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

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

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil

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

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

      Всичко, което Ви е нужно е …

              Атлас Техник ЕООД 
www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения

Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

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

 

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

И

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад

www.atlas-technik.com
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Ръководният персонал също е работещ. Административният 
персонал е сведен до минимум.

- Само по поръчка на клиента ли работите?
Имаме собствена гама стандартни металорежещи 
инструменти, инструментални системи и стиски за машини 
с ЦПУ, които предлагаме на търговски компании и крайни 
потребители на вътрешния пазар и основно клиенти от 
Европа и САЩ. Но по-голямата част от нашата дейност 
се свежда до проектиране и изработка на специални 
решения за големи глобални машиностроителни фирми. 
Предпочитаме да работим в условията на дългосрочни 
договорни отношения с нашите партньори, тъй като това ни 
гарантира стабилност и ценови условия при които спокойно 
можем да планираме производствения процес и ни дава 
възможност за реинвестиране на печалбата.

- Колко вида инструмента произвеждате, за кои 
компании и къде изнасяте вашата продукция?
 Гамата надвишава 16 хиляди типоразмера. Основният ни 
клиент Kennametal САЩ e втората в света след Sandvik 
корпорация глобален производител и доставчик на 
инструменти и износоустойчиви решения, която помага 
с иновациите си на клиенти от над 60 държави да 
преодоляват ежедневните предизвикателства, срещани 
в производствените процеси.  За нея е предназначена 
84% от продукцията ни. Други големи компании, за които 
работим са главно фирми от Германия като LMT, Walter, 
Guehring, Index. Партнираме на всички тях като основен 
поддоставчик в  различни аутсорсинг проекти и продуктови 
трансфери за производство. Основно изнасяме за Германия 

На всеки наш инструмент пише, 
че е произведен в България 
Разговор с г-жа Мариана Печеян - Собственик и Управител на ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА 
ООД град Дряново 

- Моля, разкажете ни 
накратко за завода.
ВСК Кентавър е 100% 
частна, семейна, 
българска компания. 
През 1999 със съпруга 
ми инж. Веселин 
Кръстев закупихме 
инструменталния 
завод в град Дряново 
и така стартира нашата 
производствена 
дейност. Преди това 
от 1993 г. развивахме 
търговска дейност 
с индустриални 
стоки. Днес заводът 
вече се управлява 
от нашия син, инж. 
Николай Кръстев 
и е водещ производител на прецизни инструменти за 
металообработване: фрези, свредла и ножове с механично 
закрепване на режещата пластина, твърдосплавни 
фрези и екипировка за металорежещи машини с 
цифрово-програмно управление. Предлага стандартни 
решения и специални разработки, съгласувани с 
конкретните специфични потребности на своите клиенти. 
Производствената гама надхвърля 16 хиляди вида 
прецизни инструменти за металообработване, които 
намират приложение в сферата на общото машиностроене, 
лека и тежка промишленост, самолетостроене, 
автомобилостроене, медицинско уредостроене, военно 
дело и др. Инструментите, произвеждани в завода на ВСК 
Кентавър – ИЗ Динамика ООД гр. Дряново, се използват от 
компании като Delphi, Ford, Daimler Chrysler, Volkswagen, 
Audi, General Motors, Bosch, MAN, Iveco, Caterpillar, Airbus, 
Rolls-Royce, Boing, Pratt & Whitney, Sikorsky, Lockheed Martin 
и други. На всички тях стои надписът „Произведено в 
България“.

- Колко души работят в завода и как са разпределени те?
В момента в завода работят около 240 души, като 84% 
от тях са пряко свързани със създаването на продукта 
и планирането, изпълнението и управлението на 
производствения процес. Служителите ангажирани със 
счетоводство, продажби, закупуване, човешки ресурси 
сами организират изпълнението на задачите си и тяхното 
отчитане, без помощта на сътрудници и секретарки. 
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и САЩ. Според приложението си всеки инструмент има 
специфично предназначение. Такива, които се предлагат 
само на американския пазар експедираме директно в склада 
на Кенаметал в Кливланд и по-този начин съдействаме и 
на тях да съкратят времето за доставка и обработка и да 
останат ефективни в обслужването на крайните си клиенти 
на американския континент.

- Успявате ли да си запълните капацитета?
Работим на три смени, при необходимост имаме възможност 
да създадем организация и за включване на допълнителна 
4-та. Но ние непрекъснато работим по проекти, насочени 
към оптимизация и спестяване на време, което помага за 
освобождаване на нов производствен капацитет. По този 
начин винаги сме в позиция да търсим и намираме нови 
клиенти. Отворени сме към всички пазарни дестинации и 
постоянно разработваме контакти и участваме на световни 
изложения.

- От къде се снабдявате с материали? 
Основно от европейски компании с опит и традиции, което 
ни гарантира свързаност на веригата на доставки. Това е 
много важно за осигуряване на надеждността на нашите 
собствени доставки към клиентите ни, както и гарантиране 
на качеството.

- Разкажете ни за учебния център.
Липсата на квалифицирани кадри е едно от сериозните 
предизвикателства пред бизнеса.  На практика ние сами ги 
обучаваме и изграждаме. Преподаватели и методисти, които 
работят при нас се грижат за обучението на собствените ни 
кадри, за новопостъпващите служители и това на учениците 
от професионалните паралелки „Машини и системи с ЦПУ“ 
в гимназията в гр. Дряново.  За целта на обучението имаме 
разработени два учебника от нашите специалисти. Фирмата 
ни е партньор по дуалното обучение и дава възможност 
на децата да се докоснат до реална работна среда още от 
началото на гимназиалния етап на тяхното обучение. За 
всички ученици с успех над 4,50 осигуряваме и стипендии, 

активно си взаимодействаме с училищната организация 
и подобряваме условията на робата и обучение и при 
тях. Центърът е и домакин на отворени врати, на които 
ние или наши фирми партньори представяме новостите в 
производствата ни. Наскоро там се проведе кръгла маса, на 
която бяха поканени участници от техникумите в региона 
на Габрово и Велико Търново, пред които демонстрирахме 
модела на сътрудничество между нас и паралелката 
„Машини и системи с ЦПУ“ от ПГИ “Рачо Стоянов“ гр. 
Дряново, което развиваме успешно вече няколко години. 

- От кога съществува паралелката и колко души са 
преминали през нея?
Първият випуск се дипломира тази година. В момента 
при нас се обучават ученици от 8 до 12 клас, под 
наставничеството на ментори и преподаватели. 

- Има ли желаещи за тази паралелка?
ВСК Кентавър е най-големият и най-надежден работодател в 
региона, така че интерес към паралелката има. За нас това е 
единственият начин от рано да се подготвим с обезпечаването 
на нужните за производството ни специалисти. 
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- Колко души от тях остават да работят при Вас?
Ние сме държава член на ЕС, което предполага свободно 
движение на пари, стоки и хора. Всеки е свободен да 
се развива където предпочита. Това е един двустранен 
процес -  учениците да харесат нас като работодател, а ние 
тях като работници. Повечето продължават висшето си 
образование, някои в съвсем различна сфера, но за нас е 
удовлетворяващо, когато най-добрите изберат да останат 
в завода. В момента има няколко млади хора, с които 
имаме сключени договори и те вече работят при нас като 
оператори в участък „Шлифоване“. Едновременно с това се 
обучават в технически университети в Габрово и Варна.

- Какво е мнението Ви за таз годишното изложение 
МашТех?
Това беше единственото изложение, на което взехме 
участие през 2022. На мнение сме, че от една страна 
българските производители трябва да бъдат представени 
под такава форма на местния пазар, а от друга - усилията 
на организаторите на такива прояви да бъдат уважавани и 
подкрепяни. Иска ни се обаче организаторите да работят 
по-активно за привличането на посетители от чужбина, на 
първо време поне от съседните държави. За съжаление 
пазарът в България е малък и всички компании в него добре 
познават възможностите си. Ако изложенията не генерират 
интерес за посещения и не спомагат за създаването на 
нови контакти, съществува опасността изложителите да 
предпочетат да се съсредоточат върху индивидуални 
прояви, като отворени врати. Там те имат по-разширени 
възможност за демонстрация пред потенциални клиенти.   
На изложение не може да се покаже всичко, а при едно 
лично посещение може да се визуализира не само продукта, 
а и производствения процес. Това е изключително важно. 
Вижда се до колко фирмата е сигурна и как тя управлява 
ресурсите си. Дали тя е надежден партньор може да се 
оцени само на място. Преди пандемията ние организирахме 
ден на отворените врати поне 1-2 пъти в годината. За 
нас това е най-добрата форма за общуване с клиентите. 
Изложението дава възможност да се срещнем с партньори и 
колеги от бранша, както и с нови доставчици. Има си своите 

предимства, но не в такива мащаби както преди. Глобалните 
компании вече се замислят да не участват на изложения. 
Те дълги години са работили за името си, сега то работи 
за тях, а и разходите вече са големи, особено сега когато 
поскъпнаха основни суровини и всички производители 
работят върху програми и планове за спестяване.

- Как Ви се отразява поскъпването на суровините и 
енергоносителите?
Много от доставчиците, с които работим, започнаха да 
включват във фактурите си енергийна надбавка. Първи 
направиха това доставчиците на стомана. От няколко 
месеца тя регистрира значително нарастване и никой 
не е в състояние да предвиди в каква посока ще се 
развие. Това влияе на себестойността на продукцията 
ни, а същевременно трябва да останем конкурентни 
на пазара. Единственото, което можем да направим 
е да се фокусираме върху разходите си по елементи 
и да работим за намаляването им. Постоянно ги 
анализираме спрямо планираната себестойност и 
търсим възможности за снижаване. Следим всяка една 
операция от производствения маршрут. За съжаление 
нашето производство не предполага партиди в големи 

серии, изработваме много специални изделия, понякога 
само единична бройка. Това предполага множество и 
чести настройки и води до загуба на време, а от там и 
до допълнителни разходи. За оптимизацията им имаме 
внедрена ERP система Microsoft Navision и изпълняваме 
и проект за извънмашинна настройка и управление на 
използваните в производството инструменти. Движението 
им се проследява с чипиране на инструментодържачите 
и това дава пълна проследимост на наличността 
след изписване от склад. Основната ни мотивация за 
внедряване на тази система е спестяването на време. 
Зареждането на инструменталните магазини на машините 
в основния ни цех става с предварително окомплектоване 
от автоматизиран вертикален склад за съхранение 
Kardex, което освен спестяване на време, спомага и за 
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елиминиране на грешки при измерване от страна на 
оператора.

- Получавате ли помощ от държавата?
 Получаваме държавната помощ за електроенергия, но 
тя далеч не е достатъчна. Сметката ни за електричество е 
нараснала четири пъти. Това е най-тежкия разход за нас. 
Доволни сме от мярката 60/40. Това беше много добра 
мярка, която наистина ни помогна да запазим персонала и 
заплащането.  В момента сме поставени в неконкурентна 
среда с високата цена на електроенергията и невъзможността 
да работим с Русия. В развитите страни в ЕС спадът е по-
малък отколкото при нас. Като индустриалци се налага да 

плащаме висока цена на тока и да компенсираме битовите 
потребители, а това се отразява на цената на продукцията ни.

- Как виждате бъдещето на предприятието и какво бихте 
казали в заключение на нашия разговор?
Трудно е да се правят прогнози и планове за бъдещето. 
Постоянно преминаваме от една криза в друга. Зависими 
сме от международната обстановка и ситуацията в 
страната. Вече колко време дори правителство не можем 
да съставим. Връзката между наука и индустриализация 
е отдавна прекъсната. Всеки сам организира развойната 
си дейност. Средното ни образование е на много ниско 
ниво, не кореспондира с висшето и няма никаква връзка с 
нуждите на бизнеса. Провеждат се кръгли маси без резултат. 
В момента фирмата ни работи по проекти за спестяване на 
време. Това е един от начините за намаляване на разходи 
и труд. Стремежът ни е да осигурим всичко на нашите 
работници така, че нищо да не им липсва, да работим бързо, 
за да произвеждаме по-голям обем продукция, респективно 
да генерираме повече приходи. Нямаме затруднения с 
доставките на материалите поради доброто ни планиране и 
факта, че работим с най–добрите фирми на пазара. Нямаме 
и логистични проблеми.  Постоянните ни клиенти вече не 
говорят за качество. Вече сме се доказали, че произвеждаме 
качествено още преди много години. Сега актуален е 
въпросът със сроковете на доставка. Най-важен е срокът на 
доставка и това е обвързано и с цената. 

https://kentavar.com/
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Пещите за термообработка на 
CODERE имат уникални предимства
Разговор с Лумир Дуфек - Регионален мениджър продажби в Централна Европа

- Къде е базирана компанията CODERE SA и в какви 
изделия е специализирала производствената си 
програма?
Разположена е в град Alle в кантона Юра в Швейцария. 
CODERE SA е специализирана в изграждането на 
промишлени инсталации за термична обработка. 
Компанията е основана преди повече от 30 години. CODERE 
SA предлага гама от индустриални пещи за термообработка 
с управление в защитена среда, които произвежда по 
поръчка на клиентите.
Процесите на термична обработка включват закаляване, 
цементация, азотиране, темпериране и отгряване с много 
различни среди за закаляване (масло, соли, вода или 
полимер), с които могат да бъдат комплектовани пещите 
CODERE.

- В кои области на индустрията и в кои държави развива 
дейността си  CODERE SA? 
Компанията работи активно в световен мащаб в редица 
области, включително автомобилостроенето, аеронавтиката, 
крепежните елементи, инструменталната екипировка, 
изработката на пружини, обработката на благородни 
метали, медицината, оптиката, оръжейната и хидравличната 
промишленост, както и обслужва редица цехове за термична 
обработка по международни договори.

- Какво отличава продуктите на CODERE SA от тези на 
другите компании?
Пещите на CODERE имат уникални предимства пред 
традиционните видове пещи. Налице е ръст на 
процесите на закалка в соли (ADI - сферографитен чугун 
с бейнитна структура, прекъснато закаляване,  бейнитно 
закаляване), на обработка на титан, на аерокосмически 
проекти, съобразени със стандарта AMS 2750E или на 
автомобилостроенето (CQI-9) и на мултипродуктови серии 
(необходима е гъвкавост на температура и среда)
Някои предимства пред традиционните пакетни IQ системи 
са следните:
• Гъвкавост на системата (2 пещи с 1 вана за закалка в масло 
или две вани за закалка, работещи с 1 пещ на една и съща 
линия).
• Висококачествена повърхностна обработка на частите 
(важно при дълги и тънки детайли).
• Модулна система (възможност за увеличаване на 
капацитета на производство чрез закупуване на 
допълнителни модули).
• Бързо нагряване до работна температура в пещ за 
закаляване и цементация.
• Лесна и удобна поддръжка на системата.

• Напълно автоматизирана система (непрекъснат 
производствен процес, включително през нощта и в 
почивните дни).
Важно е  да се подчертае, че пещите CODERE са оборудвани с 
усъвършенствана топлоизолация от минерални влакна, така 
че не съдържат никаква тухлена облицовка. Този метод на 
топлоизолация е най-енергоспестяващ, тъй като топлината, 
произведена от нагревателните елементи, преминава 
директно в зарядката, без да се акумулира в изолацията.

- С какво особено се гордее CODERE SA?
От началото на своето съществуване компанията CODERE 
SA се е специализирала в закаляването в сол или по-скоро 
в потапянето в смес от соли. Този метод на закаляване се 
характеризира с намаляване на вътрешните напрежения, 



9ИНТЕРВЮ

а това,  в сравнение с другите видове закаляване, води до по-
малки геометрични деформации на закалените детайли.  
Добър пример за онагледяване на горното твърдение е 
лагерната клетка на търкалящ лагер. Една партида съдържа 
2000 от тези малки компоненти, за които е от решаващо 
значение да се спазва допустимото отклонение на 
деформация на челната повърхнина. Линейна деформация, 
по-малка от 0,10 mm, се наблюдава при 50% от закалените 
в масло части, докато при закаляването със соли същият 
толеранс на линейна деформация, по-малка от 0,10 mm, се 
наблюдава вече при 95% от закалените части. 
  

От само себе си се разбира, че минималните деформации 
след термична обработка означават намаляване на 
разходите за последваща механична обработка на 
детайлите.

ГАЛИКА – клон АД
София 1000, Ул. „6-ти септември“ 6-Б
Тел.: 02 981 09 76, 
Факс: 02 980 53 17, 
E-mail: oce@galika.bg
www.galika.bg
www.smola-nishka.bg 
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Нашата задача е ние в компанията ХОФМАН 
КОНСУЛТ да бъдем иноватори в налагането на 
нови технологии за развитие на българската 
индустрия
 Разговор с г-жа Диана Хофманн - Управляващ собственик и Сара-Еллен Хофманн - Управляващ 
собственик на ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

- Представете ни накратко Вашата компания.
С.Х. Основана през 1992 г. фирма Хофман Консулт 
организира производството на западноевропейски фирми 
в България и същевременно извършва  дистрибуция на 
продуктите на редица световноизвестни производители на 
българския пазар. Фирмата разполага с модерно обзаведен 
технологичен център за лазерно наваряване; полиране; 
изработка, презаточване и PVD покритие на инструменти.
Ние предлагаме високотехнологични решения, инструменти 
и консумативи, които допринасят за повишаване 
конкурентоспособността на нашите клиенти, като 
същевременно правят производствения процес по-бърз и 
по-рентабилен.

НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:
KUKA – роботи и роботизирани системи
EMAG – високопродуктивни машини за масово 
производство
SCHÜTTE – многошпинделни стругови автомати, 5-осни 
шлифовални машини
MITSUBISHI ELECTRIC – нишкови и обемни ерозийни 
машини, машини за стартови отвори
OPS INGERSOLL – Обемни ерозийни машини и 
високооборотни фрезови центри (HSC)
EXTRUDE HONE –  процеси и машини за AFM, ECM, PECM и 
ТЕМ  обработка
LAPMASTER WOLTЕРS –   лепинговащи, двойношлифовални, 
профилно шлифовални машини
WALTER TROWAL – машини за вибрационно почискване, 
шлифоване и полиране, икономично нанасяне на покрития 
на дребни детайли в насипно състояние, центрофуги, 
сушилни и др.
WHEELABRATOR – дробеструийни и пясъкоструйни машини, 
бояджийни инсталации
DISA – машини за безкасова формовка, машини за леярски 
сърца, комплексни и леярски линии
STEIMEL – центрофуги за отделяне на смазочни, охлаждащи 
течности и масла, машини за натрошаване на стружки, помпи 
за гъсти флуиди
ALPHA LASER – методика за поправка и възстановяване 
на матрици, щанци, щампи и пресформи чрез лазерно 
наваряване
MAPAL – свредла, фрези, райбери, държачи за инструменти
JOKE – инструменти, машини и консумативи за шлифоване, 
полиране, лепинговане и наваряване

Диана Хофманн завършва две висши и едно средно 
техническо образование в България. След единадесет 
годишен трудов стаж като инженер в Германия достига  до 
позицията качествен контрол  в голям концерн с 3000 души 
служители. Тя е основател на  Хофман Консулт България 
ЕООД, която е вече с 30 годишна история

Сара Еллен Хофманн  е завършила Индустриален 
инженеринг в TH Köln/ Германия. Имала е практики 
и обучения в почти  всички фирми, които ХОФМАН 
КОНСУЛТ представлява на българския пазар. Работила 
е и в производствени условия, на стругови, заваръчни, 
ерозийни и др. машини.  В концерна  OERLIKON BALZERS, от 
която е закупена наличната в tool shop-а на фирмата в 
София машина за PVD покрития, има 6 месеца практика в 
производството и в отдела за развoйна дейност. 
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HIRSCHMANN – системи за закрепване
STRACK NORMA – нормализирани елементи
BEDRA – ерозийна нишка
OELHELD – смазочно-охлаждащи течности, диелектрици 
за ерозийни машини, течности за лепинговане, масло за 
шлифоване и др.
MANN & HUMMEL – филтри за електроерозийни машини
EMW – филтри за въздух-електропроводими филтри АТЕХ, 
биоактивни филтри, НЕРА” филтри
ММS Morgan Metal Systems – лярски поти за цветни метали 
и сплави, топилни пещи
MORGAN Thermal Ceramics – термоустойчиви изолационни 
материали
LAC – леярски пещи
SQ- керамични филтри за метал
DOERENTRUP – набивни маси, огнеупорни материали и 
леярски принадлежности
ESK - силициев карбид
DIAMANT – двукомпонентни смеси за ремонт на всякакви 
метални изделия, химическо студено заваряване, 
уплътненние и импрегниране
TRENNEX – обмазки за леярството
EBALTA –полиуретанови плочи и смоли за леярски модели
KREEB – инструменти за шлифоване и полиране, полирпасти, 
спомагателно оборудване
ELDRACHER –  изхвъргачи за шприцформи и пресформи
TRENNJÄGER – отрезни машини за метал
АRNTZ – отрезни ленти и циркуляри за метал
EFFGEN/LAPPORT – диамантени и карбонитридни дискове 
и инструменти за обработка на твърди метали и сплави, 
стъкло и др.

- Как започнахте дейността си у нас?
 Д.Х. Започнахме с организирането на производството 
на някои изделия за немски фирми в България след 
идването на демокрацията, тъй като имаше срив 
на индустрията с налудничавата идея, че трябва да 
намирам работа на българските фирми им организирах 
производство. Например, първото изделие произведено 
във военен завод предназначено за цивилни цели  беше 
организирано от мен във фирма „Бета“ Червен бряг. 
Това беше четириколонен подемник  за автомобили на 
фирма Beisbarth. Производството вървя около две години 
успешно, докато някои хора не решиха да фалират фирма 
„Бета“, увеличиха цената на изделието почти двойно за 
да се откаже компанията възложител от производството 
му. В днешно време „Бета“ Червен бряг не функционира 
и представлява една огромна пустош, машините са 
разграбени или превърнати в скрап. Едно от най-
модерните ни военни предприятия, което произвеждаше 
бронетранспортьори беше унищожено. Това беше първото 
невоенно изделие, което някой произведе във военен 
завод в България. И до днес не ми е ясно защо беше нужно 
това...
 Опитите за възлагане на производството на различни 
изделия, предназначени за немския пазар бяха 

многократни:  в ДЗУ Стара Загора, в „Алуком“ АД - Плевeн 
тогава част от ГТМ „Ангел Балевски“, „ОРИГИНАЛ“ / 
Севлиево и др.. Някои от фирмите последваха съдбата на 
фирма „БЕТА“,  а някои от изделията  се произвеждат и до 
днес. 
В този процес фирмите имаха нужда от качествени 
инструменти, материали и суровини за производството, 
и поради липсата им тогава на българския пазар, и 
невъзможността за производството на  съответното 
изделие без тях, ние бяхме принудени да започнахме да им 
ги доставяме.
Така стартирахме с поемането на търговски 
представителства на доставчиците за България.
В момента представляваме 34 фирми за България, 
ексклузивно. 
Всички те са лидери в световен мащаб. 

- Колко човека сте?
Д.Х. Около 20. 

- Как се справяте с толкова голяма номенклатура от 
изделия и услуги?
 Д.Х. Това изисква непрекъснато усъвършенстване, 
непрекъснато продуктово обучение на персонала и 
познаване на пазарната ситуация в страната.

- Разкажете ни за Вашето производство.
 Д.Х. От 2015 година започнахме да развиваме център за 
услуги, който включва и лазерно наваряване. Първите, 
които внесоха в България машина за извършване на 
лазерно наваряване, сме ние. Стараеме се  да бъдем 
иноваторите на определена технология в страната и хората 
да си сверяват часовника, по това какво предлагаме ние на 
нашия пазар. Това ни отличава от обикновените търговци.  
Приемам го като наша мисия и считам, че я изпълняваме 
успешно. 

- Кое е новото, с което се представяте на изложението 
Маштех?
 Д.Х. Представяме много нови неща. Отделните фирми, които 
представляваме всяка година представят нови продукти 
и технологии. Специално внимание искам да обърна 
на новите концепции за обработка на метали на фирма 
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MAPAL. Компанията е производител на инструменти, която 
е включена в класацията топ 500 на лидерите в световен 
мащаб от Германия с 5 000 души персонал. Предлагат много 
нови концепции за инструменти за металообработване, 
които са патентовани и водят до много голяма икономия на 
време и средства за фирмите производители. 

- Разкажете ни за Вашето производство на инструменти 
и какви по специфични услуги предлагате? 
Д.Х. Развили сме център за услуги, така нареченият 
tools shop. Хофман Консулт предлага на своите клиенти 
услуги в областта на лазерното наваряване с ALPHA 
LASER 200. Това е съвременна технология в областта 
на машиностроенето за ремонт на матрици, щанци, 
пресформи, бласформи и щампи чрез наваряване. Мощен 
лазер, подвижна платформа, чупещо рамо предлагат 
отлична възможност за работа, както върху много малки и 
прецизни детайли, така и върху много големи инструменти. 
Може да се използват над 60 вида добавъчни материали, 
които позволяват наварената зона да няма различия с 
основния материал.
 
С.Х. Предлагаме и изработка на нестандартни 
металообработващи инструменти по чертеж на клиента 
в много кратки срокове и тяхното презаточване и PVD 
покриване.   
 Имаме възможност и за клиентски услуги, като нишкова 
ерозия с MITSUBISHI - MV1200 S tubular drive, пробиване 
на стартови отвори, заварка на скъсани отрезни ленти. 
 Разполагаме с най-съвременни 5-осни шлифовъчни 
машини, машини за заобляне на режещите ръбове на 
металообработващи иснтрументи, както и машина за PVD 
покритие OERLIKON BALZERS  във вакуумна среда .
Предлагаме полиране на формообразуващите на пресформи 
и шприцформи по JOKE технология. Единствени в България, 
ние организираме и курсове по полиране. Предлагаме и 
услугата бластиране. 
 Разполагане с измервателна лаборатория, която има 
възможност за измерване дебелината на PVD и други 
покрития; измерване на геометрията на инструменти и 
протоколиране с ZOLLER-GENIUS 3S; измерване на твърдост 
по Rc и др.

 Поддържаме складови наличности на много консумативи, 
което ни позволява да сме много гъвкави. Обслужваме 
топ 20 на фирмите на България с минимум един продукт 
в различни области като: машиностроене, леярство, 
инструменталчиците, които произвеждат щанци, матрици и 
прес форми и др.. 
Гамата на нашите клиенти е много широка, много 
разновидна поради факта, че предлагаме много 
разнообразни продукти. 
Например газовите турбини на EVN използват филтри на 
EMW Filtertechnik, фирма  която ние представляваме за 
България. 

- Кои са другите Ви по-големи клиенти?
Д.Х. Не делим клиентите на големи и малки. За нас са 
важни всички, имаме клиенти от големи мултинационални 
компании до гаражни работилници. За нас всеки клиент е 
важен. Всеки, когато дойде при нас с някакъв проблем и 
търси някакво решение, дори да касае ремонт на някаква 
лична вещ, ние не му отказваме услуга или съвет и той си 
тръгва доволен. За нас е важно да решим проблемите на 
клиента. 

- Какво бихте казали в заключение на нашия разговор?
Д.Х. Аз се радвам, че на време успяхме да намериме млади и 
динамични хора, които имат технически познания и интерес 
да се обучават ежедневно и поеха  щафетата от стария 
опитен персонал, който излезе в пенсия, защото при нас 
не може да се работи без самоусъвършенстване. Ако човек 
няма интерес да се запознае с новостите при отделните 
продукти, той не е годен за служител в нашата фирма. 
Ние сме семейна фирма и аз се радвам че моята дъщеря се 
нае да поеме този път, който е труден особено за жена. 
 Радвам, се че успяхме да изградиме сплотен колектив 
и в лицето на д-р инж. Красимир Христов имаме добър 
мениджър на фирмата ни в България, на когото можеме да 
се опреме и да разчитаме особено в тежката икономическа 
ситуация в момента.  

https://www.hofmannconsult.net
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Винаги има какво да се учи
Разговор с г-н Стефан Стефанов Карастанев, фирма СПЕСИМА ООД (Специализирани системи 
за автоматизация на производството) 

- Как попаднахте във фирма Спесима и какви дейности 
изпълнявате?
  Една лятна ваканция, като стажант, започнах пробна работа, 
като ел. техник във фирмата. Харесаха ме и ми предложиха 
постоянна работа. В момента се занимавам със софтуерно 
инженерство и интегриране на индустриални роботи. 

- Колко души работят във вашата компания и кой я 
ръководи?
Във фирмата работят около 30 души. Ръководи я д-р инж. 
Венцислав Славков, който е основал фирмата преди 33 години.

- Кои са по-интересните проекти, върху които сте работили?
 За мен всички проекти са интересни, най-вече заради тяхното 
разнообразие. Може би най-интересна за мен беше една 
нова разработка, която представлява дигитален близнак на 
индустриален робот KUKA, който обслужва машина за леене 
на алуминий. Направихме инсталацията в завод в Унгария 
с няколко робота. Трябваше системата да се тества там и да 
получим одобрение от клиентите за внедряване. Дигиталния 
близнак представлява симулация и мониторинг в реално време 
на самия робот. На екрана на компютъра може да се види какви 
операции извършва робота в дадения момент, колко цикъла е 
направил и др. Когато се настройва нова програма, т.е. има нова 
форма, нов инструмент или нова отливка, операторът може да 
симулира движенията на робота, да промени параметрите на 
програмата, да извърши всички проверки и когато прецени, че 
параметрите са готови, програмата се зарежда и той се пуска 

Занимава се 
със софтуерно 
осигуряване и сервиз на 
роботехнически системи 
за автоматизация 
на индустриалното 
производство в 
компанията Спесима.

да работи. От клиента имаме положителни отзиви за системата, 
така че, това ще стане стандартна възможност за нашите 
манипулатори. 
 В момента работим върху роботизиране на МИГ-МАГ и 
лазерно заваряване. Това е нова област за автоматизация за 
нашата компания. Имали сме доста запитвания през годините 
от клиенти и аз проявих интерес към разработването на 
тази тема. На изложението MachTech & InnoTech Expo 2022 
фирмата участва с заваръчен комплект, състоящ се от робот  
FANUK M-10iD/8, позиционер, наша разработка  и станция за 
почистване на заваръчната горелка на фирма Binzel.  Това е 
вече завършен проект. 
Предстои ни да направим нова разработка – роботизирано 
лазерно заваряване.
В процеса на разработка на проекта преминах обучение 
по заваряване, получих и сертификат, за да имам основа, 
върху която да стъпя и отблизо да се запозная с теорията и 
практиката на заваръчните процеси. Винаги има какво да се 
научи. 

- Сътрудничите ли си с други научни среди?
 С Техническия университет - София, със София Тех Парк, с 
институти на БАН сме в тясно сътрудничество по най-различни 
проекти. Последният ни проект е разработване и доставка 
на оборудване за Националния Център по мехатроника 
и чисти технологии, който реализирахме съвместно с ТУ 
София. Той представлява напълно автоматизирана клетка, 
състояща се от робот, леярска машина, дозиращо устройство, 
устройство за почистване и обмазване на пресформата и 
екстрактор за изваждане и контрол на отливката. Инсталация 
е предназначена за научно-изследователска работа и 
обучение на студенти и преподаватели. Най-интересната част 
от проекта е роботът, който позволява на студентите да се 
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запознаят с различни кинематични модели и възможности на 
съвременната универсална роботика.

- От какво зависи развитието на Вашата компания?
 Развитието на фирмата зависи от търсенето на автоматизация 
за различни индустриални процеси. Ние предлагаме 
нашите системи за автоматизация в над 30 страни от цял 
свят и в частност в България и региона. Особено активно 
работим за автоматизиране на процесите на машинно 
леене на алуминиеви сплави. Търсенето на леярски 
машини е много голямо, тъй като на тях се отливат части за 
автомобилостроенето, черна и бяла техника, електроника, 
строителство и др. Нашият стремеж е да сме максимално 
гъвкави и адаптивни към различните желания на нашите 
клиенти. Забелязвам, че в момента, в България, се търси 
предимно китайска техника и различни устройства, всяко от 
които има различни протоколи за комуникация с периферните 
си устройства. Ние сме гъвкави и опитваме да удовлетворим 
всички изисквания, за да можем да комуникираме с различни 
устройства. Не всички компании предлагат подобни 
възможности. 

- Как и защо решихте да се занимавате с индустриални 
роботи?
 Започнахме с реинженеринг на роботи KUKA. Tова са роботи, 
които вече са  работили в индустрията, но е дошъл момента да 
се подменят с нови. Роботите имат определен експлоатационен 
ресурс и след като той изтече, повечето компании ги подменят 
задължително с нови, независимо от факта, че те биха работили 
още дълго време, за да са сигурни, че няма да имат сривове 
в серийното си производство. Това е валидно особено за 
фирмите в областта на автомобилостроенето. Подменените 
роботи отиват на пазара за роботи втора употреба. Ние 
купуваме тези роботи, сменяме им шкафа за управление и 
специализирания софтуер  с такива, разработени от нас, след 
което ги връщаме в производството, като поемаме и тяхното 
сервизно обслужване. Индустриалните роботи са универсални 
и са приложими за всякакъв вид задачи за автоматизация. 
Стандартно, оригиналното управлението на робота не 
предполага особена гъвкавост и за това решихме да си го 
направим изцяло наше. Целта ни беше да улесним работата 
на оператора и да скъсим времето за неговото обучение. 
Софтуера е също изцяло наша разработка. Ние използваме PC 
базиран контролер. Серво управленията, които използваме за 
роботите са произведени също в България.

- Как виждате бъдещето - Вашето и на фирмата Спесима?

 Моето лично бъдеще го виждам във фирма Спесима. 
Основната причина за това е, че имам свобода за действие и 
възможност за развитие, за нови разработки. 

- Какво бихте казали в заключение на нашият разговор?

 Наблюдава се тенденция на завръщане на производството 
на западни компании от Китай към Източна Европа. Пазарът 
е много динамичен и високото качество се съпътства с дълги 
срокове на доставка. Ние сме добри, защото се учим от 
конкуренцията на пазара и се стремим се да отговаряме на 
европейските стандарти. Това, което можем да предложим 
от България е бърза  доставка, високо качество и надеждна 
гаранция на нашите изделия. Разчитаме на местни доставчици, 
което  е конкурентно предимство и като срокове на доставка и 
като цена.

За повече информация:

https: www.spesima.eu
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Основната ни мисия е да направим 
технологиите за 3D принтиране по-достъпни и 
по-познати за българската индустрия
Разговор с г-н Любомир Герасимов, един от двамата управители и главен инженер  
на фирма ХабитАдд ООД

- Разкажете ни на кратко за основната дейност на 
Вашата компания?
  Във фирмата ХабитАдд ООД се занимаваме се с 
разработката на цялостни инженерни решения, имаме 
цялостен подход в това да разработваме и доставяме 
решения, които реализираме благодарение на технологиите 
за 3D печат. 
 Основната ни мисия като фирма и като екип е да направим 
технологиите за 3D принтиране по-достъпни и по-познати 
за българската индустрия, така че тя да може да се 
възползва от добавената стойност, която тези технологии 
могат да добавят към нейните продукти, процеси и цялостна 
дейност. 

Ние предлагаме на нашите клиенти решения по всякакви 
въпроси, запитвания и имаме възможност да участваме в 
реализацията на проекти по линия на:
• Резервни части – дигитализация, създаване на техническа 
документация и бързо производство.
• 3D проектиране и механичен дизайн.
• SLS прахово принтиране – корпуси, инструменти, 
функционални части и прототипи.
• Консултации и обучения в сферата на 3D принтирането.
• Разработка и производство на компоненти за FDM, 
фотополимерно и метално 3D принтиране.
 Дигитализацията в машиностроенето и индустрията 
навлиза с пълна сила. Екипът ни в ХабитАдд ООД е надежден 

 По професия и образование Любомир Герасимов е машинен инженер. Завършил е Факултета за германско инженерно 
обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ София по съвместна програма с Технологичния Университет в гр. 
Карлсруе. В последствие има опит и специализации по теми, свързани с 3D принтирането. В момента като съуправител 
на ХабитАдд ООД е отговорен както за управлението на фирмата и оперативната дейност, така и за развойната 
дейност и инженерните проекти, които се развиват във фирмата.
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партньор за процесни и продуктови подобрения във всяка 
стъпка от продуктовия жизнен цикъл.
 
- Как и кога основахте фирмата ХабитАдд?
 Преди да стигна до ХабитАдд, първо работих във фирма в 
Германия, която се занимава с разработка на медицинска 
техника. В последствие, връщайки се в България, започнах 
работа в компанията Дронамикс, която разработва дронове 
за карго превози, там работих малко повече от три години и 
част от работата ми беше да ръководя дейностите свързани 
с 3D принтирането. Разработвахме инструменти, части с 
най-различни функционални компоненти и прототипи с 
помощта на 3D принтирането. Благодарение на работата си 
в тази компания навлязох в дълбочината на технологиите 
за 3D принтирането. Включително дипломната ми робота 
в Университета също беше в сферата на 3D принтирането. 
Темата беше подобряване на процеса за изработка на 
матрици чрез технологиите за 3D печат. И така лека полека 
с колегите, с които в последствие създадохме фирмата 
ХабитАдд ООД, стигнахме до идеята да основем фирмата 
с фокус на дейност именно в сферата на индустриалните 
решения за 3D принтиране. През 2020 година аз, със 
съдружникът ми Георги и фирма Ортотех, която работи в 
областта на ортопедичните помощни средства основахме 
ХабитАдд ООД и от тогава развиваме дейност в тази сфера. 

-  Какво означава името ХабитАдд ( HabitAdd )?  
 Технологиите за 3D принтиране, под това име, са известни 
само у нас, а истинското им наименование е „технологии 
за адитивно производство“ на английски език: „additive 
manufacturing“. Съответно частицaта add идва от additive 
manufacturing, като добавен материал, какъвто е характерът 
на всички технологии в тази област. Идеята ни е името да 
означава, че ние сме естествената среда за развитието на 
тези технологии. 

- За първи път ли участвате в изложбата 
MachTech&InnoTech 2022?
 На изложението участваме за първи път. Това е първото 
ни изложение, на което участваме в този формат. Били 
сме посетители на доста други изложения, най-вече 
международни. За първи път със собствен щанд участваме 
на това изложение. 

- Какво е мнението Ви за изложбата MachTech&InnoTech 
2022?
 По време на презентацията, която проведохме на 
изложението благодарих на организаторите и на колегите 
от Интер Експо Център за цялостната организация. Според 
мен се получи доста добро изложение. От наша гледна точка 
имаше достатъчно посетители и доста добър интерес от 
тях към продуктите и услугите, които предлагаме. Така, че 
ние сме доволни от контактите, които успяхме да създадем 
и от запитванията, които вече получихме. Доволни сме от 
организацията и изложението.

- Кои са по-интересните проекти, които сте реализирали 
до сега?
 При нас всички проекти са доста интересни и не мога да 
откроя нито един, защото в рамките на работата ни с едни 
и същи клиенти, с едни и същи фирми проектите са много 
разнообразни. Приложенията на 3D принтирането, които 
и ние разработваме, започват от идеята, концепцията 
прeминат през разработката, прототипирането чак до 
изработката на функционални части, които се влагат в 
крайни изделия, така че всяка една стъпка от процеса е 
интересна и уникална сама по себе си.   

- Членувате ли в неправителствени организации?
 Членове сме на ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО-
ТЪРГОВСКА КАМАРА ( ГБИТК ), с която ние като немски 
възпитаници имаме доста добри взаимоотношения. Тя е 
много полезна организация от гледна точка на това, че 
създава една общност от пазарни субекти, които могат да си 
бъдат взаимно полезни. Камарата организира интересни и 
полезни събития. 

- Как виждате бъдещето на фирмата?
 Нашите бъдещи планове са свързани с това, че искаме 
да разширим експортната си дейност тъй като в момента 
основните ни клиенти са индустриални фирми от 
сектори машиностроене, производство, индустриална 
автоматизация, автомобилостроене, железопътен 
транспорт, но в границите на България. Сега основната ни 
цел за следващото тримесечие е да засилим експортната 
си дейност. Така, че се целим в пазарите на Централна и 
Западна Европа с оглед на това да реализираме услугите си 
там.

https://habitadd.bg   
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ПРОЕКТИ С РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА 

ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ПРОЦЕСИ

CHALLENGES TO THE MANAGEMENT OF PROJECTS 
INVOLVING THE DEVELOPMENT  AND IMPLEMENTATION 

OF INNOVATIVE PRODUCTS AND PROCESSES

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ С РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА 
ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ПРОЦЕСИ 

CHALLENGES TO THE MANAGEMENT OF PROJECTS INVOLVING THE DEVELOPMENT  AND 
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PRODUCTS AND PROCESSES 

Е. Ламбрева1

(1ТУ – София) 

Управлението на иновационни проекти е свързано с редица 
предизвикателства, произтичащи от по-високата степен на 
непредсказуемост и риск, трудности при дефиниране на обхвата и точното 
определяне на бюджета, при комуникиране със заинтересованите страни и 
своевременния отговор на пазарните нужди. В настоящия материал се 
разглеждат отличителните характеристики на проектите с развитие и 
внедряване на иновативни продукти и процеси, като фокусът е поставен 
върху необходимостта да се създаде подходящ, практически приложим 
инструментариум, подпомагащ оценката и управлението им. 

The management of innovation projects is associated with a number of 
challenges arising from the higher degree of unpredictability and risk, difficulties 
in defining the scope and accurate budgeting, in communicating with stakeholders 
and responding to market needs in a timely manner. This paper clasified the 
distinguishing characteristics of projects with the development and implementation 
of innovative products and processes, focusing on the need to create an 
appropriate, practical toolkit to support their evaluation and management. 

Key words: INNOVATION, PROJECT MANAGEMENT, INNOVATIVE PRODUCTS AND PROCESSES, 
INTELLECTUAL PROPERTY

Увод 

Иновациите са основен двигател на икономическия 
растеж в глобален аспект, a разработването и 
внедряването на иновативни продукти и процеси се 
явяват ключови задачи, допринасящи за повишаване 
на конкурентоспособността и постигане на успешно 
пазарно представяне на компаниите. 

Управлението на иновационни проекти е огромно 
предизвикателство за много организации от различни 
сектори и индустрии, изискващо балансиране между 
ясно дефинирани системи, осигуряващи ефикасно 
производство на утвърдени продукти, и 
необходимостта от насърчаване на креативността и 
иновациите в отговор на бързо променящи се нужди на 
пазара (Webb, 2000). За да се подобри възвращаемостта 
от инвестициите в продуктови и процесни иновации, 
организациите имат нужда от инструментариум, с 
който да управляват процеса на създаване на нови 
продукти от начало до край – от стратегическото 

планиране, през генериране на идеята до реализация на 
иновацията (Tohidi, Jabbari, 2012). 

Постигането на възвращаемост от иновационна 
дейност на практика е с голям потенциал, но 
същевременно и много рисково. Често дори малки 
разлики в ранните етапи на разработването на 
иновацията може да доведат до нейния успех 
(Dodgson, Gann, Phillips, Salter, Alexy, 2014), Това 
налага извода, че критично важно за иновативните 
организации е създаването на средства, с които да 
избират и управляват научно-изследователски и 
развойни проекти. 

Традиционната литература, свързана с иновациите, 
до голяма степен игнорира управлението на проекти, а 
литературата, свързана с управлението на проекти, 
също не отделя достаъчно внимание на спецификите и 
рисковете, характерни за иновациите (Filippov, Мооi, 
2015). 

В тази връзка е необходимо да се анализира 
съществуващата теоретична среда и дефиниции за 
управление на иновационните процеси и на тази 
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основа да се обоснове създаването на подходящи 
средства за оценка на иновационни проекти по редица 
критерии, както и въвеждане на специфични техники, 
процеси и мерки за управлението им, осигуряващи 
постигането на заложените цели при ефективно 
балансиране между различните проектни ограничения. 

Теоретична рамка - основни дефиниции 

Йосиф Шумпетер (Joseph Schumpeter, 1883-1950) 
дава пръв определение за иновация – това е нова стока 
(продукт) – такава, с която потребителите не са 
запознати, или стока от ново качество, както и 
въвеждането на усъвършенстван или по-добър метод 
за производство. Дракър (2002), от своя страна, 
определя иновацията като „специфичен инструмент на 
предприемачите, средството, чрез което те 
оползотворяват промяната като възможност в даден 
бизнес или услуга”. Според други автори „Иновациите 
са идеи, които сa възприети като нови и приложими от 
една определена група” (Bergmann, 2000, Disselkamp, 
2012), като трите основни характеристики на 
иновациите включват: качества, необходимост от 
прилагането ѝ, оригиналност. 

Съгласно Наръчника от Осло, по своята същност 
продуктовата иновация представлява внедряване на 
стока или услуга, която е нова или значително 
подобрена по отношение на нейните характеристики 
или начини на използване, а процесната иновация 
представлява внедряване на нов или значително 
подобрен начин на производство или доставка на 
продукта. 

Важно е да се подчертае разликата между 
понятията изобретение и иновация, като иновация 
може да има дори и без нито една дейност, която да 
има характер на изобретение, а същевременно 
изобретението не винаги може да доведе до иновация, 
а само да допринесе за постигането на такава (Disch, 
2016). Ключовият свързващ елемент е навлизането на 
пазара, като в този смисъл иновацията може да бъде 
предствена като икономическото приложение на 
изобретението (Dornberger, Utz, Prof., Sulvenza, J.A.G., 
et al., 2012). Fagerberg (2003) също прави 
разграничение между изобретение и иновация, като 
под изобретение следва да се разбира първата проява 
на идеята за нов продукт или процес, а иновация е 
първата комерсиализация на идеята. В този смисъл, 
изобретението не може да стане иновация докато не 
бъде приложено или институционализирано (Van de 
Ven, 1986). 

Иновационните дейности, от своя страна, включват 
всички стъпки от научно, технологично, 
организационно, финансово и търговско естество, 
които действително водят или са предназначени да 
доведат до осъществяването на иновации (ОИСР). 
Иновационният процес представлява „процес на 
преобразуване на научните знания в иновация, при 
който “от идеята се получава продукт, технология или 
услуга и се разпространява за практическо 
приложение” (Танева, 2006, 2008). 

Според Tiwari (2008) иновационният процес се 
състои от три фази - концепция, изпълнение и 
маркетинг. От друга страна, основните категории 
дейности в рамките на иновационния процес, описани 
в научната литература и утвърдени в практиката, 
включват: фундаментални научни изследвания, в 

резултат от които се достига до научни открития  
(Пантелеева, 2013, Киров, 2003), индустриални научни 
изследвания, при които може да се използва резултатът 
от фудаменталните изследвания с цел да се развият или 
подобрят технологии (Fernez-Walch, 2017) и 
експериментално развитие, включващо дейности, 
насочени към придобиване, съчетаване, оформяне и 
използване на съществуващи научни, технологични, 
стопански и други важни знания и умения, с цел 
разработването на нови или усъвършенствани 
продукти, процеси или услуги. 

По отношение на степента на новост и времевото 
разстояние (лаг) между зараждането на иновацията и 
практическото й приложение иновациите, се делят на 
следните подгрупи: основни (радикални) иновации, 
подобрени иновации  и псевдоиновации (Петров и 
кол., 2008). 

Иновациите и проектите са тясно свързани (Davies, 
2013) - проектите се използват за осигуряване на 
устойчивост и ръст в съществуващите дейности на 
организацията, но те имат по-фундаментална роля като 
„двигатели на иновацията”. Проектите обикновено се 
управляват в съответствие с определени процеси, при 
които има редица добре дефинирани контролни точки 
с ясно определени входни и изходни данни (Tinnirello, 
2001).  

С оглед на горепредставените определения, под 
проект с развитие и внедряване на иновативни 
продукти и процеси се разбира временно начинание, 
обхващащо ралични научни, технологични, 
финансови, правни и търговски дейности, целящи 
разработването и пускането на пазара на стока или 
услуга, която е нова или значително подобрена, или 
разработването и/или придобиването и внедряването 
на нов или значително подобрен начин на 
производство или доставка на продукта, при 
спазването на предварително дефинирани критерии за 
срок, разходи, качество, обхват и рентабилност, като се 
използват средствата и методите за управление на 
проекти.  

Изследване и анализ на собеностите и 
предизвикателствата при управление на проекти с 
развитие и внедряване на иновативни продукти и 
процеси 

Темата за иновациите и управлението на 
иновационни проекти е всеобхватна, като по 
различните ѝ аспекти са налице множество научни 
трудове. Фокусът в настоящия материал е поставен 
върху това кое най-вече отличава проектите, насочени 
към създаване на иновации, като се цели да се 
идентифицират тези специфики и предизвикателства, 
които биха могли да бъдат обект на оценка и 
въздействие при управлението на такива проекти. 

Проектите, свързани с разработване и внедряване 
на иновативни продукти и процеси, се различават от 
останалите проекти на първо място по това, че успехът 
им не се базира на съответствието с предварително 
определените разходи, график и качество, с оглед на 
тяхната несигурност, а с постигането на рентабилност 
за бизнеса (Mills, Langdon, Kirk, Swan, 2000). 

Иновационните проекти са свързани с по-висока 
степен на неяснота и несигурност, като е налице 
разлика по отношение обхвата, яснотата на целите и 
степента на несигурност в зависимост от типа на 
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иновацията, предмет на проекта (Filippov, Mooi, 2015). 
Работата по иновационни проекти е предизвикателство 
за много организации, като сред основните 
управленски фактори, които правят иновациите по-
трудни, някои автори (Marmier, Gourc, Laarz, 2013) 
разглеждат разминаването между работата на 
развойните екипи и стратегическите бизнес стратегии 
и цели за ръст, работа на проектните екипи по твърде 
много проекти, липса на приоритизация, превес на 
краткосрочните финансови решения. 

Иновационните проекти по правило започват с по-
широко дефинирани, понякога даже неясни цели, 
които се доуточняват и изясняват с напредването на 
проекта, а процесите са с по-скоро проучвателен 
характер и рядко следват стриктни линейни насоки 
(Frey, 2003). Изисква се по-адаптивен подход на 
реализация, при който усилията за планиране и 
контрол са разпределени през целия проект, а не са 
концентрирани само в началните фази (Caressa, Pirozzi, 
2022). 

Сред особеностите на иновативните проекти други 
автори (Deak, 2009) разглеждат риска от възникване на 
конфликт на интереси поради различния начин на 
мислене и фокус на отделните заинтересовани групи, 
като това е най-често видно при съвместната работа на 
излседователи в университети, академични и 
изследователски центрове и иноватори от 
корпоративния сектор. 

Йорданова (2018) разглежда особеностите на 
иновационните проекти, като ги разделя съобразно 
тяхното влияние върху аспектите на проекта, 
разделени по основни тематични области. Сред най-
значимите от тях са: бързо променяща се среда, 
необходимост от баланс между функционалните и 
нефункционални изисквания към иновацията, 
необходимост от доработки след комерсиализация, 
използване на техники за генериране на идеи, 
прилагане на анализи и експерименти по метода 
„рибена кост”, осигуряване на информационната 
сигурност, използване на метода на критичния път и 
техники за компресиране на графика, по-трудни 
прогнози, работа с виртуални екипи, използване на 
гъвкави и „lean startup” методологии и др. 

Други автори разглеждат особеностите на 
иновационните проекти по отношение управлението 
на проектните екипи и взаимодействието между 

членовете им.Взависимост от степента на новост на 
разработваните иновации, проектните екипи може 
често да се сблъскват с бързи или непредсказуеми 
промени (Hoegl, 2008), както и да работят с 
информация, натоварена с двусмисленост и 
несигурност, което налага да си сътрудничат често, за 
да интерпретират и осмислят такава сложна 
информация (Daft, Lengel, 1986). Това сътрудничество 
служи и за обмен на умения за успешното завършване 
на проекта (Madhavan, Grover, 1998). 

Някои автори (Dornberger, Sulvenza, 2012, Bowie, 
2003, Wheelwright, Clark, 1992) открояват следните 
основни елементи, които трябва да бъдат взети 
предвид за редуцирането на рисковете при 
реализацията на иновативни проекти: интегрирането 
на клиентите, фокус върху времето за достигане до 
пазара (вкл. времето за разработване и внедряване), 
както и върху цената за достигане до пазара (вкл. 
разходите за разработване и внедряване). Други автори 
(Zsidisin, Smith, 2005, Lundvall, 1988, 1992) 
подчертават важността от ранното включване на 
доставчиците още в началните етапи по проектиране с 
цел подобряване управлението на риска. 

При управлението на иновационните проекти, 
освен традиционните методи за управление на 
основните проектни параметри, внимание се обръща и 
на управлението на иновациите. Сред техниките за 
управление на иновациите се разглеждат средства за 
управление на знанието, за проучване на пазара, за 
кооперативна работа и работа в мрежа, техники за 
управление на човешките ресурси и за развитие на 
креативността (брейнсторминг, мисловни карти, метод 
TRIZ, метод SCAMPER), средства за управление на 
процеса на проектиране, за подобрение на процесите и 
др. 

Управлението на интелектуалната собственост 
също е важен елемент в процеса на изпълнение на 
иновативните проекти, тъй като тази дейност е пряко 
свързана с редуциране на рисковете и повишавне на 
бизнес ползите от проекта. Автори (Fisher III, 
Oberholzer-Gee, 2013, Телбизова, 2000) разглеждат 
следните стратегии за управление на интелектуалната 
собственост, които организациите могат да приложат: 
упражняване на пазарна сила посредством защита и 
предотвратяване на имитация, запазване в тайна, 
прехвърляне на правата върху интелектуална 

Фиг.1 Нов „триъгълник” за управление на иновационни проекти 
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собственост, лицензиране или създаване на съвместни 
предприятия и “spin-off. 

Управлението на интелектуалната собственост е 
комплексна дейност, имайки предвид несигурността, 
характерна за иновациите сами по себе си (Morales, 
Aedo, 2016), като организациите трябва да имат 
съобразени с редица фактори стратегии, както и 
съответните оперативни структури и средства за 
управление, така че да монетизират най-успешно 
интелектуалните активи (Bryer, Warikoo, 2012). 

В обобщение може да се каже, че отделните 
цитирани автори разглеждат в различен ракурс 
особеностите при изпълнение на подобни проекти по 
отношение на обхвата, рисковете, графиците, екипите, 
бюджета, доставките, взаимоотношенията със 
заинтересованите страни, интеграцията и др. Отделно, 
и в повечето случаи извън теорията, пряко свързана с 
управлението на проекти, се разглеждат теми като 
управление на иновациите и управление на 
интелектуалната собственост, които на практика са 
неразделна част от планирането и изпълнението на 
иновационните проекти. Това налага освен 
допълването на процесите в рамките на утвърдените 
тематични области от знания при управлението на 
проекти с такива, специфични за иновационните 
проекти, да се добавят и още две основни тематични 
области като обект на управление. Това са Управление 
на иновациите, включваща процесите, мерките и 
контролните механизми, касаещи развитието на 
водещия компонент в иновационния проект – а именно 
създаването на продукт или процес, който е нов и 
уникален за пазара или организацията, както и 
Управление на интелектуалната собственост, насочено 
към по-добро утилизиране на входящите и генерирани 
масиви от знание, минимизиране на рисковете и 
повишаване на бизнес ползите от проекта. 

По този начин се оформя нов „триъгълник” от 
тематични знания, процеси и компетентности, 
представляващ разширена рамка, приложима при 
управлението на проекти, свързани с развитие и 
внедряване на иновативни продукти и процеси. 
Именно в обхвата на тази тематична рамка при 
управлението на иновационни проекти е необходимо 
да се извърши допълнителна изследователска работа, 
описана по-долу. 

Концепция и подход за работа 

За да може да се постигне пълнота и всеобхватност 
при определяне на процесите и елементите за 
въздействие при предложената по-горе разширена 
рамка за управление на иновационни проекти, се 
налага по-детайлно да бъдат проучени в практически 
аспект и анализирани добрите практики, грешките и 
факторите за успех, респективно неуспех, на реални 
проекти за разработване и внедряване на иновативни 
породукти и процеси. По този начин се цели да се 
допълни информацията, налична в специализираната 
литература и проучвания по темата, като на базата на 
това да се разработи инструментариум в подкрепа на 
ръководителите на такива проекти. 

Част от примерните въпроси и направления, които 
се предвижда да се включат в изследване на 
реализирани проекти за разработване и внедряване на 
иновативни продукти и процеси, разделени по 
тематични области, включват: 

 
Област Въпроси/насоки на проучването 
Интеграция Отчитане на специфичните за 

иновационния проект параметри; 
управление на възможността от чести и 
непредсказуеми промени; определяне 
на фазите на проекта и важните 
постижения на всеки етап (milestones), 
пряко свързани с иновацията; мерки за 
синхронизиране между бизнес нуждите 
и останалите ключови компоненти в 
проекта и др. 

Обхват Детайлност при определянето на 
обхвата; начин на отчитане на бизнес 
целите и изискванията; включване на 
клиентите/крайните потребители при 
разработване на иновацията; оценка на 
външната среда; избран подход за 
реализация (последователен/каскаден 
или гъвкав). 

Разходи Определяне на разходите в условия 
на неопределеност и липса на 
достатъчно релевантен опит; 
механизми и процедури за текущ 
контрол на разходите; причини за 
нарастване на разходите и мерки за 
компенсиране; процедури за отчетност 
и др. 

График Определяне на сроковете за 
изпълнение на отделните дейности в 
условия на неопределеност и липса на 
достатъчно релевантен опит; 
отношение между полезен живот на 
продукта/процеса и време за 
разработването му; техники за 
компресиране на графика; фокус при 
управление на графика – време за 
достигане на пазара или качество; 
връзка с други проекти; процедури и 
критерии за актуализация на графика. 

Качество Политики, практики, средства и 
техники за осигуряване на качеството; 
определяне на критериите за качество 
на иновативния продукт/процес; 
практики за доразвитие/доразработване 
на иновативния продукт/процес след 
комерсиализация;  действия в случай на 
нерешими задачи и др. 

     Риск Оценка на рискаи план за 
управление на рисковете при 
иновационния проекти; мерки за 
периодичен мониторинг на пазара; 
методи и техники за проучване на 
конкуренцията; управление на риска от 
неприемане на иновацията; 
осигуряване на съответствие на 
поставените пазарни цели с 
възможностите на организацията; 
механизми за елиминиране на ненужни 
отклонения в обхвата на проекта и 
иновативния продукт/процес и др. 

Доставки Включване на доставчиците още в 
ранните етапи по проектиране; клаузи 
за прекратяване на договори за 
доставка в случай на спиране на 
проекта; организиране на процеса по 
подбор на доставчици, вкл. при наличие 
на специфични нормативни изисквания 
за това. 

Човешки ресурси Оценка на специфичния опит или 
познания в областта на иновациите на 
проектния екип; процедури и средства 
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5 
за управление на компетенциите, обмен 
на умения и непрекъснато обучение; 
средства и техники за достанционна 
работа и за развитие на креативността; 
отчетност от екипите. 

Комуникации Средства за вътрешен обмен на 
информация; методи и средства за 
осигуряване на обратна връзка за 
оценка на напредъка на проекта; 
осигуряване на защита на 
конфиденциална информация, касаеща 
иновацията и др. 

Заинтересовани 
страни 

Определяне на заинтересованите 
страни и техните интереси; мерки и 
средства за запознаване на 
заинтересованите страни спараметрите 
на иновационния проект; осигуряване 
на постоянна обратна връзка с 
клиентите/крайните потребители на 
продукта/процеса по време на целия 
процес на разработване/внедряване на 
иновацията; включване на различните 
заинтересовани страни в проекта и др. 

Управление на 
иновациите 

Източници на информация, 
неаналитични методи и аналитични 
методи, използвани при планиране и 
реализация на проекта; структуриране 
на процесите по намиране на научно 
решение на идеята; средства и похвати 
за управление на процеса на 
проектиране на иновацията; подготовка 
за внедряване на иновацията 
(конструкторска, техническа, 
материално-техническа, 
организационна); мерки и индикатори 
за оценка на иновационния процес и др. 

Управление на 
интелектуалната 
собственост 

Отчитане на текущото състояние на 
техниката, наличните технологии и 
знание, свързани с иновацията; 
осигуряване свобода на работа 
(„freedom-to-operate”); инвентаризация 
и оценка на обектите на интелектуална 
собственост в проекта, вкл. оценка на 
приноса на участниците; клаузи за 
конфиденциалност; процедури за 
текущо наблюдение за създаване на 
нови обекти на интелектуалната 
собственост в процеса на изпълнение; 
стратегия и/или план за 
комерсиализация на създадената по 
проекта интелектуална собственост; 
екип или структура за управление на 
интелектуалната собственост. 

 
   На база на получените отговори се идентифицират 
конкретни процеси, подходи и мерки, прилагани в 
практиката на управление напроекти за разработване и 
внедряване на иновативни продукти и процеси и 
имащи директно отношение към намаляване на 
рисковете и осигуряване на успешното им изпълнение.  

Като следваща стъпка данните от изследването се 
обобщават, анализират и оценяват по отношение 
приноса на отделните процеси, подходи и мерки за 
успешното изпълнение на този тип проекти, 
респективно се извършва оценка до каква степен 
липсата или неправилното настройване на някои 
процеси, подходи и/или мерки е довела до 
незадоволителни резултати от проекта, до сериозни 
отклонения от ключовите параметри или неуспех – 
както в процеса на изпълнение, така и при 

последващата бизнес реализация на постигнатите 
резултати. 

Изводи 

Анализирани са съществуващите теоретични 
методи и подходи за управление на иновационните 
процеси и на тази основа е обосновано създаването на 
средства за оценка на иновационни проекти по набор 
от критерии, както и идентифициране на специфични 
техники, процеси и мерки за управлението им, 
осигуряващи постигането на заложените цели при 
ефективно балансиране между различните проектни 
ограничения. 

Бъдеща работа 

Въз основа на предложената система за оценка, 
надграждайки наличните в научната литература 
насоки, инструменти и методически стъпки, ще бъде 
разработен практически приложим подход и 
инструментариум за оценка и управление на проекти с 
разработване и внедряване на иновативни продукти и 
процеси, който да подпомага ръководителите на 
проекти и да служи като „чек-лист” за оптимизиране 
на управлението и респективно подобряване на 
резултатите от изпълнението на такива проекти. 
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Златните медалисти от  
76-ия Международен технически панаир 

15 изложители на Международния технически панаир 
получиха златни медали с диплом за иновативно 
изделие от 76-ото издание на индустриалното 
изложение. Официалната церемония по награждаване 
се състоя снощи в зала „Пловдив“ на Конгресния 
център в Международен панаир Пловдив. Медалистите 
определи авторитетно жури с председател Петър 
Горновски – председател на Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), 
заместник-председател доц. д-р Иван Соколов – главен 
директор на Международен панаир Пловдив,  и 
експерти от ДАМТН.
„Златните медали от Международен технически панаир 
са най-високото пазарно отличие в българската 
индустрия и безспорен престиж в портфолиото на 
техните притежатели“, каза в приветствието си към 
наградените доц. д-р Иван Соколов. Той акцентира 
върху интелектуалния и научноприложен облик на 76-
ото издание и подчерта, че „иновациите в индустрията 
днес рефлектират в социалното благополучие утре“. 
Доц. Соколов поздрави компаниите за положените 
усилия и постигнатия успех в оспорваната надпревара 

за значими иновации. 
Областният управител Ангел Стоев, председателят 
на Пловдивския общински съвет инж. Александър 
Държиков, заместник-кметът по финанси и стопански 
дейности на Община Пловдив Величко Родопски, доц. 
д-р Иван Соколов и Петър Горновски  връчиха златните 
медали с диплом на следните иновативни изделия: 

Комплексна диагностика „Паспортизация“ на 
силови трансформатори
Производител и изложител: Централна Енергоремонтна 
база ЕАД, България

ЦЕРБ БЕС – батерийна система за съхранение на 
енергия от възобновяеми източници
Производител и изложител: Централна Енергоремонтна 
база ЕАД, България

Активни съпротивления за заземяване на звездния 
център на силови трансформатори
Производител и изложител: Централна Енергоремонтна 
база ЕАД, България
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E-loT хардуер и софтуерна екосистема за 
облекчаване на навлизането в IOT развитие и 
превръщане на конвенционалното оборудване в 
свързано „SMART“ устройство
Производител и изложител: Ендрих Бауелементе 
Вертриебс ГмбХ, Германия

Професионална зарядна станция ELZAB ECOPOWER 
CC WALL
Производител и изложител: ЕЛЗАБ АД, Полша

Софтуеър за управление на обслужването и 
ремонта на производствени машини
Производител и изложител: Чайлдиш ООД, България

Камион за борба с горски пожари  МАН 13290
Производител и изложител: Мото трак, Полша

Високопроходими автомобили 
Производител: Автомобилен завод Урал, Руска 
федерация
Изложител: Асарел Транс ООД, България

Електробус EHC 12
Производител и изложител: СОР Либхави ООД, Чешка 
република

Електробус EБН 9,5
Производител и изложител: СОР Либхави ООД, Чешка 
република

Мобилни сауни, изработени от дървен материал, 
розовa доглавка
Производител и изложител: 6 М ЕООД, България

Устройства против варовити отлагания – без 
консуматив
Производител и изложител: Глобал гарант ООД, 
България

Технология за производство на горивна смес
Производител и изложител : Иновационтех ЕООД, 
България

Модулна система за изграждане на нискоенергийни 
сгради „Стожер“
Производител и изложител: Фючър хаус ЕООД, 
България

Изхвърляща ревизионна клапа
Производител и изложител: Ес Ем Джи електрик ЕООД, 
България

„Награждаването показа, че така наречените умни 
решения са приложени в различни производства 
и процеси, за да отговорят на стандартите за 
икономичност на ресурси, за опазване на екологията 
и за съхранение здравето на гражданите“, коментира 
доц. д-р Соколов. 

На церемонията, проф. Сашо Драганов - председател 
на УС на НАДР и СБХ, връчи грамоти за експозиционен 
дизайн на Полската агенция за инвестиции и 
търговия, SIGMA и BO BUILD, чиито щандове бяха 
високо оценени от специализираното жури.
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bauma 2022 демонстрира иновативния 
капацитет на бранша и надмина очакванията
• Около 3 200 изложители от 60 държави
• Повече от 495 000 посетители от над 200 държави
• Очакванията на бранша са значително надхвърлени

 Когато изложбената площ на Мюнхенския панаир се 
превърне в център на строителната техника за седем 
дни, значи отново е време за bauma. Общо около 3 200 
изложители от 60 държави (2019 г.: 3 684 изложители от 
63 държави) и повече от 495 000 посетители от над 200 
държави (2019 г.: 627 603 посетители от над 200 държави) 
бяха в Мюнхен от 24 до 30 октомври 2022 г. за най-
мащабното световно изложение за строителни машини, 
машини за производство на строителни материали, 
машини за минната промишленост, транспортни средства 
и оборудване за строителството. Делът на чуждестранните 
посетители достигна около 50 процента.
Десетте най-големи държави изложители бяха, както следва, 
Германия, Италия, Турция, Великобритания и Северна 
Ирландия, Нидерландия, Франция, САЩ, Австрия, Испания и 
Китай. Делът на международните изложители достигна 65%.
Щефан Румел, главен изпълнителен директор на 
Мюнхенския панаир, е доволен: "Тазгодишното издание 

на bauma отново вдъхнови и очарова! След като светът се 
промени из основи от последната bauma, ние се радваме, 
че bauma 2022 продължава да бъде двигател на сектора на 
строителните машини с многобройни иновации от нашите 
клиенти, добри бизнес сделки и много посетители от цял 
свят."
 
Очакванията на бранша са значително надхвърлени
И това е така, защото bauma се представи по обичайния 
силен начин, дори в тези несигурни времена, както 
потвърждава Доменик Руколо, главен оперативен директор 
на Wirtgen Group и старши вицепрезидент, отдел "Продажби, 
маркетинг и продуктова поддръжка", Global Construction 
Equipment, John Deere: "Съвместното участие на Wirtgen 
Group и John Deere на панаира беше изключителен успех. 
Интересът към компанията и нашите устойчиви продуктови 
иновации беше огромен. Участието ни на водещия панаир 
bauma е най-успешното в корпоративната история на 
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Wirtgen Group." Щефен Гюнтер, член на борда на директорите 
на Либхер, също прави положително заключение: "Bauma 
беше много успешна за нас. Впечатлихме голяма аудитория. 
Дискусиите бяха отлични. Вече очакваме с нетърпение 
следващото издание на панаира." Фред Кордес, главен 
изпълнителен директор на Zeppelin (CAT), добавя: "Bauma 
беше дългоочаквана: за това свидетелстват огромният 
наплив към нашия щанд и изключителният интерес към 
строителните машини Cat и услугите на Zeppelin."
По отношение на бизнес сделките bauma отново беше 
водещата платформа за бранша. Александър Грешнер, 
главен директор продажби в Wacker Neuson Group: 
"Посетителите се стичаха към нашия щанд, проведохме 
много добри разговори и отчетохме успехи в продажбите 
на ниво 2019 г., та дори и по-големи още от първия ден." 
Александър Шворер, собственик на PERI, потвърждава: 
"Целият екип беше много развълнуван как ще протече 
панаирът в тези нелеки времена. Но още след първия ден 
стана ясно: bauma 2022 ще бъде пълен успех. Особено 
ни впечатли фактът, че по време на панаирната седмица 
проведохме изключително полезни разговори във всякакви 
сфери. И не на последно място: подписахме няколко много 
добри поръчки още на панаира. В обобщение: bauma 2022 
надхвърли очакванията ни".
Оценки, които двамата главни изпълнителни директори на 
Мюнхенския панаир, Щефан Румел и д-р Райнхард Пфайфер, 
са щастливи да чуят: "В тези трудни времена bauma изпрати 
ясен сигнал към панаирния бранш:
„Индустриите се нуждаят именно от събития като bauma, 
където посетителите могат да видят предлаганите продукти 
и да проведат лични разговори.“

Фокус върху бъдещите теми
bauma не се представи само като бизнес платформа, а 
оправда и своята водеща роля при задаване на актуалните 
теми. Франц-Йозеф Паус, управляващ директор на Hermann 
Paus Maschinenfabrik GmbH и председател на консултативния 
съвет на bauma, обобщава: "Изключително доволни сме от 
начина, по който протече панаирът. Одобрението на нашите 
клиенти и гости е огромно. bauma се свързва с темите за 
цифровизацията и автоматизацията и тази тенденция е 
необратима." Това потвърждава и Йоахим Шмид, управляващ 
директор на VDMA Construction Machinery and Building 
Material Plants: "Изложителите предлагат решения за 
настоящите предизвикателства, свързани с въглеродната 
неутралност, а автоматизацията и цифровизацията помагат 
в борбата с недостига на квалифицирани работници. Това е 
бъдещето, можете да го видите в традиционните компании, 
а за първи път на панаира, и в почти 50 стартапа." Андреас 
Клаузер, главен изпълнителен директор на PALFINGER, 
обобщава: "Като водещо световно търговско изложение 
bauma дава възможност на своите изложители и посетители 
да се докоснат до бъдещето."
Следващото издание на bauma ще се проведе от 7 до 13 
април 2025 г. в Мюнхен.
Допълнителна информация за bauma, както и снимков и 
видеоматериал можете да откриете на адрес https://bauma.de

За bauma
bauma е водещото световно изложение за строителни 
машини, машини за производство на строителни материали, 
машини за минната промишленост, транспортни средства 
и оборудване за строителството и с обща изложбена площ 
от 614 000 кв. м. е най-големият търговски панаир в света. 
Bauma се провежда на всеки три години; следващото 
издание ще се проведе от 7 до 13 април 2025 г. в Мюнхен.

bauma NETWORK
Наред с водещото световно изложение bauma, Мюнхенският 
панаир разполага с богат опит в организирането и на редица 
други международни панаири за строителна техника - 
bauma CHINA в Шанхай, а заедно с Асоциацията на 
производителите на оборудване (AEM) - bauma CONEXPO 
INDIA в Greater Noida/ Делхи. През март 2017 г. M&T EXPO 
се присъедини към мрежата на bauma в резултат на 
сключеното лицензионно споразумение със SOBRATEMA 
(Бразилска асоциация за технологии в строителството и 
минното дело).

Мюнхенски панаир
Мюнхенският панаир е един от водещите организатори на 
търговски панаири в света с над 50 собствени търговски 
панаира за капиталови стоки, потребителски стоки и нови 
технологии. Общо над 50 000 изложители и около три 
милиона посетители участват всяка година в повече от 200 
събития, провеждани в изложбения център в Мюнхен, в 
Международния конгресен център ICM, в Конферентния 
център Север, в изложбения център MOC, както и в чужбина. 
Заедно с дъщерните си дружества Мюнхенският панаир 
организира търговски панаири в Китай, Индия, Бразилия, 
Южна Африка и Турция. С мрежа от филиали в Европа, 
Азия, Африка и Южна Америка и около 70 чуждестранни 
представители в повече от 100 държави Мюнхенският 
панаир има глобално присъствие. 
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Затворени кабеловодещи вериги  
от TSUBAKI KABELSCHLEPP
Постоянна защита на кабелите
Край на безпокойството за стружки и замърсяване: 
затворена кабеловодеща верига UAT1555
Оптимизираният дизайн на затварящите елементи на UAT1555 
предлага отлична защита срещу замърсяване и стружки, 
навлизащи в кабеловодещата верига. Моделът се отличава с 
висококачествен дизайн и интегрирано шумозаглушаване.

Серията UNIFLEX Advanced предлага надеждни пластмасови 
кабеловодещи вериги с фиксирани ширини на водачите 
за кабели. Тези универсални съоръжения от гамата 
TSUBAKI KABELSCHLEPP са тихи, леки и здрави. Това важи 
и за UAT1555: тази кабеловодеща верига е разработена за 
работа при тежки условия със стружки, замърсяване и прах 
и ефективно предотвратява навлизането на чужди тела в 
кабелното пространство. Специалните покривни затварящи 
елементи осигуряват отлична защита на монтираните 
кабели и маркучи. В допълнение, кабеловодещата верига е 
много здрава, благодарение на оптимизираната геометрия 
на своите звена и предлага голяма дължина без поддръжка. 
UAT1555 е подходяща при използване за приложения 
без поддръжка и плъзгащи приложения. Интегрираната 
демпфираща система я прави много тиха – подходяща за 
използване в медицинската техника и при производството 
на металорежещи машини.

Серията кабеловодещи вериги се отличава не само с 
техническите си характеристики, но и със специалния си 
дизайн, който се фокусира както върху формата, така и върху 
функцията. Практически гладкият контур на страничната лента 

на отделните верижни звена почти няма пролуки, през които 
могат да проникнат чужди тела.

Предлагат се модели UAT1555, които се отварят навън 
за бързото полагане на кабели. С универсалните UMB 
крайни елементи потребителите могат лесно да свържат 
кабеловодещата верига както отгоре, така отдолу или откъм 
челата. Затварящият елемент може просто да се отвори с 
отвертка. Кабелите могат да се закрепят лесно и бързо с 
опционални C-релси и LineFix скоби. C-релсите и гребените 
за облекчаване на напрежението са прикрепени към 
универсалните конектори UMB и не изискват отделни винтови 
връзки.

Кабеловодещите вериги от TSUBAKI KABELSCHLEPP 
задават темпото за цифровизация  
Дигитализацията променя начина, по който живеем и работим 
– от цифрови бели дъски в училищата до мрежови продуктови 
среди. Въпреки това, за да могат машините да комуникират 
помежду си и роботите да поемат задачи, те винаги се 
нуждаят от надежден начин за захранване и обмен на данни 
и сигнали. Тук влизат в действие кабеловодещите вериги 
на TSUBAKI KABELSCHLEPP: те предпазват и водят кабели и 
маркучи. Фокусът тук винаги е върху ползата за потребителя. 
Дигиталните приложения на TSUBAKI KABELSCHLEPP също 
гарантират това: независимо дали са OnlineEngineer или 
Quickfinder, интуитивните онлайн инструменти улесняват 
ориентацията в обширното продуктово портфолио.

За повече информация: http://www.atlas-technik.com/

Затворената кабеловодеща верига UAT1555 от TSUBAKI KABELSCHLEPP осигурява отлична защита на инсталираните кабели и маркучи.
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ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТУДИВИТЕЛНА  

Инструменти без Вибрации

Нова Пластина Проектирана за 
Отрязване с Голямо Подаване По-големи Дълбочини от 

Всякога До 160 мм Диаметър

 

HIGH FEED GRIP HOLDER

300% 
Увеличена

 
Производителност

Отрязване с Голямо Подаване
Революционна Квадратна Шина и Уникален 
Държач Позволяват Отрязване с Големи 
Подавания и Дълбочини. Без Вибрации, 
Праволинейност и Отлично Качество на 
Повърхнината. 160 мм Диаметър Може да 
се Отреже с 3 мм Пластина



 

09
-1

0/
20

22
30 ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ

Софтуерно решение за мониторинг 
и събиране на данни за 
производството QUINX MDC 4000 
 С цел да се устойчиво подобряване на 
конкурентоспособността, е необходимо да 
приведете Вашата компания в съответствие с 
непрекъснато нарастващите изисквания на пазара 
и да оптимизирате производствените процеси. 
Софтуерните решения, предлагани от Спейскад 
ООД на швейцарската компания QUINX практически 
Ви дава възможност да отговорите на всички тези 
предизвикателства на бъдещето:
• QUINX MDC 4000 - софтуерно решение за 
мониторинг и събиране на данни за производството
• QUINX DNC 5000 - Централно администриране на 
NC програми от всеки тип CNC машина
Събирането на данни за машините и производството 
е основният елемент за увеличаване на 
производителността, за ускоряване на планирането 
на капацитета и за планиране на поддръжката.
OEE (обща ефективност на оборудването) 
се изчислява в реално време и показва 
производителността и оползотворяването на 
машината, както и качественото изпълнение.

Какво ви дава Quinx MDC
Работата на машината в реално време
Състоянието на машината се събира от IO модул или 
се чете от NC контролера чрез интерфейс
Ключови показатели за ефективност
Анализ и показване на KPI, напр. OEE

Уеб базиран терминал
Автоматично получените данни могат да се 
допълват ръчно чрез PDA терминал. В същото 
време уеб базираният интерфейс служи като 
информационен дисплей.
Стандартизирани интерфейси към системи на трети 
страни
Системите на трети страни (ERP, BI инструменти и 
др.) могат както да четат, така и да възпроизвеждат 
данни от и към MDC.
Алармиране
Праговите стойности могат да бъдат определени 
в системата. Ако се достигне прагова стойност, 
MDC 4000 автоматично изпраща съобщение до 
определена група получатели. Това може да бъде 
имейл или SMS.
Web-Frontend
Можете да видите състоянието на системите на всяко 
устройство, независимо дали е компютър, таблет или 
мобилен телефон. Дори и от вкъщи. Тъй като данните 
са чувствителни, те се съхраняват на локален сървър 
в компанията. Бързият и надежден достъп до тези 
данни е важен за по-нататъшното разширяване в 
контекста на Индустрия 4.0.

Ползи за потребителя 
• Надеждни и 
точни данни в 
реално време
• Намаляване 
на времето за 
престой, по-висока 
наличност на 
производствената 
линия и по-добро 
използване на 
ресурсите
• Мотивирате 
служителите си, 
като им покажете, 
как да повишават 

Софтуерно решение за мониторинг и събиране на данни за 
производството QUINX MDC 4000  

 С цел да се устойчиво подобряване на конкурентоспособността, е необходимо да приведете 
Вашата  компания в съответствие с непрекъснато нарастващите изисквания на пазара и да 
оптимизирате  производствените процеси. Софтуерните решения, предлагани от Спейскад ООД 
на швейцарската компания QUINX практически Ви дава възможност да отговорите на всички 
тези предизвикателства на бъдещето: 

• QUINX MDC 4000 - софтуерно решение за мониторинг и събиране на данни за 
производството 

• QUINX DNC 5000 - Централно администриране на NC програми от всеки тип CNC 
машина 

Събирането на данни за машините и производството е основният елемент за увеличаване на 
производителността, за ускоряване на планирането на капацитета и за планиране на 
поддръжката. 

OEE (обща ефективност на оборудването) се изчислява в реално време и показва 
производителността и оползотворяването на машината, както и качественото изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектура на MDC 4000 софтуера 

Какво ви дава Quinx MDC 

Работата на машината в реално време 

Състоянието на машината се събира от IO модул или се чете от NC контролера чрез интерфейс 

Ключови показатели за ефективност 

Анализ и показване на KPI, напр. OEE 

Уеб базиран терминал 

Автоматично получените данни могат да се допълват ръчно чрез PDA терминал. В същото 
време уеб базираният интерфейс служи като информационен дисплей. 

MDC 4000 
Сървърно 

приложение 
 

ERP 
Mao.NET 

Уеб базиран 
мониторинг Уеб базирани 

терминали 

LAN 

MS SQL 
database 

Архитектура на MDC 4000 софтуера
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MDC 4000 диаграма на изпълнение

производителността
• Ясна проследимост и документиране
Целта на MDC 4000
Днес машината „знае“ коя поръчка обработва 
в момента, колко бързо произвежда и какви 
неизправности възникват. Със събирането на данни 
за производството от Quinx AG , данни се събират, 
обработват и предоставят на съответното лице в 
реално време. По тази причина MDC 4000 обслужва 
много други приложения: поддръжка, управление на 
инструменти, CAQ, управление на енергията и т.н.
Цялостна надеждна база за вземане на решения 
с данни за производството директно от 
производствената линия!
За управителя на предприятието където и да се 
намира, решението MDC 4000 за събиране на данни 
за производството е важен контролен инструмент и 
може да види текущото състояние на всяка система. 
Например, OEE се актуализира непрекъснато и 

показва цялостната ефективност на системата. 
MDC 4000 улеснява работата с няколко машини 
и с автоматично управление на работа понеже 
автоматично уведомява съответните лица чрез SMS 
или имейл в зависимост от събитието. 
Различни отчети и анализи предоставят надеждна 
и прозрачна информация за последните седмици и 
месеци. Системата за мониторинг на машините MDC 
4000 е идеалният инструмент за увеличаване на 
производителността.
Уеб базиран MDC терминал 
Служителят получава актуална информация чрез 
уеб-базирания терминал mdc. Документите могат 
да бъдат извикани от терминала mdc. Той показва 
следващата планирана операция за неговата машина, 
последните марки, складовата наличност и много други. 
Терминалът mdc може много лесно да се конфигурира 
според спецификациите на клиента.

Стандартизирани интерфейси към системи на трети страни 

Системите на трети страни (ERP, BI инструменти и др.) могат както да четат, така и да 
възпроизвеждат данни от и към MDC. 

Алармиране 

Праговите стойности могат да бъдат определени в системата. Ако се достигне прагова 
стойност, MDC 4000 автоматично изпраща съобщение до определена група получатели. Това 
може да бъде имейл или SMS. 

Web-Frontend 

Можете да видите състоянието на системите на всяко устройство, независимо дали е 
компютър, таблет или мобилен телефон. Дори и от вкъщи. Тъй като данните са чувствителни, те 
се съхраняват на локален сървър в компанията. Бързият и надежден достъп до тези данни е 
важен за по-нататъшното разширяване в контекста на Индустрия 4.0. 

 

Ползи за потребителя  

• Надеждни и точни данни в реално време 
• Намаляване на времето за престой, по-висока наличност на производствената 

линия и по-добро използване на ресурсите 
• Мотивирате служителите си, като им покажете, как да повишават 

производителността 
• Ясна проследимост и документиране 

Целта на MDC 4000 

Днес машината „знае“ коя поръчка обработва в момента, колко бързо произвежда и какви 
неизправности възникват. Със събирането на данни за производството от Quinx AG , данни се 
събират, обработват и предоставят на съответното лице в реално време. По тази причина MDC 
4000 обслужва много други приложения: поддръжка, управление на инструменти, CAQ, 
управление на енергията и т.н. 

Цялостна надеждна база за вземане на решения с данни за производството директно от 
производствената линия! 

За управителя на предприятието където и да се намира, решението MDC 4000 за събиране на 
данни за производството е важен контролен инструмент и може да види текущото състояние 
на всяка система. Например, OEE се актуализира непрекъснато и показва цялостната 
ефективност на системата. MDC 4000 улеснява работата с няколко машини и с автоматично 
управление на работа понеже автоматично уведомява съответните лица чрез SMS или имейл в 
зависимост от събитието.  

Различни отчети и анализи предоставят надеждна и прозрачна информация за последните 
седмици и месеци. Системата за мониторинг на машините MDC 4000 е идеалният инструмент 
за увеличаване на производителността. 

Уеб базиран MDC терминал  

Служителят получава актуална информация чрез уеб-базирания терминал mdc. Документите 
могат да бъдат извикани от терминала mdc. Той показва следващата планирана операция за 
неговата машина, последните марки, складовата наличност и много други. Терминалът mdc 
може много лесно да се конфигурира според спецификациите на клиента. 

 

MDC 4000  диаграма на изпълнение 

 

OPC UA, MTConnect, FOCAS 2 и други 

Информация като "работа на машината" или брой произведени детайли все още може да бъде 
събрана най-рентабилно чрез IO модул. Машината не е директно свързана към фирмената 
мрежа. 

Стандартен интерфейс като OPC UA или MTConnect улеснява директното четене на данни от 
контролер. Голямо разнообразие от данни могат да бъдат записани и оценени: 

• Състояние на изпълнение 
• Режим контролер 
• Машина в режим на готовност 
• Брой части 
• Обороти на шпиндела 
• Отмяна на шпиндела (%) 
• Скорост на подаване 
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OPC UA, MTConnect, FOCAS 2 и други
Информация като „работа на машината“ или брой 
произведени детайли все още може да бъде събрана 
най-рентабилно чрез IO модул. Машината не е 
директно свързана към фирмената мрежа.
Стандартен интерфейс като OPC UA или MTConnect 
улеснява директното четене на данни от контролер. 
Голямо разнообразие от данни могат да бъдат записани 
и оценени:
• Състояние на изпълнение
• Режим контролер
• Машина в режим на готовност
• Брой части
• Обороти на шпиндела
• Отмяна на шпиндела (%)
• Скорост на подаване
• Замяна на скоростта на подаване (%)
• Номер на инструмента
• Номер на програмата
• Коментар на програмата и т.н.
Спейскад ООД и Quinx AG могат директно да свържат 
различни контроли на машината. С прости тестове 
на място проверяват, къде това е възможно без 
подкрепата на производителя на машината. 
QUINX DNC 4000
DNC 4000 е една от малкото системи, които перфектно 
интегрират машини със сериен и Ethernet интерфейс 
в управлението на nc-файлове. DNC 5000 v5 е много 
повече от просто DNC софтуер, тъй като може да 
управлява не само NC файловете, но и всички други 
свързани документи. DNC 5000 улеснява работата с 
машината и намалява загубите. Quinx DNC записва 
всяка транзакция и промяна, и гарантира сигурна 
проследимост, позволяваща сертифициране по ISO 
9001, 13485 и FDA.

Какво ви дава Quinx DNC 
• Работи с всички видове контролери Siemens, 
Heidenhain, Mazak, Okuma, Fanuc, Mitsubishi и др., 
идеално за смесен машинен парк.
• Бърза инсталация, кратък цикъл на въвеждане

• Замяна на скоростта на подаване (%) 
• Номер на инструмента 
• Номер на програмата 
• Коментар на програмата и т.н. 

Спейскад ООД и Quinx AG  могат директно да свържат различни контроли на машината. С 
прости тестове на място проверяват, къде това е възможно без подкрепата на производителя 
на машината.  

QUINX DNC 4000 

DNC 4000 е една от малкото системи, които перфектно интегрират машини със сериен и 
Ethernet интерфейс в управлението на nc-файлове. DNC 5000 v5 е много повече от просто DNC 
софтуер, тъй като може да управлява не само NC файловете, но и всички други свързани 
документи. DNC 5000 улеснява работата с машината и намалява загубите. Quinx DNC записва 
всяка транзакция и промяна, и гарантира сигурна проследимост, позволяваща сертифициране 
по ISO 9001, 13485 и FDA. 

 

Какво ви дава Quinx DNC  
 

• Работи с всички видове контролери Siemens, Heidenhain, Mazak, Okuma, Fanuc, 
Mitsubishi и др., идеално за смесен машинен парк. 

• Бърза инсталация, кратък цикъл на въвеждане 
• Обучение от 2 часа е достатъчно 
• Съвместим с ISO 9001, ISO 13485 и FDA стандарти 
• Централизирано конфигуриране 
• Трансфер чрез LAN и Wi-Fi (WLAN) 
• Множество полезни функции 

В допълнение към NC програмите, данните за настройка на инструмента могат да се 
прехвърлят и от устройството за предварителна настройка /пресетер/. Голямо разнообразие от 
документи като чертежи на захващане, цифрови снимки, Word, Excel или PDF документи могат 
да бъдат присвоени на NC програмите чрез дърпане и пускане. 

• Стабилност на процеса 
Автоматичното създаване на версии гарантира, че действително се използва най-новата версия 
на NC програмата. С архива от NC програми, предишните версии могат да бъдат активирани 
отново по всяко време. Пускането на програми се регистрира в регистрационния файл и може 

• Обучение от 2 часа е достатъчно
• Съвместим с ISO 9001, ISO 13485 и FDA стандарти
• Централизирано конфигуриране
• Трансфер чрез LAN и Wi-Fi (WLAN)
• Множество полезни функции
В допълнение към NC програмите, данните за 
настройка на инструмента могат да се прехвърлят и от 
устройството за предварителна настройка /пресетер/. 
Голямо разнообразие от документи като чертежи 
на захващане, цифрови снимки, Word, Excel или PDF 
документи могат да бъдат присвоени на NC програмите 
чрез дърпане и пускане.
• Стабилност на процеса
Автоматичното създаване на версии гарантира, че 
действително се използва най-новата версия на NC 
програмата. С архива от NC програми, предишните 
версии могат да бъдат активирани отново по всяко 
време. Пускането на програми се регистрира в 
регистрационния файл и може да бъде проследено 
по всяко време. На машина не могат да се зареждат 
програми, които не са одобрени за съответната 
машина. 
Ако NC програма се промени на машината, DNC 
автоматично заключва оригиналната програма.
Всяка NC програма може да бъде заключена с едно 
щракване.

Трансфери от CNC машини с мрежова връзка също 
могат да бъдат регистрирани. 
Зареждането и записването на NC програми може 
да бъда стандартизирано за цялата работа с DNC 
система. Архивирането на NC програми може да бъде 
автоматизирано.

• Спестяване на време
Налична функция за автоматизирано управление 
на нови и модифицирани NC програми. Редакторът 
за сравнение се отваря автоматично с версиите за 
сравнение. Когато затворите редактора, можете да 
решите коя програма да използвате в бъдеще.
Автоматизирано съхранение на NC програми от CAM 
на правилната машина или група машини. Случайно 
изтритите NC програми могат да бъдат активирани 
отново с натискане един бутон.
Функцията за интелигентно търсене опростява 
значително търсенето на NC програми.
DNC позволява поставянето на критерии към NC 
програмите, според които може да ги сортира.

Свържете се с екипа на Спейскад ООД за повече 
информация 02 903 3999, info@spacecad.bg, www.
spacecad.bg 



• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване и преференции от доставчици и застрахователи

Лизинг на товарни автомобили над 
3,5 тона и строителна техника

www.unicreditleasing.bg

Заявете на: 02 9765 100 

v

ВРЕМЕ Е 
да погледна 
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работа, съчетано с високата 
производителност. С оглед 
на размерите и високата 
производителност и 
точност на обработката, 
това представлява истинско 
предизвикателство.

Обработката на закалени 
детайли е печелившата 
карта
 „Въз основа на нашия 
опит в производството на 
инструменти и матрици, 
ние конструираме нашите 
машини по такъв начин, че 
да могат да обработват много 
твърди детайли с високо 
ниво на производителност“, 
обясни Ю. Рьодерс. Например, 
стандартният шпиндел на 
RXU 2000 има въртящ момент 
от 101 Nm при 22 000 RPM. В 
зависимост от приложението, 
обаче, могат да се използват и шпиндели до 80 000 
RPM, ако целта е обработка с най-гладка повърхнина. 
В сравнение с конвенционалната философия за 
предварителна обработка на детайлите първо в меко 
състояние, след това закаляването им и едва след 
това да се премине към финишната им обработка, това 
предлага значителни предимства. От една страна се 
спестяват време и разходи, тъй като детайлът трябва 
да се зареди на машината само веднъж. Транспортните 

Високопрецизно 3-осно фрезоване 
и контурно шлифоване 

Изключително големи - 2000 x 1800 mm и с 5 µm точност на контура 

 В много промишлени сектори се наблюдават 
две паралелни тенденции: клиентите искат да 
обработват компоненти с по-големи размери, 
като в същото време изискват повишена точност 
и качество на повърхнината. Това засяга не само 
производството на инструменти и матрици, но и 
други високотехнологични области на приложение 
като машиностроенето, секторът на електрониката и 
метрологията и медицинските технологии. Как среден 
производител на металообработващи машини взема 
предвид тези факти, когато конструира машина за 
изпълнение на такива задачи?
„Нашият нов фрезови обработващ център RXU 
2000 може да обработва особено голямогабаритни 
компоненти с максимална прецизност“, казва дипл. 
инж. Юрген Рьодерс, управляващ директор на Röders 
GmbH, базирана в гр. Солтау, Германия. 
3-осният фрезови и шлифовъчен център RXU 2000, 
който е наскоро разработен за такива цели, има 
работни размери от 2000 x 1800 x 800 mm и постига в 
рамките на това точност на позициониране по-малка 
от 5 µm, както и стойности на кръглост от 1-2 µm, в 
зависимост от размера на отвора. Товароносимостта 
на масата е 5 т. В съответствие с философията на 
компанията, акцентът е поставен върху машина 
с възможно най-голяма степен на прецизност на 

„Благодарение на нашия опит 
в производството на инстру-
менти и матрици, ние изграж-
даме нашите инсталации по 
такъв начин, че да могат да 
обработват и много твърди 
детайли при високо ниво на 
производителност“, дипл. инж. 
Юрген Рьодерс (Снимка: Клаус 
Волрат)

С работни размери от 2000 x 1800 x 800 mm, RXU 2000 е подходящ за 
бързо и високо прецизно фрезоване и шлифоване, дори на изключително 
твърди детайли (Снимка: Röders)

Стандартният шпиндел (101 Nm, 22 000 rpm) фрезова тестовия детайл 
с режеща глава с диаметър 52 mm (Снимка: Клаус Волрат)
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разходи и закъсненията във времето, дължащи се 
на междинно закаляване и отвръщане, също могат 
да бъдат напълно елиминирани. По отношение 
на изискванията за висока точност, допълнително 
предимство е, че се избягва деформацията при 
закаляването на детайлите. При старата технология за 
обработка това изкривяване води до допълнителни 
разходи, дължащи се на прибавки за безопасност по 
време на меката обработка, които след това трябва 
да бъдат отнети с механична обработка в твърдо 
състояние като по този начин се увеличават разходите. 
Друго значително предимство на концепцията на 
машината е, че системата може да се използва, както 
за фрезоване, така и за контурно шлифоване. Освен 
това са възможни варианти и за профилно шлифоване. 
Тъй като всички операции се извършват с една и 
съща настройка, няма нужда да се притеснявате за 
отклонения причинени от освобождаване и повторно 
затягане: детайлът излиза от машината готов за 

употреба. Освен това незначителните отклонения 
в размерите, открити след груба обработка, все 
още могат да бъдат компенсирани по време на 
довършителната обработка, тъй като измерването се 
извършва в същата установка.

Подобрена твърдост благодарение на 
4-направляващи и директно линейно задвижване
„За да издържат на високите натоварвания по 
време на груба обработка в дългосрочен план, при 
проектирането на оси Z и Y възприехме подход за 
четворно водене“, обяснява Ю. Рьодерс. При тази 
концепция ос Z няма две направляващи, както 
обикновено, а четири във всичките четири ъгъла. Това 
значително увеличава твърдостта и здравината на тези 
оси. Друга ключова характеристика са прецизните и 
високо динамични директни линейни задвижвания 
и в трите оси. Те разгръщат своя пълен потенциал 
благодарение на уникалната система за управление на 
Röders, която използва 32 kHz контролери за бързо и 
прецизно компенсиране и на най-малките отклонения, 
дължащи се на механична обработка, тегло или сили на 
триене.

Тъй като топлината е враг на прецизността...
„За нашата демонстрация на търговското изложение 
AMB ние избрахме детайл, закален и темпериран до 
48 HRC, изработен от хромирана стомана X33CrS16 
(1.2085)“, добавя Юрген Рьодерс. С това е представена 
геометрия, която се основава на тази на истинска 
основна плоча за прогресивен инструмент. Грубата 
обработка се извършва със стандартни инструменти 
със сменяеми пластини и високопрецизно окончателно 
шлифоване с помощта на шлифовъчни инструменти 
от Krebs & Riedel. Тази стомана има коефициент на 
топлинно разширение от около 10,5 µm/(m * K) в 
диапазона на стайна температура. С повишаване 

Принципът Quadroguide с четири направляващи в четирите ъгъла при-
дава на Z-оста особено висока устойчивост (Снимка: Клаус Волрат)

Основна плоча за матрица, изработена от X33CrS16 (1.2085) с твър-
дост 48 HRC като демонстрационен детайл (Снимка: Клаус Волрат)

Двойна функция: В допълнение към фрезите и свредлата, в това прило-
жение се използват и шлифовъчни дорници с абразивни инструменти 
от Krebs & Riedel (Снимка: Клаус Волрат)
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няма пластично съдържание и по този начин предлага 
значителна устойчивост на деформация. „За нас този 
подход е стандартна технология и допълнително 
допринася за оптималната термична стабилност и в 
другите ни модели машини“, казва Юрген Рьодерс. 
„Особеното предизвикателство с RXU2000 беше 
големият мащаб, в който това трябваше да бъде 
приложено.“

…и като допълнително се прибягва до охлаждащо 
масло и климатик
„Друга мярка за термична стабилизация е използването 
на масло за охлаждане вместо емулсии на флуиди 
за рязане на водна основа“, отбелязва Юрген 
Рьодерс. Недостатъкът на смесите на водна основа 
е изпаряването на водното им съдържание, което 
не подлежи на контрол, и по този начин влошава 
значително температурната стабилност в работното 
пространство. За сравнение, шлифовъчното масло, 
което се поддържа в много тесен температурен 
диапазон от собствения си контур, значително 
допринася за изравняване на температурните условия 
в детайла и в машината. Като „черешка на тортата“ RXU 
2000 предвижда климатизация на работната камера. 
За тази цел въздухът, всмукан от халето, се охлажда 
точно до необходимата в работната зона температура 
и след това се продухва през машината. Преди да бъде 
изпуснат в залата, той, разбира се, се филтрира.

ГАЛИКА – клон АД
София 1000, Ул. „6-ти септември“ 6-Б
Тел.: 02 981 09 76, Факс: 02 980 53 17,  
E-mail: oce@galika.bg
www.galika.bg
www.smola-nishka.bg
www.roeders.de

на температурата само с 1 K диагоналът на плосък 
детайл с размерите на повърхността на масата ще се 
увеличи с почти 30 µm. Погледнато от друга страна, 
за да се поддържа гарантираната точност на контура 
от 5 µm, промяната на температурата му по време на 
процеса на обработка не трябва да надвишава 0,15 
K. В сравнително малкия работен обем от прибл. 3 
кубически метра, само фрезовият шпиндел генерира до 
няколко kW мощност. Към това се добавят линейните 
двигатели на трите главни оси. Поддържането на 
нивото на температурата на детайла и работната зона 
в рамките на 0,1 K при тези условия през дългите 
времена на обработка ни накара да бръкнем  дълбоко 
в торбата с трикове. 

…мерките за контрол на температурата трябваше 
да се променят многократно...
„Следователно RXU 2000 има цял набор от различни 
вериги за контрол на температурата, всички от 
които се поддържат до 0,1 K“, казва Юрген Рьодерс. 
Особено внимание обърнахме на шпиндела, както и 
на линейните задвижвания, които следователно имат 
мощни първични охлаждащи кръгове, за да отвеждат 
генерираната там топлина възможно най-бързо и 
директно. Освен това, компонентите от решаващо 
значение отново са термично отделени от околните 
конструктивни елементи като оси или леглото на 
машината чрез допълнителни "топлинни уловители". 
Това предотвратява дифузията на топлината, която 
не е уловена от първичната охладителна система, в 
основната структура. Масивното легло на машината, 
изработено от предварително напрегнат UHPC бетон 
(Ultra High Performance Concrete), високотехнологичен 
материал, използван, наред с другото, в силно 
натоварени мостови конструкции, също има свои 
собствени топлоотвеждащи канали. В сравнение 
с минералната отливка, материал, който често се 
използва за направата на машинни основи, този бетон 

Съвсем незабележимо, но много ефективно: Входните отвори за кли-
матизирания околен въздух са разположени под пожарогасителната 
система (Снимка: Клаус Волрат) 

Лазерното устройство за измерване на инструменти е само едно от 
многото измервателни устройства, които системата използва, за да 
се самонаблюдава и да оптимизира процесите на обработка (Снимка: 
Клаус Волрат)
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Технология за управление на системата 
за автоматизация MOVI-C®
Управление на движението без 
главоболие
Автоматизация без главоболия? 
Абсолютно! Ако вземете управлението 
на движението и управлението 
на автоматизацията от един и 
същ източник. Нашата технология 
за управление комбинира 
високопроизводителен хардуер, лесно 
програмируем софтуер и удобни за 
потребителя решения за визуализация. 
Бихте ли предпочели да не се налага да 
програмирате? Не е проблем. MOVI-C® 
се предлага с готови софтуерни 
модули за прости и сложни функции за 
управление. Всичко, което трябва да 
направите, е да зададете параметрите. 
Отнемащото време програмиране е 
нещо от миналото.

Технология за управление, 
създадена от SEW-EURODRIVE
Портфолио за управление
Технологията за управление се 
основава на обща платформа за 
контролен шкаф и децентрализирани 
контролери с еднакви 
функционалности и идентично 

разнообразие от интерфейси.
Независимо дали се използват 
за управление на движение, 
автоматизирано управление или 
киберфизични задачи за управление, 
MOVI-C®CONTROLLER модулите могат 
да бъдат свързани към контролера от 
по-високо ниво на машинна клетка 
или система, използвайки класически 
подчинени интерфейси на полева шина 
за PROFINET, PROFIBUS, EtherNet /IPTM 
или Modbus TCP fieldbus системи.
Алтернативно, те могат да се използват 
като независими контролери за 
машини или системи, като в този случай 
се грижат за гладката комуникация чрез 
EtherCAT® / SBUSPLUS с подчинените 
устройства, например приложни 
инвертори MOVIDRIVE® и тяхното 
синхронизирано свързване към 
приложението.
 Класът на производителност на 
MOVI-C® КОНТРОЛЕР зависи от броя на 
инверторите и броя на синхронните 
оси и спомагателните оси, които 
са необходими и трябва да бъдат 
конфигурирани за движение. Предлагат 
се четири класа на производителност за 

до 32/32, 16/16, 8/8 или 2/6 оси. Всички 
версии имат компактен дизайн, което 
означава, че могат да се поберат дори 
в малки шкафове за управление на 
машини.
Решаващата добавена стойност 
за намаляване на сложността се 
осигурява от интегрирания софтуер 
на централните и децентрализирани 
контролери: параметризация вместо 
програмиране. За потребителя този 
софтуер означава повече възможности 
за параметризация и по-малко усилия 
за програмиране.
 Нашата технология за управление и 
софтуер също дават възможност на 
потребителите да пишат свои собствени 
програми. Бихте ли предпочели да 
създадете свои собствени програми по 
поръчка за Вашето приложение, като 
PLC функции или специфични правила, 
така че да можете да се откроите от 
вашите конкуренти? Ако е така, тогава 
нашата софтуерна платформа има точно 
това, от което се нуждаете.

За повече информация:
https://bever.bg
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В търсене на  
оптималния инструмент
 Как можем да идентифицираме очакванията на клиентите 
към производителите на режещи инструменти? От 
производителите на режещи инструменти се очаква да 
предоставят оптимални решения за дадено приложение. 
И така, как се определя оптимален режещ инструмент 
за конкретно приложение? Очевидно е, че трябва да се 
определят стандарти, за да се постигне класно решение. 
Стандартите за режещи инструменти също се определят от 
принципи, за да се даде възможност за избор на най-добрия 
възможен инструмент за дадено приложение. Техническата 
литература често посочва един или друг инструмент 
като оптимален за приложение. Следователно, ясното 
определение на стандарта за оптималност е от съществено 
значение.
 Критериите за намиране на оптималния режещ инструмент 
зависят от различни фактори. Видът на производството 
(единично, серийно, масово), продуктовата гама, 
обработваните материали, използваните машини, 
стратегиите за рязане и други имат пряко влияние върху 
избора на най-ефективния инструмент. Производителят 
се интересува от инструмент, който гарантира най-високи 
нива на производителност. Това може да се постигне чрез 
оптимизиране на геометрията на инструмента и подбор на 
най-подходящия сорт покритие. Но избраната геометрия и 
покритие са ключовите елементи на инструмента, свързани 
с вида на обработвания материал. И така, какъв е идеалният 
инструмент за рязане? Пример за ефективен инструмент за 
обработка на чугун, най-вероятно няма да бъде най-доброто 
решение за обработка на топлоустойчиви суперсплави
 Производителите са изправени пред постоянни дилеми 
при обработката на огромно разнообразие от детайли 
с различни форми и размери. Профилът на дадено 
приложение може да изисква инструмент с голям обхват, 
докато в други случаи големият надвес на инструмента 
ще има принудителни ограничения, които намаляват 
стабилността на обработката, което неизбежно се отразява 
на производителността.
Изборът на оптималния инструмент е един сегмент от 
многото, които се отнасят до сърцевината на проблема, 
критичен за всички процеси на обработка, който без 
съмнение увеличава максимално рентабилността на 
машината. За постигане на тази цел се вземат предвид 
различни взаимосвързани фактори, като например 
ефективно използване на инструменти, компетентно 
планиране на процеси, налични приспособления за 
закрепване на детайлите и управление на складовата 
наличност от инструменти, наред с други. Всички фактори 
подлежат на оптимизация и намирането на подходящия 
инструмент може да се окаже спойващата връзка за 
изпълнение на задачата

 Модерните производствени възможности включват 

високотехнологични CNC машини с разширени 
възможности. Премиум машините от новата ера са скъпи 
и намаляват времето за цикъл на обработка, което на 
свой ред намалява производствените разходи. Идеалният 
режещ инструмент трябва да осигурява максимална 
производителност в комбинация с разумна и стабилна 
трайност на инструмента. За да определят подходящото 
решение, производителите на инструменти разработват 
усъвършенствани геометрии на рязане и нови видове 
покрития, които позволяват надеждно рязане при високи 
скорости на отстраняване на метал (MRR). Тъй като се очаква 
инструментът да позволи ефективна обработка на различни 
материали, геометрията и сортовете сплави и покрития 
трябва да бъдат съответно оптимизирани.
 Намаляването на времето за престой на машината е още 
един начин за намаляване на производствените разходи. 
Обстоятелствата, които се отнасят до инструмента, като 
осигуряване на складова наличност на инструмента и 
минимизиране на времето за настройка, могат значително 
да допринесат за решението. 
 Очаква се усъвършенстваните машини да интегрират 
оптимални стратегии за обработка. Тези стратегии се 
планират, програмират, проверяват и проверяват във 
виртуална среда на системи за компютърно подпомагано 
инженерство (CAE) много преди процесът да започне на CNC 
машината. Следователно правилният инструмент трябва да 
има подходящ виртуален компонент, цифров близнак, който 
да бъде вграден в CAE системите.
 Широката гама от нови продукти на ISCAR, представени в 
кампанията NEOLOGIQ, е насочена към оптимизиране на 
инструменталните решения за модерно рязане на метали. 
Принципите на NEOLOGIQ се предават чрез използването на 
нови геометрии на инструментите и пластините, допълнени 
от усъвършенствани сортове сплави и покрития. Сред 
многото нови разработки има инструменти за стругове от 
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швейцарски тип и многофункционални машини.
 Неръждаемата стомана и цветните метали са обичайни 
материали за производство на миниатюрни части в 
медицината и часовникарската индустрия. За масово 
производство на детайли се използват малки и средни 
стругове от швейцарски тип. Ново поколение ромбични 
пластини за струговане по ISO-стандарт на ISCAR са 
специално предназначени за този индустриален сектор. 
Разнообразие от прецизно шлифовани и полирани пластини 
позволяват продуктивна обработка с малки сили на рязане. 
(фиг. 1). 
ISCAR разработи две нови марки карбиди за ефективно 
фрезоване на различни инженерни материали. IC716 
е предназначен за обработка на титанови сплави. 
Характеризира се със здрава основа от циментиран 
карбид с висока устойчивост на термични пукнатини и 
ново керамично PVD покритие с висока твърдост и гладка 
повърхност. IC5600 е предназначен за рязане на стомана. 
Този сорт включва субмикронен субстрат, многослойно 
MT CVD покритие и обработка след нанасяне на покритие. 
Тази комбинация значително подобрява устойчивостта на 
IC5600 на абразивно износване и термично натоварване и 
позволява увеличаване на скоростите на рязане.
 Развитието на машинните направи методите за струговане 
по ос Y често срещани. Тези методи улесняват изключително 
стабилното рязане и позволяват евакуацията на дългите 
стружки в посока надолу поради гравитационната сила. 
Очевидно е, че металообработващата промишленост 
увеличава изискванията си за модерни режещи 
инструменти, специално проектирани за струговане по Y-ос. 
Една от видните нови продуктови линии на ISCAR е линията 
NEO-Y-SWISS от интегрални инструменти за струговане. 

(фиг. 2.) Отличителната черта на новата модулна система 
за бърза смяна на глави на ISCAR NEOSWISS се състои от 
разнообразни глави със сменяеми пластини за операции по 
струговане, нарязване на канали, отрязване и нарязване на 
резби на машини от швейцарски тип (фиг. 3). 
 За да бъде в крак с модерната машинна обработка, 
ISCAR набляга на въртящи се инструменти със сменяеми 
режещи глави като MULTI-MASTER и CHAM-IQ-DRILL. Тези 
модулни линии с предимството на "Без време за настройка" 

позволяват бърза смяна на главата, която анулира 
корекцията на размерите и корекциите на CNC програмата. 
Това намалява времето за престой на машината и гарантира 
висока повторяемост на обработката. Модулната концепция 
за дизайн на инструменталните линии ISCAR прави 
персонализирането на конфигурацията на инструмента 
лесно.
 Значително функционално подобрение е настъпило 
в цифровия спътник на ISCAR; 3D и 2D представяния 
на инструменти, опции за сглобяване на инструменти, 
усъвършенстван електронен каталог и допълнителен 
приложен софтуер формират гръбнака на средата на 
виртуалния инструмент. Съветникът за инструменти на 
ISCAR, известен като NEOITA, дава възможност за търсене на 
оптимален инструмент за конкретна механична операция. 
Въз основа на инженерен анализ и експертни познания, 
тази система генерира набор от по-ефективни решения с 
подходящи режими за рязане, изчислява мощност на рязане 
и т.н. и позволява директен достъп до електронния каталог и 
др. NEOITA е достъпна 24/7 и на множество езици (Фиг. 4).

За повече информация: 
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 
www.iscar.bg 
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Jungheinrich
Електрокари – Челни електро-високоповдигачи

Всичко в пъргавите и гъвкави електрически мотокари 
EFG на Jungheinrich e оптимизирано за максимален 
товарооборот при минимална консумация на енергия. 
Всички компоненти са синхронизирани и отговарят на най-
съвременните технологични иновации и постижения.

EFG 112
Челните 
триопорни 
електро-
високоповдигачи 
на Jungheinrich 
са компактни и 
маневрени за 
лесно и прецизно 
маневриране 
дори в тесни 
пространства, 
контейнери и 
камиони.
• 
Товароподемност: 
1200 кг.
• Височина на повдигане: От макс. 3000 до макс. 7000 мм.

EFG 213 / 215 / 216 / 216k / 218 / 218k / 220
Челните триопорни електрокари на Jungheinrich съчетават 
в себе си маневреност и стабилност, което им позволява 
работа в тесни пространства с по-тежки товари на по-големи 
височини.
• Товароподемност: От 1300 до 2000 кг.
• Височина на повдигане: От макс. 2020 до макс. 7000 мм.

EFG 316 / 316k / 318 / 318k / 320
Челните четириопорни електрокари на Jungheinrich са 
надеждни и универсални машини, подходящи за всяко 
складово стопанство. Те са идеалната комбинация от 
маневреност и висока стабилност, дори при много неравни 
подове и настилки.
• Товароподемност: От 1600 до 2000 кг.
• Височина на повдигане: От макс. 2020 до макс. 7000 мм.

EFG 425 / 425k / 430 / 430k / S30
Челните четириопорни електрокари на Jungheinrich са 
гъвкави повдигачи за високи изисквания. Те са силни, 
издръжливи и подходящи за широк спектър от приложения 
на закрито и на открито.
• Товароподемност: От 2500 до 3000 кг.
• Височина на повдигане: От макс. 2900 до макс. 7500 мм.



EFG 535k / 540 / 540k / 545 / 545k / 550 / S40 / S50
Челните четириопорни електрокари на Jungheinrich са създадени 
за предизвикатели мисии. Оптимални са за най-тежките товари и 
прикачни устройства.
• Товароподемност: От 3500 до 5000 кг.
• Височина на повдигане: От макс. 2480 до макс. 7500 мм.

EFG k моделите са по-къси версии на стандартните машини, 
специално пригодени за по-тесни коридори и пространства и повече 
маневреност.

EFG S моделите са специализирани за вътрешна и външна употреба 
при особено тежки условия, чрез изнесен център на тежестта от 500 
на 600 мм и увеличен клирънс/просвет между машината и настилката. 
Особено подходящи са за работа с тежки и нестандартни прикачни 
устройства.

Материалът ни е предоставен от  
г-н Валери Петрунов– Оперативен директор на  
„Готи Петрунов“ ООД, представител на Jungheinrich за България, 
Албания и Косово 
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Посланикът на Република Южна Африка 
посети Техническия университет – София
На 08.11.2022 г. на посещение в Техническия университет – 
София бе Н.пр. Табо Таге, посланик на Република Южна Африка 
в България. Гостът бе посрещнат от ректора на Техническия 
университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов. На срещата 
присъстваха проф. дн инж. Георги Тодоров, декан на Факултета 
по индустриални технологии и председател на Общото 
събрание на ТУ – София, проф. дн инж. Николай Николов, 
помощник-ректор на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Ячев – 
директор на Дирекция „Международен обмен и интеграция“, 
проф. д-р инж. Ташо Ташев, декана на Факултет за английско 
инженерно обучение и координатор за Програма „Еразъм 
+“ в ТУ – София, проф. д-р инж. Георги Ангелов, директор на 
Дирекция „Информация и връзки с обществеността“. 
Проф. Кралов представи Техническия университет – София, 
като изтъкна, че това е най-старият и водещ технически 
университет в България и в региона, създаден през 1945 г. „За 
този период са обучени над 160 000 инженери, а в момента 
се обучават 11 500 студенти, от които 750 са чуждестранни, 
както и над 300 докторанти. Преподавателите са над 700. 
Университетът има 3 чуждоезикови факултета – английски, 
немски и френски, 2 филиала в Пловдив и Сливен, 2 колежа 
и 2 средни училища в своята структура. ТУ – София има 
сключени над 150 кооперационни договора с чуждестранни 
университети и научно-изследователски институти. По 
Програма „Еразъм+“ университетът има най-големия 
бюджет за студентска мобилност в страната. Започнахме 
изграждането на университетска мрежа, ние сме част от 
Европейския технологичен университет, който обединява осем 
университета от различни части на Европа, с което за нашите 
студенти се откриват възможности за обучение в различни 
кампуси и получаване на единна европейска диплома“, заяви 
проф. Кралов. „Гордеем се с нашата научно-изследователска 
дейност, на която се пада 1/3 от бюджета на университета. 
Развиваме съвременни научни направления като мехатроника, 
информационно-комуникационни технологии, авиация, 
нови енергийни източници, роботика и др. Открихме нови 
специалности в областите изкуствен интелект, киберсигурност 
и анализ на данни. През последните години изградихме 
Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, 
където има лаборатории с технологии и оборудване на най-
високо световно ниво. Там работят и се обучават нашите 
студенти и докторанти, там се прави наука и се разработват 
готови пазарни продукти и се трансферират технологии към 
индустрията, в полза на обществото“, разказа проф. Кралов. 
Посланик Таге благодари за сърдечното посрещане и 
интересната информация и заяви: „Моето посещение има 
за цел да обсъдим възможностите за задълбочаване на 
сътрудничеството на наши университети и научни институти 
с Техническия университет – София. Тази година отбелязваме 
30 години от установяването на дипломатически отношения 
между нашите две страни, макар че още от 60-те години ние 
поддържаме ползотворни връзки. Нека да си пожелаем в 
бъдеще нашето сътрудничество да е още по- успешно.“
Проф. Ташев съобщи, че по Програма „Еразъм +“ Техническият 

университет – София реализира 4 проекта с Cape Peninsula 
University of Technology. Два от тях са приключили, третият ще 
завърши в края на юни 2023 г., а четвъртият продължава по-
дълго. В рамките на тези проекти е осъществена мобилност на 
преподаватели, студенти и служители от двата университета. 
През февруари 2023 г. ще бъде подадена заявка за още един 
нов проект, което доказва, че отношенията между двата 
университета се развиват успешно. 
Проф. Тодоров, който е бил на посещение в Cape 
Peninsula University of Technology заяви, че сега предстои 
сътрудничеството да се разпростре и в научно-
изследователската дейност, включително чрез привличане на 
фирми от индустрията.  
 Срещата приключи с пожелания за продължаване и 
разширяване на академичното и научно сътрудничество между 
двете страни, което е от взаимен интерес.
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Производство на 
приложнопроектирани 

индустриални кари - 
повдигачи и 

специализирани 
съоръжения за работа 

с едрогабаритни и 
обемисти товари.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.

Орбико България ЕООД, Дистрибутор на Shell Lubricants за България
ул. Източна Тангента 161, София, тел.: (02) 40 24 937, факс: (02) 40 24 988, www.orbico.bg

СЕРИЯ ГРЕСИ 
SHELL GADUS
n Греси за различни приложения

n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.



ИИННООВВААЦЦИИИИ

ELECTRICAL ENGINEERING

брой 9-10, година LXXI 2022

20
22

ОСНОВНАТА НИ МИСИЯ Е ДА 
НАПРАВИМ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 
3D ПРИНТИРАНЕ ПО-ДОСТЪПНИ 
И ПО-ПОЗНАТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА 
ИНДУСТРИЯ 

НА ВСЕКИ НАШ ИНСТРУМЕНТ 
ПИШЕ, ЧЕ Е ПРОИЗВЕДЕН В 
БЪЛГАРИЯ 

Разговор с г-н 
Любомир Герасимов, 
един от двамата 
управители и главен 
инженер на фирма 
ХабитАдд ООД 

Разговор с г-жа 
Мариана Печеян 
- Собственик и 
Управител на 
ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ 
ДИНАМИКА ООД град 
Дряново 


