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Металорежещи и
металообработващи
машини в България
П

роизводството на металорежещи и металообработващи машини
е традиционен сектор с важно значение за българската икономика и със
значителен потенциал за технологично развитие. Налице са добри перспективи за пазарна реализация на продукцията на българските производствени предприятия в отрасъла на множество международни пазари в условията на нарастваща глобализация. Експортната ориентираност на сектора се запазва през годините, като основната част от износа е насочена
към страните от Европейския съюз.
Членството на България в ЕС и
достъпът до европейския пазар
имат ключово значение за формиране на производствената и продуктова структура и пазарната политика
на родните машиностроителни
предприятия. Важна част от експортната им дейност е поддържането
на стабилно присъствие на пазарите на индустриално развити държави като Германия и Италия.
Вносът на металообработващи
машини и оборудване също е от важно значение за икономическото развитие на страната и нарастването
на нейния икономически потенциал.
Ускореният внос на инвестиционни
стоки дава възможност да се стимулира икономическият растеж, да
се повиши степента на конкурентоспособност на българската икономика, да се разкрият нови работни
места и да се повиши жизненото
равнище на населението.
Икономическите фактори не са
единствените условия за развитие
в производството на металорежещи и металообработващи машини.
Иновациите, инвестициите в разви-
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тие на техническия, технологичен и
човешки потенциал са други ключови двигатели на напредък. Сред водещите проблеми в сектора през
годините остава подготовката на
нови квалифицирани работници и повишаването на квалификацията на
заетите в бранша.

Общи данни за сектора
Производството на металообработващи машини и инструменти е
сред водещите производствени отрасли в страната. Те се числят към
преработващата промишленост, в
която, съгласно справка на НСИ (Инфостат), през 2017 г. общият брой
на предприятията е 31 272, а заетите в тях лица са 556 138.
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) пък изчислява, че към януари
2018 г. производството на машини
и оборудване с общо и специално
предназначение бележи ръст в произведената продукция спрямо януари
2000 г. от 284,8%. "Сред растящи-

те отрасли е индустрията, която
от 2000 г. насам се развива с добри
темпове и с изключение на кризисния
период (2009-2010 г.) увеличава
брутната си добавена стойност,
т.е. произвежда все повече. Делът й
в икономиката също се увеличава от
началото на хилядолетието – от
21% в брутната добавена стойност
през 2000 г., индустрията през 2017
г. вече отчита дял от 24%", гласи
докладът на ИПИ. В документа се отбелязва още, че машините са сред
"под–отраслите на преработващата промишленост, които се развиват най-силно от 2000 г. насам".
В сектора нарастването на продукцията от началото на 2000 г. до
януари 2018 г. е далеч над средното
за преработващата промишленост,
допълват от ИПИ, а като причина за
тази експанзия посочват „висока конкурентност на външните пазари и
значителен износ на продукцията,
което се потвърждава и от данните за износа“.
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Основните видове металорежещи
машини, произвеждани в България в
момента (съгласно „Секторен анализ
на сектор С 28 - Производство на
машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, изготвен от
БСК), са: широка гама универсални
стругове, стругове с ЦПУ, машинни
центри, фрезови машини, шлайфмашини, отрезни машини, пробивни
машини, щосмашини и специални
машини. Страната ни продължава да
е сред основните производители на
универсални стругове в света. Те се
отличават с добри технически характеристики и добро съотношение
качество-цена, което ги прави конкурентни на международния пазар.
Същевременно се разширява гамата
на произвежданите металорежещи
машини и се усвояват нови, включително машини с ЦПУ.
Сред основните цели на машиностроителния бранш към момента са
стабилизирането, задържането и
разширяването на позициите на европейския пазар, разширяването на
пазарите извън ЕС, както и повишаването на ефективността на цялостната дейност на предприятията.
Водещи проблеми в сектора са
нуждата от инвестиции и дефи-
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цитът на квалифицирани кадри. Наред с това е необходимо значително
разширяване на дейностите за проучване и търсене на нови пазари.
БСК публикува набор от препоръки към предприятията в отрасъла с
цел подобряване на производствената им ефективност и конкурентоспособност и успешната реализация
на продукцията им на международните пазари. Камарата препоръчва насочване вниманието на фирмите,
произвеждащи металорежещи машини, към усъвършенстване на изделията, включително на тези с ЦПУ, усвояване на нови изделия и завоюване
на ниша за тях на международния пазар. При възможност трябва да се
търси коопериране с водещи производители на машини с ЦПУ от страни на ЕС и Източна Азия. Препоръчително е още държавата приоритетно да стимулира развитие в производството на обработващи центри
и други машини с ЦПУ, тъй като добавената стойност при тях е от
най-високите в промишлеността,
гласят насоките на БСК.

Кратка ретроспекция
Преди 1989 г. производството на
металорежещи машини е сред при-

оритетните за развитието на машиностроенето и икономиката на
страната ни. В резултат на това в
отрасъла са реализирани значителни
инвестиции за доставка на модерна
техника и други материални активи
и дейности. Създават се отделно
стопанско обединение и институт
за научноизследователска и развойна дейност, налице са условия за производството на машини с ЦПУ с
високо качество, съизмеримо с това
на моделите на водещи международни компании в бранша.
Периодът след 1989 г. води до
състояние на тежка рецесия при
машиностроителните предприятия
у нас. Голяма част от традиционните пазари отпадат, паралелно с
това биват закрити научноизследователските институти и развойните звена в сектора. Много производства биват ликвидирани, други
претърпяват смяна на номенклатурите. Въпреки това в отрасъла се
съхранява ядро от специалисти и
управленски кадри, които успяват да
продължат да развиват производството на металорежещи и металообработващи машини и в новата
пазарна среда.
С годините възникват нови пред-
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приятия и производства, а голяма част от основните
поддоставчици запазват предмета си на дейност, макар и с редуцирани обеми.
По данни на Националния статистически институт
(НСИ), публикувани в сборника издания „Социално-икономическо развитие на България“, в периода 1991-1995 г.
вносът на изделия на машиностроителната и електротехническата промишленост се увеличава над два
пъти. На първите места в структурата на вноса са
минералните продукти, машините и съоръженията. Относителният дял на машините и оборудването нараства от 13,3% през 1991 г. на 27,8% през 2001 г. Определящо значение в износа на страната в периода 19962000 г. заемат нефтопродуктите, въглищата, цветните и черните метали, химическите торове, металообработващите машини, дрехите и мебелите.

Икономически анализ
След смяната на собствеността и преструктурирането на предприятията след 1989 г. експортният характер на производството продължава да бъде отличителна особеност на машиностроенето. Нарастването
на износа за страните от ЕС дава основание да се предполага, че машиностроителните предприятия, макар и
бавно, са поели път към преодоляване на кризата с пазарите на произвежданата продукция, отбелязват от
Българска браншова камара - машиностроене (ББКМ).
Предприятията, произвеждащи металорежещи и металообработващи машини, са част от преработващата промишленост и се отнасят към сектор „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, подсектор „Производство на обработващи
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машини“ – „Производство на машини за обработка на
метал“.
За периода 2010-2013 г. над 80% от машиностроителната продукция се реализира на европейския пазар,
сочат данни на Българската стопанска камара (БСК).
Съгласно справка на Националния статистически институт (НСИ) чрез системата Инфостат (включваща данни по продуктови подкатегории на Класификацията на
продуктите по икономически дейности) в сектор 28.41
– „Производство на машини за обработка на метал“
през 2014 г. са произведени общо 1611 машини, части
и принадлежности. През същата година са регистрирани продажби на 1791 артикула в тази категория на
обща стойност (без ДДС и акцизи) 132,775 млн. лв. През
2015 г. произведените машини, части и принадлежности са 1667, продадени са общо 1815 артикула на стойност 138,068 млн. лв. (без ДДС и акцизи). През 2016 г.
българските машиностроителни предприятия са произвели общо 1632 машини, части и принадлежности за
обработка на метал, от които са продадени 1621 артикула на стойност 121,496 млн. лв. (без ДДС и акцизи). Общата стойност на продажбите в сектора за
периода 2014-2016 г. възлиза на 392,339 млн. лв., а данните от статистиката говорят за устойчива графика на производството и стабилен пазар на родната
продукция.

Традиционни и перспективни пазари
В годините след 2000 г. се осъществява сериозно
технологично преструктуриране на производството на
металорежещи и металообработващи машини у нас.
Секторът развива успешно своя експертно-ориентиран
производствен потенциал, в резултат на което се съхраняват традиционните пазари и се разработват успешно пазари с потенциал за развитие (нови пазарни ниши),
гласи докладът на ББКМ „Тенденции в българския износ
на машиностроителна продукция“. Според данните, публикувани в документа, перспективните пазари за българското машиностроене днес са най-много – 89, традиционните са 39, а тези с потенциал - 62. „Като се има
предвид, че на практика това са традиционни и динамични пазари, може да се заключи, че за голяма част от
изделията на българското машиностроене пазарните
ниши са намерени“, се казва още в анализа.
Балканските страни се срещат само при традиционните и перспективни пазари. Авторите обясняват това
като естествено явление, тъй като при търговията с
близките в териториално отношение страни, която се
развива от години, потребностите са известни.
Водещи традиционни пазари за българската машиностроителна продукция са: Германия, Италия, Франция,
Русия, САЩ, Холандия, Сърбия и Черна гора, Румъния,
Великобритания, Турция, Украйна. Германия е единственият пазар, на който се реализират изделия от всички
групи машини. Тук следва да се отбележи присъствието
на Свободните безмитни зони, които активно се използват за износ на машиностроителна продукция.
Водещи перспективни пазари за българската машиностроителна продукция са Полша, Словакия, Словения,
Дания, Панама, Сен-Винсент и Гренадир, Унгария, Чехия,
Малта, Албания, Индия, Китай, ЮАР.
Водещи пазари с потенциал за българската машиностроителна продукция са Ирак, Кувейт, Либерия, Финландия, Бахрейн, Бразилия, Гана, Индия, Индонезия, Иран
и др.
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Страната ни успява да поддържа
водещи конкурентни позиции на международните пазари на обработващи
машини с отнемане на метал. Продукцията е ориентирана главно към
европейските пазари, които са едновременно основни конкуренти и
традиционни пазари на родните производствени предприятия, показват
проучванията на ББКМ. Отново се
налага изводът за нуждата от агресивна инвестиционна, технологична
и иновационна политика в българското машиностроене.
„Новите или усъвършенствани
продукти, които българските фирми
реализират на международните пазари, са преди всичко резултат от
собствени разработки (73%). Продукцията се реализира на взискателни
пазари, изискващи постоянни технологични и иновационни решения. Преобладаващата част от машиностроителните фирми задоволяват
своите потребности от суровини и
материали чрез внос от страните
членки на ЕС и тези от ОНД. Основната форма на дистрибуция на фирмите от бранша е директната продажба“, се казва още в доклада.

Тенденции във вноса и
износа
По данни от справка на НСИ в
страната ни към момента се произвеждат следните типове машини за
обработка на метал:
l Обработващи машини, работещи
чрез лазерни или други светлинни или
фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи,
електронни лъчи, йонни лъчи или плазмена дъга;
l Машини за водоструйно рязане;
l Вертикални и хоризонтални обра-
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ботващи центри;
l Едно- и многопозиционни машини
агрегати за обработка на метали;
l Автоматични стругове и стругови центри с ЦПУ;
l Конзолни и инструментални и други фрезови машини с ЦПУ;
l Машини с управление на обработващите инструменти за пробиване,
разстъргване, фрезоване, нарязване
на външна или вътрешна резба;
l Отрезни, заточващи, шлифовъчни,
притриващи, полиращи машини и
машини за други довършителни операции за обработка на метал;
l Протяжни машини, работещи чрез
отнемане на метал или на металокерамика;
l Зъбонарезни или зъбошевинговъчни машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамика
(без шепинги, машини дълбачни или
протяжни);
l Изрязващи и отрезни машини, работещи чрез отнемане на метал или
на металокерамика;
l Стъргателни (хобел) машини;
l Машини (вкл. преси) за навиване,
огъване, прегъване или изправяне на
плоски и други изделия, със или без
ЦПУ;
l Машини (вкл. преси) за пробиване
или назъбване, вкл. комбинирани машини за пробиване и рязане, със или
без ЦПУ;
l Машини (вкл. преси) за рязане;
l Ковашки или щамповъчни машини
и чукове, падащи или хидравлични, със
или без ЦПУ;
l Хидравлични и нехидравлични преси за обработка на метал;
l Стендове за изтегляне на пръти,
тръби, профили, тел или подобни,
работещи без отнемане на материал;
l Резбонакатни или резбовалцуващи
машини, работещи без отнемане на
материал
l Машини за изработване на изделия от тел;
l Машини за студено набиване,
стругове за щанцоване, работещи
чрез деформация на метала, машини
за производство на гъвкави тръби
от спираловидни ленти, машини за
формоване на метали чрез електромагнитни импулси и други машини за
обработка на метал или металокерамика, работещи без отнемане на
материал и др.
Според данни на НСИ, стойността на износа на металообработващи машини по Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC) е както следва: през 2000

г. - 107 221 897 лв., през 2005 г. 121 793 585 лв., през 2010 г. - 91 166
860 лв., през 2015 г. - 133 862 228
лв., а през 2018 г. - 153 323 643 лв.
Статистическата информация говори за значително повишаване стойността на износа в сегмента от
началото към края на периода на
проучване.
По данни на Министерство на
икономиката, през 2016 г. производството на машини и оборудване с
общо и специално предназначение
участва с 6,4% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост, като увеличава
дела си с 0,1 процентни пункта спрямо 2005 г. Производството се
състои от производство на турбини и двигатели, хидравлични помпи,
компресори, арматурни изделия, лагери, предавки, пещи и горелки, подемно-транспортни машини, офис
техника, инструменти, хладилно и
вентилационно оборудване, селскостопанска техника, металообработващи машини, оборудване за металургията и леярството и други индустриални машини.
През 2016 г. производството на
машини и оборудване с общо и специално предназначение отбелязва
ръст с 2,2%, а през следващата 2017
г. е отчетен 14,8% ръст на производството. Износът на машини и
оборудване с общо и специално предназначение бележи тенденция на растеж, като най-висок е ръстът през
2011 г. – 52%. Общото нарастване
на износа в сектора през периода
2008-2017 г. е 97%.
Съгласно данни на НСИ за износа,
вноса и търговското салдо на България по сектори на Стандартната
външнотърговска класификация (SITC)
през периода януари-март 2018 и
2019 г., износът на упоменатите
стоки нараства от 2,99 млрд. лв.
през 2018 г. до 3,37 млрд. лв. през
2019 г., което представлява 12%
изменение. Вносът на машини, оборудване и превозни средства също
бележи ръст – от 4,2 на 4,3 млрд. лв.
съответно за първото тримесечие
на 2018 и 2019 г. Изложените данни
говорят за положителни тенденции
и благоприятна динамика на развитие на пазара на металорежещи и
металообработващи машини у нас и
добри възможности за устойчива
бъдеща реализация на продукцията на
родните машиностроителни предприятия на традиционните, перспективни и потенциални международни
пазари.

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

11

технологии

Роботика
и интелигентни
машини
М

еталообработващите машини, основен компонент на всяка производствена платформа, еволюират
от ръчно управляемо оборудване в
комплексни системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ). Машините
с ЦПУ стават все по-интелигентни и
автономни в качеството им на базова градивна единица и на интелигентните производствени системи, изграждани посредством технологии
като роботика, изкуствен интелект
(AI, ИИ) и машинно обучение на базата на концепциите за Industry 4.0,
Индустриален интернет на нещата
(IoT), фабрика на бъдещето и др.
В практиката днес навлиза ново
поколение металообработващи машини, вдъхновено от напредъка в
областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ), киберфизичните системи (CPS) и IoT. Наречена условно „Металообработващи машини 4.0“, тази иновативна
генерация високотехнологично оборудване е базирана на интеграцията
между машините, обработващите
процеси, технологиите за облачни и
периферни изчисления и мрежовите
връзки. Чрез тази интеграция вградените компютърни системи и мрежи могат да наблюдават и управляват процесите на обработка и да
получават обратна връзка от оборудването.

Металообработващи
машини 4.0
Развитието на технологиите при
металорежещите машини от края
на 19 век до наши дни до голяма
степен е отражение на индустриалната революция. Машините – фундаменталните инструменти на модер-
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ното производство, отдавна заемат емблематична позиция в индустриалната модернизация. В контекста на нарастващата дигитализация и ключовата роля, която изпълняват в нея металообработващите
машини, е явна потребността от
развитието им до ново ниво, което
да съответства на изискванията на
концепцията за Industry 4.0 и интелигентно производство. Подобно на
индустриалната революция, металообработващите машини също са
преминали през три етапа на технологична еволюция в миналото. Епохата на Четвъртата индустриална
революция задава визията за Machine
Tool 4.0 (MT 4.0) като нов производствен стандарт в металорязането
и металообработката. Непрестанните усилия да се направят машините по-бързи, точни, надеждни, гъвкави и безопасни са основен двигател
на този технологичен напредък.
Съвременното оборудване е по-ико-

номично и в пъти по-ресурсноефективно от предишните поколения.
Обработващите центри са сред
сегментите с постоянно нарастваща функционалност. Развитието на
технологиите за изработка на компоненти за металообработващите
машини (например лагери, шпинделни блокове, блокове за управление и
направляващи) също е допринесло за
непрекъснатото функционално усъвършенстване на металообработващите машини. Паралелно с това, с
навлизането в ерата на Industry 4.0
възниква и спешната необходимост
от надграждане на съществуващите
машини с ЦПУ с възможности за повисоко ниво на свързаност, интелигентност и автономност. Концепцията Machine Tool 4.0 дефинира ново
поколение металообработващи машини, които са по-умни, по-свързани
и достъпни, по-адаптивни и автономни. Поколението MT 4.0 предполага широко приложение на кибер-
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физични системи, IoT и облачни технологии в машините с ЦПУ. Така
става възможна вертикалната и
хоризонтална интеграция на производствените системи. Машините
вече не могат да съществуват като
изолирана част от производственото оборудване, те се превръщат в
доставчици на услуги и решения.

Кибер-физични
металообработващи
машини
Базирано на последните достижения в областта на ИКТ, CPS, IoT и
облачната компютъризация, в индустрията се налага ново поколение
машини – т. нар. кибер-физични металообработващи машини (CyberPhysical Machine Tools, CPMT). Тази
обещаваща тенденция на технологично развитие в ерата на MT 4.0
представлява прилагане на CPS парадигмата в производствената среда.
Моделът CPMT споделя общите характеристики на типичните CPS
системи, включително мрежова
свързаност, адаптивност, предсказуемост, интелигентност, като ги
съчетава с възможности за обратна
връзка в реално време в рамките на
работния цикъл. Данните в реално
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време, генерирани от металообработващите машини и процеси, се
събират с помощта на различни
типове сензори, устройства и камери. Заедно с обратната връзка от
ЦПУ контролера, тази информация в
реално време от физическия свят се
прехвърля в киберпространството
чрез мрежова архитектура, за да се
изгради т. нар. кибер- или дигитален/
цифров близнак (Digital/Cyber Twin) на
металообработващата машина (Machine Tool Cyber Twin, MTCT).
MTCT, в ролята си на дигитална
абстракция на физическата машина,
разполага с широк набор от възможности за изчисления и вземане на решения, осъществяване на мониторинг
и управление на физическите компоненти и процеси, както и на изпращане на данните към облачен сървър за
по-нататъшен анализ. Моделът CPMT
се състои от четири основни компонента: металообработваща машина
с ЦПУ, устройства за събиране на
данни, цифров близнак и интелигентни интерфейси човек-машина (HMI).

Машинен интелект
Металообработващите машини
от ново поколение разполагат с капацитет да се самовъзстановяват,

докато процесът на механична обработка се самоусъвършенства и холистично се оптимизира, конфигурира
и управлява. Това се дължи на все поголямата автономия на машините,
които в наши дни могат самостоятелно и точно да идентифицират
различни проблеми и смущения в реално време, изготвяйки изводи и анализи, на които в миналото са били
способни само най-висококвалифицираните оператори.
Модерните машини могат да вземат собствени решения по отношение степента на възстановяване и
метода за неговото осъществяване.
Това им позволява (в съответствие
с присъщата им автономност) ефективно да увеличават своята прецизност, да елиминират собствените
си неизправности, да предотвратяват състояния на отказ и да оптимизират консумацията си на енергия.
Интелигентните металообработващи машини извършват непрекъснато оценяване на статуса си и състоянието на работните процеси и интегрират високо ниво на информационни технологии и интелигентност. Тази машинна интелигентност се реализира на базата на цифрови модели, виртуализация и техно-
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логии за ефективно управление в
реално време. Разработването на
интелигентни металообработващи
машини се основава до голяма степен именно на тяхната нарастваща
автономност и висока степен на
организираност. Тези принципи изискват и все по-висока ефективност, подобра способност за справяне със
смущенията и противодействие на
техните последствия, както и адаптивна стратегия за самооптимизиране на управлението.
Технологичната гъвкавост на
съвременните металообработващи
машини се изразява във възможностите за многозадачност, хибридност и реконфигурируемост. Машините днес се проектират все повече на базата на знания за структурата и характера на производствените процеси и технология за виртуализация на дизайна, в комбинация
с възможности за самодиагностика
и мониторинг на машинния статус
в реално време.
Комуникацията между системата
за управление на металорежещата
машина и околната среда се основава на най-новите достижения в стандартите за трансфер и обработка на
данни, последователно съчетани с
функциите за контрол на експлоатационните свойства в реално време и
работата на CAD/CAM системите.
Създадени са множество концепции за интегриране на изкуствен интелект в металообработващите
машини и цялостните производствени системи. Те често са основани на
модели на интелигентност, срещани
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в природата. Така се обособяват бионични, фрактални и холонични системи, нервни, агентни и смесени системи за изкуствен интелект, оптимизиращи управлението на модерното
високотехнологично оборудване.

Интелигентни
металообработващи
машини
Интелигентните машини се разглеждат като интеграция на обекти,
които също са плод на интеграция,
но могат да бъдат и обекти на коопериране, ако се разработят интелигентни технологии за еволюция на
знанието. Що се отнася до информацията, която може да се обменя чрез
Machine-to-Machine (M2M) среда, машинно-зависимите и машинно-независимите знания са двата основни
типа. Информацията може да даде
възможност за развитие на познанията чрез обмен на данни в реално
време с производители и търговци
на компютърна техника, инструменти и материали, дистрибутори на
отдалечени услуги и доставчици на
технологии за е-машини. Интелигентните машини, в които производствената M2M система се развива
на база оптимизиране на знанието,
имат три основни характеристики:
сетивна функция, комуникационна
функция и функция на разсъжденията.
Изкуственият интелект, интегриран в тези машини, се състои основно от алгоритми, които автоматично се самооптимизират, докато протичат – процес, известен като машинно самообучение. Тази технология

дава мощни резултати, които революционизират света на металообработката. Сред вълнуващите приложения на изкуствения интелект в производството са именно металообработващите машини с ЦПУ.
С развитието на технологията е
вероятно ИИ да еволюира достатъчно, за да позволи свързване със софтуера за проектиране и автоматично да прави конструктивни промени в дизайна с цел постигане на
по-добри резултати. Генеративният
дизайн е итеративен процес за проектиране, който автоматично оптимизира проектите, като софтуерът се свързва директно с технологиите за адитивно (3D печат) или
субтрактивно производство (машинна обработка с ЦПУ). Бъдещето
на металорязането с ЦПУ със сигурност ще бъде много по-обвързано с
целия производствен процес чрез
изчислителни облаци, ИИ, самодиагностика и инструменти за автоматична корекция на грешки.

Роля на средствата за
автоматизация
В съвременното производство
металообработващите машини и
автоматизацията вървят ръка за
ръка. В силно конкурентната производствена среда качеството е основен и неизменен стандарт, а производствените предприятия често
печелят или губят договори въз основа на оферти за изработка на детайли, които варират в границите на
десети от цента. Естествено, обещанието за постигане на рентабилни и последователни резултати от
машинната обработка чрез внедряването на роботика и автоматизация
е привлекателно както за големите
металообработващи предприятия,
така и за по-малките цехове.
Средства за автоматизация могат да бъдат интегрирани в металообработващите машини по много начини в зависимост от мащаба
и бюджета. Един цех може да започне с инвестиции в базова автоматизация, например прътоподаващо
устройство за струг, а в бъдеще да
стигне до напълно автоматизирана
клетка, която обработва даден детайл от начало до край. Автоматизацията може да включва роботи,
които зареждат и разтоварват машините, или портални системи, свободностоящи или монтирани към
металообработващата машина.
Посредством конвейерни системи
материалите могат да бъдат пре-
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зарът на индустриални роботи ще
продължи да нараства в бъдеще, а
приложенията им в металообработката ще стават все повече.

Тенденции при
роботизираните машини

мествани от една до друга работна станция, а специални автоматизирани системи да позиционират и
завъртат детайлите за следващата операция. Чрез автоматизиране
на производственото съоръжение
предприятието може да увеличи
значително производствената
ефективност, да съкрати циклите
на обработка, да подобри качеството, да намали времетраенето на
целия производствен процес, да
създаде по-безопасни работни места и да повиши конкурентоспособността си.
Пазарът на технологии за интелигентното производство (включително IoT и изкуствен интелект) се
очаква да нарасне значително в рамките на следващите 3 до 5 години,
гласи актуален доклад на маркетинговата агенция TrendForce. Фирмата
прогнозира, че този пазар ще надхвърли 200 млрд. щатски долара до
края на 2019 г. и ще се увеличи до
над 320 млрд. щ. д. до 2020 г. Това
представлява прогнозен годишен
темп на растеж от 12,5%. Международната федерация по роботика пък
изчислява, че до края на 2019 г. броят на промишлените роботи в експлоатация в заводите по света ще
нарасне до 2,6 милиона от едва 1,6
млн. през 2015 г.

Роботизирана машинна
обработка
Конвенционалните техники за
отстраняване на материал, като
фрезоването с ЦПУ, могат да се справят с почти всяко предизвикателство при обработване. Основният
недостатък при използването на
конвенционални машини с ЦПУ обаче
е ограничената работна зона и някои производствени ограничения при
постигането на дадена форма на
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детайла. Конвенционалните фрезови
машини например се характеризират с такава ограничена работна
зона, което обикновено налага обработка на един детайл чрез множество операции или дори до разделяне на детайла на парчета и сглобяване след завършване. В по-екстремни приложения често се извършва
модификация на самата машина, за
да се приспособи за обработка на поголям детайл.
От концептуална гледна точка
промишлените роботи могат да
осигурят отлична база за гъвкава и
рентабилна машинна обработка.
Един индустриален робот би могъл
да задоволи нуждите на днешната
индустрия и фабриките на бъдещето за ценова и времева ефективност. Роботизираните клетки, които се използват в процеси като заваряване и боравене с материали, от
години дават отлични резултати.
Такива клетки биха могли да обработват големи детайли с единни
работни настройки поради по-обемните работни пространства. Роботизираната система, благодарение
на гъвкавата кинематика на роботизираните ръце, често е способна да
манипулира с детайли със сложни
форми, за обработката на които
конвенционалната ЦПУ машина се
нуждае от специални приспособления
и техники за производство.
В допълнение се правят множество проучвания върху прилагането
на роботи със съчленени сегменти
(шарнирни рамена) в процеси на машинна обработка като полиране,
шлайфане и почистване на мустаци.
Статистическите данни показват
също, че броят на роботизирани
клетки в експлоатация постоянно се
увеличава в световен мащаб. Прогнозите на експертите гласят, че па-

Сред популярните тенденции в
металообработката са системите
за роботизирано обслужване на машините, които зареждат материали и заготовки и разтоварват готовите изделия. Сред водещите им
приложения са шлайфането, струговането и фрезоването, леенето под
налягане и др. Роботизираното обслужване може да се извърши в затворен цикъл безкраен брой пъти, ако
се приеме, че роботът непрекъснато получава заготовки и машината
произвежда годни и качествени детайли. Популярна полза от тази
технология при роботизираните
металообработващи машини е намаляването на загубите на време чрез
бързата размяна на готовия детайл
със следващата заготовка. Независимо дали обслужва струг, друга обработваща машина, преса или формовъчно оборудване, роботът увеличава
жизнения цикъл на машината и намалява разходите.
Днес повечето производствени
операции са автоматизирани, но в
много предприятия машините все
още разчитат на оператора да свали готовия детайл и да зареди следващата заготовка. Машинното обслужване е идеална задача за съвременните роботи. С висока скорост,
точност и повторяемост и с помощта на модерни системи за визуална
инспекция и машинно зрение, роботите могат сами да избират следващия детайл от входния улей или конвейер и да направляват и асистират
операцията. В края на цикъла машинният контролер отваря вратата за
достъп и подава сигнал за действие
към робота. Роботизираните ръце с
хващачи изваждат готовия детайл
от патронника или фиксатора, поставят следващата заготовка и
бързо се изтеглят от работната
зона. След това машината затваря
предпазната врата и възобновява
обработката. Докато трае обработващият цикъл, роботът може да
извършва вторични операции. Подрязването, отстраняването на мустаци и измерването са обичайни
задачи, които се изпълняват, докато
машината работи или преди поставянето на детайлите на палет или
изходен конвейер.

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

фирмена публикация

Предлагаме интелигентни
технологии,
технологии, които ще управляват
производството на утрешния ден
Нишан Бъздигян, управител на РАИС
Г-н Бъздигян, на MachTech & InnoTech 2019
РАИС показа много нови машини и направи
силно впечатление. Каква е равносметката
и какви са новите тенденции в сектора,
които видяхте на изложението?
Да, наистина, изложението става все по-популярно и значимо и затова ние се стремим да показваме новите ни разработки, които, разбира се, следват изискванията на нашите
клиенти и точно с това направихме силно впечатление не само
на организаторите и журналистите, но и на нашите бъдещи
клиенти. Това, което те искат, е производителност, прецизност и автоматизация, преди всичко автоматизация! Това не
е нещо ново за нас самите, защото ние имаме вече доста изградени роботизирани комплекси зад гърба си, но е ново за
нашите бъдещи клиенти в България и наистина получихме положителна оценка и от посетителите на щанда ни, които видяха на място това, което правим.
Щандът на РАИС беше много посещаван. Интерес имаше
както към двете наши машини: струг Т250 с роботизирана
клетка и палетна станция и 5-осен обработващ център VMC
350, така и към демонстрациите с измерителна машина за
фрезови инструменти на Elbocontrolli и Tool ID Management
system - с грижа за инструменталното стопанство и автоматичното прехвърляне на данни от Tool presetter към съответната машина. Екипът на РАИС направи и демонстрация,
свързана с мониторинга на производството. Беше показана
работата на Mt-link-i, който вече беше внедрен в РАИС. Това
е софтуер за наблюдение състоянието на машините, с помощта на който се анализират различни показатели, в т. ч. натовареност, производителност, време на престой. На щанда на
компанията посетителите се запознаха с гамата хоризонтални центри на ОКК - Япония, чийто представител в България
е фирма РАИС. Беше представен още струг на фирма Miyano,
мерителна машина и маса на NIKKEN.

Предстои друго голямо световно
техническо изложение. Какво ще покаже
РАИС на ЕМО - Хановер?
ЕМО - Хановер е изложение на много високо ниво и задава
тенденциите в сектора. Ние показваме своята продукция там
не за пръв път. Тази година изложението е под мотото "Интелигентни технологии, които управляват производството на
утрешния ден!" и РАИС изцяло ще се впише с машините, които ще покажем - 5-осен център VMC350 RAIS, струг T250, оборудван с робот и палетна станция, а също вертикален обработващ център M450 и измерителна машина за фрезови инструменти на Elbocontrolli. И без непременно да сме търсили да
се съобразим с мотото на изложението, РАИС ще покаже наистина интелигентни технологии, които сме убедени, че ще
управляват производството на утрешния ден и това ще е
много скоро, защото подобни машини и производствени комплекси вече имаме реализирани при наши клиенти в България и
в чужбина.
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РАИС вече има сериозен опит с роботите.
Ваши роботизирани комплекси са внедрени
успешно в експлоатация в предприятия в
страната и в чужбина. Мислите ли, че те
ще заменят хората и работещите в РАИС
притесняват ли се от това?
Въпросът Ви поражда асоциация с движението на лудитите и протеста им с чупене на машините. Машините и роботите могат да бъдат само в помощ на човека и производството, изпълнявайки прецизно безкрайно повтарящи се операции.
И да, могат да изместят хората в определени дейности, като
в същото време създават пространство и възможност за квалифицирана работа. Работещите в РАИС, сигурен съм, нямат
притеснения от процеса на роботизация, защото държим на
екипа си и периодично провеждаме курсове за квалификацията
им - за тези, които искат и полагат усилия, винаги има възможност за развитие. Така е в компаниите, които имат история
и искат да имат бъдеще тук, където са възникнали.

Да очакваме ли новини от РАИС, свързани с
европейски проекти и как оценявате тази
възможност за българската индустрия?
Финансирането по тези програми открива много нови
възможности пред всеки предприемач. Благодарение на тази
помощ ние успяхме да модернизираме и развием доста от
нашите дейности. Много от нашите клиенти ползват това
финансиране за закупуване на оборудване от нас и увеличават
капацитета си.
Да, разбира се, ние също кандидатстваме отново за подобно финансиране, но нека да коментираме това след класирането ни - положили сме усилия това да се случи и да отговорим
на всички критерии.
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тенденции

Съвременни
тенденции
в управлението
на машините
У

правлението на съвременните
високоефективни металорежещи и
металообработващи машини се осъществява основно чрез ЦПУ системи, които позволяват извършването
на все по-голям брой обработващи
(често хибридни) операции. При тези
операции са налице непрекъснато
нарастващи изисквания по отношение на точността на обработка,
екологичната пригодност, енергийната ефективност и надеждността.
Голямото разнообразие в типа и
сложността на машинните задачи
произтича както от разнородните
бизнес изисквания на потребителите, така и от силната конкуренция
между производствените компании
на местните и международни пазари. В металообработката се наблюдава и интензивен глобален натиск
върху производствените разходи,
като от огромно значение е цената
за изработка на брой детайл. Тези
фактори налагат потребност от
висока ефективност и едновременно с това – ниска цена на машините.
Оптимизация на производителността и работните им параметри може
да се постигне чрез прилагане на
съвременни техники за проектиране
(включително цифровизация и виртуализация), използване на ценово-ефективни материали, внедряване на усъвършенствани софтуерни системи и
модули и т. н.
Изискванията на потребителите
по отношение способностите на
машините на бъдещето обикновено
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се свеждат до висока производителност, по-кратки периоди на цикъла и
по-добро качество на продукцията. В
същото време производителите на
металообработващи машини се фокусират върху интегрирането на все
повече ноу-хау в оборудването, което прави работата с тях още полесна и интуитивна.

Изисквания към
системите за управление
В автомобилостроенето – един
от основните отрасли, в които се
използват металорежещи и металообработващи машини, количествата на произвежданите компоненти
се увеличават, докато в същото
време жизненият цикъл на продукта
става все по-кратък благодарение на
платформените стратегии на про-

изводителите на автомобили. Инвестициите в нови машини и системи
трябва да се изплащат все по-бързо.
Повече детайли трябва да бъдат
произведени за по-кратко време. Едновременно с това размерите на
партидите с разнообразни производствени настройки стават все помалки и дори единични. За да е
възможно постигането на такова
гъвкаво производство по икономически целесъобразен начин, крайните
потребители трябва да могат да
преконфигурират машините си чрез
софтуерни команди, издадени от
системи за управление от по-висок
клас.
Ето защо основното изискване
към производителите на машини на
съвременния динамичен пазар е да
разработват оборудване с високо
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ниво на интелигентност. Това е
единственият начин да се управляват ефективно по-сложни решения за
автоматизация с повече оси, като
същевременно се подобрява качеството и се намалява времето за
обработка. Осъществяването на
тази задача налага новите поколения
системи с ЦПУ да използват високопроизводителни многоядрени процесори, които интелигентно разпределят различните задачи за цифрово
управление, логически контрол и комуникация. Интелигентното балансиране на натоварването елиминира отрицателната обратна връзка
между отделните ядра на процесора, причинени от различни натоварвания в зависимост от конфигурацията на приложението и по този начин гарантира постоянна цялостна
производителност.

Пълна обработка с
различни технологии
За да отговорят на нарастващите изисквания по отношение на производителността и качеството,
производителите на машини все
повече съчетават класически процеси като пробиване, фрезоване или
фрезоване по едно направление. Дру-
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ги технологии, които не включват
физическо рязане на метал, като
например лазерното рязане и заваряване и адитивните техники, също се
използват за производството на
цели детайли, които се привеждат
към крайната им форма чрез последваща обработка. Комбинацията от
различни технологии, някои от които се изпълняват едновременно на
една машина, изискват централна
система за управление с много високо ниво на изчислителна мощност и
архитектура, която гарантира
възможно най-бърз обмен на данни
между каналите.
Съвременните ЦПУ системи предлагат необходимата мащабируемост по отношение на функциите и
производителността, за да се постигне оптимално решение за автоматизация именно за такива приложения. Една от иновациите в областта на ЦПУ, намиращи все по-добра
реализация на съвременния пазар, са
контролерите с ултрабърз процесор
(CPU). Този процесор от нов тип осигурява на контролерите по-високи
експлоатационни от стандартните
скорости, повишавайки производителността на системата с параметри, вариращи между 20 и 50%

спрямо класическите продукти в
този сегмент на пазара. Бързата
обработка на програмата с ЦПУ осигурява много ниски времена на циклите, докато по-високата мощност на
PLC контролера поддържа високоскоростната обработка на съчленени
стълбови програми. Използването на
оптични влакна за предаване на данните увеличава оптичната комуникация между ЦПУ и задвижванията,
като позволява усъвършенстване на
реактивността на системата и
прецизността на обработката. Оптичните влакна предлагат и друго
предимство – намаляване на системния шум, пораждан от електростатични смущения. Това иновативно
решение само по себе си повишава
надеждността и производителността на машините, като особено внимание се обръща на работата със
свръхвисоки скорости.

Други новости
Новите поколения ЦПУ процесори
намаляват и количеството допълнителни компоненти, които се използват за изпълнението на дадено приложение. Това води до по-малък брой
възможни източници на грешки и до
подобряване на качеството на про-
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на клавиатура, документи или други
приложения с приложени дискретни
операции. Иконите на дисплея позволяват бързо възпроизвеждане на функции и оперативни менюта, визуализира се геометрията на инструмента, неговото състояние и траектория, а функцията за графична проверка в 3D поддържа модерна триизмерна графична симулация за тестване
на по-сложни програми за обработка.
Освен това са налични модели, които управляват свободно определени
нива на достъп за отделни оператори, за да се подобри безопасността
на данните и машините и да се избегнат експлоатационни грешки.

Иновации и стандарти

дукта, в допълнение с намаляване на
разходите. Благодарение на новите
си функции модерните ЦПУ системи
позволяват ефективно управление
както на струговите, така и на
фрезовите операции. Многоосното
или многоканално управление е значително подобрено, позволявайки
постигането на по-нататъшно намаляване на времето на цикъла и оптимизирана синхронизация между каналите.
Управлението от четвърто поколение позволява висока скорост, прецизност и качествена обработка.
Интегрираните машинни инструкции разполагат с множество оптимизации, включващи функции за редуциране на времето на цикъла в случай на едновременно ускоряване или
забавяне и компенсации при работа
с цел намаляване на вибрациите на
машината по време на високоскоростната обработка. Оптимизациите

24

в инструкциите предлагат по-голяма прецизност при същите времена
на обработка или същата прецизност за по-кратки времена за обработка.
Иновативните обработващи центри, извършващи завъртане на обработвания детайл, могат да използват сервомотори вместо шпиндели на двигатели за ротационни инструменти. Използването на всяка
от сервоосите, оборудвани с мултихибридни задвижвания като ротационен инструмент, допринася за преоразмеряването на металообработващите машини и осигуряването им
с множество предимства по отношение на разходите.
Управлението на програмата в
много модерни конфигурации е опростено чрез капацитивен сензорен
дисплей, разделен на два независими
визуализационни прозореца, всеки от
които може да визуализира софтуер-

Ключово съображение, когато става дума за бъдещата жизнеспособност на концепциите за ЦПУ, е управлението на връзката между контролера и IT системите от по-високо ниво. Потребителите, особено
Tier 1 доставчици в автомобилната
индустрия, са все по-отворени към
иновативни концепции като Industry
4.0. Компаниите в бранша се обединяват около тезата, че са необходими отворени стандарти за комуникация при управленията на металорежещите и металообработващите
машини. В резултат на въвеждането им потребителите биха могли
бързо и икономично да реализират
много от ползите на цифровизацията. Използването на ЦПУ системи
собствена разработка (със затворен
код) правят по-трудно независимото
използване на решения на трети
страни.
Модерни отворени ЦПУ системи с
Multi-Ethernet интерфейс поддържат
всички популярни Ethernet протоколи
в реално време, както и OPC UA стандарта за комуникация на данни. Водещите производители на машини и
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автоматизация работят в тясно
сътрудничество с различни организации и инициативи за стандартизация
съгласно изискванията на Industry 4.0.
Сред първите резултати от тези
сътрудничества е разработката на
универсални машинни интерфейси,
които позволяват четенето на данни от различни машини с разнообразни системи за управление от различни поколения и препращането им в
стандартизиран формат към системи за анализ на данни. Това значително намалява разходите, когато става въпрос за постигане на ефективна
комуникация както на ниво машина,
така и при комуникация със свързаните периферни устройства за автоматизация или системи за управление
на по-високо ниво. Някои от производителите на машини вече прилагат
този стандарт.

Индивидуални
потребителски
интерфейси
Независимо от комплексността
на съвременните машини, крайните
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потребители очакват потребителски интерфейси с по-малка сложност.
Същевременно се запазва ключовата
роля на човешкия фактор в бъдещите цифрови модели на производство.
В много области на бита и индустрията въвеждането на смартфона
като устройство за осъществяване
на функции за управление значително промени начина, по който работим с цифровите технологии. Дори
секторът на металообработващите машини, който по своята
същност е доста консервативен,
отговаря на тази тенденция. Това е
особено вярно в приложения, включващи директна работа с машините.
Пример за това са т. нар. мултисензорни дисплеи, които поддържат
функции за разпознаване на жестове.
Производителите адаптират потребителските интерфейси все поточно към съответните машини и
технологиите за обработка. Визуализацията на една шлифовъчна машина например се различава значително от тази на ротационна трансферна машина, като целта е операторът да се насочва оптимално чрез
съответните процеси. Разработчиците опростяват и стандартните
софтуерни интерфейси за персонални компютри с цел редизайна и конфигурирането на стандартни екрани.
В същото време, възможностите
за интегриране на софтуер на трети страни в машините, като специални CAD/CAM програми, стават все
по-важни. Такъв пример е интегрирането на общи програми за оптимално рязане на метални листове и генериране на цифрови програми в потребителския интерфейс на CNC
системата. Потребителите могат
да превключват между различните
приложения само с едно натискане на

бутон.
Посредством мултусензорни панели и съответния софтуер потребителите могат дори да персонализират тези интерфейси. В резултат на това е много лесно да се
направи разграничение между „експертен“ и „стандартен производствен“ режим в зависимост от
сложността на програмата, приложението и квалификацията на операторите. Избраният потребителски профил дава на операторите
видимост само на настройките, от
които се нуждаят за своите задачи
и са оторизирани да променят. Обикновено персоналът по поддръжката
и мениджърите на смени имат
достъп до профили с повече правомощия и информация.
В същото време все повече промишлени производители оборудват
операторите си и персонала по поддръжката със смартфони и таблети. В резултат на това упълномощени служители или сервизни инженери могат да получат безжичен
достъп до машината, да осъществяват отдалечен мониторинг и диагностика и да анализират производствените данни по време на циклите на обработка. И тук отворените стандарти са основно изискване.

Диференциация чрез ноухау
Днес системите за управление с
ЦПУ предлагат предварително дефинирани решения за почти всяка технология на обработка като стандарт. Производителите на машини
разработват все повече функции,
пригодени точно към съответната
технология за обработка и последователност на процесите. Така дадена машина може да бъде специализирана за дадено приложение. Това по-
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зволява на производствените компании да създават
допълнително стойност, която ги отличава от конкуренцията. Специфично изграденото ноу-хау е важно предимство в условията на глобална конкуренция. Когато
разработват собствени ЦПУ системи, проектантите
се налага да споделят ноу-хау с производителите на
контролни системи, ако се нуждаят от достъп до ядрото за управление. Т. нар. Open Core Interface платформи
за машини с цифрово-програмно управление предлагат
софтуерна технология, която предлага нови възможности за реализиране на самостоятелно разработени функции на езиците на високо ниво, за да допълни стандартните основни функции на системата за управление. В
резултат на това производителите на машини могат
да насочат цялото си ноу-хау към разширяване на стандартния цифров контрол и да защитят интелектуалната си собственост по оптимален начин.

Цифрови близнаци
Производителите на машини проучват нови възможности и по отношение на инженерните работни процеси. В много отдели за разработка се изпълняват проекти за създаване на цифрови близнаци на машините. ЦПУ
автоматизацията е ключов елемент в тази посока. Разработчиците използват софтуерни пакети, които са
пригодени към системата за управление и включват
всички компоненти за създаване на виртуален образ на
машината, софтуерни операционни панели и възможности за 3D симулация на машинната обработка. Цифровите близнаци не само позволяват по-бързо конструиране на металорежещи и металообработващи машини, но и позволяват предварително виртуално въвеждане в експлоатация на системата за управление, докато машината се инсталира. Това спомага за елиминиране на множество проблеми и оптимизиране на производителността на машините. Крайните потребители
използват цифрови близнаци на своите машини, за да
симулират и оптимизират предварително различни
производствени промени. Превантивният анализ на
сблъсъци в програмите за обработка намалява риска от
повреда на машината и забавяне в началото на производството.

Тенденции на бъдещето
Революцията в цифрово програмното управление е
едва в своето начало, като всяка година производителите разработват нови, по-ефективни начини за използване на тази технология. Много експерти днес се фокусират върху начините за интегриране на машини с ЦПУ с
роботи, използвани за подаване на заготовки към машините и проверка на геометрията на готовите изделия.
Това опростява производствения процес, намалява отпадъците и увеличава производителността. Един-единствен контролен панел може да е достатъчен, за да
управлява цялата производствена линия от суровината
до крайното изделие.
Друга ключова иновация е появата на хибридни машини с ЦПУ и интегриран в тях 3D принтер. Гъвкавостта
на този тип системи дава възможност не само за отнемане на материал от заготовката, но и добавянето на
такъв при промяна в концепцията за дизайна на изделието. Тъй като цената на тези устройства постепенно
намалява, а комплексността им се увеличава, се очаква
производството на ЦПУ системи да става все по-персонализирано и децентрализирано в бъдеще.
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Актуални
тенденции при
инструментите
О

бщоизвестен факт е, че тенденциите в производствената промишленост оказват влияние върху
развитието на металорежещите инструменти. Промените в материалите на детайлите, производствените процеси и дори законодателството катализират паралелния
напредък в технологиите за инструменти за рязане на метали.
Тъй като производителите непрекъснато търсят и прилагат нови
производствени материали, които
са по-леки и по-здрави, а следователно и по-икономични, компаниите за
режещи инструменти трябва да
разработят такива решения, които
да могат да обработват новите
материали с възможно най-високо
ниво на производителност.
Чрез фино регулиране на комбинации от състави на инструменталните материали, покрития и геометрии, производителите на инструменти позволяват на потребителите
да изработват повече детайли, побързо и с по-ниски производствени
разходи. Процесът на развитие е непрекъснат и интерактивен.

Преглед на пазара
Сред ключовите движещи фактори на пазара за металорежещи инструменти е експоненциалният растеж
в автомобилната индустрия. Освен
това се очаква глобалният пазар на
металорежещи инструменти да се
разшири благодарение на растежа,
подпомогнат от възстановяването
на ключовите крайни пазари в развитите страни. В допълнение, нарастващото производство на олекотени автомобили ще създаде потен-
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циално търсене на нови заварени
автомобилни компоненти, в резултат на което през периода 20182026 г. ще нарасне търсенето на
металорежещи инструменти, показват пазарни проучвания. Тези инструменти ще продължават да отговарят за по-големия дял от пазара.
Един от основните фактори, които възпрепятстват пазарния растеж, са колебанията в цените на
суровините. Сред важните тенденции, които ще привлекат вниманието на пазара за металорежещи инструменти обаче, е нарастването в
търсенето на решения за адитивно
производство. 3D принтирането в
аерокосмическата и автомобилната
промишленост позволява производството на сложни геометрии, които са невъзможни с традиционните
технологии, и значително ще помогне за намаляване на капиталовите
разходи и разходите за суровини през

периода 2018-2026 г.
Глобалният пазар на металорежещи инструменти е сегментиран въз
основа на типа продукт и приложение. На база вида на продукта пазарът се разделя на инструменти за
фрезоване, пробиване, струговане,
ротационни инструменти и др. Въз
основа на приложението пазарът се
сегментира на автомобилна, аерокосмическа и отбранителна промишленост, строителство, морска индустрия и електроника. Очаква се фрезовите инструменти да задържат
основния пазарен дял, тъй като се
използват в голямо разнообразие от
приложения в автомобилната и аерокосмическата индустрия.

Режещи инструменти с
карбидно покритие
Добър пример за развитие на инструменталната екипировка е нарастващият избор на инструменти за
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обработка на алуминий. В търсене на
по-добра горивна ефективност, използването на алуминий в производството на превозни средства непрекъснато се увеличава. Докато
през 1980 г. алуминият съставлява
приблизително 3% от един типичен
автомобил среден клас, този дял се
увеличава до около 5% до 1990 г.
Прогнозите за автомобилите от
бъдещето показват, че използването на алуминий ще нарасне между 10
и 20% от общото тегло на автомобила, с двигателни блокове, цилиндрови глави и корпуси, които допринасят значително за редуциране на
консумацията на гориво.
Въпреки че поликристалните диамантени инструменти (PCD) и карбидните без покритие доминират
при струговане, фрезоване и пробиване на алуминиево-силициеви сплави,
увеличаването на употребата на
алуминий ускорява разработването
на карбидни режещи инструменти с
тънкослойно диамантено покритие.
Инструментите с диамантено покритие предлагат износоустойчивост, сравнима с поликристалните
диамантени материали, като същевременно осигуряват множество режещи повърхнини на пластините и
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възможност за поддържане на сложни геометрии за отвеждане на
стружките. Двойното предимство
на високата износоустойчивост и
геометричната гъвкавост правят
инструментите с диамантено покритие отлични кандидати за замяна на карбидните без покритие, както и скъпите PCD режещи инструменти. Диамантеното покритие е
приложимо и за по-трудни геометрични форми на инструмента, включително свредла и опашкови фрези.
А при хипоевтектичния алуминий,
както и за магнезиевите сплави,
покритията от титанов диборид
(TiB2), приложени чрез процес на физично парно отлагане (PVD), предлагат предимства за производителността.

Нови чугуни
Сивият чугун, още една от опорите на автомобилното производство, често се заменя с по-здрави, поиздръжливи сферографитни чугуни в
компоненти като корпуси, колянови
и разпределителни валове. Въпреки
това якостта и издръжливостта,
които правят тези материали желани, също така затрудняват обработката им. Инструментите за

обработване на тези чугуни трябва
да издържат на абразивно износване
и на прекъсвания в рязането, както и
да могат да работят с високи скорости и подаване.
Обикновено сферографитните
чугуни се обработват с карбидни
пластини с покрития, нанесени чрез
химично парно отлагане (CVD). CVD
покритията се предлагат на пазара
в продължение на много години и
фактът, че повече от половината
от продаваните инструменти са с
CVD покритие, свидетелства за
ефективността им. Въпреки това,
високите температури (около
1000°С), характерни за CVD процеса, водят до създаването на крехкост, наречена „ета фаза“ на граничната повърхност покритие/субстрат. В зависимост от степента
й крехкостта може да повлияе на
работата при операции, включващи
прекъсвания на рязането и неравномерност на микроструктурата на
детайла, наблюдавана при някои сферографитни чугуни. Наскоро разработените среднотемпературни
CVD (MTCVD) покрития показват
намалена склонност към образуване
на ета фаза. Инструментите с
MTCVD покритие предлагат пови-

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

31

тенденции

шена устойчивост на термичен
шок и отчупване на ръбовете в сравнение с конвенционалните инструменти със CVD покритие. Резултатът е по-дълъг живот на инструмента, както и повишена якост в
сравнение с високотемпературните CVD покрития.

Режещи ръбове
Покритията с физично парно отлагане (PVD) също предлагат предимства пред CVD покритията при някои операции и/или материали за
обработване. Процесът за нанасяне
на PVD покритието протича при
относително ниски температури
на отлагане (приблизително 500°С)
и позволява покриване на острите
ръбове на инструментите. Краищата на инструментите със CVD покритие обикновено се заглаждат
предварително, за да се сведе до минимум ефектът на ета фазата. Острите, здрави ръбове на инструмента са от съществено значение при
операции като фрезоване, пробиване, нарязване на резба и отрязване,
както и за ефективно рязане на материали, отделящи дълги стружки,
например нисковъглеродни стомани.
Всъщност, широк спектър от „проблемни“ материали – титан, сплави на основата на никел и цветни
метали, могат да бъдат обработени ефективно с инструменти с PVD
покритие. От гледна точка на
структурата на детайла острите
ръбове намаляват силата на рязане,
така че инструментите с PVD покритие могат да предложат истин-
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ско предимство при обработката
на тънкостенни компоненти.
Първите PVD покрития са от
титанов нитрид (TiN), но по-наскоро
разработените PVD технологии
включват титанов карбонитрид
(TiCN) и титанов алуминиев нитрид
(TiAlN), които предлагат по-висока
твърдост, повишена издръжливост
и подобрена износоустойчивост.
Инструментите с покритие от
TiAlN, благодарение на тяхната повисока химическа стабилност, предлагат повишена устойчивост на
химическо износване и по този начин
увеличени възможности за работа
при по-високи скорости.
Последните разработки в PVD
покритията включват „меки“ покрития като молибденов дисулфид
(MoS2) за приложения със сухо пробиване. Комбинираните меки/твърди
покрития като MoS2 върху PVD TiN
или TiAlN също показват голям потенциал, тъй като твърдото (TiN
или TiAlN) покритие осигурява износоустойчивост, докато по-мекият,
по-смазващият външен слой подпомага отделянето на потока от стружки.

Суха механична
обработка
Законодателните разпоредби
също могат да повлияят на развитието на инструментите за рязане. В
някои страни все по-строгите екологични норми, които регламентират обезвреждането на течностите за рязане, водят до увеличено
прилагане на суха механична обра-

ботка. Независимо че сухата обработка не е подходяща за всеки процес и всеки материал, в някои случаи
внимателният подбор на материала
за режещ инструмент може да позволи на потребителя да сведе до
минимум или да избегне напълно използването на охлаждаща течност.
Режещ инструмент с дебело покритие от алуминиев оксид може да
даде възможност за повишаване на
скоростта на подаване при обработката на стомана, намаляване на времето за контакт с детайла и свеждане до минимум на експозицията на
инструмента на високи температури на рязане. В допълнение, съвременните покрития като PVD TiAlN могат да осигурят добра производителност при суха обработка или в
системи с минимално охлаждане.
Както беше споменато по-рано, смазващите PVD MoS2 покрития също
могат да улеснят сухото пробиване
и резбонарязване. Според експертите фокусирането върху сухата механична обработка ще предизвика допълнителни усилия за разработване на
режещи инструменти с висока устойчивост на топлинно натоварване.

Металокерамични
режещи инструменти
Инструментите за рязане, изработени от металокерамика (също
ефективни в приложенията за суха
механична обработка) са един аспект от отговора на индустрията
на тенденцията за „производство до
почти окончателна форма“ (near net
shape manufacturing). Целта на тази
концепция е да се намалят производствените разходи чрез изработване
на компонентите в близост до тяхната окончателна (финална) форма,
като по този начин се редуцира броят на обработващите операции,
необходими за завършване на дадения детайл. Нужни са по-малко тежки операции по груба обработка и
едновременно с това нараства необходимостта от инструменти, проектирани за довършителни работи
и финишна обработка. Разработването на металокерамични инструменти е един от начините, по който производителите на инструменти се справят с тази нужда. Металокерамичните инструменти, изградени предимно от титанов карбонитрид (TiCN) с никел-кобалтово
свързващо вещество, са твърди и
химически стабилни, което осигурява висока износоустойчивост. Те
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тенденции
от силициев нитрид и позволяват
обработката и на тези чугуни.
Що се отнася до алуминиевата
керамика (базирана на AL203), добавянето на нишки от силициев карбид
осигурява повишена производителност при обработката на Inconel и
подобни високоякостни, високотемпературни сплави в аерокосмическата индустрия. Единичните кристални нишки отклоняват пукнатините
в матрицата на алуминиевия оксид
и по този начин подобряват издръжливостта на разрушаване на
инструмента.

Прогрес в геометрията

работят най-добре с материали, които отделят пластични стружки,
като стомани и сферографитни чугуни. Тяхната издръжливост на увеличени скорости за рязане позволява
обработката на въглеродни,
неръждаеми стомани и сферографитен чугун, като се осигуряват отлични финишни повърхности.
Наскоро разработените металокерамики съчетават отлична устойчивост на деформация и химично
износване със степен на издръжливост, която им позволява да се използват и при полуфинишни, и при
довършителни операции. PVD покритията допълнително подобряват
характеристиките на металокерамичните инструменти при голямо
разнообразие от материали за обработка.

дълъг живот на инструмента, са
сред новите концепции, които се използват в решения за струговане на
закалени детайли.
При полеви тестове супертвърдите инструменти с покритие са поиздръжливи от други поликристални
кубични бор-нитридни (PCBN) инструменти с 20 до 100%. Покритията
са доказали своята ефективност и
върху керамични инструменти, проектирани за тежко струговане. В
случаите, когато закаленият детайл
няма грапавини или други нееднородности, керамичните инструменти с
покритие предлагат повече режещи
ръбове на по-ниска цена и могат да
бъдат рентабилна алтернатива на
PCBN инструментите при тежко
струговане.

Обработка на закалени
детайли

Високотехнологична
керамика за проблемни
материали

Както екологичните и законодателни фактори (обезвреждането на
охлаждащата течност и стружките), така и икономическите съображения ускоряват замяната на шлифоването с обработката на закалени детайли. Индустрията за режещи инструменти непрекъснато разработва и оценява решения, проектирани да осигурят максимална производителност при операции със закалени детайли. Тези инструменти
са изградени от свръхтвърди материали като поликристални кубични
бор-нитриди, както и керамика. Покритията, които намаляват топлината от триене и осигуряват по-

Усилията за развитие в технологията на керамичните инструменти позволяват навлизането на тези
високотехнологични решения в нови
области на приложение. Докато наскоро разработените инструменти
от силициев нитрид предлагат подобрена устойчивост на счупване в
сравнение с техните предшественици, относително ниската им издръжливост на химично износване
ограничава използването им при
машинната обработка на сферографитни чугуни. Устойчивите на износване CVD покрития от алуминиев оксид обаче разширяват обхвата
на приложение на инструментите
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Стремежът за повишаване на
производителността и надеждността е обединяващ фактор за всички производствени процеси. Тъй
като операциите по металообработка стават все по-прецизни,
връзката на микро (подготовката
на режещия ръб) и макро (геометрията на режещата повърхност) нива
в инструмента за рязане става все
по-важна. Контролът на стружкоотделянето, животът на инструмента, завършеността на обработвания детайл и точността могат да
бъдат значително подобрени чрез
прилагане на правилната комбинация от микро- и макрогеометрия в
съчетание с подходящата основа и
покритие. Контролът на стружкоотделянето, разсейването или отклоняването на топлината чрез
топографиите с ограничен контакт
и намалените сили на рязане в резултат на положителните геометрични повърхности водят до подобрена производителност на съвременните модели на формовани режещи сменяеми пластини. Напредъкът
в технологията за производство на
инструменти прави възможно попрецизното съчетаване на макрогеометрията към конкретни приложения по обработка.
В заключение, истински пробиви в
технологията за рязане се срещат,
но са рядкост. Най-голям дял от развитието на режещите инструменти е свързан с разработване, усъвършенстване и новаторски комбинации от съществуващи материали за
инструменти. За това направление
са необходими анализ на характеристиките на материалите, които се
обработват, изискванията на специфични операции и непрекъсната комуникация между производителя на
инструмента и крайния му потребител.
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Висококачествени инструменти
и обслужване - всичко от един
доставчик
Производител на твърди сплави
Гюринг произвежда над 1500 тона карбид всяка година, което прави компанията една от най-големите производители на карбиди в света.

Собствена технология за
машинен инженеринг
Гюринг построява първите си собствени машини още през 20-те години на
миналия век. Наличието на вътрешно
специализирано подразделение, създаващо технологиите, гарантира постигането на върхова производителност, унифицирани машинни стандарти в световен
мащаб и постоянно качество на всички
звена на компанията.

Развойна и изследователска
дейност
В Гюринг най-новите тенденции в машинната индустрия имат своите корени, независимо дали става дума за обработка на нови материали или най-модерни технологии за обработка. Централната изследователска и развойна дейност
определя стандартите за качество във
всички параметри на инструмента и
формира базата за ефективност на иновативните ни продукти.

Производство на
инструменти
Ние произвеждаме широка гама от
стандартни инструменти в голям мащаб. Индивидуалните и специфични за

клиента решения допълват нашата
оферта. По този начин, ние можем да
осигурим оптимални резултати при обработка на метали и икономични решения за всяка машинна задача.

Покрития
Като изобретател на първите инструменти с твърдосплавен слой, Гюринг разработва нови видове покрития и технологии за нанасяне на покрития за металорежещи и металообработващи инструменти вече повече от 40 години. Нашите патентовани машини и технологии за нанасяне на покрития са гаранция за оптимална надеждност при обработка.

Обслужване
В допълнение към безспорните качества на своите продукти, Гюринг осигурява целия необходим опит за решаване
на проблеми и предлага пакет услуги за
безпроблемна продуктова експлоатация:
това отличава Гюринг и неговото сервизно обслужване - било то в контекста на
подготовката на инструмента, автоматизираното инструментално складово
стопанство или на непрекъснатото ни
развитие в света на Industry 4.0. Пълният следпродажбен сервиз, както и нашето оригинално оборудване са неразделни
части от нашата оферта.

Продажби
Чрез нашата собствена търговска
мрежа, в която работят повече от 900

специалисти в областта на инструментите в целия свят, ние сме винаги под
ръка. Предоставяме съвети и услуги във
връзка с всякакви въпроси, свързани с инструментите, и заедно с нашите клиенти внедряваме високоефективни решения всеки ден.

Управление на инструменти
Гюринг работи като централен логистичен партньор или като партньор в целия процес на управлението на инструментите - всичко, съобразено с вашите
нужди.

Възстановяване на
инструменти
Гарантираме постоянно ниво на качество през целия експлоатационен живот: нашите инструменти се обновяват
до първоначалното им качество в над 50
сервизни центъра по света.

Отдел Проекти/Оригинално
оборудване
Всяка година управляваме над 600 проекта, в които отговаряме за проектирането на нови инструменти и модернизиране или конвертиране на машини и цели
производствени линии. Цикълът включва
управление на проекта, анализ на компонентите и проектиране на инструмента и завършва с гаранция, че машините
са готови да работят надеждно.

www.guehring-bg.net
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технологии

3D печат на
метали
А

дитивното производство (АП)
на метални детайли вече достига
етап на индустриализация. Въпреки
че създадените технологии започват
да се сблъскват с технологично
присъщите ограничения на разходите, новите концепции за адитивно
производство вече променят пазара.
Компаниите трябва да бъдат в крак
с последните разработки и да ги
включват активно в създаването и
поддържането на технологичните си
пътни карти. Следователно е необходимо предприемането на структуриран подход, който обхваща всички
технологични решения за адитивно
производство.
Пазарът на 3D печата на метали
или адитивното производство е в
постоянно развитие и производствените компании трябва да реагират на всяко изменение. АП, доскоро смятано за скъпа нишова технология за създаване на прототипи,
сега е на ръба да стане достъпно за
някои приложения при масовото производство.
Този пробив е в резултат не само
от напредъка в областта на стопяването в прахово легло чрез лазер
(PBF-L) – технология, която вече е
добре утвърдена за метални приложения, но и от развитието на алтернативните технологии за АП.
Примерите за такива технологии
включват насочено енергийно отлагане (directed energy deposition, DED),
струйно изграждане със свързващо
вещество (binder jetting, BJ), струйно изграждане без свързващо вещество (material jetting, MJ) и екструдиране на материали (material extrusion,
ME). Тези по-нови технологии стимулират пазара и се очаква да понижат
цената на AП. Те също така засилват разпространението на АП, тъй
като индустриалните приложения
вече не се ограничават до производството на високотехнологични части като горелки за газови турбини,
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сателитни двигатели и персонализирани за потребителя протези. Обхватът от области, които могат да
се възползват от уникалните
възможности на AП, се разширява
непрекъснато, като това се дължи
преди всичко на свободата на проектиране и икономичното производство на малки партиди.
Основен проблем обаче е, че много компании се затрудняват при
оползотворяването на новия потенциал, предлаган от AП. Компаниите,
които са по-активни, обикновено се
фокусират единствено върху PBF-L,
стопяване в прахово легло чрез електронен лъч (PBF-EB) и понякога насочено енергийно отлагане. Дори те
обаче пренебрегват необходимостта от добре изработена стратегия
за интегрирана технология за производство с времеви хоризонт от три
до пет години и даже повече. Иновативните технологии предлагат
нови възможности, но същевременно
правят нещата още по-сложни за
бизнеса. С навлизането на нови фирми на пазара, предлагащи най-актуалните технологии, става все потрудно за производителите да останат в крак с времето и да разграничат понякога твърде ентусиазирани-

те маркетингови претенции от истинските възможности на новите
технологии.

Стопяване в прахово
легло чрез лазер
Когато стане дума за AП на метални детайли, първата технология,
за която се сещат специалистите,
е стопяването в прахово легло чрез
лазер (PBF-L). Тя винаги е била ядрото на AП за метални детайли и е
широко разпространена в индустрията. PBF-L е често срещана в промишленото производство на партиди с
много сложни геометрии и с малък
обем, при които се изисква висока
производителност. Типичните примери включват производството на
прототипи, олекотени детайли в
космическата индустрия и състезателните автомобили или персонализирани продукти като зъбни импланти, всеки от които би могъл да бъде
причислен към така наречените нишови приложения. PBF-L се използва
предимно за производство на сравнително малки детайли, за които е
достатъчен по-малък производствен
обем. Размерът на партидата зависи в голяма степен от конкретното
приложение, но обикновено варира
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например от единичен продукт –
функционален прототип или изработен по поръчка протезен имплант,
до няколкостотин артикула. Поради
нуждата от сложно технологично
оборудване PBF-L е скъп процес. Съществува значителна разлика по отношение на разходите, особено при
приложения с голям обем.
Производителността на PBF-L е
тясно свързана с броя на лазерите,
които са активни в един и същи времеви период. Един от производителите на PBF-L оборудване в момента
се готви да пусне нова машина, която ще има три пъти повече лазери,
отколкото наличните днес, и ще се
предлага на цена, която няма да надвишава удвоената стойност на
съществуваща машина. Това би
трябвало да позволи 20 до 30% намаление на разходите за произведените метални детайли. Проучвания
показват обаче, че за истински
търговски пробив е необходимо радикално редуциране на разходите –
поне десетократно. Само това би
направило PBF-L по-конкурентоспособна например в сравнение с леенето под високо налягане и леенето по
топими модели и би позволило използването му в приложения с големи
партиди.
От технологична гледна точка е
възможно значително намаляване на
разходите за PBF-L. Един иновативен
подход например е техниката на
многоточковите масиви, върху която понастоящем работи Институтът Fraunhofer за лазерни технологии в Аахен в сътрудничество с
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партньори от индустрията. Тази
система обаче все още е в етап на
проучване и качеството на детайлите, което може да се постигне при
малки структури, все още не е оценено. Цената на PBF-L намалява и без
съмнение ще продължи да пада. Но
значителни понижения на разходите
от необходимия порядък не изглеждат реалистични през следващите
три до пет години.
Разбира се, съществуват и други
процеси на AП, освен PBF-L и близката до нея технология на стопяване в
прахово легло чрез електронен лъч
(PBF-EB). В момента се разработват
нови концепции за машини, които
предлагат по-добра разходна ефективност за AП на метални детайли,
включително на партиди с по-големи
размери. Някои от тези технологии
вече са достигнали до готовност за
производство в нишови приложения
като например насоченото енергийно отлагане. До края на годината или
малко по-късно се очаква и други технологии да навлязат на пазара, например струйното изграждане със и без
свързващо вещество и екструдирането (EXT). В момента тези технологии допълват PBF-L и са насочени към
ниши, които не са обхванати от нея.
В дългосрочен план обаче те биха
могли да разширят приложението си
и частично да заменят PBF-L.

Насочено енергийно
отлагане
DED представлява серия от няколко подобни технологии за 3D печат
на метали, която създава детайли

чрез топене и сливане на материала, докато той се отлага. Въпреки че
може да се използва за производство
на нови детайли, DED обикновено се
прилага за ремонт и възстановяване
на повредени компоненти. Като една
от основните технологии за 3D печат на метали DED вече е разпространена в ключови индустриални сектори като аерокосмическата и отбранителната, нефтената и газовата, както и в морската промишленост.
В рамките на DED процеса изходната суровина, която е под формата на метален прах или тел, се изпуска през захранваща дюза, след
което се разтопява от фокусиран
източник на топлина (най-често лазер, но може да бъде и електронен
лъч или дъга) и последователно се
добавя към платформата за изграждане. Както източникът на топлина,
така и захранващата дюза са монтирани на портална система или
роботизирана ръка. Процесът обикновено се провежда в херметически
затворена камера, пълна с инертен
газ за по-добър контрол на свойствата на материала и защита от нежелано окисление. DED поддържа широка гама от метали, включително
титанови сплави, неръждаема стомана, мартензитни стомани, инструментални стомани, алуминиеви
сплави, огнеупорни метали (тантал,
волфрам, ниобий), суперсплави
(Inconel, Hastelloy), медно-никелови
сплави и други специални материали,
композити и функционално градиентни материали. Трябва да се отбележи, че използваните материали за
DED са значително по-евтини от
металните прахове при адитивно
производство чрез стопяване в прахово легло.
Както беше споменато, DED се
прилага успешно в различни индустрии, включително в космическата,
нефтената и газовата промишленост, отбранителната, морската
индустрия и архитектурата. Производителите на космическа и авиационна техника все повече използват
технологията за изработка на конструктивни детайли за спътници и
военни и пътнически самолети.
Освен за производството на метални детайли DED технологията е
много подходяща за ремонт и на
повредени такива. Благодарение на
силната металургична връзка и фините, еднородни микроструктури
посредством DED могат да се произведат компоненти като турбин-
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талният прах се свързва селективно и всеки излишък може да бъде използван впоследствие. Обемът на
работната камера на машините за
струйно изграждане прави технологията идеална за отпечатване на
няколко детайла в едно и също прахово легло наведнъж.

Струйно изграждане без
свързващо вещество

ни лопатки и да се възстановят
вложки за матрични инструменти.
Ремонтирането на износени детайли, матрици или щанци чрез DED позволява значително намаляване на
времето на престой и разходите,
свързани с подмяната на дадена част
чрез удължаване на нейния експлоатационен живот.

Струйно изграждане със
свързващо вещество
Това е метод за АП, който създава детайли добавъчно с помощта на
свързващ агент. Процесът използва
течен свързващ агент, който се
нанася върху металния прахообразен
материал, слой по слой, съгласно 3D
модел. Между всеки слой прахът леко
се обработва термично с цел
втвърдяване. Когато процесът на
отпечатване приключи, производствената камера се изважда от
принтера и се поставя в пещ за
втвърдяване. След това операторът
внимателно изважда детайлите от
камерата и премахва остатъчния
прах с помощта на четки и вентилатори. Когато процесът приключи,
частите се отделят от леяците,
почистват се и се обработват с
пясък, за да се отстрани остатъчният прах.
Като универсална технология за
AП с редица промишлени приложения,
струйното изграждане на метални
детайли със слепващо вещество осигурява многобройни предимства. То
позволява производството на метални части със сложна геометрия
благодарение на големия размер на
машините и факта, че не се изискват поддържащи конструкции.
Струйното изграждане със свързващо вещество е значително по-евтино в сравнение с неговите аналози.
Затова е идеално при ниски и средни
обеми на производство, когато не се
изисква висока производителност.
Технологията генерира минимални
количества отпадъци, тъй като ме-
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Това е сравнително нова технология, аналогична на описаната по-горе,
с една ключова разлика – през печатащата глава вместо свързващо
вещество се подава метален материал. Този материал се нанася директно в производствената камера,
като се използва процес с непрекъсната струя или процес с „капка по
заявка“ (Drop on Demand, DOD). Металът от струята се отлага върху
подложката за изграждане в напречното сечение на детайла за този
слой. Този процес продължава с последователното нанасяне на слой след
слой. Полученият детайл трябва да
се синтерова в пещ, за да се постигне окончателната му плътност.
Доскоро този процес беше ограничен
до пластмаси и полимери, но благодарение на последните постижения
нови компании се опитват да го комерсиализират, като го прилагат и
за метали.
Металните частици, които се
използват, са с наноразмери и получената дебелина на слоя е изключително малка в сравнение с другите
адитивни технологии. Чрез тези ултратънки слоеве се произвеждат
детайли с много висока резолюция,
чиито слоеве са почти невидими за
човешкото око. Подобно на АП на
базата на екструзия на метали, за
струйното изграждане без свързващо вещество не се използва насипен
метален прах. Това теоретично увеличава броя на материалите, които
могат да бъдат използвани безопасно, тъй като много от широко разпространените метали като алуминий и титан са изключително запалими в прахообразна форма и изискват значителни предпазни мерки при
работа с тях.
Недостатъкът на използването
на много тънки слоеве е, че много
повече от тях са нужни за постигане на даден размер на детайла в сравнение с други добавъчни технологии
с по-дебели слоеве. Добавянето на
голям брой слоеве отнема повече
време и затова примерните детайли са предимно малки. Тъй като ма-

шините едва сега навлизат на пазара, те все още са скъпи и с ограничена производителност.
Първите приложения на тази технология са за създаването на малки
сложни детайли, изискващи високо
ниво на резолюция, предлагана от
процеса на наслояване на тънки пластове. Малки клапани и устройства
за контрол на потока са подходящи
за изработка по тази технология,
както и други метални детайли,
изискващи сложна вътрешна геометрия и ограничени допуски.

Екструдиране
Екструдирането на метали при
АП е сравнително нов процес. Подобно на популярния процес на лазерно
синтероване (FDM) с пластмаса, специална нишка се нагрява и подава
през дюза, след което се наслагва
слой по слой. Нишката представлява
комбинация от термопластичен материал и метални частици. Дюзата
се движи по осите X и Y на детайла
за даден слой. След това платформата за изграждане се спуска надолу,
за да се осигури място за нови слоеве. След като детайлът е завършен,
той се поставя в пещ за синтероване, за да се изгори остатъчната пластмаса и металните частици да се
свържат. АП на базата на екструзия
е широко използвано за пластмаси и
полимери, но едва наскоро е пригодено за създаване на метални детайли.
Процесът на екструдиране на
метални нишки се облагодетелства
от значителните инвестиции в сходния процес за екструдиране на пластмаса по отношение на постигнатия напредък в прецизността и ниските разходи за компоненти. Надграждането на тази популярна технология е позволило по-бързо развитие в използването на метални нишки вместо пластмаси. Този подобен
на FDM процес се откроява, когато
се прилага като технология за създаване на прототипи, защото дава
възможност за отпечатване на много фини слоеве и постигане на точност, подобна на тази при работата с пластмасови модели, като
същевременно е с относително ниски разходи.

Разработване на
технологична пътна
карта
Описаните по-горе технологични
разработки ще окажат сериозно
въздействие върху бъдещето на производството на метални детайли.
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АП е на ръба на индустриализацията,
остава да се види дали PBF-L, като
основна технология за високопроизводителни приложения, ще бъде частично или напълно заменена от новите претенденти. Вярно е, че новите концепции имат предимството,
че от гледна точка на разходите те
са по-малко обременени от скъпо
оборудване и технологична сложност и по този начин могат да изпреварят PBF-L. Новите технологии
биха могли да бъдат 100 или повече
пъти по-бързи от PBF-L и да произвеждат детайли на стойност една
малка част от разходите, характерни за него. В същото време обаче
засилената конкуренция може да
стимулира разработването на иновации от страна на утвърдени производители на PBF-L машини, които
да внесат подобрения в традиционната технология и да допринесат за
запазването на сегашната й водеща
позиция. Най-вероятният сценарий не
включва една-единствена технология, която отхвърля всички останали. По-вероятно е едновременно да
се използват редица технологии,
които да отговарят на различните
нужди на клиентите. Поради бързото изменение на картината в об-
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ластта на AП и отварянето на нови
възможности производствените
компании трябва да оценят въздействието, което AП ще има върху
техния бизнес. За да се улесни разработването на технологична пътна
карта, отразяваща разнообразието
на методите за АП, се предлага описаният по-долу четиристепенен подход.
Първата стъпка е да се проследи
пълната гама от технологии, които
вече са налични или са близо до утвърждаване. От жизненоважно значение е да се добие детайлна представа за всичко, което могат да предложат технологиите, и за това дали
са подходящи за конкретния бизнес.
Втората стъпка е систематично да
се разгледа продуктовото портфолио на компанията, за да се идентифицират потенциалните възможности за приложение на АП по цялата
верига на стойността. След това
изискванията на тези приложения по
отношение на производителността
на детайлите, размера на партидите и разходите трябва да бъдат
сравнени с това, което предлагат
технологиите. Препоръчително е да
се погледне отвъд производството
на конкретни детайли и да се вклю-

чат етапите от разработката и
прототипирането до следпродажбеното обслужване. Софтуерни алгоритми могат да помогнат да се
идентифицират подходящи детайли
за АП чрез търсене на определени
критерии в чертежи на детайли и
сглобени единици, но също така трябва да се вземе предвид стратегическото въздействие на АП върху бизнеса.
Третата стъпка е да се групират
приложенията от стъпка 2 спрямо
подходящите технологии. Всеки
клъстер трябва да се оцени въз основа на потенциалното му въздействие върху продуктите и организацията на компанията. След това
трябва да се изготви технологична
пътна карта, която да посочва в кой
момент и при какви условия компанията ще бъде готова да инвестира
в АП за всеки отделен клъстер.
Накрая следва да се установи редовен процес на скрининг като основа за актуализиране на технологичната пътна карта. Това прави целия
процес от четири стъпки затворен,
което позволява на компаниите да
останат на върха на технологичния
напредък и да отчетат свързаните
с него по-широки последствия.
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тенденции

По пътя към
бъдещето - новите
технологии
В

епохата на дигитализацията
индустриалното производство изживява фундаментална трансформация. Технологиите за автоматизация от ново поколение, развитието
в промишлената роботика и концепции като Industry 4.0 и Internet of
Things са в основата на четвъртата индустриална революция в съвременните промишлени системи. Сред
най-подвластните на този процес
елементи от производствените
платформи са металорежещите и
металообработващите машини,
които от самостоятелно физическо оборудване се превръщат в
свързани кибер-физични системи,
които комуникират помежду си, генерират големи обеми данни и са
способни самостоятелно да вземат
решения. Технологии като big data,
облачни изчисления и Edge Computing,
обогатена реалност, изкуствен интелект и машинно обучение са само
част от новите възможности в
света на металообработката, които създават добавена стойност за
производители и потребители и
превръщат в реалност визията за
интелигентните фабрики на бъдещето.

Нови възможности
Производителите на металообработващи машини по цял свят залагат на интелигентните технологии,
за да останат конкурентни на динамичния и наситен глобален пазар. Все
повече компании влагат умни решения в моделите си, съчетаващи мо-
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дерни хардуерни продукти като роботи и инструментални системи, с
последните иновации при софтуера
за управление на физическо оборудване.
Превръщането на металорежещите и металообработващи машини в
интелигентни обработващи инструменти протича на два етапа. В
първия производствените данни, генерирани чрез сензори от индивидуалните машини, системи и съоръжения биват интегрирани в единна
мрежа. Във втория – тези данни се
обработват посредством съвременни аналитични инструменти с цел
постигане на т. нар машинна интелигентност, която позволява гъвкаво производство, променливи скорости на обработка, оптимални производствени темпове и по-лесно и

бързо персонализиране на отделни
изделия.
Но това е само началото на
Industry 4.0 за обработващите машини. С помощта на технологиите за
обработка на големи масиви данни,
индустриалните IoT платформи и
изкуствения интелект производствените системи стават все попредвидими, адаптивни и самодостатъчни, способни на автономни и
интуитивни решения. Машинната
обработка бързо навлиза в цифровата ера, в която човешкият фактор
остава само на върха на пирамидата на управлението, а всички по-нисши нива биват заемани от самите
машини. Така Интернет на нещата
се превръща в Интернет на машините, достатъчно свързани и интелигентни да улеснят и заменят чо-
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века във всички необходими операции.

Industry 4.0 и IIoT при
металообработващите
машини
Industry 4.0 изменя и надгражда
механичната обработка чрез дигитализация и мрежова свързаност. И
макар дигиталните технологии на
практика да навлизат в областта
на металообработващите машини
още през 60-те години на миналия
век с въвеждането на системите за
цифрово-програмно управление
(ЦПУ), същинските измерения на цифровизацията стават факт едва
през последните две десетилетия.
Оптимизацията на обработващите
машини чрез интегриране на хоризонтални и вертикални мрежови
технологии задава изцяло нови стандарти в бранша. За да останат
конкурентни, производителите на
оригинално оборудване за металообработка са принудени да трансформират собствените си производства, възприемайки технологии
като IIoT и Big Data с цел по-лесното
преодоляване на традиционни предизвикателства като намаляване на
непланираните престои, подобряване на цялостната ефективност на
оборудването, редуциране на разходите за поддръжка и увеличаване на
възвръщаемостта на инвестициите в материални активи.
С напредващото технологично
развитие при Индустриалния интернет на нещата (IIoT), производителите на металообработващи машини получават шанса да се възползват
от нови възможности за реализиране на печалби и да оптимизират
процесите на проектиране и разра-
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ботки посредством големите обеми
данни, събирани в реално време. Основният фокус е върху използването
на тази информация за подобряване
на услугите по обслужване на машините и оптимизиране на тяхната
ефективност чрез модели за отдалечен мониторинг и прогнозна поддръжка. С помощта на тези инструменти съответните служители по
поддръжката от страна на фирмата производител могат дистанционно да диагностицират и отстраняват проблеми при машините, да
оптимизират и ъпдейтват програмите и настройките и да консултират персонала на място по различни
въпроси. Подобна отдалечена „видимост“ на свързаната машина в ежедневни работни условия увеличава
многократно шансовете й за безпроблемна експлоатация и максимално дълъг сервизен живот.

Еволюция при
машинната обработка
Една Industry 4.0-ready (съвместима с изискванията за интелигентно
производство) машина може да бъде
управлявана напълно автоматизирано благодарение на възможностите
за умна интерпретация на събраните от интегрираните в нея сензори
производствени данни. Обработваните детайли биха могли да бъдат
проследявани например посредством
матрични баркодове и система за
машинно зрение, а данните за смяната на инструменталната екипировка да бъдат изпращани към централното програмно управление на машината чрез радиочестотна идентификация. Обслужването на металообработващата машина може също да
бъде изцяло автоматично – с помощ-

та на специализирана роботизирана
система, която зарежда и разтоварва детайлите. Всички възможни проблеми, свързани с операторска грешка, при тази конфигурация са елиминирани.
Благодарение на факта, че всички
етапи на машинната обработка се
управляват от IT инфраструктурата на системата, подобно цялостно
решение осигурява непрекъснат поток от данни, жизненоважни за ефективното изпълнение на производствените задачи. Дигиталната интеграция на машината в заводската
мрежа се осъществява посредством
съответните интерфейси.
Изразяването на всички обработващи задачи, процеси, заготовки и
машинни компоненти чрез съвкупности от данни се превръща в успешна цялостна стратегия за оптимизация на машинната обработка. С
помощта на технологиите за работа с големи обеми данни в една такава конфигурация могат предварително да се минимизират рисковете
от грешки при металорязането, да
се предвидят и предотвратят различни проблеми и потенциални повреди на оборудването и свързаните с
тях производствени прекъсвания.

Облачни решения за
управление
Потребителите на металорежещи и металообработващи машини
в модерните производства очакват
системите за управление на оборудването да бъдат гъвкави и мащабируеми, адаптивни и отказоустойчиви, лесни за поддръжка и с добра защита за производственото ноу-хау
срещу киберзаплахи. Конвенционалните ЦПУ технологии обаче често
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срещат известни ограничения в някои от тези области, оставяйки
поле за възникване на проблеми от
различно естество. Концепцията за
управление на машината като услуга (Control System as a Service, CSaaS)
предлага решение чрез „впрягане“ на
облачните изчисления в полза на
машинната обработка. В такъв сценарий системата за управление е
физически отделна единица от металообработващата машина и
съществува в облака, а самият процес на управление се превръща в
облак-базирана услуга. Това осигурява гъвкавост на достъпа и контролните функции и достатъчна мащабируемост, създава възможност за
диференциране на задачите според
съществуващата йерархия на управ-
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ление. Някои от тях могат да бъдат
изпълнявани и координирани локално
– автоматично или чрез намесата
на оператор, а други – управлявани
централизирано и отдалечено посредством уеб-базиран клиент или
мобилно приложение.
Сред продуктовите групи, които
биха могли да извлекат най-голяма
полза от облачните технологии, е
CAD/CAM софтуерът. Все повече
доставчици на такива продукти
въвеждат функции за автоматичен
ъпдейт на програмите чрез облачна
свързаност. Но възможностите на
облачните услуги в тази сфера не се
изчерпват само с това. Много производители на CAD/CAM платформи
вече предлагат и персонализирани
инструменти за симулация, модели-

рани на базата на конкретната машинна конфигурация.

Edge computing
технологии
Паралелно с облачните, т.нар. периферни изчисления (edge computing),
също намират все по-обширно приложение в металообработката.
Всичко това става възможно благодарение на ежедневно разрастващата се мрежа от IIoT устройства в
производството. Традиционните
облачни мрежи формират централизирана система за събиране и обработка на данни. Периферните изчислителни мрежи се отличават с разпределена, отворена архитектура,
която децентрализира натоварванията, свързани с обработката на ин-
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формация. Вместо изпращане на
всички данни, генерирани в периферията на мрежата, към сървъра, Edge
Computing платформите обработват информацията локално. Това се
случва в много по-голяма близост до
нейния източник, с цел елиминиране
на забавяния при трансфера. Тази
технология е изключително полезна
за устройства и системи, които
трябва да вземат бързи решения,
тъй като локалната обработка на
данни им позволява много по-кратки
времена за реакция.
Устройствата, при които събирането на данни не е основна, а допълнителна функция, могат да намалят
натоварването върху мрежата като
анализират данните локално и изпращат само релевантните от тях към
облачния сървър.
Т. нар. периферни центрове за
данни могат да бъдат използвани от
предприятията за металообработка
като междинно звено между периферните IoT полеви устройства и хипермащабните съоръжения, които обикновено се използват за хостинг на
облак-базирани аналитични технологии от висок клас. Чрез периферни
мрежи може значително да се намали сложността на взаимосвързаните
системи за машинна обработка, улеснявайки допълнително събирането и
анализа на данни в реално време. В
такива сценарии различни IoT устройства могат да събират критична информация в отдалечени локации,
където мрежовата връзка е непостоянна или не е рентабилна. Данните
могат да бъдат обработвани локално и само критичните резултати да
бъдат изпращани обратно към централната мрежа, когато интернет
връзката е налична.
Комбинацията от периферни изчисления и индустриални IoT устройства оптимизира процеса по дигитализиране на машинната обработка и
веригите на доставките, реализи-
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райки на практика принципите на
интелигентно производство. Благодарение на периферните технологии
металообработващите и металорежещите машини от ново поколение
могат да вземат автономни решения без човешка намеса, обработвайки локално събраните данни от интегрираните сензорни мрежи. Информацията от сензорите може да
бъде използвана за непрекъснат и
отдалечен мониторинг на състоянието на оборудването, ускорявайки
или забавяйки процеса на машинна
обработка в зависимост от потребностите.

Добавена реалност при
машините
Т. нар. обогатена или добавена реалност (Augmented reality, AR) е иновативна технология, будеща все повече интерес сред производителите
на индустриално оборудване. Нарастващата й популярност е резултат
и от плавното понижаване в цените
на AR устройствата за визуализация
на дигитално съдържание (очила, персонални монитори и др.) и все по-масовата интеграция на функции за
добавена реалност в по-високотехнологичните персонални мобилни устройства като смартфони и таблети.
Обогатената реалност притежава толкова голям потенциал за качествено трансформиране на индустриалното производство чрез увеличаване на ефективността по пътя
към четвъртата индустриална революция, че бива обявена за един от
основните стълбове на концепцията
за Industry 4.0. Визията за интелигентна фабрика на бъдещето включва
събирането и комуникирането на
информация в реално време, която да
подпомага работата на операторите на металообработващи и металорежещи машини. Инструкциите за
настройка на оборудването са пример за такава ценна информация.

Интуитивното извършване на процеса по настройване и конфигурация
на машините е едно от водещите
приложения на технологиите за добавена реалност в тази индустрия.
Тя позволява визуализиране на персоналното AR устройство на оператора на демонстрации за конфигуриране на широк набор от металообработващи машини за производството на богат асортимент от изделия. Струговите и комбинираните
обработващи центри са сред найпопулярните типове оборудване, за
които се създават AR приложения за
настройка на базата на платформи,
подобни на тези за разработката на
компютърни игри. Такива продукти
са обогатени с функции са стандартна добавена реалност на базата на
типа производство. Подобни виртуални „демонстратори“ служат като
ефективно, лесно и удобно за потребителя средство за бързо обучение
за работа със съответната машина
и стават все по търсени в редица
отрасли.
В контекста на CNC металообработката добавената реалност може
да се използва и за други критични
приложения, като преодоляване на
ергономичните ограничения за оператора, който при конвенционалните
конфигурации е принуден да се придвижва постоянно от машината до
панела за управление, както и в случаи, в които стъклото на машината
е постоянно зацапано от смазочноохлаждащия флуид например и директното му наблюдение не дава достатъчна информация за статуса на
обработващата операция. AR ръководствата, визуализирани чрез персоналните очила за добавена реалност или смартфона на оператора,
са особено подходящи и за по-сложно
оборудване, при което командният
интерфейс не позволява интуитивна работа с машината, както и за
извършване на рутинна или прогнозна поддръжка на оборудването.

Изкуствен интелект и
машинно обучение
Сред най-иновативните области
в управлението на съвременните
металообработващи машини от
ново поколение са изкуственият интелект и машинното (само)обучение
(Machine learning). Най-общо изкуственият интелект се дефинира като
симулация на човешкия ум чрез компютърни средства. Машинното обучение е клон на тази технология, при
който се използват различни алго-
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ритми за извличане на ценни изводи
от събраните данни с цел осигуряване на възможност на машината да
взема автономни бъдещи решения
или самостоятелно да прави различни прогнози. Разновидност на тази
иновация са т. нар. Deep learning
техники, които представляват алгоритми за машинно обучение, базирани на изкуствени невронни мрежи
(ANN). Те са изградени като структурни слоеве, подобно на устройството на човешкия мозък.
И макар на пръв поглед визията за
интелигентна фабрика да включва
интегрирането главно на роботи и
IoT свързаност в индустриалните
операции, изкуственият интелект е
технологията, която обещава да
изиграе най-важна роля за бъдещето
на металообработката, смятат експертите. По прогнози от актуални
проучвания, пазарът на AI системи
ще надхвърли 15 трилиона щ. д. до
2030 г. Над 6,6 трилиона щ. д. се
очаква да бъдат реализирани от продажби именно на AI технологии за
автоматизация и добавена реалност
в помощ на операторите с цел оптимизиране на производителността в промишлените приложения. В
резултат на нарастващата популяр-
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ност на изкуствения интелект и
машинното обучение до 2030 г. глобалният брутен вътрешен продукт
ще нарасне с цели 14% спрямо 2015
г., когато е бил в размер на 74 трилиона щ. д., сочи пазарен анализ на
агенция PricewaterhouseCoopers.
Европейската асоциация на машиностроителните
индустрии
(CECIMO) също се обединява зад тезата, че изкуственият интелект
крие огромен потенциал за развитието на металообработващите технологии и внедряването на AI системи и средства за машинно обучение
ще става все по-масова тенденция
при водещите международни компании за производство на металорежещи и металообработващи машини.
От Асоциацията посочват, че основен двигател на този ръст в приложенията е непрекъснатият стремеж към увеличаване на производствената ефективност и намаляване на разходите чрез технологии за
автоматизация.
Използването на изкуствен интелект за оптимизиране на процеса по
металорязане в реално време включва избор на оптимални параметри на
обработка според приложението, а
в резултат значително се редуци-

рат грешки при обработката като
счупване, износване и неточна работа на инструментите, които водят
със себе си множество разходи и
нежелани престои.
Експертите идентифицират три
основни категории AI методи за управление на параметрите на металообработващите машини с ЦПУ: т.
нар. базирани на знание експертни
системи (Knowledge-based expert
systems, KBES); изкуствените невронни мрежи и подходът на вероятностните изводи (Probabilistic inference).
Тези методологии включват различни онлайн техники за автоматично
адаптиране и оптимизиране на параметрите на обработка на база събираните от сензори данни в реално
време за поведението на машината
в различни сценарии. Концепцията
елиминира нуждата от въвеждане на
предварителни компютърни симулации за целта.
Основните компоненти, задължителни за извършване на такова автоматизирано онлайн самоуправление чрез изкуствен интелект, включват: сензорни устройства, средства
за интерпретация на сензорните
данни и механизми за оптимизация
на параметрите на обработка.
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Доставчици
на услуги за
металообработка
3А СТИЙЛ ООД
Радомир
sales@3asteel.com
www.3asteel.com
+359 885 252 292

АЛПЛАСТ ЕТ
Павликени
info@alplast.bg
www.alplast.bg
+359 888 848 728

БАЛКАН АД
Монтана
balkan@balkan-bg.com
www.balkan-bg.com
+359 96 300010

БКК 95 ООД
Монтана
mail@bcc95.com
www.bcc95.com
+359 96 391313

LASER STYLE
София
lasercut@abv.bg
www.laserstyle.com
+359 878 724 007

АЛУКОМ АД, ЧАСТ ОТ МТГ
Плевен
www.mtgbg.com/page/ALUCOM
+359 64 827 997

БАЛКАН МЕТАЛ СЕРВИCЕ
ЕООД
София
info@balkansmetalservice.com
www.balkansmetalservice.com
+359 2 4925090

БЛАСТМОНТАЖ ООД
Варна
office@blastmontaj.com
www.blastmontaj.com
+359 878 467 095

TECHNOCUT
София
office@technocut.eu
www.technocut.eu
+359 888 286 047
А.С.А.К. ЕООД
София
karagjozov@abv.bg
www.asak-bg.com
+359 2 847 39 15
АВТО ИНЖЕНЕРИНГ
ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
София
info@avtofactory.com
www.avtofactory.com
+359 2 8066322
АГРОТЕХЧАСТ АД
Оряхово
office@agrotehchast.bg
www.agrotehchast.bg
+359 888 392 280
АДТЕХ ООД
Габрово
office@advanced-technology.eu
www.advanced-technology.eu
+359 898 496 325
АКВАСТО ЕООД
Севлиево
office@aquasto.eu
www.aquasto.eu
+359 888 210 950

АЛФА-3 ООД
Плевен
office@alfa-3bg.com
www.alfa-3bg.com
+359 64 805 808
АМБ ООД
Гоце Делчев
office@amb-bg.eu
www.amb-bg.eu
+359 751 64007
АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96 АД
Пловдив
sales.kuklen@astoilov96.com
www.astoilov96.com
+359 700 42 070
АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ
ЕАД
Смолян
info@areximengineering.bg
www.areximengineering.bg
+35 930 160 909
АРКАДА-22 ООД
с. Казичене
arkada22@abv.bg
www.arkada22.com
+359 2 889 10 47
АРМАТУРЕН ДВОР „ЛЮЛИН“
София
mail@lyulin-metali.com
www.lyulin-metali.com
+359 878 10 30 92

АКОМ ИНДЪСТРИ ЕООД
Казанлък
info@akom.co
+359 2 465 3862

АТЕГРА ЕООД
Плевен
ategra.eood@gmail.com
www.ategra.alle.bg
+359 884 760323

АЛКОМЕТ АД
Шумен
office@alcomet.eu
www.alcomet.bg
+359 54 858 601

АТМ ООД
Пазарджик
info@atm-bg.com
www.atm-bg.com
+359 886 627 437
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БОГИ - БЛАГОЙ ПАВЛОВ ЕТ
Пловдив
pavlovisin@abv.bg
www.bogiplast.com
+359 32 99 37 78

БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД
Пловдив
chernev@bamex.bg
www.bamex.bg
+359 32 682585

БОЛШЕВИК ООД
Габрово
office@bolshevik-bg.com
www.bolshevik-bg.com
+359 889 88 08 58

БАЧО ООД
Сливен
bacho_ltd@abv.bg
www.bacho-bg.com
+359 889 627 200

БОРИМА ЕАД
с. Борима, Троян
office@borima-bg.com
www.borima.com
+359 670 62 995

БГ СТИЙЛ ЕООД
София
info@bgsteel.bg
www.bgsteel.bg
+359 2 925 13 66
БЕЛАСИЦА АД
Петрич
belasitca@abv.bg
www.belassitsa.com
+359 885 993 733

БРАТЯ КОСТОВИ ООД /
FREKO
Варна
info@freko-bg.com
www.freko-bg.com
+359 52 603801

БЕЛВИ
Благоевград
office@belvi.bg
www.belvi.bg
+359 73881653

БРОНЗ ООД
Долна Оряховица
bronze@bronze-tm.com
www.bronze-tm.com
+359 61 732 438

БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
ЕАД
Монтана
www.berg-bg.com

БУЛЛТЕК ООД
Пловдив
bulltek@bulltek-bg.com
www.bulltek-bg.com
+359 32 511 674

БИЛБОБУЛ ООД
Русе
bilbao@bilbobul.net
www.bilbobul.net
+359 82 82 69 63

БУЛХИМ ЕАД
Сливен
bulchim@abv.bg
www.bulchimbg.com
+359 44 624 390

БИОМАШИНОСТРОЕНЕ
Пловдив
office@biomashin.com
www.biomashin.com
+359 32 900 700

БЪДЕЩНОСТ АД
Чирпан
badestnost@hydraulic-vlv.com
www.hydraulic-vlv.com
+359 41 693 012
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ЕЛМЕТАЛ МВ ООД
София
elmetal_mv@abv.bg
www.elmetal-mv.com
+359 89 548 4983

БЪЛГАРСКА
ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД
Пловдив
info@big97.com
www.big-bg.com
+359 32 657080

ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ
ДИНАМИКА ООД
Дряново
iz@kentavar.com
www.kentavar.com
+359 676 7 43 11

ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ
АНГЕЛОВ ЕТ
Пловдив
office@dianjeli.com
www.dianjeli.com
+359 32 240115

БЪЛГАРСКА ЛЕЯРНА ЕООД
Враца
+359 92 660 172

Г-99 ЕООД
Пловдив
office@g-99.bg
www.g-99.bg
+359 32 675 700

ДИГА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Силистра
digaing@abv.bg
www.digabg.com
+359 887 272 148

ГАБРО-МЕТАЛ 2000 ЕООД
Габрово
office@gabrometal.com
www.gabrometal.com
+359 888 765 503

ДИДА 70
Казанлък
dida70k@gmail.com
www.dida70.com
+359 43 164 296

ГАМА ПЛАСТ БГ ООД
с. Царацово, Пловдив
gamaplastbg@abv.bg
www.gamaplastbg.com
+359 32 62 93 47

ДИМАРС
Севлиево
office@dimarsbg.com
www.dimarsbg.com
+359 67 533 466

ГОТМАР ЕООД
Съединение
office@gotmar.com
www.gotmar.com
+359 32 600 000

ДИМОТЕК ЕООД
София
www.dimotek.bg
+359 2 4484034

ЕНЕРКЕМИКАЛ ООД
Белене
enerkemikal@abv.bg
www.enerkemikal-bg.com
+359 65 835 098

ДАКОПЛАСТ - ЛИДИЯ
КОЕВА ЕТ
Пловдив
+359 33 168 394

ДИНАМО АД
Сливен
dynamo@dynamo-bg.com
www.dynamo-bg.com
+359 44 666 207

ЕНПЛАСТ ЕООД
Пловдив
enplast@abv.bg
www.enplastbg.com
+359 887 673 455

ДАН - СМОЛЯН ЕООД
Смолян
info@dan-bg.com
www.dan-bg.com
+359 30 164 000

ДОЕВ ООД
Съединение
doevi@abv.bg
www.doevi.com
+359 318 2 31 61

ЕСКАЛИБУР ЕООД
Видин
+359 88 999 8675

ДАНФИЛ ЕООД
София
sales@danphil.eu
www.danphil.eu
+359 883 282 267

ДРАГОЛОВИ ЕООД
Сливен
office@dragolovi.com
www.dragolovi.com
+359 44 670618

ДЕДАЛ ВС ООД
Ловеч
dedalbc@abv.bg
www.dedal-bc.com
+359 68604250

ДУРГА ЕООД
Пловдив
office@durgabg.com
www.durgabg.com
+359 888 949 820

ДЕКОМЕТ ООД
Кривина
dekomet@abv.bg
www.dekomet-bg.com
+359 898 615 502

ДУЧЕ - ПЛАМЕН ДУЧЕВ
Силистра
Duche_ss@abv.bg
+359 87 878 8809

ВАВ-1991 ЕООД
Пловдив
vav@vavplovdiv.com
www.vavplovdiv.com
+359 32 69 87 78
ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД
Ямбол
prodajbi@vacuumsys.com
www.vacuumsys.com
+359 46 66 38 21
ВАСБИ ЕООД
София
vasby@abv.bg
www.vasby.bg
+359 888 723 396
ВЕГА-03 ООД
Враца
vega03@abv.bg
www.vega-03.com
+359 92 661 312
ВЕМА ТРЕЙД ООД
София
info@zavarkite.com
www.zavarkite.com
+359 886 089 069
ВЕНТИ КИРЧЕВ ЕООД
Пловдив
ventikirchev@abv.bg
www.ventikirchev.com
+359 885 932 313
ВЕС - ДОР ООД
София
vesdor_lazer@abv.bg
www.vesdor.bg
+359 884 939 446
ВИП ООД
Севлиево
sales@vipco-bg.com
www.vipco-bg.com
+359 675 30 070
ВИПОМ АД
Видин
vipom@vipom.com
www.vipom.ru/bg/
+359 94609025

ДЖЕТ ПОЙНТ ООД
София
office@jetpoint.net
www.jetpoint.net
+359 887 856 876

ВИТОША-05 ЕООД
София
office@vitosha-05.com
www.vitosha-05.com
+359 877 234 212

ДЖИ ЕС ТЕХ БЪЛГАРИЯ
ЕООД
Пловдив
valentin.bucev@gstech.bg
www.gstech.bg
+359 32 331 299

ВРАЦА СТАРТ АД
Враца
office@vratsastart.com
www.vratsastart.com
+359 879 144 951

ДИ ЕНД ДЖИ ГРУПБЪЛГАРИЯ АД
София
office@dnggroup.eu
www.dnggroup.bg
+359 24372869

ВСК КЕНТАВЪР - ЗММ ЕООД
Велинград
kentavar_zmm@infotel.bg
www.kentavar-zmm.com
+359 359 5 21 43
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ЕВРОХРОМ
Кърджали
info@eurochrom.eu
www.eurochrom.eu
+359 361 22 111
ЕКОТРЕЙДМЕТАЛ ЕООД
Русе
ekotrademetal@abv.bg
www.ekotrademetal.com
+359 878 540 077
ЕЛЕКТРОСТОМАНА-2004 АД
Карлово
sales@elektrostomana.com
www.elektrostomana.com
+359 335 9 56 92
ЕЛИТ ООД
Габрово
elit@elit.bg
www.elit.bg
+359 66 800 055
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ЕЛСТАРТ ООД
Русе
elstart@mail.bg
www.elstart.com
+359 82 82 56 98
ЕН ДЖИ ФОРМТЕХ ООД
Пловдив
office@ng-formtech.com
www.ng-formtech.com
+359 877 816 849
ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД
Кресна
er_kresna@abv.bg
www.erkresna.eu
+359 7433 22 02

ЕХНАТОН
София
office@akhnaton.biz
www.akhnaton.biz
+359 2 8176000
ЖЕЛЕЗНИК М
Стара Загора
jeleznik@jeleznik-m.com
www.jeleznik-m.com
+359 42 64 06 06
ЗАВАРЪЧНО-МОНТАЖНИ
УСЛУГИ ЕООД
Плевен
zmu_bg@abv.bg
www.zmu-bg.com
+359 64 680 146
ЗЕГЕРОВИ ПРЪСТЕНИ ПРУЖИНИ ЕООД
Шипка
zpp@dir.bg
www.zppbg.com
+359 431 6 53 15
ЗЕФИР - ЦТ ЕООД
София
zefir@abv.bg
www.zefir-bg.eu
+359 2 8684873
ЗТА
Банско
zta@zta-bg.com
www.zta-bg.com
+359 749 88 182
ИВАН ВАСИЛЕВ ВИБРОСТРОЙ 99 ЕТ
Монтана
vibrostroi99@abv.bg
www.vibrostroi99.com
+359 88 712 76 16
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КОЦИ-МОНТ 67 ООД
Русе
koceto67@abv.bg
www.zavaryavane-remont-ruse.eu
+359 886 205 353

М И С АУТО ЕООД
София
nfo@zavariavane.com
wwww.zavariavane.com
+359 888 518 413

КС МЕТАЛ ЕООД
с. Баня
info@ks-metal.bg
www.ks-metal.bg
+359 889 588 257

МАК ООД
с. Мусачево
maksf@abv.bg
www.mak-bg.com
+359 2 920 04 52

КФК
Варна
office@kfk.bg
www.kfk.bg
+359 52 503532

МАТ ООД
Разград
matood.office@gmail.com
www.matood.com
+359 84 661 821

КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Панагюрище
office@casting-technology.eu
www.ctbg.eu
+359 357 640 51

КЯШИФ ЕООД
Джебел
info@kyashif.com
www.kyashif.com
+359 36 322 112

МАШИЙН ДИЗАЙН ООД
София
office@mdcast.biz
www.mdcast.biz
+359 2 938 70 43

КЗУ - БУРГАС ООД
Бургас
kzu_bs_ltd@abv.bg
www.kzu-bs.com
+359 56 880 917

ЛАЗЕР Д ООД
Варна
office@laserd.bg
www.laserd.bg
+359 52 730 444

МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
Плевен
office@mmt-ltd.eu
www.mmt-ltd.eu
+359 887 45 12 09

КОВАШКО-ПРЕСОВ
ЗАВОД АД
с. Царева ливада
kpz_99@abv.bg
www.kpz99.com
+359 6723 2 300

ЛАЗЕР ПЛЮС ЕООД
Пловдив
laserplus@mail.bg
www.laserplus-bg.com
+359 876 882 960

МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД
Плевен
office@metakom-scw.com
www.metakom-scw.com
+359 64 802 156

КОЛЕКТОРМОНТАЖ
ЕНЕРДЖИ ООД
Стара Загора
kolektor_m@abv.bg
www.kolektormontagenergy.com
+359 42 644795

ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ
КЪМ ТУ-СОФИЯ
София
laser@tu-sofia.bg
sites.google.com/site/lasertusofiabg/
home
+359 29653268

МЕТАЛ АД
Варна
office@metal-ls.com
www.metal-ls.com
+359 52 503 003

КОЛОРИТА 51 ООД
София
info@colorita51.biz
www.colorita51.biz
+359 2 925 99 36

ЛАЗЕРПЛОВДИВ INDEX-6
LTD.
Пловдив
laser@laserplovdiv.com
www.laserplovdiv.com
+359 32 601560

ИВАН М. ИВАНОВ-69 ЕТ
Твърдица
leiarna@abv.bg
+359 877 337 778

КАПЕЛИНИ ЕООД
Пловдив
et_kapelini@abv.bg
+359 887 41 48 46

ИВОМАНЧИ2 ЕООД
Пловдив
ivomanchi2@abv.bg
www.ivomanchi2.com
+359 887 95 68 74

КАРЛЪК-97 ООД
Смолян
karlak@mail.orbitel.bg
www.karlak-bg.com
+359 30 163 122

ИМЛТ АД
София
imlt2006@abv.bg
www.telemat.bg
+359 29791156

КАСТЕХ ЕООД
Казанлък
b.kasabov@kastech-bg.com
www.kastech-bg.com
+359 898 918 644

ИНДУСТРИАЛФОРМ ООД
София
indform@abv.bg
www.industrialform-bg.com
+359 888 634 630
ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ-10 ООД
Разград
office@inter-eng.eu
www.inter-eng.eu
+359 893 389 200
ИНТЕХНА АД
София
info@intechna.bg
www.intechna.bg
+359 2 9581985
ЙОТОВ ООД
Разград
office@yotovbg.com
www.yotovbg.com
+359 888 924 270
ИПО ООД
София
office@ipo-bg.com
www.ipo.bg
+359 2 971 9549
ИСАВ-1 ЕООД
Пазарджик
isav@cybcom.net
www.isav-bg.com
+359 34 446032
ИТОМ ООД
Пловдив
Itompv@abv.bg
www.itompv.com
+359 32 677770
ИТС ИВОНА ЕООД
Стара Загора
office@itsivona.com
www.itsivona.com
+359 888 261 883
ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД/
ЛЕЯРМАШ АД
София
office@ihbmetalcastings.com
www.ihbmetalcastings.com
+359 2 836 44 02
КАЛИПТОС ЕООД
Монтана
caliptos.ltd@gmail.com
www.caliptos.com
+359 878 945 927
КАНАК ООД
София
kanaksofia@kanakbg.com
www.kanak.bg
+359 886 27 11 29

50

КОМАНД ЕООД
Видин
info@komand-bg.com
www.komand-bg.com
+359 94 600 185
КОМПАС
ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Асеновград
office@compass-engineering.biz
www.compass-engineering.biz
+359 33 163 924
КОНТО - Н ЕООД
Русе
ruse@konto-n.com
www.konto-n.com
+359 82 841 222
КОНТО - Н ЕТ
Перник
pernik@konto-n.com
www.konto-n.com
+359 76 670 167
КООПЕРАЦИЯ
МЕТАЛУРГИЯ
София
metalurgia@abv.bg
www.metalurgia.dir.bg
+359 2 8328058

МЕТАЛ ИН ООД
София
office@metalin.bg
www.metalin.com
+359 32 631 142
МЕТАЛ КАН ЕООД
Асеновград
metalkan@abv.bg
www.metalkan.com
+359 877 70 22 96

ЛАКИ 131 ООД
Пловдив
laki131@gbg.bg
www.laki131.com
+359 32 68 83 83

МЕТАЛ МИКРОН ЕООД
Дупница
metalmicron@abv.bg
www.metalmicron-bg.com
+359 899170200

ЛЕЯРНА - ВМВ
МЕТАЛ ЕООД
Ихтиман
info@tchugunoleene.com
www.tchugunoleene.com
+359 724 810 10

МЕТАЛ ПРО ТЕХНОЛОДЖИ
ЕООД
София
metalpro@abv.bg
www.metalpro-tech.com

ЛЕЯСТОМ ЕООД
Сливен
office@leastom.bg
www.leastom.bg
+359 897 805 032

МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП АД
София
mtg@mtgbg.com
www.mtgbg.com
+359 2 818 5959

ЛИДЕР МАГ ООД
Търговище
info@lider-mag.eu
www.lider-mag.eu
+359 878 273 769

МЕТАЛИК - БИСИПИ АД
Гъбене, Габрово
office@metalik-bcp.com
www.metalik-bcp.com
+359 66 809 447

ЛИТ-15 EООД
Видин
lit15eood@gmail.com
www.lit15-foundry.com
+359 94 600 716
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МЕТАЛИК ООД - ТЕРЗИЕВ
Стара Загора
metalikmsz@abv.bg
www.metalik-terziev.com
+359 42 620 475
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РАДОМИР МЕТАЛ
ИНДЪСТРИЙЗ АД
Радомир
rmi@rmi-bg.com
www.radomir-metal-industries.com
+359 777 80 489

МПС ЕООД МЕТАЛООБРАБОТКА
с. Дуванлии, обл. Пловдив
info@mps-bg.com
www.mps-bg.com
+359 887 27 33 47

ПАЧОВ ООД
Стара Загора
info@bgcut.com
www.bgcut.com
+359 888101520

МТМ ООД
Русе
info@mtm-rousse.com
+359 82 875015

ПЕРЛА АД
Нова Загора
office@perla-bg.com
www.perla-bg.com
+359 45 762 638

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ
ЧОЛАКОВ ЕООД
Габрово
veronika_4olakova@abv.bg
www.metaloobrabotvane.com
+359 887 227 704

МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ - КЛОН
СОФИЯ
София
office@multiengineering-bg.com
www.multiengineering.bg
+359 88 4924272

ПЕТРОВ TЕХНОЛОДЖИ
ЕООД
София
office@petrovtechnology.com
www.petrovtechnology.com
+359 2 973 7672

РЕНЕСЕ ООД
София
office@renessebg.eu
www.renessebg.eu
+359 888 98 20 39

МЕТАЛПЛАСТ-2 ООД
Белослав
metalplast_2@abv.bg
www.metalplast2.com
+359 887 57 33 81

НАЙТЕХ
София
ni_tech@abv.bg
www.nitechbg.com
+359 2 8556575

ПЕТЪР ПЕТРОВ - Д ЕТ
(METAL ENGINEERING)
Русе
office@metalengineering-bg.com
www.metalengineering-bg.com
+359 877 120 382

РИСК 91 ООД
Габрово
risk91@mail.bg
www.plastmasoviizdelia.com
+359 66 803 126

МЕТАЛСТРОЙ СТОЯНОВ И
ГЕОРГИЕВ ООД
Горна Оряховица
office@metalstroi-s-g.com
www.metalstroi-s-g.com
+359 618 60 394

НЕОНА ООД
София
laser@neona.com
www.neona.com
+359 2 4893011

МЕТАЛИК-СЛИВЕН ООД
Сливен
metalik@gbg.bg
+359 44 625 736
МЕТАЛОЛЕЕНЕ-ДРЯНОВО
ООД
Дряново
office@metaloleene.com
www.metaloleene.com
+359 898 645 560

МЕХАНИКС ГРУП
с. Драгор, Пазарджик
office@mechanics-group.bg
www.mechanics-group.bg
+359 34 460 266
МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И
КОНСТРУКЦИИ - ДИМИТРОВ
И СИЕ (MDC)
София
info@mdc-bg.com
www.mdc-bg.com
+359 2 9744748
МИКОНИ ООД
Смолян
mail@mikoni.bg
www.mikoni.bg
+359 301 6 35 66
МИКРО-МАКС ООД
Варна
mail@mikromaxbg.com
www.mikromaxbg.com
+359 52 505037
МИКРОМЕТ АД
Варна
office@micromet.bg
www.micromet.bg
+359 52 750 253
МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
Пловдив
sale.bg@milarasmt.com
www.milarainternational.com
+359 32 234 100

НИК 47 ЕООД
Пловдив
office@nik47.com
www.nik47.com
+359 32 967 369
НОРД АД
Девня
office@nord.bg
www.nord.bg
+359 52 900 888
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
Петрич
office@fences.bg
www.fences.bg
+359 888 35 00 38
ОК-ОЛИМП ЕООД
Омуртаг
okolimp@abv.bg
+359 605 6 23 86
ОПТОМАТИК-64 ООД
Шумен
optomat64@gmail.com
www.optomatik.com
+359 989 609 442
ОПТОФОРМ НОВ ЕООД
Панагюрище
optoformnov@opticoel.com
www.optoformnov.com
+359 357 6 41 19
ОСЪМ АД, ЧАСТ ОТ МТГ
Ловеч
www.mtgbg.com/page/OSSAM
+359 68 601 176

МОНИ МГ ООД
Пловдив
office@moni-mg.com
www.moni-mg.com
+359 899 919 301

ПАРАГУТЕВ ООД
Пловдив
paragutev@abv.bg
+359 887 41 04 06

МОНИ-83 ООД
с. Богдан, обл.Пловдив
office@moni83.com
www.moni83.com
+359 31 308 383

ПАТЛИДЖАНСКИ ООД
София
www.patlidganski.com
+359 888 933 188
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РЕМОТЕРМ ЕООД
София
remo@remoterm.com
www.remoterm.com
+359 29313141

РМЗ ГОРНА
ОРЯХОВИЦА ЕООД
Горна Оряховица
miroslav.mitev@zaharnizavodi.com
www.zaharnizavodi.com
+359 618 69 478

ПОЛИ-ИНОКС
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
София
poli_inox@abv.bg
www.poli-inox.com
+359 988 879 448

РОМИЛ ООД
Стара Загора
romilsz@gmail.com
www.romilood.com
+359 42 65 31 87

ПРЕСКОВ АД
Стара Загора
marketing@preskov.com
www.preskov.com
+359 42 252083
ПРЕСФОРМ ООД
Панагюрище
presform@abv.bg
+359 887 314 065

РТ ПЛЮС ООД
Пловдив
office@rtplusbg.com
www.rtplusbg.com
+359 898 532 666

ПРЕСФОРМС
ИНДЪСТРИ ООД
София
2007pfi@gmail.com
www.pfi2007.com
+359 898 747 611

РТР ООД
Враца
rtr_vr@mail.bg
www.rtr-vr.com
+359 92 663 633
РУАНА ЕООД
Карлово
ruana_eood@abv.bg
+359 888 631 402

ПРИБОР П-61 ООД
Пловдив
manager@pribor61.com
www.pribor61.com
+359 32 260 291

С И Н 96 ООД
Пловдив
sin96@mail.bg
www.sin96.eu
+359 32 68 21 45

ПРОГРЕС АД
Стара Загора
contact@progress-sz.com
www.progress-sz.com
+359 42 605697

САМЕЛ-90 АД
Самоков
office@samel90.com
www.samel90.com
+359 72 268 201

ПРОКС-2 ООД
с.Крумово, Пловдив
office@prox-2.com
+359 32 633956

САНД-СА
София
office@sand-sa.eu
www.sand-sa.eu
+359 2 936 25 56

ПРОМЕЛ СЕВЛИЕВО ООД
Севлиево
office@promel-bg.com
www.promel-bg.com
+359 67 589 032

СВАВИОН ЕООД
Пловдив
office@swawion.com
www.swawion.com
+359 32 69 23 99

РАБЪР
Асеновград
rabar@abv.bg
www.rabar.eu
+359 896 595 610
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СВН ИНЖЕНЕРИНГ ООД
София
office@svn.bg
www.svn.bg
+359 884 850 200

СУПЕРСПЛАВ ООД
Пловдив
supersplav@abv.bg
www.supersplav.com
+359 32 630 837

УНИТРАФ АД
с. Соколово, общ. Дряново
office@unitraf.com
www.unitraf.com
+359 66 800318

СЕВИЕ 2 ООД
София
office@sevie2.com
www.sevie2.com
+359 2 936 71 06

ТАНЬО ДОБРЕВ 78 ЕООД
Варна
tanyo_dobrev@abv.bg
www.destileriieterichnimasla.com
+359 887 524 503

УСТРЕМ ООД
Свищов
ustrem.svishtov@gmail.com
www.ustrem.eu
+359 63 160 327

СИМКОТЕХ
Враца
office@simkotech.com
www.simkotech.com
+359 878 937 127

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
София
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com
+359 894 727 174

ФАБКО ООД
София
info@fabcometal.net
www.fabcometal.net
+359 883 243 344

СК АРИАНА ЕООД
София
skariana@abv.bg
www.skariana.com
+359 2 832-00-47

ТЕРМО ЕЛЕКТРОМЕТАЛ
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
София
temi_ltd@yahoo.com
+359 89 852 00 39

ФАЙЪР ООД
Панагюрище
sales@faiar.eu
www.faiar.eu
+359 878 226 933

СКАЙ МОНТ ЕООД
Хасково
diana.kondova@skymont.bg
www.skymont.bg
+359 38 622999

ТЕХНО-МАШ ЕООД
Търговище
tehnomasheood@abv.bg
www.tehnomash.eu
+359 60 162 660

ФЕБА-1 ООД
Търговище
feba1@abv.bg
+359 899 878 611

СЛАВОВ ЕООД
Варна / Балчик
slavovltd@abv.bg
+359 888 897 296

ТЕХНОМАШИНЕКС MT ООД
София
technomt@tea.bg
www.technomachinex.com
+359 2 4269110

СМАРТ МЕТАЛ ГРУП
София
sales@smartmetalgroup.com
www.smartmetalgroup.com
+359 876 836 490
СММОЛДС ЕООД
Севлиево
office@smmolds.com
www.smmolds.com
+359 888 228 761
СОВИС ООД
Шумен
sovis@sovis-bg.com
www.sovis-bg.com
+359 54 830435
СТАНДАРТ - ПЕТЪР БОЕВ ЕТ
Стара Загора
standartboev@gmail.com
www.standart-boev.com
+359 42 637 014
СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД КЛОН БУРГАС
(МЕТАЛООБРАБОТКА)
Бургас
office@starteng.com
www.starteng.com/bg/metalprocessing-info
+359 898 690 756
СТИЛКОНСТРУКЦИОНС
ЕООД
Казанлък
office@sc-eu.com
www.sc-eu.com
+359 43162812
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
София
sofia@strimona.net
www.strimona.net
+359 2 8552196
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ТИКЕ - ММ ЕООД
Пловдив
tike_mm@abv.bg
www.arnica-bg.com
+359 878 693 586
ТИСИНА ООД
Дряново
tisina@mail.bg
www.tisina.org
+359 67 672 200
ТИХЕРТ ЕАД
Шумен
office@tihert.bg
www.tihert.bg
+359 879 353 948
ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД
Русе
office@tm-technology.bg
www.tm-technology.bg
+359 82 845 877
ТОМИКА-МЕТАЛ АД
Пловдив
office@tomika-metal.bg
www.tomika-metal.bg
+359 32 90 10 20
ТРАКТОР ООД
Плевен
office@traktorood.bg
www.traktorood.bg
+359 64 823 011
ТРАНСКОМ’С
София
transcoms@abv.bg
www.transcoms.eu
+359 2 832 41 35
ТРИН ООД
Гоце Делчев
trinood_gd@abv.bg
+359 75 129 081

ХРАНИНВЕСТХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД
Стара Загора
td@hraninvest.com
www.hraninvest.com
+359 42 600 715
ХРИСТОФОР ИЛИЕВ И КО.
ООД
Габрово
hristofor.iliev@abv.bg
www.instrumenti-iliev.com
+359 66 801 977
ЦЕНТРОМЕТ АД, ЧАСТ ОТ
МТГ
Враца
www.mtgbg.com/page/CENTROMET
+359 92 661 425
ЦЕНТРОНИК ООД
Варна
centronikbg@gmail.com
+359 887 352 303
ЧОЛЕВ ООД
Пловдив
office@cholev.com
www.cholev.com
+359 32 68 27 16

ФИЛПЛАСТ
с. Ягодово
info@philplast.com
www.philplast.com
+359 31 042 010

ЧУГУН ООД
Варна
chugun_ltd@yahoo.com
www.chugun-bg.com
+359 52 747 844

ФОКС ЛАЗЕР ЕООД
София
info@foxlaser.com
www.foxlaser.com
+359 24837032

ЧУГУНЕНА АРМАТУРАБЪЛГАРИЯ АД
Попово
cia@cia.bg
www.cia.bg
+35 960 843 654

ФОРМОПЛАСТ АД
Кърджали
info@formoplastbg.com
www.formoplastbg.com
+359 36 162 612

ШЕТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
с. Костиево
office@schatti.bg
www.schatti.bg
+359 32 500-424

ХМЦ АД
София
office-sofia@hmcbg.com
www.hmcbg.com
+359 700 20 802

ЮМТ ЕООД
Казанлък
office@umt.bg
www.umt.bg
+359 431 65 666

ХОФМАН КОНСУЛТ
София
office@hofmannconsult.net
www.hofmannconsult.net
+359 2 960 90 10
ХПС КОНСУЛТ ООД
София
office@hps-bg.com
www.hps-bg.com
+359 2 999 53 42

Списъкът с фирми Доставчици на услуги за металообработка е само информативен и не претендира за пълнота и
изчерпателност. Съставен е с идея да представи избрани доставчици на услуги за повечето видове машинна и ръчна металообработка, включително леене на метали и заваряване.
Контактните данни са базирани на официално публикувани в
публичното пространство данни на цитираните компании.
Възможно е да има неточности и неактуална информация. Редакцията не носи отговорност за пропуснати ползи или всякакви загуби, свързани с използването на настоящия указател.
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