеството
на подготовката като образователната система, и като цяло се нуждае от сериозни промени и усъвършенстване в организационно, методическо, материално и кадрово отношение.
5. Липсата на мотивация за обучение в машиностроителните специалности и за работа в машиностроителните предприятия е реален
факт, който в голяма степен може
да обясни намаления прием и отсъствието на подбор в училищата,
липсата на подходящи кандидати за
работа дори и сред завършилите
машиностроителни специалности.
Много фактори, произтичащи от
измененията в социално-икономичес-
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ките условия, състоянието на предприятията от машиностроенето и
ценностната система на младите
хора, влияят върху процеса на мотивация. В търсенето на решения за
намаляване на дефицита от висококвалифицирани кадри в машиностроенето е важно да се анализират и
оценят всички фактори, свързани с
мотивацията на младите хора. Голяма част от мерките могат да бъдат
реализирани от самите предприятия.
6. Промените в социално-икономическата обстановка в България доведоха до проявлението на нови фактори и условия, формиращи миграционно поведение на работната сила.
Подобна динамика в движението на
работната сила е предпоставка за
недостиг на работна сила в едни
региони и сектори на икономиката и
висока безработица в други райони.
Масовото разкриване на нови работни места в новосъздадени малки и
средни предприятия с висока обращаемост на вложените средства привлякоха значителна част от работната сила от съществуващите традиционни машиностроителни производства. В рамките на този процес
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от машиностроенето излязоха голяма част от висококвалифицираните
работници и специалисти. Кризата
през 2009-2010 г. задълбочи и ускори
този процес. Освободени или напуснали по собствено желание са особено ценни за производството специалисти с висше образование – инженер-механик, инженер-конструктор.
Висок е броят на напусналите предприятията квалифицирани работници, за подготовката на които обикновено са необходими години – електрозаварчици, заварчици, настройчици на металообработващи машини,
машинни оператори, монтьори. Много висок е процентът на напусналите работници от основните машиностроителни професии – стругари,
фрезисти, шлайфисти. В тази ситуация машиностроителните предприятия са изправени пред избора да
осигуряват висок ръст на разходите
за труд или да снижават критериите за подбор на персонала, създавайки по този начин различни възможности за растеж.
След рязкото намаляване на числеността на заетите през най-тежката кризисна година – 2009 г. (спад
от 21% на заетостта в сравнение с

2008 г.), последва сравнително по-лек
спад през 2010 г. (около 3% в сравнение с 2009 г.), за да се стигне до
рязко увеличаване на броя на заетите през 2011 г. (11,5% спрямо 2010
г.). През 2012 г. е налице отново спад
в заетостта спрямо предходната
2011 г. (-7,6%). Общата численост на
заетите в края на 2012 г. е 31 734
души и остава значително под равнището на заетостта от 2008 г. –
40 089 души (-20,7%).
В резултат на кризата в периода
2008-2012 г. в качествените параметри на работната сила в машиностроителния сектор се наблюдава
съществена динамика. Преди всичко
налице са някои съществени изменения в професионално-квалификационната структура на заетите, найобщо изразяващи се в следното:
l Увеличаване на относителния дял
на квалифицираните специалисти в
общата численост на персонала. В
сравнение с 2008 г. броят на аналитичните специалисти, техници и
други приложни специалисти през
2011 г. се увеличава с един процентен пункт.
l Увеличаване на относителния дял
на квалифицираните производстве-
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ни работници – квалифицирани работници и машинни
оператори и монтажници в общата численост на заетите общо с един процентен пункт през 2011 г. спрямо 2008 г.
l Намаляване на относителния дял на нискоквалифицирания персонал в общата численост на заетите през
2011 г. в сравнение с 2008 г. В групата на професиите,
неизискващи специална квалификация, намалението е с
два процентни пункта, при персонала без професионална
група – с 0,5%.

Прогнози за развитие на българското
машиностроене
Технологичните изменения под въздействието на научно-техническия прогрес и тенденциите в машиностроителното производство водят не само до изменения в
количеството на работните места, но и до изменения
в характеристиките на съществуващите позиции и
създаване на нови с различни характеристики.
Възможните изменения в параметрите на съществуващите работни места под въздействието на тенденциите в машиностроителното производство, въвеждането на нова техника и технологии, увеличаване на производството и разширяване на продуктовата структура могат да бъдат групирани в две направления:
l Изменения в организационно-техническите параметри на работното място:
- степен на механизация и автоматизация;
- ниво на информационна въоръженост;
- ниво на специализация;
- количествени характеристики на работното място
(например количество обслужвани машини).
l Изменения в компетенциите на съществуващите професии и длъжности.
Технологичното развитие се превръща в реалност не
само по себе си, а благодарение на работната сила. Работодателите отдават все по-голямо значение на общите (личностни) компетенции – стремеж към знание,
творчество, аналитично мислене, гъвкавост, способност да се вземат решения, готовност да се носи отговорност, които създават възможности не само за побързо адаптиране към новото високотехнологично оборудване, но и за по-ефективното му използване. Променя
се и функционалното съдържание на съществуващите
професии и длъжности на работното място.
Разширява се кръгът от компетенции в рамките на
съществуващите професии и длъжности, променя се
самото съдържание на труда, на основата на обособени
групи от компетенции се формират нови длъжности и
професии.
Иновационните стратегии за развитие на машиностроителните предприятия предполагат по-дълбоки и
радикални изменения в техниката и преди всичко в използваните технологии. Иновационното развитие е непосредствено свързано с професионалната структура и
компетенции на работещите. Водещи акценти в
съдържанието на труда в отделните професии и работни места се явяват:
l Стремежът към знание, творчество и гъвкавост. Работникът става участник в иновационните процеси. Той
е поставен в работна среда, която го подтиква да се
занимава непрекъснато и целенасочено с търсене и реализация на нововъведения, повишаващи ефективността
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на производството.
l Разширяване на техническата и
технологична въоръженост на работника като база за използване на
оборудване от по-ново поколение.
l Повишаване на информационната
въоръженост на работника – разширяване на знанията за информационните технологии, което позволява
дистанционен обмен на резултатите от труда и автоматизирано изпълнение на производствени задачи.
Компетентността на водещите
специалисти в иновационно ориентираното производство се основава на
нови умения, които създават условия
за висока производителност и ефективност:
l способност да откриват иновации
в информационното пространство,
да различават и идентифицират
техните признаци, да отделят информационно съдържание, адекватно
на целите и стратегията на предприятието;
l да осъществяват оценка на иновациите, използвайки целия спектър от
методи, в т. ч. технически, икономически, финансови, маркетингови;
l да инициират разработването и
внедряването на иновации, способстващи за повишаване конкурентоспособността на предприятието;
l да разработват планове за внедряване и реализация на иновации, необходимите изменения в производството и управлението, за преодоляване на препятствията и съпротивата срещу измененията, които носят след себе си иновациите;
l систематически да провеждат
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"рутинизация" (превръщане на иновациите в обичайна дейност с предсказуема структура на поведение на
работещите и повтарящи се процеси).
Новите компетенции, подходи и
методи са непосредствено свързани
с иновационното развитие на машиностроенето. Иновациите най-често са на границите между различни
области, знания и умения. На тази
основа в машиностроителните
предприятия, следвайки опита на
водещите страни, постепенно могат да се появят нови професии и
специалисти, чиито компетенции
съчетават фундаменталните знания
на инженер и широка допълнителна
подготовка в друга област – инженер-мениджър, инженер по управление
на качеството, инженер по управление на иновациите и развитието,
инженер по информационни технологии в машиностроенето и др.

Прогнози за развитие на
сектора
Пазарната стратегия на много
от предприятията износители на
машиностроителна продукция, основана на баланса между ниски цени и
прилично качество, все повече изчерпва възможностите за увеличаване
на приходите и добавената стойност. Възможностите за увеличаване на добавената стойност за сметка на увеличаване на заетостта и
работните места в условията на
"изобилие" от свободна и евтина работна сила вече са силно ограничени. Все по-често инвестициите в

производствен капитал (високопроизводителни машини и оборудване)
ще се оказват по-изгодни от инвестициите в традиционните работни
места.
В тази ситуация единствен източник на растеж може да бъде производителността на труда. Постигането на значимо нарастване на
производителността на труда в
средносрочен (5-7 години) и дългосрочен период може да се осигури чрез
откъсване на голямата зависимост
на машиностроителното производство от заетостта и по-силното му
корелиране с иновациите и капитала.
Прогнозираното увеличение на
броя на заетите през 2020 г. в сравнение с 2012 г. е с 15%. Очаква се
през 2020 г. броят на заетите да
достигне 36 606 души, което е съпоставимо с броя на персонала през
2008 г. (37 624 души).
В съответствие с приетите изходни предпоставки, през 2020 г. в
сравнение с 2012 г. може да се очаква ръст в оборота от 35,0%. Очакваният ръст в добавената стойност за същия период е 34,4%. Съотношението между квалифициран и
неквалифициран персонал се променя
от 5:1 на 6:1, т. е. около 83% от
заетите са в категорията на квалифицирания персонал.
Увеличаването на дела на висококвалифицирания персонал, задържането (намаляването) на числеността
на персонала, увеличаването на индивидуалните разходи за труд създават предпоставки за решаване на
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задълбочаващия се проблем с квалифицираните кадри. Очакванията за
постъпване на достатъчно висококвалифицирани кадри от образователната система и пазара на труда в
машиностроителните предприятия
трудно могат да се реализират.
Системата за професионална квалификация и преквалификация, изградена от машиностроителните предприятия със съдействието на
държавните и образователни институции, се превръща в главен фактор
за решаване на този проблем.
Ключова тенденция при създаването на съвременните машини става
пренасянето на функционалното натоварване на машината от механичните към интелектуалните компо-
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ненти. Компютърът съпровожда целия жизнен цикъл на създаване и експлоатация на техническата система. Все повече се използват информационно-комуникационни технологии на базата на автоматизирано
оборудване за управление на проектирането, подготовката на производството, изготвянето, маркетинга и реализацията на изделията. В
допълнение към това машиностроителното производство следва да
бъде преориентирано към използване на по-ниско материалоемки, пониско енергоемки и по-ниско трудоемки технологии.
Изходът от кризата в европейската икономика ще наложи един променен пазар с нови изисквания за по-

висока конкурентоспособност. Това
налага смяна на модела на икономическо, продуктово и пазарно поведение на предприятията от сектора.
Преходът към иновативен подход в
развитието на предприятията, които желаят да запазят и разширят
пазарното си присъствие на европейския пазар, няма алтернатива. Целта за постигане на висока производителност, която лежи в основата
на този подход, е от съществено
значение не само за икономическите
резултати от дейността на предприятията, но и за решаването на
съществуващите към момента и
задълбочаващи се проблеми, свързани с работната сила.
Тенденциите в машиностроител-
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ния сектор на ЕС и в българския машиностроителен сектор показват,
че в периода до 2020 г. кадровият
дефицит ще се задълбочава както в
неговите количествени, така и в
качествените му измерения. С излизането на българското машиностроене от кризата дефицитът на квалифицирани кадри ще нараства. Изострянето на този проблем в рамките на ЕС, по-широкото отваряне и
либерализиране на пазара на труда в
ЕС, разширяването и облекчаването
на миграционните процеси в ЕС ще
създадат допълнителни условия за
движение на квалифицирана работна
сила към други страни, които предлагат по-добри условия за живот и
работа.
Над половината (51%) от работодателите в България срещат трудности при намирането на персонал
за ключови работни места. Според
изследване на БСК от края на 2012 г.
сред най-дефицитните професии в
България през 2011 и 2012 г. са основни професии в машиностроенето
– инженери, квалифицирани работници, IT специалисти, мениджъри продажби, оператори в производството.
Все по-трудно предприятията от
машиностроенето намират подготвени специалисти за работа с машините със CNC управление. Това се
отнася не за обикновени оператори,
извършващи рутинни операции на
машини със CNC управление, а за специалисти с възможност да работят
с програми, да пренастройват машините, да имат подготовката по-
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бързо да започват да работят с нова
техника. Поради своята трудност
професията не е привлекателна за
младите хора, в резултат на което
почти няма паралелки в професионалните гимназии, които да готвят
кадри – машинни техници за работа
с машини със CNC управление. През
последните две години е закрита
паралелката и в професионалната
гимназия в Габрово, която е сред
водещите в България, закрита е изцяло професионалната гимназия по
механотехника в София, машиностроителните специалности в гимназиите в Пазарджик, Силистра,
Пловдив и др. На редица места работещите на машини със CNC управление са специалисти с висше образование поради това, че няма подготвени кадри със средно образование.
Интересът на младите хора за
реализация в машиностроенето катастрофално намалява и фирмите са
изправени пред опасността да останат въобще без кадри по основните
професии – стругари, шлосери, фрезисти. Освен това ще растат изискванията към тези традиционни
професии. За поемане от предприятията на все по-често появяващи се
поръчки за по-сложни единици или
неголеми серии изделия на тези работници, наред с традиционната им
квалификация, ще бъдат необходими
и специфични знания.
Традиционно дефицитна за машиностроенето е професията "заварчик". Изискванията към нея постоянно нарастват, въвеждат се нови
видове заваряване. Поради срива на

вътрешния пазар на машиностроителна продукция след 2009 г. са намалели значително обемът на произвежданите метални конструкции и,
съответно, търсенето на заварчици
в момента. Самата професия е и
непривлекателна. В недалечна перспектива - още след 2013 г. намирането на квалифицирани заварчици за
работа във фирмите ще става все
по-проблемно.
Конструкторите и технолозите
са сред най-важните и дефицитни
специалисти с висше образование в
предприятията. Освен общата инженерна подготовка, същите трябва
добре да познават както производствата във фирмите, така също в
детайли и тяхната специфика, за да
бъдат в състояние да създават нови,
конкурентни на пазара продукти, да
усвояват бързо и внедряват новите
технологии в производството. Необходима е и допълнителна подготовка в областта на информационните
технологии и знание на чужд език.
Част от предприятията, които
в момента произвеждат крайни изделия и техника за монтаж (а ще се
появят и нови такива в резултат
на преструктуриране или създавани
"на зелено", за да издържат на конкуренцията на международния пазар), ще се насочват към по-широко
внедряване на постиженията на
микроелектрониката в изделия от
областта на мехaтрониката. Такива специалности вече се разкриват
в техническите университети в
София и Габрово и още отсега предприятията трябва да установяват
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контакти с тези висши училища за
привличането на млади инженери за
работа.

Подготовка на
специалисти за бранша
Според изследване на БСК 26% от
работодателите считат за подходяща стратегия за набиране на персонал "назначаването на хора, които
не притежават необходимите умения в момента, но имат потенциал
да се учат и да израстват на работното място". Естествено е, че в
условията на високите технологии
професионалната подготовка на новоназначени без необходимите знания и умения може да бъде само допълнителен начин за осигуряване на
необходимия персонал за определен
брой работни места.
Според цитираното изследване
голяма част от българските работодатели предпочитат "допълнително
обучение и развитие на съществуващия персонал" за работа на новите
работни места или за съществуващите работни места, когато се
променя функционалното съдържание
на труда на работното място и
съответно изискванията към уменията и компетентностите. Интегрираният подход за професионална подготовка на кадри за машиностроенето предполага обединение на усилията на машиностроителните
предприятия, образователни учредения и центрове за професионално
обучение за изпълнение на три взаимосвързани дейности:
l организация на професионалната
подготовка – създаване на система
за координация и управление на формирането на знания, умения и компетенции;
l технология на професионалната
подготовка – създаване на иноваци-
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онна система за непрекъснато професионално обучение;
l маркетинг на професионалната
подготовка – активна реклама и позициониране в общественото пространство на подготовката по машиностроителни професии и работата в машиностроителни предприятия.
Една от възможните организационни форми за практическо реализиране на интегрирания подход са
клъстерите. Основни участници в
подобен клъстер за професионална
подготовка в областта на машиностроенето следва да бъдат:
l водещ (базов) университет (например ТУ в гр. София);
l други университети или техни
функционални подразделения (например катедри, които водят машиностроителни специалности), обединени около водещия университет;
l машиностроителни предприятия;
l средни училища, осъществяващи
професионална подготовка в областта на машиностроенето.

Образователна система и
човешки ресурси
Поради характера на производството постъпващите на работа
в машиностроителните предприятия е наложително още в процеса
на самото обучение да са придобили не само знания, но и определени
практически умения. Преобладаващото мнение на ръководителите на
фирми е, че постъпващите на работа при тях след завършването на
средно или висше училище са все понеподготвени както теоретично,
така и на практика. Намалява ежегодно и броят на желаещите да започнат работа в машиностроителните предприятия. Сериозни проблеми съществуват практически във

всички направления, чрез които се
осигуряват необходимите за машиностроенето кадри и тяхната квалификация.
Интересът към обучението за
придобиване на професионална квалификация, провеждано в ЦПО, професионални гимназии и професионални
колежи е незадоволително. Обучението на работното място е предпочитана форма на професионална подготовка. В редица предприятия, доставили съвременна техника и технологии, има неотложна потребност
от обучение на хората, които ще
работят с тях. Обучението е специализирано и е за конкретното работно място.
Дори и със съществуващите темпове на растеж през следващите
години българското машиностроене
ще осигурява около 35 000 работни
места в икономиката. В крайна
сметка се прави изводът, че задълбоченото анализиране и оценката на
текущото състояние на образователната и професионална подготовка на работната сила в машиностроенето трябва да бъдат последвани
от трайни и стратегически усилия
на държавата, образователните институции (държавни и частни) и
предприятията от машиностроителния сектор за осигуряване на необходимото количество и качество
работна сила в бранша.
Секторният анализ е подготвен по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и
региони" (MyCompetence). Той се осъществява в периода 2009-2013 г. от БСК по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са
Конфедерация на независимите синдикати
в България (КНСБ) и Конфедерация на труда
„Подкрепа“.
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Хенлих гарантира оптимизация на работата
и намаляване на експлоатационните разходи
Надеждността, сигурността и дълготрайността на металорежещите и
металообработващите машини са от изключително значение за всеки производител. Ние от Хенлих разбираме и знаем
това и вече осем години доставяме висококачествени изделия, които българските производители влагат в своите машини, превръщайки ги в конкурентоспособни на световния пазар. Много от нашите клиенти ги използват и за подобряване на съществуващите машини, оптимизиране на работата и намаляване на разходите по експлоатацията.
Кабеловодещите вериги e-chains и
специалните гъвкави кабели chainflex на
германския производител IGUS осигуряват сигурно подвеждане на вашето захранване, данни, комуникация и управление до съответния работен орган.
Предлаганите десетки разновидности
с оглед на радиус на огъване, товароносимост, възможност за отделяне на запълващите кабели или маркучи един от
друг, отваряеми или неотваряеми капаци, възможност за ротационни движения до 3600°, които са съчетани с гаран-
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ция за милиони цикли работа, правят
кабеловодещите вериги един от найтърсените и висококачествени продукти. Съчетаването им с изключително
надеждните и дълготрайни кабели, конструирани специално за работа в кабеловодещи вериги ни позволява да гарантираме удължен екплоатационен живот на съответните машини и съоръжения. В допълнение можем да предложим online 3D конфигуратори, с които
за минути да се намери най-прецизното техническо решение и то да бъде заложено във вашия проект.
Полимерните плъзгащи лагери
Iglidur, линейните направляващи Drylin,
сферичните лагери Igubal и винтовите
модули на IGUS осигуряват дълготрайна и безпроблемна работа с две огромни предимства: не изискват смазване и
не корозират. Предлаганите съчетания
от технически кополимери позволяват
приложения при силна запрашеност, високи обороти, високи температури, излагане на пряка слънчева светлина, изпръскване или работа изцяло под вода,
устойчивост на киселини и основи и

много други. Аналозите на стандартни сачмени лагери, изпълнени от полимерен материал със стъклени или неръждаеми сачми Xiros, разширяват неимоверно областта на приложение на
нашите продукти.
Линейните направляващи, шлицовите валове, СВД и линейните модули
на японския производител THK осигуряват изключително висока точност
и прецизност благодарение на патентованата технология CagedBall, която намалява до 3 пъти триенето в
сравнение с конвенционалните системи. Единствените по рода си дъгообразни направляващи позволяват реализиране на кръгови движения на обработващия инструмент.
Защитните покрития под формата на хармоники, маншони, ролетни
щори или телескопи се изработват
по задание и осигуряват надежно
предпазване на работни органи и
пространства в машините.
Зад всички продукти, които ние предлагме, стои професионален екип, който ще
ви консултира с удоволствие при избора.
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HIWIN Technologies Corporation е синоним
на високо качество в автоматизацията
и линейната техника
HIWIN Technologies Corporation е
основана през 1989 в Taichung,
Taiwan. Абревиатурата HIWIN
произлиза от съкращението HItech и WINner, а именно - победител сред технологиите. През годините корпорацията създава отделни центрове в Москва (Русия),
Токио (Япония), Офенбург (Германия), Халифа (Израел) и на много
други места. В тези центрове в
отделите за научноизследовател-

ска и развойна дейност работят
повече от 300 висококвалифицирани инженери. В HIWNI Corporation
Taiwan към момента има над 3000
служители, разпределени в различни звена. Благодарение на това
HIWIN се превръща в синоним за
производство на висококачествени
изделия в областта на автоматизацията и линейната техника.
Годината 1992-ра се свързва с основаването на филиал на HIWIN в
Чикаго и едновременно със сертифицирането по ISO 9001.
С цел подобряване качеството
и техническите характеристики
на сачмено-винтовите двойки
през 1993 г. HIWIN Co изкупува
немската фирма Holzer (основана
през 1975) водещ производител на
сачмено-винтови двойки, основава
свой филиал в Офенбург (Германия)
и стартира производството им
по европейски стандарт. През
следващите няколко години HIWIN
получава одобрението на GE
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Aircraft Engines за авиационни
технологии - Aircraft Quality
Systems Approval и Aircraft
Particular Procedure Approval.
Сливането с Finest Ballscrew
Company през 1996 дава голям тласък в проектирането и производството на сачмено-винтови двойки.
Благодарение на това през 1997 годинa HIWIN Corporation основава
HIWIN Mikrosystem Corporation и
специализира в производството на
роботизирани модули и системи.
Получава сертификат ISO 14001.
Корпорацията се превръща в първия производител на линейни задвижвания, сертифицирана едновременно по ISO 9001 и ISO14001. Компанията стои стабилно на пазара
и инвестира средства в основаването на филиали в Япония, Швейцария и през 2002 г. в Чехия. Година
по-късно получава сертификат ISO
OHASA 18001.
Като една от най-успешните
компании HIWIN Corporation получава редица престижни награди в
Тайван като например златни

отличия през 2003 г. и 2005 г. от
Министерството на икономиката на Тайван. В периода 2008-2013
получава златни награди в областта на автоматизацията, линейните технологии , както и
energy saving системи. През 2012
HIWIN се превръща в доставчик
№1 в Азия на компоненти за линейна техника и автоматизация.

През 2011 г. в България се основава българо-чешкото дружество
HIWIN България ООД, с мажоритарен собственик HIWIN S.r.o. и съдружник Трейд Майстер ЕООД.
Фирмата се стреми да превръща нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлага-

ните от нас продукти. Освен дистрибуторска дейност на линейна
техника на един от водещите производители в света, HIWIN България предлага и консултации в областта на автоматизацията, инженеринга и машиностроенето.
Системно се провеждат задълбочени обучения в областта на линейната техника и технологии за повишаване квалификацията на персонала. Поддържането на базови
номенклатурни изделия позволява
гъвкаво и своевременно реагиране
според нуждите на клиента. Тясното сътрудничество с нашите партньори в Чехия и Германия позволява бърза доставка на изделия, които не се държат на склад в България. С тях се обсъждат технически решения, както и предстоящи
проекти на български фирми. Като
нова компания фирмата прави и
своите малки крачки по пътя на
инвестиране в активи с оглед на
техническо и технологично обезпечаване на дейността.
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Иновативни инструменти Guehring
за интелигентно производство
Серия метчици PowerTap идеални за всякакви
материали

RT 100 T ALU vario спиралното свредло за
дълбоко пробиване

Независимо дали става дума за
чугун, алуминий или алуминиеви
сплави, неръждаеми стомани или
обикнов ен а стом ан а се рия т а
PowerTap на фирма Гюринг обещава високопроизводителни метчици
за изготвяне на най-разпространените резби в почти всички видове
материали. Най-новата технология на производство гарантира
максимално високо качество и невероятно изгодно съотношение цена-производителност.

Геометрията на режещите ръбове на
спиралното свредло за дълбоко пробиване RT 100 T ALU vario е оптимизирана така, че да прави стружки, които да се отвеждат възможно най-лесно от дълбоките отвори. Идеално за приложение при
алуминиеви и медни материали.

Синхронно регулиращ се
патронник Guehrosync
GuehroSync е синхронизиращ патронник за метчици, който обединява
предимствата на хидравличните и синхронизиращи се патронници и компенсира оптимално отклоненията на машината. С уникалната му конструкция
от дълготрайни метални пружинни и
приглушаващи вибрациите елементи
от полимер радиалните и аксиалните
сили не само се намаляват, но и се успокояват. Натоварването на страничните повърхнини на резбата се редуцира
решаващо, а издръжливостта на инст-

Системата за пробиване HT 800
WP е пригодена за дълбочина на пробиване 1,5xD, 3xD, 5xD, 7xD и 10xD.

HPC фреза - революцията в
технологията на фрезоване
PKD
За ефективната обработка на алуминий Холфелдер-Гюринг предлага новата HPC фреза. Нейните изключителни технически детайли като елементи за отвеждане на стружките,
радиално изтичане на охлаждащата
течност и режещи ръбове от PKD с
възможност за 10-кратно заточване
осигуряват голяма производителност
и енергийна ефективност при ниски
инвестиционни разходи. Продължителността на обработката се скъсява значително благодарение на голямата скорост на рязане.

Високопроизводителна
фреза RF 100 A специалистът за алуминий и
алуминиеви сплави
RF 100 A притежава екстремно
гладка повърхност благодарение на
новия метод на Гюринг за нанополиране. Това прави възможно до 25%
по-бързо подаване - при същевременно подобрена издръжливост. Новосъздаденото кръстообразно чел-

румента и стабилността на процеса се
увеличават значително. GuehroSync е
пригоден както за работа с охлаждане,
така и за MMS-обработка, предлагайки техника от най-висок клас на обичайни за пазара цени.

Система за пробиване HT
800 WP

но заточване позволява различни
видове фрезоване при почти константно подаване. Иновативният
кръгъл профил на канала в комбинация с неравномерната стъпка на
спиралата от 39°/40°/41° позволява оптималн о от в е ж дан е н а
стружките при едновременен ход
без вибрации.
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Комплексната система за пробиване със сменяеми пластини осигурява максимално прецизни отвори
с диаметър от 11,00 до 40,00 мм в
различни материали. Геометрията
и повърхността на сменяемите
пластини са перфектно съгласувани със съответната област на приложение. Така те постигат оптимални резултати - независимо дали в обикновена стомана, неръждаема стомана, чугун или алуминий.

Високопроизводителни
CFK фрези за обработка на
композитни материали
В изследователския си център за
композитни материали фирма Гюринг
разработи фреза с нов вид разположение
на режещите ръбове. При нея два режещи ръба са под ъгъл на завъртане 25°
един спрямо друг. Фрезата на Гюринг
разполага с познатите от твърдосплавните фрези и райберите неравномерно деление (различни ъгли) на режещите ръбове по периметъра. Това
предотвратява преждевременната
склонност към разслояване. Дори при
нестабилно затягане CFK фрезата работи изключително спокойно. Резултатът е обработка без разслояване и поголяма издръжливост на инструмента.

www.guehring-bg.net
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EMO Hannover демонстрира
производствени технологии от бъдещето
П

од мотото „Интелигентност в
производството“ между 16 и 21 септември 2013 г. се проведе поредното издание на търговското изложение за металообработващата промишленост EMO в Хановер. На изложението бяха представени интелигентни технологии и решения за повишаване на производителността и
оптимизиране използването на ресурсите. Акцентът бе поставен
върху иновациите, които автоматизират, опростяват и увеличават
ефективността на работните процеси.
Обща тенденция при металообработващите машини и технологии,
която се открои на изложението в
Хановер, бе стремежът на производителите да обръщат все по-голямо
внимание на опростяването на операторския контрол. Подобно на смартфоните, множество системи за
машинно управление вече разполагат
със сензорен екран. В съчетание с
цялостния обновен дизайн на оборудването, това спомага за постигането на все по-атрактивен външен вид.
Развитието на друга тенденция в
технологичните решения е мотивирана от разширяващите се промишлени сектори като авиоиндустрията. Те се нуждаят от нови специални инструменти, машини и стратегии за обработка на сплавите,
съдържащи никел и титан – титаниеви алуминиди или композитни
материали с въглеродни влакна например. Ефективното обработване
на елементи с големи размери също
изисква подходящо оборудване.
С цел да се подобри ефективността на процесите, нови производствени технологии като 3D принтирането интензивно се интегрират в
текущите производствени операции.
Tака спектърът от структури, които могат да се произвеждат, значително се разширява. Когато става
въпрос за съобразяване с изискванията за качество обаче, все още има
редица пречки пред такива процеси.
За да стане конвенционалната машинна обработка по-ефективна,
съответното оборудване целенасочено се модифицира. Подобен пример е
използването на композитни материали с въглеродни влакна в структурни компоненти на машините или
като части от инструментите. Благодарение на по-малкото им тегло, по-
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добрата им способност за поглъщане на машинните вибрации и по-високата им якост, се подобрява производителността на оборудването, в
което са интегрирани, както и на
производствените процеси.
Много от производителите, представени на ЕМО Хановер 2013, разширяват обхвата на услугите си,
като се включват и в проектирането на процесите. Концепцията за
„мултиплициране“ на дейността обхваща не само доставките на инструменти и управлението на наличностите и резервните части, но и
специфичен анализ на разходите по
компоненти. Процесът щателно се
анализира и проектира, така че да
се осигури най-ниска възможна цена
на компонентите.

Българското участие на
ЕМО Хановер
В тазгодишното изложение се
включиха три български фирми –
РАИС, ВСК Кентавър и ЗММ България.
"РАИС показа на ЕМО Хановер найнови модели високоефективни машини - двушпинделен струг и 5-осен
обработващ център. Стругът Т 252
2S е оборудван с два шпиндела и с
две револверни глави с фрезови вретена. На едната револверна глава
може да се постави ос Y. Предимството на нашата машина пред
подобни машини на други производители е, че двата шпиндела са от
един и същи типоразмер. Обикновено производителите поставят основния шпиндел да бъде с по-голям
размер, а вторият – с по-малък. При
нас двата са напълно идентични по
мощност и габарити. Това дава подобри технологични възможности на
машината. Освен това двата шпиндела са с С ос. Двете револверни
глави са с по 12 броя инструменти,
което позволява на машината да се
поставят 24 броя инструменти.
Фрезовата машина VMC 350 представлява 5-осен обработващ
център, снабден с бърз инструментален магазин. Времето за смяна на
инструмента е 1,6 сек. Машината е
конструирана с оглед удобството
при работа. Операторът се намира
в близост до детайла, което улеснява извършването на настройки. Сред
технологичните възможности на
машината са високите обороти на
шпиндела. Машината се предлага с
15-20 хиляди оборота на вретеното.

Петата ос може да се движи плюсминус 120 градуса, което дава
възможност от всички страни детайлът да бъде достигнат от режещите инструменти.
Предприятието ни има претенциите да произвежда продукция на световно ниво и участваме на изложението, за да покажем нашето ниво и
да намерим нови европейски партньори", коментираха от фирма РАИС.
ВСК Кентавър – ИЗ Динамика участва на изложението за четвърта
поредна година. Дряновският завод
представи разширената си гама
патронници HSK и фрези с механично закрепени пластини. "Компанията
наблегна върху възможностите за
изпълнение на специални детайли по
специфични изисквания на клиента
предвид високотехнологичните машини и съоръжения, с които разполага. По този начин фирмата очаква да
развие своя потенциал като доставчик на нестандартни продукти и
компоненти, намиращи приложение в
производствените процеси, за да
бъде в крак с нарастващата тенденция за тяхното приложение", коментираха от компанията.
Фирмата е основен партньор в
производството на някои от найважните глобални доставчици на
прецизни инструменти, инструментални и машиностроителни компоненти. Над 90% от продукцията на
заводите на ВСК Кентавър е експортно ориентирана и се изнася в страните от Европа и САЩ.
Третият български изложител ЗММ България Холдинг, е специализиран в проучване, конструиране, производство и доставка на металорежещи машини – широка гама от универсални стругове и комплектация за
тях, както и стругове с ЦПУ. В дейността на холдинга са включени още
конструиране и производство на агрегатни и специализирани машини и
комплектни доставки за технологичните процеси; производство на колонни пробивни машини, лентоотрезни
машини; едрогабаритни чугунени
отливки за металорежещи и металообработващи машини; производство
на призматично корпусни и ротационно симетрични детайли и възли,
зъбни колела и резервни части за металорежещи машини. В състава на
холдинга влизат ЗММ - Сливен, ЗММ
Нова Загора, Машстрой - Троян, Леярмаш София и Елпром - ЗЕМ София.
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FANUC обявява пряката
продажба на робомашини
в Европа
Компанията предлага конкурентни цени, както и инсталиране
и последваща поддръжка
От началото на 2014 г. FANUC обявява пряката
продажба, без търговски посредници, на най-новите серии робомашини в Европа. Носещи най-високите постижения на съвременните технологии, робомашините предоставят на клиентите си възможности за високоефективни, иновативни приложения. Енергоемкостта на всички модели е оптимизирана и гарантира икономии. Надеждността на автоматизацията с роботи се гарантира от общата платформа FANUC.
Рободрил - вертикален обработващ център с конус 30 - "малкото чудо" в класа си. Широко се използва в Швейцария в производството на часовници.
Оборудвана с високомоментен шпиндел и ВВТ30 държач, машината снема 240 сс/min (S50C, S1660 min-1,
F2000 mm/min) и навлиза в производството на глави за двигатели (Тойота, Даймлер). С помощта на
въздушно турбинен шпиндел (до 75 000 min-1), Рободрил обработва с лекота материали с карбонови влакна и твърди повърхности (HRC62), реализирайки значителна икономия на време и енергия.

Робокът - нишковоерозийна машина с висок
клас на точност и огледална обработвана повърхност (Ra 0,1 micrometer). Машината обра-
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ботва всякакви проводими материали със съпротивление К О м / 10 мм. С опцията си за обработка на PCD (поликристални диаманти) тя
заема 90% от пазара за производство на PCD
инструменти в Европа.

Робошот - шприц за полимерни материали.
Уникалното управление и визуализиране на всички технологични параметри я прави незаменима
при детайли, обработвани с висок клас на точност в електрониката и оптиката. Пълното отсъствие на масла й осигурява приложение в медицинската техника. Сред другите приложения
са: оптически и отражателни компоненти в LED
техниката, изработка на контактни лещи.
FANUC България ще предложи не само най-добри
цени, но и инсталиране и поддръжка в гаранционния и извънгаранционен срок. FANUC обезпечава части за срок от 25 години след пускане на машината
в експлоатация. Компанията гарантира цялостно
обслужване и специалисти, говорещи Вашия език.
Ще се радваме да отговорим на всички ваши
въпроси.

www.fanuc.eu
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Howden Франция намалява
времето за проектиране на
промишлени вентилатори с 40%
Howden Франция произвежда центробежни и аксиални вентилатори,
както и вентилаторни тръби. Продуктите на фирмата намират приложение в нефтохимическата, минната, циментовата индустрии, в
производството на стомана, както
и във вентилационните системи за
мини и тунели.
Всички промишлени вентилатори
на Howden се изработват по поръчка. Специалистите на фирмата отговарят за проектирането, производството, контрола на качеството и
монтажа на съответната система.
Вентилаторите се проектират на
базата на покана за участие в търг.
"Голяма част от дейността по
проектирането на една машина се
извършва в конструкторския ни отдел, така че бяхме силно мотивирани да намалим времето за проектиране", споделя Техническият директор Лоран Тисеран.
През 2006 г. групата Howden избира Autodesk Inventor за стандартн 3D
CAD софтуер за всички свои дъщерни
дружества. Днес в конструкторските отдели ежедневно се използват
три софтуерни решения на Autodesk:
Inventor, Vault и Simulation. След внедряването на тези решения в своя
процес, Howden Франция намалява
времето за завършване на проектната фаза с до 40%, като наред с това
усъвършенства дизайна и функционалността на своите продукти.
В процеса на работа компанията
разбира, че управлението на файлове,
сглобки и множество варианти на
проектите не е лесно. "Да проектираш с още няколко души до теб, без
да имаш софтуер за управление на
данните, става трудно. За да работим по-гладко и безпроблемно и да
споделяме файлове между различни
потребители, през 2008 г. въведохме
интегрирана версия на Vault - един чудесен инструмент, който елиминира
конфликтите и ни предоставя централизирана база данни. Това показва
взаимодействието и оперативната
съвместимост, които съществуват
между различните програми на
Autodesk. В днешно време е трудно да
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си представим да работим с Inventor
без Vault." обяснява г-н. Тисеран.
С помощта на Inventor, само за
минути, търговските представители могат да създават проектен план,
показващ всички важни размери така, че клиентът да добие представа
за машината и нейното разположение. Лесно се създава и цялостна техническа документация, която се използва за следпродажбена поддръжка
и обслужване на машината.

Autodesk Simulation най-новият член на
семейството на
Autodesk
Софтуерът
за
симулации
Simulation Mechanical служи за изчисляване на натоварвания посредством метода на крайните елементи
и е напълно съвместим с Inventor.
Софтуерът симулира вентилаторите според нивото на натоварване,
като отчита износването на материала и пластичната деформация и
оптимизира дебелината и теглото
на продукта. Този последен важен
критерий е ключов за производството и има съществено влияние върху
експлоатационните качества на продукта. "Чрез оптимизиране на теглото намаляваме инерцията. Това води
до по-висока производителност. Освен това, можем да намалим необходимата мощност на двигателя. Пониската мощност означава по-ниски
експлоатационни разходи. Когато
става дума за двигател от няколко
мегавата, спестяването на десетки
или стотици киловати е от съществено значение за нашия клиент.

Преди работихме с друга компания от нашата група за извършване на изчисления и симулации посредством анализ по метода на крайните елементи. Днес вече имаме
свой собствен екип и използваме
Simulation Mechanical веднъж или
два пъти седмично."

Autodesk Vault позволява
стандартизация на
компонентите
Г-н. Тисеран обобщава: "Целта ни
беше да намалим срока за изпълнение. Намалихме времето за завършване на етап проектиране с 35-40%.
От общия сбор, на Vault се падат 10
-12 процента, а останалото се дължи на автоматизацията на базата
на Inventor. Това са данните за, сравнени с времето за изпълнение, когато работехме в 2D. Например,
Autodesk Inventor ни изведе бързо и
автоматично инерцията и масите
на роторите и това само по себе си
е значителна икономия на време."
Техническият директор очаква
значително подобрение на дигиталните модели чрез съвместна работа
с френски интегратор и планира преминаване към Vault Collaboration, което ще улесни и оптимизира управлението на жизнения цикъл и обмяната на информация между обслужващите екипи.

Официален дистрибутор
на Autodesk за България
02 460 50 73, www.bmg.bg
Изображенията са собственост на Howden France
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Българските производители
продължават
да разработват и пускат
на пазара нови изделия
инж. Илия Келешев,
председател на браншова камара
по машиностроене

Инж. Келешев, какво е актуалното състояние и каква
беше 2013-та година за българските производители на
металорежещи и металообработващи машини?
В годините на прехода и в резултат на икономическата криза основни фирми, даващи в миналото облика на производството на металорежещите и металообработващите
машини, бяха ликвидирани – Берое Ст. Загора, ЗММ - София, Машстрой
- Троян и други; символично спрямо
някогашното, въпреки растежа през
2013 г., е производството на ЗММ Металик - Пазарджик; преди година
затвори врати ЗГГМ - Перник.
Ликвидацията на водещи фирми
едва ли е в резултат само на отпадане на традиционните до 1989 г.
пазари и промените в икономическата обстановка. Производството,
особено на съвременни металообработващи машини, е сложно, изисква
ангажирането на добри специалисти
и квалифицирани работници, непрекъснато усъвършенстване на изделията и усвояване производството на
нови съобразно търсенето на пазара, компетентни и най-вече заинтересовани за развитието на фирмите собственици и ръководители. За
постигането на успехи е необходимо време, трябва да се инвестира
непрекъснато. За разлика от други
производства, при които в годините фирмите поддоставчици преустановиха дейността си и сега про-
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изводителите на крайни изделия внасят почти всичко от чужбина, в сектора продължават да работят и
фирми поддоставчици – ЗММ - Нова
Загора за производство на оси, валове и зъбни колела, ВСК Кентавър,
ЗММ - Велинград - за шпиндели, ЗММ
- Златоград - ножодържачи, Леярмаш
- София и Булхим - Сливен - отливки
за металорежещи машини и други.
Въпреки срива, спрямо 1989 г., производството на металорежещи машини у нас продължава да се развива,
създадоха се нови фирми, усвояват се
нови усъвършенствани изделия. Изминалата 2013 г. бе сравнително добра
за производителите на машини. Обемите на производство са съпоставими с тези за 2012 г., увеличава се
износът. Поддържането на конкурентно ниво на българските машини на
международния пазар е изключително
тежка задача, тъй като натискът на
пазара на такава продукция е огромен.
Практически над 90-95% от произвежданите машини у нас се реализират в други страни. Български металорежещи машини се изнасят в страни от всички континенти. Най-широк
в това отношение е пазарът на фирма ЗММ - Сливен, изнасяща машини в
54 страни.
Какви са най-големите постижения на компаниите в бранша за този период?
Безпорни за годината са резултатите, постигнати от ЗММ - Сливен,
РАИС - Пазарджик. На практика в

момента ЗММ - Сливен е най-големият производител на универсални
стругове и стругове със CNC управление за страните от Югоизточна
Европа. Производството на фирмата по брой произведени машини и
брой на заетите е съпоставимо с
това до 1989 г. По номенклатура –
вид и сложност на машините – сегашното производство е несравнимо с производството преди. ЗММ Сливен е от малкото фирми със сравнително затворен в рамките на
Холдинг ЗММ - България цикъл на
производство – отливки, оси, валове, зъбни колела, което допринася за
развитието. Непрекъснато развитие в годините има РАИС - Пазарджик. Започнала дейността си от
нулата, в момента фирмата е единствен в страната производител на
вертикални обработващи центри, а
преди по-малко от година пусна на
пазара 5-осен център с двушпинделен
струг. Номенклатурата на производство се разраства ежегодно, непрекъснато се разработват и пускат на пазара нови машини, конкурен-
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тни по цени и качество на тези,
предлагани на международния пазар.
РАИС ежегодно увеличава възможностите си за производство, реализирайки успешни проекти за доставка
на нова съвременна техника и внедряване на иновативни разработки по
процедурите на ОП "Конкурентоспособност". Машините се приемат
добре както на вътрешния, така и
на международния пазар. Успешно работят Арсенал - Казанлък, специализиран в производството на фрезови
машини - универсални и с ЦПУ, на
пробивни машини; ЗММ - Враца, произвеждаща стругове; оцеля от някогашната фирма Унитех - Троян производството на щос машини; работи макар и в трудна обстановка
ЗШМ - Асеновград, произвеждаща
шлайф машини; Милко - Асеновград,
други. С добро качество се налагат
на пазара рециклирани машини на
Лазатек - София, Полимета-С - София,
др. През годините силно се разви
започналата дейността си от „0„ в
началото на прехода фирма Петров
П. М. - София. Сега в нея работят над
150 човека, произвеждащи над 80%
от направляващите за металорежещи машини, произвеждани в Европа.
Успешно в страната се развива производството на инстументи - Цератицит България - Габрово, ВСК Кентавър - ИЗ Динамика - Дряново.
В условията на силна конкуренция
на водещи фирми, осъществяват
дейността си и производителите на
отрезни машини – Силома - Силистра, ЕМИ - Силистра, ЗММ - Нова Загора.
На равнища значително по-ниски
от тези преди кризата е производството на преси. Причина – рязкото
свиване на инвестициите в предприятията от другите сектори, използващи преси. Производителят Вапцаров - Плевен успява да задържи през
2013 г. нивото на производство от
предишната 2012 г.
Голямото постижение на фирмите
от подсектора за изтеклата 2013 г.
е обстоятелството, че в условията
на продължаваща криза и непрекъснато увеличаващ се конкурентен натиск на международния пазар, българските производители успяват да не
намаляват производството, да инвестират, да разработват и пускат на
пазара нови изделия.
Какъв е ръстът в производството на металорежещи и
металообработващи машини
у нас на годишна база?
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Машиностроителното производство, в т. ч. това на машини изпадна в остра криза през 2009 г. - срив
в областта на износа, а през 2010 г.
- срив на продажбите на вътрешния
пазар. Сривът в износа през кризисната 2009 г. за производителите на
машини е над 40%. През 2010 г. спрямо 2009 г. растежът на износа вече
е висок – над 30%, но в същото време - през 2010 г. сривът на продажбите на вътрешния пазар е още поголям - над 48%. През 2010-2012 г.
спира производството голям производител на машини Машстрой - Троян, през 2012-2013г. – ЗГГМ - Перник.
Въпреки намаляване броя на фирмите, произвеждащи машини, производството и оборотът бележат растеж през периода 2010-2013 г. до
15% в отделни години.
Конкурентни ли са българските производители на металорежещи и металообработващи машини на световните?
Особено в областта на производството на прецизни, високопроизводителни машини със CNC управление
е нереалистично да се сравняват по
качество и възможности не само
произвежданите у нас, но и в редица
други страни машини, с тези на водещите няколко световни фирми –
японски, германски и т. н. Това са
фирми с традиции в производството и огромен потенциал за развой,
елементна база, възможности, пазар.
Ако в миналото България и редица
други страни развиваха и собствено
производство на електронното управление, вграждано в машините, то
от години световният пазар е зает
от няколко безспорно водещи в това
отношение страни. Останалите
производители на машини го доставят и вграждат в тях. Възможни са
по-скоро сравненията – конкурентни
ли са българските производители на
машини за определени видове и класове по цени и качество. Измерител
е пазарът. В своята гама ЗММ - Сливен е сред водещите в това производство, но удържането и разширяването на пазарите е неимоверно
трудно. В производството на стругове съществуват дългогодишен
опит и традиции в машиностроенето на редица страни, а пазарът е
изкривен и от голямото предлагане
на машини втора ръка от ликвидирани по време на кризата заводи. На
пазара и у нас, и в чужбина добре се
приемат машините на РАИС - Пазарджик. Основните компоненти, вграж-

дани в тях, се доставят от водещи
световни фирми, поради което новите им разработки, особено като
цени при съпоставимо качество, са
предпочитани в редица случаи от
потребителите на този вид машини. На добро ниво са фрезмашините
на Арсенал - Казанлък. Сред производството на водещите фирми в света се нареждат инструментите на
Цератицит България - Габрово, ВСК
Кентавър - ИЗ Динамика - Дряново.
Фирмата в Габрово е филиал на световен гигант в тази област, а фирмата в Дряново работи активно за
водеща фирма от САЩ.
Какви са основните предизвикателства, пред които се
изправят българските производители през 2014 г.?
Усъвършенстване на произвежданите и ускоряване дейността по
разработването на нови машини.
Разширяване на пазарите. Задачата
е изключително трудна, тъй като е
свързана и с инвестиции, и с кадри.
Няма достатъчно подготвени специалисти и особено квалифицирани изпълнителски кадри. Поради продължаващата криза, броят на заетите в
сектора като цяло се запазва, но
фирмите, които тръгнат да назначават нови работници изпитват
много сериозни затруднения. Няма
желаещи специалисти за работа с
машини със CNC управление, борвергисти, стругари, фрезисти. Надежда
за производителите е дългоочакваното излизане на европейската икономика от кризата, увеличаване
търсенето на машини, по-нататъшно разширяване на пазарите за други страни. Предпоставка за бъдещо
развитие е стремежът на ръководствата на болшинството фирми да
инвестират в доставката на найсъвременна техника. Особено активни до този момент в разработването на проекти с европейско финансиране са РАИС - Пазарджик, ВСК
Кентавър-ИЗ Динамика - Дряново,
ЗММ - Сливен, Милко - Асеновград,
ЗММ - Нова Загора.
Добра перспектива за българските производители на машини през
2014 г., в т. ч. и занапред би била
кооперацията им с водещи фирми от
чужбина. Дали очакваният растеж
ще бъде желан или реален през настоящата 2014 г. е все още трудно да
се каже, въпреки че годината започна, тъй като прогнозите за растеж
през последните години често се
променят.
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Производството ни следва
съвременните изисквания
за енергийна ефективност
в индустрията
Интервю с Николай Николов,
управител на фирма Гама
Нови Мотори
Уважаеми г-н Николов, бихте ли представили
дейността на фирма Гама Нови Мотори?
Гама Нови Мотори е търговско дружество със 100%
частен капитал. Фирмата е разположена в промишлената зона на гр. Сливен на производствена площ от
2000 кв. м. Дружеството основно се занимава с производството на високомоментни постояннотокови електродвигатели за главни движения на металорежещи
машини и постояннотокови серводвигатели, както и
управления за тях. Фирмата произвежда и постояннотокови тахогенератори, които служат като датчици
за измерване на скоростта на въртене на електродвигателите в системите на електрозадвижванията.
В производствения процес се използват машини с ЦПУ
и технологична екипировка, позволяващи производство
на изделия с изключително високо качество. Контролът
в процеса на производство е постоянен, като се започне от доставката на материалите и се достигне до
проверката на готовите изделия. Гордост на фирмата
са и висококвалифицираните специалисти, които реагират адекватно на бързо променящите се условия на
пазара.
Какво включва произвежданата гама мотори
и къде намира приложение?
Произвежданите в Гама Нови Мотори постояннотокови електродвигатели намират приложение в редица
области. Така например, постояннотокови електродвигатели от серията МР132 и МР160 се използват за
главното движение на металорежещи машини (стругове, фрези, обработващи центри); за задвижване на екструдери при производството на пластмаси; за задвижване в хранително-вкусовата промишленост; за технологични линии за производство на профилни тръби; за
всякакви други електрозадвижвания, които изискват изменение на скоростта на въртене в широк диапазон и
мощност до 55 kW.
Постояннотоковите електродвигатели от серията
МТА се използват за подавателните движения на металорежещи машини и други изпълнителни механизми.
Постояннотокови електродвигатели от сериите PI,
PC и 3PI могат да се използват за всякакви електрозадвижвания, изискващи променлива честота на въртене,
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но когато необходимата мощност не е голяма (под 1
kW). Намират приложение включително и в железопътния транспорт за задвижване на бариерни механизми, за газорезни машини с ЦПУ, както и на соларни
системи, разположени на покривите на жилищни сгради; също за електрозадвижвания във хранително-вкусовата промишленост; за рекламни пана; за малки дървовобработващи машини и др.
Друга съществена част от дейността на дружеството е разработването на съвременни променливотокови електрозадвижвания, комплектовани с безчеткови високомоментни електродвигатели, които в последно време се налагат като едно авангардно решение в областта на електрозадвижванията, което напълно отговаря
на съвременните изисквания за енергийна ефективност
в индустрията.
На кои пазари се реализирате в момента и
планирате ли навлизането и на други?
Гама Нови Мотори основно реализира своята продукция както на вътрешния пазар така и в страни като
Русия, Украйна, Беларус, Турция, Гърция, Франция, Германия и др.
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Универсална кръглошлифовъчна
машина STUDER S33
Най-доброто решение на Вашите индивидуални изисквания
По-нататъшното развитие на доказалата се на пазара Кръглошлифовъчна машина S33 предлага на производителите на инструментална екипировка, поддоставчиците, и на транспортния отрасъл важни предимства: С едно захващане могат да бъдат шлифовани още повече елементи от геометрията на детайлите! Новата
шлифовъчна глава с три шлифовъчни диска дава възможност детайлите да бъдат обработвани на една установка и още по-бързо - това означава пълна обработка
от най-висока класа!
В допълнение към добре познатата шлифовъчна
глава, която се използва под ъгли от 0° и 30°, новата универсална глава може да бъде оборудвана допълнително с два
шпиндела за външно и един шпиндел за вътрешно шлифоване.
И двата външношлифовъчни
диска с размери ∅ 500 x 63 mm
(80/110mm Form 5) са позиционирани вдясно. Универсалната
глава може да се завърта ръчно през 2,5° или се доставя с автоматична ос В с хиртов съединител със стъпка през 1°. За
вътрешно шлифоване се използват предимно високочестотни шпиндели.
Интелигентната конструкция на Studer S33
позволява постигане на до 1/3 по-голяма дължина на

шлифоване спрямо конкурентните продукти. Във
връзка с разположението на шлифовъчните дискове
вдясно, винаги следва да се има предвид редуцирането на ефективната дължина на шлифоване при работа с по-малко от 30°.
Актуалната конфигурация на Studer S33 включва система за ЦПУ и интегриран компютър. Така става възможно приложението на новия WIN-потребителски интерфейс на
Studer. По този начин модулите на програмния
софтуер Studer-GRIND,
който програмира технологии за шлифоване, са
инсталирани директно в
Управлението.

Ключови характеристики на Studer
S33 са:
•Уникално разположение на моторните шпиндели.
•Изключително лесна пренастройка от шлифоване между центри към шлифоване в патронник.
•Въртяща маса на машината.
•Възможност за ос С за профилно шлифоване и шлифоване на резби.
•Машинна основа от GRANITAN.
•Голям избор от опции и принадлежности.

Представител на

за България
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Hydra-Cell® помпи за охлаждащи течности
за металообработващи машини
Hydra-Cell® са херметични (без уплътнителни елементи) помпи с дълъг
живот, висока надеждност, максимална степен на управляемост и ниски експлоатационни разходи през целия жизнен цикъл. Те представляват
високонадеждни помпи за ефективно,
контролирано доставяне на охлаждащи течности под високо налягане при
високоскоростни металообработващи процеси като например:
•чисти масла;
•флуиди, представляващи смес на
вода със синтетични и полусинтетични масла;
•емулсионни смазочни течности;
•охлаждащи течности, съдържащи частици и абразиви.

Доставяне на
охлаждаща течност
под високо налягане
Металообработка
Методът на доставяне на охлаждаща течност под високо налягане
подобрява ефикасността на метало-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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обработката, давайки възможност
за по-високи скорости и захранване
на машината с материали. Той позволява по-лесното образуване на
стружките и тяхното отстраняване от зоната на рязане по-ефективно. По-добрите резултати при охлаждане увеличават живота на инструментите и позволяват допуските да се поддържат по-лесно.
Шлифоване
Методът на доставяне на охлаждаща течност под високо налягане
при шлифоването предпазва шлифовъчните дискове от натоварване, освобождава матрицата на абразивните частици и подобрява повърхностния гланц, като по този начин се
редуцира необходимостта от времеотнемащото почистване на диска.

Предимства
Hydra-Cell ® херметичните помпи с принудително изместване са
идеални за изпомпване на охлажда-

ща течност към металообразботващите инструменти под високо
налягане. Винтовите, центробежните, зъбните и многобуталните
помпи не могат да се сравнят със
здравата конструкция, контрола
на скоростта на потока, енергийната ефективност и гъвкавостта
на помпите Hydra-Cell® за приложения, използващи металообработващи машини.
Вердер България доставя надежни помпи. Повечето от тях са
без уплътнения и осигуряват
100% работа без течове. Специфичните изисквания за ATEX, или
осигуряване на хигиенична работа са също част от продуктовата програма на Вердер. Убедени
сме, че нашите специалисти ще
Ви окажат висококачествена подкрепа, отговоряща на Вашите
нужди. Целта ни е да предоставим практични, осъществими,
разходоспестящи решения.
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Dynamic Precision от HEIDENHAIN:
Пресечна точка между точност
и бързина в металообработването
Ðåøåíèå îò HEIDENHAIN çà âèñîêà ïðîèçâîäèòåëíîñò ïðè ïðåöèçíàòà îáðàáîòêà íà äåòàéëè
С Dynamic Precision HEIDENHAIN
разкрива пълния потенциал на високоточните металообработващи
машини. Наборът от функции за
цифрово програмно управление позволява компенсиране на динамичните отклонения на машините и гарантира, че се произвеждат детайли с висока прецизност по отношение на контура и повърхностите,
като същевременно се поддържат
високи темпове на обработка.
Dynamic Precision за TNC програмни управления е пакет от допълнителни възможности, които
идеално се допълват взаимно и подобряват динамичната прецизност
на металообработващите машини.
Решението от HEIDENHAIN ускорява високоточната металообработка и увеличава производителността, като пести време, разходи и ненужен скрап, получен в следствие на
вибрации и динамични отклонения.

Динамичните
отклонения са причина
за влошена ефективност
Динамичните отклонения са преходни отклонения, свързани с позицията/ ъгъла на обработка или вибрациите, възникнали в централната точка на металообработващата машина. Тези отклонения се увеличават с ускоряването на изпълнението на ЦПУ програмата. Контролът на задвижването обикновено
не може да ги компенсира напълно.
Това води до разсъгласуване в следящата система и разминаване между номиналната и реалната позиция на подаващите оси. Грешката
при следене е мярка за качеството
на обратна връзка на контролера,
т.е. колко добре се проследява номиналния контур. Динамичните отклонения се изменят в течение на
жизнения цикъл на оборудването,
тъй като силите на триене в нап-
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равляващите се променят, например в резултат на износване. Тези
отклонения често прогресивно се
увеличават при машини, върху чиито работен плот системно се захващат тежки детайли.

Как възникват
динамичните
отклонения?
Динамичните отклонения са директно следствие от машинните
операции. Обработващите сили,
т.е. големите движещи сили и въртящите моменти за кратко деформират частите на машината. Тя
непрекъснато се ускорява и след това се забавя отново. Поради инерцията номиналните и реалните позиции на машинните инструменти
спират да съвпадат. Дори и самото задвижване не е напълно стабилно и устойчиво на тези ефекти. Благодарение на еластичността на
компонентите (макар и минимална), възникват вибрации. С цел да се
постигне промяна на посоката при
изработката на сложни контури,
машинните оси трябва да бъдат
спряни и ускорени наново. Колкото
по-бързо се случва това, толкова поголям е кинематичният импулс.
Той изразява продължителността
на дадена промяна в ускорението.
По-високите му стойности водят
и до по-интензивни вибрации. Като
резултат възникват динамични
отклонения. Досега те можеха да
бъдат предотвратени единствено
чрез по-ниски скорости на подаване. С Dynamic Precision този проблем може да бъде решен още на ниво програмно управление.

За какво се използва
Dynamic Precision?

металообработващите машини.
Dynamic Precision е особено подходящ за операции с високи скорости
на подаване и големи ускорения. Той
позволява на операторите да се възползват от пълния потенциал на
оборудването. Тестовете показват, че прецизността на обработката може да бъде подобрена, дори
и кинематичният импулс да нарасне с коефициент 2. Същевременно
цикълът на обработка може да се
съкрати с до 15%.

Как работи Dynamic
Precision?
Наборът от контролни функции
на HEIDENHAIN компенсира отклоненията, гаси вибрациите и регулира машинните параметри в зависимост от моментната позиция,
инерция и скорост, без да се променя механиката на машината.
Dynamic Precision осигурява максимална прецизност според моментното движение и натоварване.

Наборът от специализирани допълнителни функции за ЦПУ намалява динамичните отклонения при
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CAD/CAM

Тенденции в развитието
на CAD/CAM системите
П

рез последните няколко десетилетия CAD/CAM системите достигнаха изключително високо ниво на
развитие и приложение предимно въз
основа на развитието на компютърната техника, приложните математически направления и информационни технологии. От първото поколение инженерен софтуер, познат като
„електронно чертане“, те прераснаха в изцяло интегрирани конструкторски, производствени и инженерни системи с богата функционалност. Използването им при проектирането на изделия и съпътстващите ги технологични процеси доведе
да повишаване качеството на произвежданата продукция, съкращаване
сроковете от идеята до реализация
на продукта, гъвкавост при промените на пазара и изискванията на
потребителите.
Производителността и възможностите на САD/САМ системите непрекъснато се увеличават. Днес те
предлагат силно развит интерактивен графичен диалог между системата и потребителя, разширена кинематична симулация и възможности
за интегриране на актуални стандарти и добри индустриални практики.
Разработчиците се стремят към
постигането на по-интерактивно
представяне на проектите с цел
максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експлоатационни условия. С мощните инструменти за симулация на процесите
оценката на технологичността и
усъвършенстването на детайлите
са възможни още в най-ранния етап
на процеса на проектиране. Всички
тези новости дават на потребителите най-краткия път до производството на конкурентни продукти с
висока добавена стойност.
Идеята за интелигентност в производството обхваща и иновациите
в областта на CAD/CAM системите. Стремежът към улеснено управление е особено изявен и има за цел
все повече инженери, а не само експерти, да могат да работят с про-
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дуктите. Като тенденция се очертава и максималната независимост на
софтуера от хардуера. Съвременните САD/САМ системи могат да се
инсталират на различни хардуерни
платформи, работещи под съответната операционна система и притежаващи изискваните минимални ресурси. По този начин нараства децентрализацията на работните места.
Забелязва се и повишен интерес към
мобилните приложения и ползването
на облачен модел. Някои от софтуерните доставчици вече предлагат на
своите клиенти комплексно портфолио от облачни услуги, които са част
от абонаментните програми и услуги по поддръжката на закупените
лицензи. По този начин потребителите могат лесно да се възползват
от софтуера, когато е необходимо,
и да заплащат само за действителното време на използване. Специалистите прогнозират, че през тази
година повече компании ще преодолеят несигурността си относно облачните приложения и ще се възползват от техните предимства.
Интегрирането на новите технологии със съвременните CAD/CAM
системи позволява материализирането на проектантската идея във
физически прототип на най-ранен
етап от развитието на новото изделие. Изработването на прототипи, които се тестват по различни
показатели с оглед удовлетворяване
на изискванията към крайното изделие, снижава грешките при производството, което, от своя страна, рефлектира в скъсяване на времето за
излизане на продукта на пазара, повишаване качеството и поддържане
на приемливо ниво на инвестициите.
За целта производителите днес използват различни методи, сред които бързо прототипиране, бързо изготвяне на формообразуващи инструменти и високоскоростно механично обработване. При някои от методите получаваните прототипи са с
характеристики близки до тези на
готовия продукт, което позволява
извършването на функционални изпи-

тания без да се разработва скъпа
инструментална екипировка. В допълнение, освен за производството на
прототипи, разглежданите техники
могат да бъдат използвани за производство на пресформи и шприцформи (инструментална екипировка) и
дори напълно функционални части за
крайни потребители. За малки серии
и сложни детайли тези техники често са най-добрите налични производствени възможности.
През изминалата година фокусът
в областта на бързото прототипиране бе поставен върху 3D принтерите, които стават все по-достъпни и все по-функционални и променят
процесите на проектиране, прототипиране и производство в широк
спектър от индустрии - автомобилостроене, стоки за широко потребление, отбрана, медицина, фармация
и много други. Производителите все
по-активно експериментират с тях,
търсейки начини да създават нови
продуктови линии или да подобряват
традиционния дизайн на своите продукти, с което да утвърдят пазарното си присъствие по нови и интерактивни начини. Според прогнози на
анализаторите, пазарът на 3D принтери ще отбележи ръст от 75%
през 2014 г., достигайки продажби в
размер на близо 100 000 устройства, а през 2015 г. този ръст ще се
удвои.
През тази година специалистите
очакват и интензивно развитие на
онлайн пазара на продукти и услуги.
Той предоставя възможност на OEM
компаниите да създават заявка за
оферта (RFQ - Request For Quotation),
която съдържа CAD файлове и технически спецификации на продуктите, и
да намерят своя предпочитан доставчик на глобалния пазар в специализирани уеб платформи. По този начин
се улеснява сътрудничеството между компаниите, стимулира се конкуренцията на пазара и се постига едновременно икономически и екологичен ефект с възможността стоките
да се произвеждат в географска близост до основните потребители.
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Първокласни софтуерни решения
и услуги за автоматизация
предлага SpaceCAD
SpaceCAD Ltd. доставя първокласни софтуерни решения и услуги за автоматизация на проектирането, производството и управлението на
жизнения цикъл (CAD/CAM/CAE и PLM).

За нуждите на производители на механични
детайли със CNC машини, SpaceCAD предлага решение за автоматизация на целия процес "от поръчката до метала", реализирано с продукти на
SIEMENS PLM Software и Predator Software от висок клас:
•SIEMENS NX е решение от висок клас, предлагащо несравнима производителност и автоматизация "от край до край". Изключителните предимства на продукта са намаляване на времето за програмиране на CNC
машини с до 90 %, построяване на коректна
технология за механична обработка от библиотеки с готови операции и шаблони, автоматично разпознаване на области за обработка, включително джобове, процепи и отвори, предоставя специализирани процесно
ориентирани модули за фрезоване, струговане, пробиване, нишкова ерозийна обработка.
Изпълнява сложни обработки с най-високо
качество и без брак, предлага вградена симулация на обработки, управлявана от G-кода
библиотека с над 500 пост процесора, Bpost
Builder за разработка на собствени пост
процесори. Актуалната версия на продукта
NX 9 предлага несравними нови възможности за проектиране и производство на високоиновативни продукти, по-бързо и с по-ниска себестойност.

изводства със CNC машини, който увеличава драстично производителността на CNC
машини, роботи, контролери и производствени процеси чрез мрежово зареждане на
програмите, мониторинг на активността
на машините и оптимизация на ресурсите
в цеха. PREDATOR позволява максимално
ефективно използване на машинния парк с
минимални престои за максимална обща машинна ефективност.

Интеграцията на SIEMENS NX 9 и
PREDATOR в една информационна система
позволява на производителите да съкращават
времето до пазара и да намаляват себестойността, като добавят значителна стойност
към своите развойни, логистични и производствени процеси.
Повече за решенията, продуктите и
инженерните услуги на SpaceCAD Ltd.
може да намерите на www.spacecad.bg

•PREDATOR Software е набор от самостоятелни или напълно интегрирани софтуерни
продукти за мрежово DNC управление на проИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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