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ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Български изобретения обраха
златните медали на Международния
технически панаир
Очаква се ръст на икономиката 4% за годината

10-11/2018

Продукти на български фирми обраха златните медали от
Международния технически панаир. Общо 29 експоната
бяха отличени в Конкурса за иновации, а 17 от тях са разработки на наши предприятия. Наградите бяха връчени на церемония във Виенския павилион на Международен панаир
Пловдив, който организира деловия форум.
България е пред прага на ускорено развитие, за тази година
очакваме 4% ръст на икономиката, заяви ресорният заместник-министър Лъчезар Борисов в приветствието си към
изложителите. Машиностроенето, електрониката, електротехниката са интересни отрасли за инвеститорите, а Международен панаир Пловдив е институция, която изпълнява
приоритетите на правителството за интернационализация
на българския бизнес, добави той.
Благодаря на всички, които присъстват на Техническия панаир, и на държавата за нейното отношение към вас, българските предприемачи, подчерта Георги Гергов, поздравявайки участниците в конкурса.
Сред отличените изделия на наши фирми са иновации в
световен мащаб, като експонатите на рекордьора по златни
медали - „Елпром Троян“. Компанията получи 4 приза за продукти в сферата на мониторинга и защитата от аварии при
работата на електромоторите. Чрез тези постижения новости от автомобилостроенето се внедряват в електротехниката, обясниха създателите. Според експерти разработките са
на границата на Индустрия 5.0. „Елпром Троян“ бе удостоен
за втори път с Голямата награда за дизайн на панаирна експозиция заради авангардната визия на щанда.
Световна новост е и супермощният слънчев колектор за
топла вода на производител от Силистра. Скоро на пазарите

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчва
златен медал на един от призьорите в категория „Машиностроене“
от Конкурса за иновации на Международния технически панаир.

Представител на „Елпром Троян“ се радва на престижната награда,
компанията получи общо 4 отличия в авторитетното състезание
за нови продукти.

в Европа и САЩ ще се появи интегрирана бизнес система –
облачно решение от висок клас, на наша софтуерна фирма.
Панаирно злато спечели и система с фискална памет за
бензиностанции на самообслужване, която пести разходи
за персонал. Приз получи и битумен продукт, с чиято помощ
фрезован отпадъчен асфалт може отново да се използва
при ремонти на пътища. Мини мандра за малки количества сирене, кашкавал, прясно и кисело мляко също е сред
призьорите.
Носител на авторитетната награда стана и автомобилът KUV
100 на индийската марка „Махиндра“. Тя дебютира у нас на
„Ауто сити Пловдив 2018“.
Конкурсът е в пет категории: “Машиностроене”, “Електроника и електротехника, роботика, информационни технологии,
телекомуникации, офис техника”, “Транспорт и автосервизно
оборудване”, “Енергетика и екология, технология и управление на водите, химическа промишленост”, “Строителство”.
Начело на комисията беше Кирил Войнов, председател на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Наред със „златните експонати“ посетителите можаха да
видят още много нови продукти и услуги в експозициите на
550 чуждестранни и български фирми, участващи в Есенния
панаир, който продължава до 29 септември.

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

Търговското аташе на САЩ посети Техническия панаир в Пловдив
Мигел Ернандес, търговско аташе в Посолството на САЩ
в България, посети Международния технически панаир
на 28 септември. Той се запозна с иновации от областта
на информационните технологии, които са в основата на
съвременната индустрия.
Първата спирка на Мигел Ернандес беше на щанда на „Орак
инженеринг“. Пловдивската софтуерна компания всяка година представя на Техническия панаир разработки, с които
печели златни медали в Конкурса за иновации. На ЕСЕН
2018 бяха отличени два нейни продукта – облачните решения „Интелигентна община“ за оптимизиране на работата
в администрацията и R6 GDPR Drive за защита на личните
данни според изискванията на Европейския съюз.
След това търговското аташе на САЩ разгледа експозиции
на други български фирми, предлагащи последно поколение технологии, машини, материали и системи.
Впечатлен съм от видяното тук, заяви Мигел Ернандес
на срещата си с д-р Иван Соколов, главен директор на
Международен панаир Пловдив, който организира деловия
форум. Двамата обсъдиха възможностите за активизиране
на бизнес контактите между България и САЩ чрез маркетинговите платформи на националния изложбен център.

Търговското аташе в Посолството на САЩ у нас Мигел Ернандес (в
средата) се срещна с управителя на „Орак инженеринг“ Красимир
Стоянов (вляво) и с главния директор на Международен панаир Пловдив д-р Иван Соколов (вдясно).

Международни сделки се сключиха на Есенния панаир в Пловдив
Български фирми сключиха сделки с чуждестранни участници в Международния технически панаир в Пловдив.
Преговорите започнаха още в първия ден на деловия
форум, който бе открит на 24 септември. В него се включиха
над 550 фирми от Европа, Азия и Северна Америка.
Голям е интересът към партньорство с компании от Русия и
Чехия. Вниманието привлича и Индия, която се представя с
46 предприятия.
Български производители на електроника и електротехническо оборудване присъстваха на среща с представители
на Тверския регион по инициатива на Българо-руската
търговско-промишлена палата. Един от най-важните индустриални центрове на Русия представи на Есенния панаир
държавния Фонд за подкрепа на предприемачеството заедно с 40 компании и научно-производствени обединения
в различни области: електронни технологии, машиностроене, енергетика и други сектори. Българо-руска конференция за информационни технологии ще се организира през
2019 г.
Оживени преговори се водиха и на щанда на Чехия, бизнес
лидера на Централна Европа. Лично посланикът на Чехия
у нас Н.Пр. Душан Щраух посрещаше гостите в първия ден,
когато десетки специалисти дойдоха да видят нови изделия
на чешката индустрия. Тя е представена от над 20 водещи
компании от енергетиката, строителното и транспортното
машиностроене, добивната промишленост и други сектори.
Българският бизнес се интересува от чешките иновации,
защото са на високо ниво и защото има много възможности за партньорство, коментира д-р Иван Соколов, главен
директор на Международен панаир Пловдив и почетен
консул на Чехия в града. Експозицията е организирана от
представителството на „Чехтрейд“ в София. Според негови
експерти съществуват добри условия да се създават смесени предприятия и да се излиза на трети пазари.
Своето най-мащабно представяне на Есенния панаир отбелязва Индия, една от най-бързо развиващите се икономики

Преговори между български и чешки фирми започнаха още в първия
ден на Международния технически панаир в Пловдив.

в света. България може да бъде за нас врата към Европа, а
ние предлагаме достъп до огромния азиатски пазар, заяви
посланикът на Индия Н. Пр. Пуджа Капур. Според нея индийски компании искат да участват в концесията за летище
София, има потенциал за сътрудничество в областта на информационните технологии, биотехнологиите селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, фармацията
и медицинското оборудване, логистиката и транспорта.
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Форумите на BAU 2019
Репутацията на BAU се базира не само на презентациите на
изложителите - на всички познати имена и марки, които са
представени в панаирните палати. С почти толкова голямо
значение са и докладите на високо равнище във форумите
на BAU. Експерти от различни точки на света, между които
многобройни, известни проектанти и архитекти, дават отговор на големия въпрос относно бъдещето на строителството. Детайлeн и постоянно актуализиран списък на темите
и референтите се намира на следната страница: www.baumuenchen.com

10-11/2018

Дигитализация
В строителната индустрия дигитализацията набира скорост
от няколко години насам. Дигиталните процеси започват
фундаментално да променят планирането и строителството
и да дават път на нови, неочаквани досега възможности.
Под наслов "дигитален", форумът C2 повдига въпроса как архитектурата ще се промени чрез използването на дигитални
инструменти и какво ще бъде възможно с използването на
BIM (строително-информационен модел). Чрез използването
на международни примери се определят препоръки за това
как могат да се прилагат BIM и дигитални инструменти.
Форумът A4 търси отговор на въпроса как аналогичните
процеси могат да бъдат съгласувани с дигитални методологии. Как могат да бъдат осигурени сигурността на планирането и разходите? И помагат ли дигиталните процеси за
прозрачността при планиране?
Дигиталното планиране в съчетание с автоматизираните
производствени процеси дава възможност и за интегрирани

производствени вериги: от проектирането през автоматизираната предварителна изработка в завода до строителния
обект. Това намалява нивото на грешки, намалява времето за
сглобяване на строителната площадка и подобрява качеството на строителството. Този аспект на дигиталното строителство ще бъде подчертан и във форума A4. Във форума B0
темата ще бъде обсъждана и по отношение на санирането
на стари сгради и модернизирането на съществуващи
такива.
Град, начин на живот
Предвид недостига на жилища и нарастващите разходи и в
градските агломерации, темата за жилищното строителство
става все по-актуална. Задачата на общините, строителните
дружества, инвеститорите и проектантите е внимателно
и предпазливо да увеличат гъстотата на застрояване в
градовете и от части да ги преоткрият. Това може да бъде
подпомогнато от нови софтуер и процеси, задвижвани от
данни, които чрез адаптивни алгоритми могат да разгърнат
неоткрит до момента потенциал.
Форум A4 представя ориентирани към бъдещето концепции за интелигентно ползване за отделна сграда, район или
град. Става въпрос за връзката между живот и работа, между
частните и обществените пространства, които предлагат качествена градска среда за всички, с отворени пространства,
въпреки голямото градско застрояване.
В „големите седем“, градовете - Берлин, Хамбург, Мюнхен,
Кьолн, Франкфурт, Щутгарт и Дюселдорф, пазарната ситуация се е влошила до такава степен, че дори по-малките
градове - например Аугсбург, Фрайбург и Мюнстер – стават
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атрактивни и биват залети от нови инвестиции, към които
планирането съответно трябва да се приспособи. Форум
C2 ще разглежда темата в какъв обхват възникват тези нестандартни жилищни проекти. В допълнение се сравняват
проекти от Германия с перспективни решения от Швейцария, Австрия и Дания.
Форумът B0 е насочен към свързването в мрежа на стари и
нови сгради в градските квартали.
Светлина в архитектурата
С присъствието на темата „Светлина и смарт строителство“
в изложбеното портфолио в палата С2 тя естествено ще
бъда засегната и в конферентната програма. Светлината все
повече се превръща в неразделна част от архитектурата и
изисква съответно планиране. Съчетаването на дневна и
изкуствена светлина създава вдъхновяващи и изключителни решения за частни и обществени сгради.
Във форум А4 архитекти, дизайнери и осветителни експерти от индустрията ще разглеждат теми като изработване на
фасади и системи за наблюдение, интерактивни медийни
фасади, изкуствена светлина в ерата на LED-осветлението,
автоматизация на сградите и „смарт сгради“. Чрез комбинацията от интелигентна осветителна технология и съвременна автоматизация на сградите се създават пространства с
висок термичен и визуален комфорт, хармонична естетика
и нови възможности за енергийна ефективност.
Форум С2 показва конкретни примери за използване на
светлината в архитектурата. Това се отнася от една страна
за ежедневния контрол и регулиране на светлината, а от
друга за съзнателното използване на изкуствена светлина в
архитектурата. Специално внимание ще бъде обърнато на
активната и пасивната слънчева защита.

Серийно строителство, предварителна изработка
Серийният или модулен подход при строителството също
нараства с бързи темпове. Продължава индустриализацията на строителната индустрия, процесите на предварително
производство отново са приемливи. Движещите сили са
бързото нарастване на населението, миграцията и мобилността, демографските и социалните промени, и не на последно място нарастващият натиск на времето и разходите.
Краткото време за монтаж на строителната площадка, предвидимостта на разходи и срокове, провереният работен
процес и гарантираното качество правят предварителното
производство в заводите все по-интересно за проектантите. При това ефективността не изключва индивидуалността.
От тухли през предварително монтирани модули за стени,
до цели домове - размерът и разнообразието на серийното
производство на строителни продукти варира. Примери
във форума А4 показват, че серийното производство е повече от масовото производство и трябва да бъде разглеждано като процес.
Серийното строителство също е опция при модернизацията на съществуващи сгради – това ще покажат докладите
във Форум B0.
Повече информация във връзка с BAU 2019:
Кремена Вълчева
Мюнхенски панаир България
тел.: 02/ 816 3027
kremena.valcheva@ahk.bg
bau-muenchen.com
mag.bau-muenchen.com
www.facebook.com/BAUMuenchen
twitter.com/BAU_Muenchen
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Международно специализирано изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии
5 – 8 февруари 2019 г., www.subcontractingfair.com
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Международно специализирано индустриално изложение за
инструментално и специално машиностроене
5 – 8 февруари 2019 г., http://www.messe-intec.com

Панаирното дуо INTEC и Z 2019:
Платформата за централноевропейската
металообработваща промишленост и
индустрията на поддоставките

Панаирното дуо INTEC и Z 2019: Платформата за централноевропейската металообработваща промишленост
и индустрията на поддоставките

От 5 до 8 февруари 2019 г. в Лайпциг, Германия ще се проведат едновременно международният панаир за
поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z 2019 - Subcontracting Fair и специализираният в
инструменталното и специално машиностроене индустриален панаир INTEC. Двата панаира се провеждат
веднъж на две години. На изложенията през 2017 година се представиха над 1 350 фирми, а посетителите бяха
Международно специализирано изложение за поддоставчици на части
над 24 000.

компоненти, модули и технологии

Специализираните панаири INTEC и Z през годините се развиха в задължителна среща за европейските
2019 г., www.subcontractingfair.com
5 – 8 февруари
браншове машиностроене, изграждане
на съоръжения
и инструментостроене, както и за автомобилната
промишленост, електрониката и електротехниката.

С нарастващия брой изложители и посетители Z - Subcontracting Fair се наложи като едно от най-важните
средища за сектора на поддоставчиците в Европа. Изложителите на Z осигуряват представителна част от
заготовки, части и компоненти, сложни композитни изкуствени влакна и мехатронни системи, както и технологии
и услуги за разработването и производството на компоненти с акцент върху изброените по-горе браншове.

индустриално изложение за

специализирано
Международно
В допълнение към панаира традиционно
се организира
международният кооперационен форум и билатерални
машиностроене
и специално
инструментално
срещи CONTACT: Бизнес срещи.
Повече информация
може да намерите
на интернет страница:
https://contact2019.b2match.io/home.
5 – 8 февруари 2019 г., http://www.messe-intec.com

Паралелно с Z 2019 ще се състои индустриалният панаир INTEC. На фокус тук са инструментални машини,
специални машини, инструменти, инструментална екипировка, както и устройства, модули, машинни елементи и
лазерни системи за обработка на материали.

металообработваща промишле
за централноевропейската
Платформата
2019:
и Zи пари,
INTEC
Панаирното дуо
Спестете
време
купете
входни карти онлайн
на www.subcontractingfair.com → Visitors → Tickets или
на поддоставките→ Visitors → Tickets.
и индустрията www.messe-intec.com
Цената на входна карта онлайн:

за един ден
– 16,00 € (цена на касата - 22,00 €),
за целия период – 28,00 € (цена на касата - 35,00 €).

За допълнителна информация и съдействие:

От 5 до 8 февруари 2019 г. в Лайпциг, Германия ще се проведат едновременно международният пана
поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z 2019 - Subcontracting Fair и специализиран
специално машиностроене индустриален панаир INTEC. Двата панаира се прове
и Вълчева
инструменталното
Кремена
02/ 816 На
3027изложенията през 2017 година се представиха над 1 350 фирми, а посетителите
години.
веднъж на дветел.
kremena.valcheva@ahk.bg.
над 24 000.

Специализираните панаири INTEC и Z през годините се развиха в задължителна среща за европей
браншове машиностроене, изграждане на съоръжения и инструментостроене, както и за автомоби
промишленост, електрониката и електротехниката.

С нарастващия брой изложители и посетители Z - Subcontracting Fair се наложи като едно от най-важ
представителство
нана Z осигуряват представителна ча
Изложителите
средища за сектора на поддоставчиците в Европа. Официално
Лайпцигски панаир за България
http://bulgarien.ahk.de
влакна и мехатронни системи, както и техно
заготовки, части и компоненти, сложни композитни изкуствени
и услуги за разработването и производството на компоненти с акцент върху изброените по-горе браншове.

10-11/2018

В допълнение към панаира традиционно се организира международният кооперационен форум и билатера
срещи CONTACT: Бизнес срещи. Повече информация може да намерите на интернет страница:
https://contact2019.b2match.io/home.

да намерите на интернет страница: https://contact2019.
От 5 до 8 февруари 2019 г. в Лайпциг, Германия ще се провеще се състои индустриалният панаир INTEC. На фокус тук са инструментални ма
дат едновременно международният панаир за Паралелно
поддостав-с Z 2019b2match.io/home.
специални машини, инструменти, инструментална екипировка, както и устройства, модули, машинни елеме
чици на части, компоненти, модули и технологии
Z
2019
Паралелно
с Z 2019 ще се състои индустриалният панаир
на материали.
лазерни системи за обработка
Subcontracting Fair и специализираният в инструменталното
INTEC. На фокус тук са инструментални машини, специални
и специално машиностроене индустриален панаир INTEC.
машини, инструменти, инструментална екипировка, както и
време и пари, купете входни карти онлайн на www.subcontractingfair.com → Visitors → Tickets
Спестете
Двата панаира се провеждат веднъж на две години.
На излоустройства, модули, машинни елементи и лазерни системи
Visitors → Tickets.
женията през 2017 година се представиха над 1www.messe-intec.com
350 фирми, а
за →
обработка
на материали.
посетителите бяха над 24 000.
Спестете
време
и пари,
входни
карти
онлайн
на €),
www.
- 22,00
на касата
€ (цена
– 16,00
ден купете
Цената на входна карта онлайн: за един
Специализираните панаири INTEC и Z през годините
се
subcontractingfair.com
→ Visitors
Tickets
или - 35,00 €).
на касата
€ (цена
– 28,00→
за целия период
развиха в задължителна среща за европейските браншове
www.messe-intec.com → Visitors → Tickets.
машиностроене, изграждане на съоръжения и инструментоЗа допълнителна информация и съдействие:
строене, както и за автомобилната промишленост, електрониката и електротехниката.
Цената на входна карта онлайн: за един ден – 16,00 € (цена
на касата - 22,00 €), за целия период – 28,00 € (цена на касата
С нарастващия брой изложители и посетители Кремена
ZВълчева
- 35,00 €).
Subcontracting Fair се наложи като едно от най-важните
тел. 02/ 816 3027
kremena.valcheva@ahk.bg.
средища за сектора на поддоставчиците в Европа.
Изложителите на Z осигуряват представителна част от заготовки,
За допълнителна информация и съдействие:
части и компоненти, сложни композитни изкуствени влакна
Кремена Вълчевател. 02/ 816 3027kremena.valcheva@ahk.bg.
и мехатронни системи, както и технологии и услуги за разработването и производството на компоненти с акцент върху
изброените по-горе браншове.
В допълнение към панаира традиционно се организира
международният кооперационен форум и билатерални
срещи CONTACT: Бизнес срещи. Повече информация може

Официално представителство на
Лайпцигски панаир за България
http://bulgarien.ahk.de

10

ИНФОРМАЦИЯ

Технически университет-София с
обновени и модернизирани два учебни
блока по ОП „Региони в растеж“

10-11/2018

31 октомври, 2018 г. в Технически университет - София бе
проведена официална церемония по финализирането на
проект за подобряване качеството на образователната
среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални
направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и
5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок
3 и Блок 1.
Проектът е осъществен по Договор № BG16RFOP001-3.0030012-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 -2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
процедура № BG16RFP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в България“. Общата стойност на проекта е в размер на
3 500 000 лева, от които 2 975 000 лева европейско и 525 000
лева национално съфинансиране.
Проектът включва подобряване на качеството на образователната среда, като в експлоатация са въведени високотехнологични средства за обучение: компютъризирани
работни места, свързани с високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрови съоръжения, иновативни устройства и системи за презентация
на технологии в реално време, съвременни мултимедийни

комуникации и роботизирани комплекси.
Цялостно са ремонтирани и обзаведени 9 учебни зали, 2
аули в блок 3 и 4 аули в блок 1. Постигнато е високо качество
на микроклимата и намаляване на разходите за енергия,
чрез изпълнение на комплексни енергоспестяващи мерки в
двете сгради.
На церемонията присъстваха г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие, ректорът на ТУ- София, член-кореспондент проф.
дтн Георги Михов, ръководителят на проекта, проф. д-р инж.
Никола Калоянов, зам. ректори, декани, преподаватели и
студенти на университета. В своята реч ректорът, член-кореспондент проф. дтн Георги Михов благодари на екипа,
реализирал проекта и изтъкна огромното му значение за
модернизиране на инфраструктурата и подобряване на
учебния процес в университета. Ръководителят на проекта,
проф. д-р инж. Никола Калоянов подчерта, че проектът е станал възможен благодарение на европейското и национално
финансиране и на всеотдайния труд на екипа на проекта.

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

Шпонки

Кондензатори

Изолационни
материали

Термозащити

Трафоборд и хартии

Клемни табла

Кабели Radox

WEIDMANN

Лагерни пружини

Вентилаторни перки

Кожуси

Сибел ООД
... И ОЩЕ МНОГО ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ
ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

София 1505 // ул. Оборище 102 // тел.: 02/944 22 36,
02/944 22 56 // факс: 02/944 22 56 // www.sibel.bg
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Технически университет - София и КРИБ
сключиха споразумение за стратегическо
сътрудничество

10-11/2018

13 ноември, 2018 г. – ректорът на Технически университет София чл. кор. проф. дтн инж. Георги Михов и председателят
на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) Кирил Домусчиев подписаха Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество. Целта на споразумението е да се засили връзката между образованието
и бизнеса чрез повече съвместни проекти, които да намират
реални решения на предизвикателствата както от страна на
работодатели, така и от страна на висшето образование.
„Проблемите на висшето образование не са малко. Като
започнем с това, че изпитваме недостиг от финансиране.
Срещаме все по-големи трудности при осъвременяването
на материалната база в университета. Усеща се и недостигът
на кадри в секторите енергетика и машиностроене, които са
изключително важни за България. За съжаление, интересът
на кандидат-студентите към тези специалности е недостатъчен. Ето защо е изключително важно прякото участие на
бизнеса в процеса на обучение на студентите. Това партньорство ще ни помогне съвместно да правим по-задълбочен анализ на процесите на пазара на труда, да осъвременяваме материалната база в университета и да адаптираме
обучителните си програми в реално време според изискванията на компаниите за по-голяма ефективност на бъдещите
им кадри“, заяви чл.-кор. проф. дтн Георги Михов, ректор на
ТУ-София.
„Аз съм много съпричастен с ролята на Техническия университет - София, не само поради това, че съм завършил
този университет и съм много доволен от образованието и
от знанията, които съм получил и от всичко, което университетът ми е дал, за да мога да се реализирам. Съпричастен
съм, защото Техническият университет е мястото, където се
създават най-търсените инженерни специалисти, от които
пазарът на труда в България има голяма нужда. Факт е, че
има сериозен недостиг на такива кадри и се надявам, че

Подписване на споразумението

По време на подписването Ректорът връчи на Кирил Домусчиев юбилеен медал на Технически университет-София

заедно ще продължаваме да убеждаваме обществеността
и младите хора да се насочват към такива специалности.
В индустрията възнагражденията на инженерните кадри
растат и там добрите специалисти могат да се реализират
и да получат едно европейско възнаграждение. Имаме
много работа, която можем да свършим съвместно като
университет и работодателска организация, защото вие
подготвяте кадрите, а ние ги назначаваме и развиваме, и
трябва да работим заедно в тази посока. Този ръст на БВП,
на индустрията, на износа, който постигаме през последните години, може да бъде още по-сериозен, ако има добре
подготвени кадри. Надявам се, че съвместно с високо
уважавания Технически университет можем да дадем един
допълнителен тласък на българската икономика. Благодаря и за поканата да бъда член на вашето Настоятелство
заедно с други уважавани колеги от бизнеса“, заяви Кирил
Домусчиев, председателят на най-голямата работодателска
организация на бизнеса в България, КРИБ, който е и възпитаник на Технически университет-София.
Сътрудничеството между партньорите ще се развива чрез
съвместни инициативи, свързани със свободни работни
позиции и стажове за студенти на ТУ-София в компаниитечленове на КРИБ. Предвижда се и по-голяма активност на
бизнеса в учебния процес на университета чрез участие
на представители на КРИБ и нейни компании-членове в
презентации пред студенти, лекции, семинари или други събития, организирани от ТУ-София. От съществено значение
са и предвидените съвместни анализи за текущата ситуация
на пазара на труда с оглед на нуждите на бизнеса от кадри,
особено в сектори, където остро се усеща тяхната липса.

Специализирано индустриално изложение
за инструментално
и специално машиностроене

Международно специализирано
изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии

www.messe-intec.com

www.subcontractingfair.com
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В настоящия материал е представен сравнителен анализ на подходи за изработване
на част от персонализиран
тазобедрен имплант – бедрено стебло, чрез отнемане на
В настоящия материал е представен сравнителен анализ на подходи за изработване
материал, нас част
цел от
оптимизация
механичната
предвид
цена на
персонализиран на
тазобедрен
имплант –обработка,
бедрено стебло,вземайки
чрез отнемане
на
материал,
с цел оптимизация
на механичната
обработка, вземайки
предвид цена както
на
необходимите
заготовки,
машинно време
при обработките,
брой установки,
и други
необходимите заготовки, машинно време при обработките, брой установки, както и други
силни и слаби
страни на подходите. Дефинирани са резултати от извършения сравнителен
силни и слаби страни на подходите. Дефинирани са резултати от извършения сравнителен
анализ и е анализ
изработен
демонстрационен
алуминий,
чиято
цел е на
валидация на
и е изработен
демонстрационен имплант
имплант отот
алуминий,
чиято цел
е валидация
подхода и управляващите
програми.
подхода и управляващите
програми.
Ключови думи: персонализирани импланти, CNC, CAM, ендопротези

Ключови думи: персонализирани импланти, CNC, CAM, ендопротези
1. Състояние
област

на

проблемната

1. Състояние
на
проблемната
област Имплантите навлизат все повече в
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здравеопазването,
като
биват
стандартизирани
и
персонализирани.
Имплантите
навлизатсе произвеждат
все повече
в
Стандартизираните
серийно
в няколко вариации,
здравеопазването,
катокато за конкретен
биват
пациент и случай се избира найстандартизирани
и
персонализирани.
подходящият. Все по-често се повдига
Стандартизираните
произвеждат серийно
темата за сеперсонализирани
импланти,
конкретно
пациент,
в няколко изработени
вариации,
като зазададен
конкретен
с анатомичните особености на
пациент съобразено
и
случай
се
избира
найпроблемната зона, заради по-доброто им
подходящият.
Все спрямо
по-често
се повдигав
представяне,
стандартизираните,
процес. Това се
дължи на
темата заоздравителния
персонализирани
импланти,
точното адаптиране към мястото на
изработениимплантиране,
конкретно за което
даден пациент,
намалява
съобразенохирургичното
с анатомичните
особености
на
време, като
това от своя
страна
водизаради
до по-малки
шансове им
за
проблемната
зона,
по-доброто
инфекция, по-бързо възстановяване и попредставяне,
спрямо стандартизираните, в
добро срастване с костната тъкан. [2,3,4]

оздравителния процес. Това се дължи на
Възможността да съществуват и да се
точното адаптиране
към мястото
развиват персонализирани
ендопротези на
се
имплантиране,
което
намалява
хирургичното време, като това от своя
страна води до по-малки шансове за
инфекция, по-бързо възстановяване и подобро срастване с костната тъкан. [2,3,4]
Възможността да съществуват и да се
развиват персонализирани ендопротези се

дължи на CAD технологиите, като
проектирането им в компютърна среда става
CAD изображение
технологиите,
като
надължи
базата на на
томографско
на
проблемната
зона. Един
недостатък среда става
проектирането
имосновен
в компютърна
нана
персоналните
е тяхната висока
базата наимпланти
томографско
изображение на
цена.
Производствените
разходи
за
проблемната
зона.
Един
основен
изработване на персонални импланти се недостатък
определят
от редица фактори,
но едни
от
на персоналните
импланти
е тяхната
висока
най-важните
са
материалните
разходи
и
цена.
Производствените
разходи
за
разходите за машини, инструменти и труд.

изработване на персонални импланти се
Тазобедрената става е една от големите
определят
от редица
фактори,
стави,
носещи тежестта
на тялото.
Тя се но едни от
най-важните
сачасти:
материалните
състои
от две основни
бедрена глава, разходи и
която
е най-горната
част на бедрената
кост и
разходите
за машини,
инструменти
и труд.

окръглена ямка на тазовата кост, наречена
ацетабулум.Главата
съответства
Тазобедрената
ставацялостно
е еднаиот големите
се помества в ямката. Множество здрави
стави,
носещи
тежестта
на тялото. Тя се
сухожилни ленти свързват тези две части
състои
отидве
основни
части: бедрена
глава,
като
капсула
осигуряват
стабилността
на
ставата.[1]
Замяна на тазобедрена
с
която е най-горната
част настава
бедрената
кост и
изкуствена може да се наложи, ако ставатае
окръглена ямка на тазовата кост, наречена
увредена от артроза, счупване или други
ацетабулум.Главата
заболявания
и обичайните съответства
действия като цялостно и

се помества в ямката. Множество здрави
сухожилни ленти свързват тези две части
като капсула и осигуряват стабилността на
ставата.[1] Замяна на тазобедрена става с
изкуствена може да се наложи, ако ставатае
увредена от артроза, счупване или други
заболявания и обичайните действия като
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ходене, ставане и сядане бъдат болезнени и
дори невъзможни.

рязане, при което се наблюдава увеличаване
на живота на инструмента [12].

Тазобедрената ендопротеза представлява
изкуствена тазобедрена става, която от своя
страна е изградена от бедрена глава,
ацетабуларна капсула и бедрено стебло.

В настоящото изследване се разглеждат
различни подходи при създаването на
управляващи програми и изработване на
примерна персонализирана ендопротеза от
типа „бедрено стебло“, като целта е
редуциране на материалните разходи и
намаляване на машинното време при
създаване на импланта.

Бедреното
стебло
представлява
удължена част със сложна форма изработена
от титаниева сплав, която се имплантира в
канал на бедрената кост, по нейната
дължина.

Фиг. 1– 3D модел на персонализирано
бедрено стебло
Титанът и неговите сплави се използват
широко като биоматериали за различни
протези и ортопедични устройства, които се
имплантират в човешкото тяло [5]. Те се
отличават с ниското си специфично тегло,
приемливи механични свойства, достъпна
цена и добра биосъвместимост [5,6].
Конвенционалните процеси на обработка
не са в състояние да осигурят добри
характеристики
на
обработка
върху
титанови сплави [8]. Обикновено тези
сплави се обработват с електро-ерозийни
машини, които дават добър процент на
отстраняване на материала, но точността и
чистите повърхности са проблем [9,10,11].
При обработване на титан, чрез отнемане на
материал, придружено с ултразвукови
трептения (USM – ultrasonic machining) на
инструмента, стружката и работната
повърхност са периодично разделяни, което
води до по-ниска температура и сили на

За оценяване и избор на варианти на
определен
детайл
по
предварително
зададени критерии, факторите, които влияят
върху количественотоизражение на тези
критерии са:
•

Маса на заготовката GЗАГ – зависи от
размерите и материала на заготовката;

•

Коефициент
на
обработка
на
заготовката представлява съотношение
между масата на детайла GД и масата
на заготовката GЗАГ. По това
съотношение може да се съди колко
процента от материала е снет по време
на механичната обработка; Колкото
коефициентът КМ е по-голям, толкова
избраният вариант за вида и формата на
заготовката е по-подходящ.

•

Брой и тип на необходимите
инструменти, зависят от метода на
обработване, типа на машината,
обработваните
повърхнини
и
изискванията към тях (форма, размери,
точност,
грапавост
и
др.),
конфигурацията и размерите на
детайла, типа на производството.

•

Единично време за изработване на
детайла – за целите на решаваната
задача единичното време ще бъде
разгледано като сума от времената за
обработка. [7]

Тези критерии са взети предвид при
сравнението на двата подхода за
изработването на бедреното стебло.
Цел на изследването
Целта на настоящата работа е да се
създаде
оптимизирана
механична
обработка за изработване на имплант от
типа бедрено стебло, като се търси
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оптималният вариант по отношение на
заготовка, стратегии и брой установки.
За да бъде решена тази задача са
генерирани управляващи програми за
изработка на импланта на CNC машина за
двата варианта, като са направени и
компютърни симулации на процеса.
Режимите на рязане при обработката и
оценката на стойността на заготовките
за бедрено стебло са направени на база на
материал – титан, използван за медицински
цели Ti6Al4V.

2. Методика
на
изследването,
използвани CAM софтуер и
машинна екипировка
За генериране на управляващи програми
за обработка на импланта е използван CAM
софтуера PowerMILL, продукт от най-висок
клас, позволяващ 5 осни обработки.
За механичната обработка на импланта е
използвана машината SAUER Ultrasonic 20
linear, на DMG Mori, намираща се в
Технически Университет София. която
представлява 5-осен обработваш център за
високо скоростно фрезоване, като част от
основните предимства на машината са
линейните двигатели, гарантиращи висока
точност и технологията ULTRASONIC.

Основен недостатък е малката работна
зона, като разгледаните в следващите глави
на материала CAM програми за обработване
на импланта са съобразени с нея.

3. Изследване
подходи

на

характерни

Когато се разполага с 3D модел на
детайл със сложна геометрия, който трябва
да бъде изработен, за постигане на
икономически
целесъобразен
процес
ключови са изборана заготовка, както и
установяванетоѝв
работната
зона
на
машината.
3.1 Подход 1
• Заготовка
При първият подход избран за
изработване на бедреното стебло, за
заготовка е избрана шина с размери 70х30
mm и дължина 180 mm.

Технологията ULTRASONIC позволява
фрезоване
и
пробиване
на
труднообработваеми сплави и композитни
материали, като намалява с до 50% силите
на рязане.[13]
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Фиг. 2 – заготовка 1
Фиг. 2– Фотомикрография на обработена
повърхност, показваща сравнение на
конвенционална машинна обработка и
обработката с ултразвук [14].
За точното адаптиране при имплантация
на персонализирана ендопротеза е критична
точността на изработка, която тази машина
гарантира в най-висока степен.

Заготовката е закрепена на масата на
обработващия център, чрез винтове, чието
местоположение е означенона фиг.2.
Целта на грубите операции е да се
премахне максимално количество материал
за единица време.
•

Инструментален път на грубите и
чистата
обработкипри
първата
установка (фиг.3).
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-

Груба обработка

При тази обработка се използва челна
фреза с диаметър 6 mm и 4 режещи ръба.
Фрезоването се извършва в близост до
контура на импланта, като се отстранява
максимално количество материал до ниво по
ос Z (фиг.4), на което няма засенчени
участъци. Прибавката оставена за чистата
обработка е 0.5 mm.
Режимите на процеса на рязане са
следните: скорост Vc=55m/min, подаване
s_Z=0.03mm/Z, дълбочина на рязане
T=1mm, стъпка между преходите B=0.5mm.
Зададената прибавка за чисти операции е
0.5mm. машинното време за тази програма е
13 часа и 33 минути.

-

Освобождаване на върха на
стеблото

При втората програма, целта е да се
освободи място на върха на бедреното
стебло, до по-голяма дълбочина за
последващата операция, при която да бъде
обработена конусната част , представляваща
връзката на стеблото с бедрената глава.
(фиг.5). Използваният инструмент е същия,
като в предходната операция. Машинното
време е 3 часа и 52 минути.

Фиг. 5 – освобождаване на върха на
бедреното стебло
Фиг. 3 – груба обработка

Чиста обработка

Целта на чистата обработка е да се
постигне максимално висока точност и
качество на повърхнините на импланта.
При чистите обработки е критична
точността
от
предходните
инструментални преходи, при които
останалата прибавка трябва да е
равномерна. Използваният инструмент е
радиусна фреза с диаметър 6 mm и 4
режещи ръба.
Режимите на процеса на рязане са
следните: скорост Vc=50m/min, подаване
s_Z=0.023mm/Z, дълбочина на рязане
T=0.5mm, стъпка между преходите
B=0.2mm.

Фиг. 4 – Ниво по ос Z при грубата
обработка

Машинното време за тази операция е
1 час и 44 минути.
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Чиста обработка

За ефективното обработване на тези
повърхнини е необходимо да се приложи 5
осна стратегия на обработка, тъй като се
наблюдава стеснение в удължената част,
което не е достъпно при 3 осна обработка.
Чистата обработка на тази част от
импланта е особено отговорна, тъй като чрез
нея се гарантира правилното прилягане на
бедрената глава върху бедреното стебло.
Използваният инструмент е радиусна
фреза с диаметър 6 mm и 4 режещи ръба.
Машинното време е 12 минути.
Фиг. 6 – чиста обработка
Инструментален път на получистата
и чистата обработка при върха на
бедреното стебло.

•

-

Получиста обработка

За изпълняване на следващата
операция е необходимо пребазиране на
детайла, като заготовката ляга на масата
на тясната си страна, като възможен
захват е посредством палци или стиска.
Първата стъпка след пребазирането е
получиста обработка (фиг.6), чиято цел е
получаването на равномерна дебелина на
прибавката за последващата чиста
обработка.

Фиг. 8–чиста обработка на върха на
бедреното стебло

Машинното време за изпълняването
й е 39 min.
Инструментален път на грубата и
чистата обработка при третата
установка.

•
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Фиг. 7– получиста обработка

Груба обработка

Следва заготовката да се пребазира
отново, като този път тя е завъртяна на
180° по ос Y, спрямо първата установка,
като захватът отново е посредством
винтове.
При
тази
операция
е
необходимо да се предвидят опори,
представляващи
мостове
между
заготовката и импланта, които да го
задържат стабилно закрепен, за да може
да се извърши чистата обработка (фиг.8).

CAD/CAM/CAE

Използван е инструмент челна фреза с
диаметър 6 mm и 4 режещи ръба.
Машинното време при тази операция е
3 h 57 min.

опорите,
закрепващи
заготовката.
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импланта

към

Машинното време е 22 минути.
3.2 Подход 2
• Заготовка
При този подход заготовката, която се
използва е прът с кръгло сечение с диаметър
60 mm и работна дължина 175 mm. Тъй като
заготовката е захваната в цангодържач е
необходимо да се предвиди дължина поголяма от минималната, в която имплантът
се вписва.
Поради
сложната
геометрия
и
ориентацията на импланта е необходимо да
се използва 5-осна обработка при
инструменталните преходи. Това налага
употребата на радиусна фреза при всички
обработки.

Фиг. 9 – Груба обработка 2
За последната чиста обработка отново се
използва радиусната фреза, описана за
предходните чисти обработки, като
машинното време за изпълняването на
тази е 43 минути.

При този подход, установката бива само
една, а инструменталните преходи два.
Поради това, че се използва радиусна фреза
при грубите обработки, нуждата от
създаване на отделни програми за чистите
преходиотпада, защото те ще бъдат
включени, като допълнителни пасове към
програмите, свалящи основната част от
материала.

Фиг. 11– заготовка 2
Фиг. 10 – Чиста обработка 2
След като и този инструментален преход е
завършен, остава единствено да се срежат

CAD/CAM/CAE

20

Инструментален преходи при подход
2

•
-

Инструментален преход 1

При първата програма координатната
система е разположена на върха на
бедреното стебло, като оста Z съвпада с
оста на конуса. Целта при тази обработка
е свалянето на максимално количество
материал, до това ниво по ос Z, до което
ориентацията
на
инструмента
е
ефективна.
Използваните режими за процеса на
рязане са следните: скорост Vc=50m/min,
подаване s_Z=0.023mm/Z, дълбочина на
рязане T=1mm, стъпка между преходите
B=0.5mm.
За финалния изчистващ пас, стъпката е
0.2 mm.
Машинното време за тази операция е
33 h 46 min.

Фиг. 11– Инструментален преход 1

4. Сравнителен анализ
За да се прецени кой подход е поподходящ за изработването на бедреното
стебло е необходимо да се направи
сравнение на двата подхода на база
време за изработка, необходим брой
инструменти, брой установки, брой
инструментални преходи и цена на
заготовка.
Резултатите
от
сравнителен анализ са
таблица 1.

направения
показани в

Табл. 1. Сравнителен анализ
Подход 1 Подход 2

Фиг. 10 – Инструментален преход 1
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Инструментален преход 2

При следващата операция се отстранява
останалия материал, като се променя
оста на захода на инструмента.
Обработката
се
извършва
при
едновременни движения по 5 оси.
Машинното време е 32 h 22 min.

Заготовка вид

Шина

Прът

Тегло на
заготовка

1,6кг.

2,5кг.

Цена на
заготовка при
80лв./кг.

120лв.

200лв.

Брой установки

3

1

Брой
инструментални
преходи

8

2

Брой използвани
инструменти

2

1

Общо машинно
време

26 часа
и 2 мин.

66 часа
и 8 мин.

CAD/CAM/CAE

От таблицата е видно, че от гледна точка
на тегло на заготовката, респективно и цена,
както и машинното време, значително подобрият избор е подходът, при които се
използва заготовка от шина. Още едно
предимство на подхода е възможността да
се контурира и изработи импланта без да се
налага обработка на цялата заготовка.
От друга страна, предимствата на втория
подход са установяването на детайла само
веднъж, както и по-малкото на брой
инструментални преходи. Също така
титанови заготовкиот пръти с кръгло
сечение са по-достъпнина пазара от
заготовките тип шина, чието намиране е потрудно.
Като се има предвид, че пребазирането
на детайла и преориентирането на
координатната му система не представлява
особена трудности не отнема много време
на съвременна машина от типа 5-осен
обработваш
център,
недостатъка
от
повечето на брой установки при подход 1
може да се пренебрегне.
При разлика в машинните времена
повече от 2 пъти и половина и съществена
разлика в масата на заготовките, изборът на
подход е ясен.

От направената валидация може да се
заключи, че подходът е адекватен и
съобразен с възможностите и работната зона
на машината. От това следва, че имплантът
може да бъде изработен при същия подход и
от медицински сертифициран титан.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представено е сравнение на база маса и
цена на заготовките, време за обработка,
брой установки, брой инструменти, като са
оценени и други силни и слаби страни на
подходите.
Сравнени са два характерни подхода,
при които се използват различни заготовки с
различно тегло и цена, време за обработка,
брой
установки,
брой
необходими
инструменти, като тези елементи са оценени
количествено. Резултатът е постигането на
оптимално машинно време и повърхнини с
високо качество и точност.
Може да се посочи, че е постигнат
оптимизиран процес на изработване на
примерния имплант, като е определен
подходящият подход и установки при
обработването и други силни и слаби страни
на подходите.

5. Валидиране на подход 1
За да се валидират управляващите
програми при избрания подход е изработен
демонстрационен имплант от алуминий,
като единствено режимите на рязане са
адаптирани към материала.

Фиг. 10– имплант

Това изследване е осъществено с помощта
на проект ДН17-23 „Разработване на
подход за реконструкция на костната
система и изграждане на имплант чрез
средствата на виртуалното инженерство“
по „конкурс за финансиране на научни
изследвания – 2017“ г. към Фонд научни
изследвания – МОН.
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lab. CAD/CAM/CAE in Industry, FIT, TU – Sofia, 8 „Kl. Ohridski” blvd ,
1797 Sofia, BULGARIA
In this paper is presented a comparative analysis of the approaches for machining a part of
personalized hip implant - femoral stem, by removing material for optimizating the маchine
processes, taking into account the price of the necessary blank, the machining time, the number of
settings, as well as other strong and weak sides of the approaches. The results of the comparative
analysis are presented and a non-functional implant have been machined, which purpose is
validation of the approach and the NC programs.
Keywords: implant, hip, femoral stem, NC program, instrumental path, machining,
comparative analysis
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Продукти и идеи за
технологиите на бъдещето

Кабеловодещи вериги, кабели, подходящи за работа с тях,
транспортьори и продукти за защита на направляващите от
KABELSCHLEPP® – те оптимизират постоянно тяхното приложение. Фирма KABELSCHLEPP® е специалистът при стандартните и комплексните задачи, притежава огромен опит в
стотици браншове, като например автомобилната промишленост, роботиката и металорежещите машини.

Кабели, подходящи за работа в кабеловодещи вериги
Кабелите TRAXLINE® са специално конструирани за тази
цел. Надеждни, здрави и с голяма износоустойчивост, те се
наложиха в практиката. Кабелите TRAXLINE® са синоним на
компетентни консултации и обслужване на място в световен
мащаб.

ПРОДУКТИ

10-11/2018

Кабеловодещи вериги
Дали полимерни кабеловодещи вериги, стоманени или хибридни – при KABELSCHLEPP® условията на работа определят избора на материала. След точната преценка на приложението се извършва и препоръката за избор на материала,
при който натоварването, износването и продължителността на работа се подбират оптимално. При това изборът
на материал е от второстепенно значение. Така можете да
подберете от голямото многообразие това решение, което е
най-подходящо – от стандартна ширина, до ширина, варираща през стъпка от един милиметър.

Готови за приложение конфекционирани кабеловодещи
системи
Системите на KABELSCHLEPP® се наложиха при единичните
бройки чак до серийното производство. Предимствата на
TOTALTRAX® са явни – един единствен партньор, единен номер за поръчка, доставка „just in time“ за вашето производство, възможно кратки времена на престои благодарение на
„Plug & Play” монтажа.
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Защити на направляващите
Перфектната защита на направляващите при металорежещите машини – за всеки вид направляващи KABELSCHLEPP®
предлага подходящото решение. Тези системи притежават
голяма надеждност и се отличават с дълъг живот и с иновативни технически решения.

Системите KABELTRAX® в автомобилния сектор
Поставят се най-високи изисквания към сигурността и качеството, към което се прибавя и оптимално използване на
съществуващите пространства. Като дългогодишен партньор
на автомобилната индустрия от KABELSCHLEPP® познават
нейните изисквания, поради което системите KABELTRAX® са
съобразени точно с това: те изискват малки пространства,
леки са и въпреки това имат дълъг живот!
"Непробиваеми" защити на работната зона
Големите честоти на въртене, високите скорости на рязане,
охлаждащата течност и стружките, отделящи се при работа
правят металорежещите машини една опасна за човека среда. Поради това всички те се защитават от почти "непробиваеми" защити на работната зона.

Транспортьори – по традиция надеждност и опит
При транспортьорите на KABELSCHLEPP® е заложен повече
от 50 години опит. Изключителната надеждност на продуктите се гарантира от последователното развитие на продуктите
и пригаждането им в съответствие с последните технологични изисквания.

За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел.:
+359-2-8597681
факс: +359-2-8597681
мобил: +359-885-232595
+359-897-981669
mailto: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com
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Нова серия машини CUT P
Успехът се основава на
страстта към детайлите

Нова серия машини CUT P

Успехът се основава
на страстта
към детайлите
Прибираща се
защитна решетка
Бърз достъп до
работната зона

Температурна стабилизация
Режете и запазете точността през
целия ден и цялата нощ

10-11/2018

Централизирано смазване
Бърза поддръжка

Rhenocast
Стабилни резултати, които не се променят с времето
и температурата, независимо какъв е детайлът

ТЕХНОЛОГИИ

IPG
Най-добрият генератор на
пазара, който позволява
качество на повърхността
до Ra 0.08 µм, най-фино
съвършенство на детайла
със странично серво
управление, като предлага
максимална скорост на
обработка

AC CUT HMI 2
Ергономичен интерфейс,
проектиран със и за
потребителя

Режим на нишката Eco
Намалява консумацията на
нишка с до 30 процента

Оптимизация на скоростта на нишката
по време на измервателните цикли

* Някои елементи може да са налични като опции
или да не са налични на някои модели

27
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AC CUT HMI

Там където се срещат
ергономичността и
ефективността
С широка гама от нови функции, интерфейсът AC CUT
HMI извежда ефективността на потребителите с една
стъпка напред чрез своя интуитивен и ергономичен
тактилен дисплей. Подобрете ежедневието си и увеличете своята производителност в приложенията за
матрици и щампи.

Лесно управление на файловете
Проектирайте употребата,
управлявайте папки и файлове,
подредете изпълнението на
програмите и влизайте в AC CAM
EASY по най-ергономичния начин.
Конфигурация и поддръжка
От един единствен панел за достъп
управлявайте ефективно своята
машина, така че винаги да е готова
за работа.
Лесно програмиране
Независимо дали програмирате на
машината или импортирате от
CAD/CAM софтуер, нашият
интерфейс HMI е проектиран така,
че да бъде логичен и лесен за
употреба.
Функции eConnectivity
Свържете своята машина към цеха
и си осигурете по-добро
управление на производството.

10-11/2018

19’’
Интуитивен тактилен дисплей
Деветнайсет инчов
вертикален сензорен екран,
проектиран да улесни
вашето ежедневие
24 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250
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IPG

Намалете разходите за
производство на един
детайл с до 20 процента
Системите EXPERT:
завещание в услуга на
вашите резултати
POWER-EXPERT
POWER-EXPERT предотвратява късането на
нишката при детайли с различни височини, като същевременно осигурява най-високата скорост, която може да се постигне
технически.
Освен това, по време на промяната на височините, интелигентният модул осигурява
плавен преход на генератора, за да гарантира отсъствието на линии по повърхността на детайла. Получавате най-високото
качество на детайлите при работа с матрици.
SURFACE-EXPERT
SURFACE-EXPERT контролира параметрите
на искрене по време на чистата обработка на детайлите, така че получавате найфината обработка на повърхността и
свеждате до минимум довършителните
операции, като същевременно увеличавате максимално качеството на детайла.
WIRE-EXPERT
Без значение каква е височината на детайла, WIRE-EXPERT ще осигури динамичен контрол на износването на нишката,
за да гарантира най-високата геометрична точност.
PROFIL-EXPERT
Получете съвършен контрол над фините
детайли.
Независимо от контурите или обработваната височина на заготовката, PROFILEXPERT автоматично ще адаптира работните параметри и траекторията на обработка на грубото и чистото рязане, за да
гарантира най-високата точност и геометрия.

16 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250
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TAPER-EXPERT
Овладейте точността на обработка на малки и големи конуси от 0° до 30° (45° като опция).
Благодарение на TAPER-EXPERT и уникалната конструкция Quadrax®, позицията на нишката
се коригира – в зависимост от ъгъла и дори при най-големите ъгли – в реално време докато протича обработката. Осигурете си точност под една ъглова минута (и дори по-малко
от 20 ъглови секунди при пълно калибриране).

Овладейте прецизно големите конуси
TAPER-EXPERT се възползва от уникалната конструкция Quadrax®, за
да позволи прецизната обработка на конуси с ъгли, вариращи от 0
до 30°. Той коригира в реално време и по време на обработката
позицията на нишката в зависимост от ъгъла. Качеството на повърхността е същото като при цилиндричната обработка.

Диамантени
нишководачи

Точка на
въртене

Корекция на
референтната
точка

Коничен ъгъл

10-11/2018

Нишка

20 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250

Корекция

Ъгъл
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Най-доброто вдяване на пазара
Вдяването на нишката е една от най-деликатните
стъпки в нишковия EDM процес. Ефективната подготовка на нишката е ключът към постигането на
успешно вдяване при всички обстоятелства, независимо от качеството на нишката. Нашето закаляване и
разтягане на нишката ви гарантира изключително надеждна обработка, дори при продължителна работа, без прекъсвания.

Усъвършенствана точност
Гарантирайте своята прецизност
при изработката на големи многогнездови инструменти с усъвършенствана точност. Чрез намаляването на монтажните допуски и добавянето на процедури за калибриране, точността на
позициониране слиза до ± 2 μм.

Производителност с усъвършенствано
ориентиране на детайла
Без значение колко е сложен детайлът, който ще се
реже чрез нишкова електроерозия, позиционирането
и контролът върху всяка стъпка от процеса на обработка са от съществено значение, за да се гарантира
качеството. Можете ръчно или автоматично да изпълнявате персонализирани измервателни цикли, дори на най-трудно достъпните форми на детайла.

Други налични варианти
Ножичка за отработената нишка
Хромирана закалена маса
3D ориентиране
Оптична измервателна система*
Други налични опции
Голяма макара 25 кг
4-цветна сигнална лампа
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Ротационни оси
Разширете допълнително обхвата на своите приложения. Ние предлагаме различни видове ротационни
оси, които дават възможност за управляемо въртене,
синхронизирано с другите оси.
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Стремим се да предоставим решение, което се представя
отлично във всяка ситуация и за всеки вид приложение,
независимо дали е в медицинската промишленост,
електронните компоненти или автомобилната промишленост.

10-11/2018

Перфектни резултати при формовани
части за автомобилната промишленост
Насладете се на високото качество на
инжекционно формованите детайли и
по-дългия експлоатационен живот на
инструменталната екипировка, благодарение на 30-годишния ни опит в обработката на конични детайли.
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1x конична матрица и 4x конични вложки
Приложение: инжекционно формоване
Размери: когато се сглобят всичките 5
детайла: Ø 42 х 40 мм
Материал: стомана
Нишка: AC Cut D Ø 0.25 мм
Качество на повърхността: Ra 0.5 μм
Точност на контура: < ± 5μм
Точност на конуса: < 10’’

ТЕХНОЛОГИИ
Производителност за
формообразуващи инструменти
Постигнете идеална повърхност без да
дообработвате линии по сложните стъпаловидни детайли за по-кратко време на
обработка от преди.
Приложение: инструментална вложка
Размери: 60 x 60 x 20 мм
Материал: стомана
Нишка: AC Brass 900 Ø 0.2 мм
Качество на повърхността: Ra 0.3 μ м
Точност на контура: ± 2 μ м

Независимо от размера на
вашата матрица, ние предлагаме
най-висока точност и сигурност
за инструменти и скъпи детайли.
Приложение: инжекционно формоване
Размери: H 200 мм
Материал: стомана
Нишка: AC Cut AH Ø 0.25 мм
Качество на повърхността: Ra 0.35 μм
Точност на контура: < ± 10 μм
23 AgieCharmilles CUT P 350/550/800/1250

Страст към прецизността
в автомобилната промишленост
Гарантирайте своята точност при приложения със
сложни форми с нашите решения с фина нишка.
1x поансон и 1x матрица
Отрасъл: автомобилна промишленост
Приложение: матрица и поансон за синтероване
Размери на матрицата: 40 x 40 x 20 мм
Размери на поансона: Ø16 x 50 мм
Материал: стомана и твърда сплав
Нишка: AC Cut AH Ø 0.1 мм
Качество на повърхността: Ra 0.2 μм
Точност на контура: < ± 2 μм

Решението за вашите най-сложни
приложения
Обработвайте изключително фини
геометрии на матрици с множество
кухини за електрониката.
Приложение: инжекционно формоване
Размери: приблизително 100 x 6 x 40 мм
Материал: стомана
Нишка: AC Cut AH Ø 0.1 мм
Точност на контура: < ± 2 μм
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Нова епоха на автономност

Увеличете своя
потенциал
Производителността, цената на детайл и гъвкавостта са вашите основни приоритети.
GF Machining Solutions е ваш партньор от концепцията на проекта до пълното
инсталиране на вашето производствено решение.
Съкратете времето за обработка до 20 процента с нашите решения за изваждане на
вложката.

Автоматично изваждане на вложката (ASM)
За първи път процесът на обработка чрез нишкова
електроерозия става напълно автономен. Конвенционалното изваждане на вложката може да представлява 20 процента от общото време за обработка и
изисква ръчна намеса. Като автоматизирате тази стъпка, вие намалявате ръчната намеса и печелите време
за обработка.
Предлага се от септември 2017 г.

10-11/2018

Автоматично заваряване на вложката (ASW)
Лесна за конфигуриране, новата функция за автоматично заваряване на вложката заварява автоматично поансона към матрицата, оставяйки микроприспособление за захващане, като използва обратен
ерозиен процес.
Това ви позволява лесно да отстраните сърцевината
чрез ръчно почукване преди чистото рязане и да
намалите времето за обработка до 10 процента, а
времето за ръчна намеса до 90 процента.
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Решения, адаптирани
към
вашияадаптирани
бизнес
Решения,
към вашия бизнес
Решения, адаптирани
към вашия бизнес
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За да отговорите на изискванията на своя бизнес и среда, изберете нашите решения за
приспособления и автоматизация, за да улесните промените в производството и да
увеличите
максимално
своята производителност.
За да отговорите
на изискванията
на своя бизнес и среда, изберете нашите решения за
Увеличете производителността
приспособления и автоматизация, за да улесните промените
в производствотодои500%
да
с пълна, контролирана от софтуер
увеличите максимално своята производителност.
автоматизация

Започнете

Увеличете производителността до 500%
За да отговорите на изискванията на своя бизнес и среда,
изберете нашите решения за
Без приспособления
с
пълна, контролирана от софтуер
приспособления
и
автоматизация,
за
да
улесните
промените
1,500в производството и да
+50%
500
автоматизация
Увеличете своята гъвкавост при работа със заготовки
1,000 Палетна система
1,000
максимално
своятаповтаряемостта
производителност.
сувеличите
различни размери.
Гарантирайте
на
1,000

Започнете

своята обработка. Една минута настройки с палети.
Увеличете
своята
гъвкавост
при
работа
със заготовки
Всяка
минута,
която
може да
бъде
преобразувана
от
свреме
различни
размери. във
Гарантирайте
повтаряемостта
на
за вътрешни
време за външни
настройки
своята обработка.
с палети.
увеличава
времето,Една
коетоминута
оставанастройки
за обработка.
УвеВсяка минута,
която може да бъде
преобразувана
от
личете
своята производителност
с до
50 % в рамките
временазаедна
вътрешни
във
време цех.
за външни настройки
само
смяна
в
работния
Увеличете своята гъвкавост при работа със заготовки
увеличава времето, което остава за обработка. Увес различни размери. Гарантирайте повтаряемостта на
личете своята производителност с до 50 % в рамките
своята обработка. Една минута настройки с палети.
само на една смяна в работния цех.
Всяка минута, която може да бъде преобразувана от
време за вътрешни във време за външни настройки
увеличава времето, което остава за обработка. Увеличете своята производителност с до 50 % в рамките
само на една смяна в работния цех.

Започнете

Разширете

1,000

+400% 5,000
Увеличете производителността до 500%
с
пълна,
контролирана от софтуер
Палетна
система
+500% 6,000
автоматизация +400%
5,000

500 Без приспособления

автоматизация
+50% +1,500
500 Приспособления
500
500

+ автоматизация + софтуер
1,000 Приспособления
1,000
Приспособления + автоматизация
Без приспособленияЧасове за обработка годишно
6,000
500
+50% 1,500 Продуктивна работа
500
НепродуктивПродуктивна работа
на
работа
(с
персонал)
(без персонал)
Приспособления
Палетна
система + автоматизация + софтуер

+500%

+400%

Часове за обработка 5,000
годишно

500

500

Приспособления + автоматизация
НепродуктивПродуктивна работа
на работа
(с персонал)

+500%

Продуктивна работа
(без персонал)
6,000

Приспособления + автоматизация + софтуер
Часове за обработка годишно
Непродуктивна работа

Продуктивна работа
(с персонал)

Продуктивна работа
(без персонал)

Свързването на WPT1+ с две нишкови ерозийни маРазширете
шини, заедно с нашите програми за автоматизация
ще увеличи вашия капацитет и ще разшири вашата
Свързването на
WPT1+
с две нишкови
ерозийни
маавтономност,
като
същевременно
увеличи
произвошини,
заедно
програми
за автоматизация
дителността
вис с нашите
припокритото
време
за подготовка
ще детайла.
увеличиПолучете
вашия капацитет
и ще
разшири
вашата
на
до два пъти
по-бърза
възвръщаавтономност,
като
същевременно увеличи произвоемост на своите
инвестиции.
дителността ви с припокритото време за подготовка
Свързването на WPT1+ с две нишкови ерозийни мана детайла. Получете до два пъти по-бърза възвръщашини, заедно с нашите програми за автоматизация
емост на своите инвестиции.
ще увеличи вашия капацитет и ще разшири вашата
автономност, като същевременно увеличи производителността ви с припокритото време за подготовка
на детайла. Получете до два пъти по-бърза възвръщаемост на своите инвестиции.

Разширете

Индустриализирайте
Увеличете своята конкурентоспособност. Постигнете
Индустриализирайте
пълна индустриализация, като комбинирате нишкова

електроерозия с други технологии, за да контролиУвеличете
своята от
конкурентоспособност.
Постигнете
рате
своя процес
А до Я денонощно, седем
дни в
пълна индустриализация,
като комбинирате
нишкова
седмицата.
Нашите софтуерни
решения за управлеелектроерозия
с други
технологии,
за да контролиние
ще обработват
всички
производствени
данни,
рате своя
процес
от Ада
доумножите
Я денонощно,
седем дни
в
което
ще ви
позволи
ефективното
вреседмицата.
Нашите
софтуерни
решения за управлеме
на
обработка
до
седем
пъти.
Увеличете своята конкурентоспособност. Постигнете
ние ще обработват всички производствени данни,
пълна индустриализация, като комбинирате нишкова
което ще ви позволи да умножите ефективното вреелектроерозия с други технологии, за да контролиме на обработка до седем пъти.
рате своя процес от А до Я денонощно, седем дни в
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Rexroth представи ново
решение за по-бърза
автоматизация на машини

10-11/2018

Rexroth обяви новата технологична функция Sequential
Motion Control SMC, с помощта на която потребителите
могат да програмират едно- и многоосови приложения в
интелигентни задвижвания IndraDrive, без да е необходима
външна система за управление, съобщават от Бюро за Развитие Техника, основен търговски и сервизен партньор на
Bosch Rexroth за България.
"Отделните команди управляват цели последователности от
движения и се задават една след друга. Те покриват повечето от типичните компоненти като независими позициониращи оси, свързвания на осите и еталонните оси, синхронизирана работа, гърбични дискове и последователни движения.
Приложенията варират от манипулиращи системи и изпитателни стендове до едноножови фрезови глави", обясняват от
БР Техника.

Преките сравнения показват, че със SMC процесите могат да
бъдат реализирани с до 90% по-бързо, допълват от компанията. Според производителите на машини PLC-базираното
програмиране и пускане в експлоатация на едноножови
фрезови глави отнема над една човекоседмица, докато със
SMC са достатъчни четири човекочаса.
"За това Rexroth предоставя предварително конфигурирани
задвижвания. Това улеснява потребителите във времеемките рутинни задачи като дефиниране на работни режими,
диагностика и отстраняване на грешки. Новата функция
включва ръчен режим, режим на параметризация и автоматичен режим за работа през програмите", допълват от БР
Техника.
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Фрезови инструменти с
диференциално делене
маг. инж. Тодор ПОПОВ
t.popov@petrov-pm.com
катедра ТМММ, ТУ-София, 1000, БЪЛГАРИЯ

Резюме: В публикацията са представени и анализирани характерни типопредставители на
фрезови инструменти с неравномерно разположение на твърдосплавните пластини по
тяхната периферия. В резултат на проведено литературно проучване са конструирани и
изследвани нови инструменти с променлива ъглова стъпка на режещите зъби с оглед
намаляване на вибрациите при челно фрезоване и повишаване на точността и качеството на
обработваните повърхнини. В литературните източници такивa инструменти е прието да се
наричат: „фрези с диференциално делене“.
Ключови думи: фрезоване, диференциално делене, ъглова стъпка

Summary: In the publication are presented typical types of representative of milling tools with
irregular angular placement of inserts along their periphery. As results of our systematic review of
the literature, new tools with a variable angular step of the cutting teeth have been designed and
tested to reduce vibrations in surface milling and to increase the accuracy and quality of the
treated surfaces. In the literary sources such milling tools are called “milling cutters with irregular
pitch".
Key words: milling, irregular pitch, central angle

Въведение
Основна цел на технологичните процеси в областта на машиностроенето е
повишаване на производителността, подобряване на качеството на изделията,
осигуряването на стабилност на процесите на рязане и намаляването на производствените
разходи. Нарастващите изисквания към детайлите от легирани стомани с висока твърдост и
проблемите свързани с тяхното обработване налагат създаване и изследване на нови
конструкции инструменти с подходящи геометрия и покрития.
В някои български източници, като [Ангелов, 2007], [Александрова, 2015],
[Николчева, 2008], както и в други от чужбина, като [Кожевников, 2012], [Солоненко,
2008], [Boothroyd, 2008], [Juneja, 2008] и др., са разгледани процеси на рязане, реализирани
с фрезови инструменти с различна геометрия. Интерес представляват конструкциите с
неравномерна стъпка на разположение на режещите зъби, което осигурява стабилизиране
на процеса на рязане при фрезоване. Тяхното използване е един от подходите за намаляване
на нивото на трептенията при експлоатацията им и до елиминирането на възможността за
1
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появата на резонанс в технологичната система. Конструкцията на тези инструменти оказва
благоприятно влияние върху трайността им и осигурява по-равномерно натоварване на
вретеното на машината. Като следствие видимо се подобрява качеството на обработените
повърхнини. Поради тази причина в настоящата публикация са представени нови
конструкции на инструменти с неравномерно ъглово разположение на режещите пластини,
които са изследвани при челно фрезоване на ролкови танкети, произвеждани от фирма
„Петров-ПМ“ ЕООД за нуждите на фирма „Bosch Rexroth“ GmbH, Германия.
Изложение
В резултат на проведено литературно проучване на авторитетни източници в
настоящата публикация са анализирани подбрани теоретични и практически насочени
разработки, посветени на изследвания за оптимизиране на процеса челно фрезоване с
инструменти осигуряващи намаляване на вибрациите и повишаване на точността и
качеството на фрезованите повърхнини.
В дисертацията на V. Sellmeir [Sellmeir, 2012] е представен обобщен модел на
формирането на повърхнината, получена при механично обработване с последователно
режещи зъби. Графичният модел е илюстриран на фиг. 1.

Фиг.1 Динамичен модел на процеса фрезоване с два последователно режещи
ножа (зъба), [Sellmeir, 2012]
Авторът създава модел, в основата на който е изведеното от него диференциално
уравнение (1) за определяне на зависимостта на височината на образуваните грапавини h от
подаването за зъб fZ. С негова помощ се внася яснота за релефа на обработената
повърхнина с многозъб инструмент, в частност фреза.
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ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑧𝑧𝑧𝑧 sin�𝜑𝜑𝜑𝜑𝑗𝑗𝑗𝑗 � − �−𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑡𝑡) sin�𝜑𝜑𝜑𝜑𝑗𝑗𝑗𝑗 � − 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑡𝑡) cos�𝜑𝜑𝜑𝜑𝑗𝑗𝑗𝑗 �� + [−𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜃𝜃𝜃𝜃) sin�𝜑𝜑𝜑𝜑𝑗𝑗𝑗𝑗 � − 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜃𝜃𝜃𝜃)cos(𝜑𝜑𝜑𝜑𝑗𝑗𝑗𝑗 )(1)

В горната формула с hе отбелязана височината на грапавините със съответните
индекси за поредицата последователно режещи зъби (j, j+1). t е времето, а x и y са
координатите на преместване на върховете на зъбите по двете оси. Обозначениятаϕ и θ са
елементи от честотното развитие на функцията.
В теоретичен аспект V. Sellmeir използва фреза, фиг. 2 с z=j зъба с кръгово
периферно-променлив ъгъл ϕjна зъбите. След множество сложни преобразувания авторът
успява да симулира релефа на обработената повърхнина, фиг. 3.
От направеното симулационно изследване става ясно, че при входни данни: z=4зъба,
Bmax=150 mm, диаметър на фрезата Ø D=20 mm, подаване fZ=0,1 mm/min и обемен натиск
върху обработения материал от порядъка на 60 N/mm3 се получава видимо много добро
демфериране на вибрациите. Използваните кръгови скорости са в диапазона от 4000 до
7000 об./min (периферна скорост 24 до 460 m/min), където следите от траекториите на
отделните зъби се приближават максимално за цялата стойност на В.
2
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Фиг. 2 Конструкцията на фреза с променлива стъпка, [Sellmeir, 2012]

Фиг. 3. Симулация на релефа на обработената повърхнина с фреза с 4-зъба,
[Sellmeir, 2012]

Интерес представляват и изследванията на процеса на рязане и стабилността на
опашкови фрези с променлива стъпка на зъбите, проведениот K. B. Powell [Powell, 2008] от
Университета във Флорида. Авторът разглежда задълбочено проблема за стабилизиране на
процеса на рязане. След направен от него аналитичен обзор на 25 подбрани авторитетни
разработки по темата, той прави опит за симулация на процеса фрезоване, основаващ се на
резултатите от изследванията на други автори. Използва две конструкции на опашкови
фрези с диаметър ∅10, произвеждани от фирма Kennametal Co. Инструментите са с четири
зъба, като единият е с равномерна (4 х 90°) окръжна стъпка, а вторият е с 2х2 редуващи се
последователно окръжни стъпки, разпределени по схемата: 83°, 97°, 83°, 97°. Челни снимки
на двете изследвани фрези са показани на фиг.4.

3
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Фиг. 4. Опашкови фрези произведени от фирма Kennametal Со (USA) по стандарта
HEC750S4, [Powell, 2008]
За съжаление изборът на схемата на разположение на режещите зъби в тази
разработка не е достатъчно ясно обоснован. Въпреки това интерес представляват
резултатите от създадения компютърен модел с помощта на програмния продукт ANSYS. С
него са извършени симулационни изследвания на двата инструмента от фиг. 4. Представени
са резултатите от проведените сравнителни симулации. Те са категорично в полза на
фрезата с променлива геометрия.
Много полезни от практическа гледна точка са постигнатите резултати в работата на
A. R. Yusoff и N. D. Sims [Yusоff, 2010]. Двамата автори изследват челно-цилиндрични
фрези с променлива геометрия, както на челното разположение на зъбите, така и на техните
винтови линии спрямо оста на фрезата. Фиг. 5 илюстрира спецификата на конструкцията на
инструментите. При представените четири варианта на виртуално изследваните фрези са
характерни следните особености:
На фиг. 5а е илюстрирана фреза с константни ъгли ϕ и β; на фиг. 5b – инструмент с
променлив ъгъл ϕ и константен ъгъл β; на фиг. 5c – фреза с константен ъгъл ϕ и променлив
ъгълβ и на фиг. 5d – инструмент с променливи ъглиϕ и β.
В резултат от множество полагания и субституции е изведена формулата (2):
∆ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 (2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 )−1 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 − 2𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 )−1 ) sin(2−1 ∆𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 )
−
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖+1

(2)

където: ∆h – изменение в дебелината на срязвания слой; dc – диаметър на фрезата, NС –
брой зъби. В резултат от направената числена симулация са постигнати следните
оптимални стойности, изразени с неравенствата (3):
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22°<βi < 55° и ϕ - 22,5°<ϕ<ϕ + 22,5°.

(3)

Тези резултати от разработката на автора са използвани от фирма Гюринг при
изработването на новата серия RF 100, фиг. 6 на монолитни твърдосплавни фрези с
променлив ъгъл на винтовата линия.
При тази нова разработка геометрията на спиралната линия на инструмента
осигурява различно делене на режещите зъби по време на работа. Винтовата линия се
променя,както следва: от 38° на 35° при фрези с до 4 режещи ръба и от 46°, 45° до 44° при
фрези със 6 броя режещи зъба.
4

края на режещия ръб, фиг.7. Тази конструктивна особеност намалява натоварването на
режещите ръбове и увеличава трайността на инструмента. Наличието на фаските осигурява
възможност за използване на увеличени подавания, което води до повишаване на
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производителността и ефективността на фрезоването.

а)
б)
Фиг. 5 Варианти на конструкциите
на виртуално изследваните фрези [Yusoff,
2010]
Фиг. 6 Геометрия на винтовата линия на фреза с 4 зъба (а) и на инструмент с 6 зъба (б)
Друг метод за намаляването на вибрациите по време на работа, който се използва
5
при конструкциите на много от инструментите за фрезоване, е изработването на фаска в
края на режещия ръб, фиг.7. Тази конструктивна особеност намалява натоварването на
режещите ръбове и увеличава трайността на инструмента. Наличието на фаските осигурява
възможност за използване на увеличени подавания, което води до повишаване на
производителността и ефективността на фрезоването.

а)
б)
Фиг. 6 Геометрия на винтовата линия на фреза с 4 зъба (а) и на инструмент с 6 зъба (б)
Фиг. 5Друг
Варианти
изследваните
фрези
[Yusoff,
методназаконструкциите
намаляването на
навиртуално
вибрациите
по време на
работа,
който2010]
се използва

при конструкциите на много от инструментите за фрезоване, е изработването на фаска в
края на режещия ръб, фиг.7. Тази конструктивна особеност намалява натоварването на
режещите ръбове и увеличава трайността на инструмента. Наличието на фаските осигурява
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за използване на увеличени подавания, което води до повишаване на производителността и
ефективността на фрезоването.
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Фиг. 8 Геометрия на фреза VFMHV
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с диаметър
ø2, вибрациите
по времезаготовки
на работассатвърдост
минимални,
фиг. 9.фреза
Опитите
са проведениспри
скоростøна
от 50 по
закалени
52 HRCс
VF2MVD0200
диаметър
2, рязане
вибрациите
– 200 м/мин и подаване 0.02 мм/ зъб.
5
поява на вибрации

Точка на измерване

Качество на повърхнината

равномерна работа

Скорост на рязане (m/min)
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Фиг. 9 Вибрации и качество на обработената повърхнина при дълбочина на рязане 2 мм с
фреза VF2MVD0200
Освен монолитни фрези с ъглово изместване на винтовата линия се използват и
фрези с неравномерно (диференциално) разположение на режещите пластини по тяхната
периферия. При тях зъбите са с различни по големина ъглови стъпки, при което се постига
намаляване на вибрациите, както и по-високо качество на обработваната повърхнина.
Зъбите на подобни инструменти обаче се изработват по-трудно. Разликата между ъгловите
стъпки назъбите не трябва да бъде много голяма, защото това води до различни дебелини
на зъбите или широчини на стружковите канали, при което някои зъби могат да бъдат
6
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пренатоварени. При фрезите с неравномерна ъглова стъпка на разположението на зъбите
стабилността на процеса фрезоване е по-висока поради по-малките относителни принудени
трептения между инструмента и заготовката, в сравнение с фрезите с равномерна
стъпка.Това води и до намаляване на шума при фрезоване.
Водещият производител на режещи инструменти SANDVIK Coromant (Швеция)
[Sandvik, 2017] произвежда също средно габаритни фрези с променлива ъглова стъпка на
зъбите. Фиг. 10 илюстрира конструкцията на подобни сглобяеми челно-цилиндрични
фрези, марка CoroMill 745 в два варианта: с равномерна и с неравномерна периферна
ъглова стъпка. Тези инструменти са окомплектовани с шестостенни 12-ръбови пластини, с
покритие от TiN. На фиг. 11 е показана конструкцията на фреза-циркуляр със сменяеми
режещи пластини, марка CoroMill QD, която също е с променлива периферна стъпка на
разположението на зъбите. Производителят рекламира и гарантира по-спокойна и по-тиха
работа на инструментите с диференциално делене.
Популярна е схемата на синусовото (циклично нарастващо-намаляващо) изменение
на стойностите за подаванията за зъб. Всеки зъб от такъв инструмент има собствена
стойност за fz, като пластината, или касетата заедно с пластината, се премества и фиксира в
съответните направления така, че да осигури по-равномерно натоварване на инструмента в
рамките на контакта със заготовката при осъществяването на процеса на рязане. Този
подход доказано снижава в значителна степен трептенията в технологичната система, но
изисква известно по-продължително поднастройване на пластините на инструмента.
Подобна конструкция налага и по-висока точност при изработването на гнездата за
пластините на инструмента, а като следствие от това нараства и цената на инструмента като
цяло.

Фиг. 10 Челно-цилиндрични фрези с
равномерна и с променлива ъглова стъпка

Фиг. 11 Циркуляр с неравномерна ъглова
стъпка на зъбите

Използването на ролкови танкети при съвременните инструментални машини
осигурява висока точност на праволинейното движение на подвижните им възли. Тези
изделия се произвеждат от фирма „Петров ПМ“ ЕООД София в условията на средно
серийно производство.
Нарастващите изисквания към повишаване на производителността и качеството на
обработените детайли наложиха проектиране (в катедра ТМММ на ТУ-София), изработване
(от италианската фирма SAU) и изследване на нови фрезови инструменти с неравномерно
разположение на режещите пластини по тяхната периферия.
Една от тях е показана на фиг. 12.
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а) 3D-модел на фреза с диференциално
делене

б) Изработена фреза с диференциално
делене

фиг. 12 Фреза с неравномерно ъглово разположение на режещите пластини

10-11/2018

За конструирането на фрезите фирма SAU е предоставила на автора поверителна
информация за подходящо ъглово разположение на режещите зъби с оглед очаквано гасене
на вибрациите. Поради тази причина в настоящата публикация не могат да бъдат разкрити
повече подробности.
Инструментите са проектирани с CAD-моделиера Solid Works и са произведени от фирма
SAU по договор на НИС към ТУ-София за подпомагане на редовните докторанти. Авторът
използва възможността да изкаже своята благодарност към Ръководството на Научноизследователският сектор на Техническия университет в София за оказаната финансовата
подкрепа.
Заключение
С илюстрираният инструмент на фиг. 12 са проведени сравнителни експерименти
със стандартна фреза с равномерно разположение на зъбите. Доказа се намаляване на
вибрациите и вероятността за възникване на резонанс при инструментите с диференциално
делене, поради липсата на цикличност при ударното врязване на режещите пластини в
материала, което е характерно при използването на стандартна фреза. Установи се
повишаване на точността на формата на фрезованите повърхнини и намаляване на
отклоненията от равнинност. При подходящо съчетаване на елементите на режима на
рязане измерената грапавост на обработените повърхнини е по-ниска в сравнение с
обработването на детайлите с фреза с равномерно разположени режещи пластини при
еднакви условия на проведените опити. Резултатите от тези експерименти са публикувани в
[5-8]. Новите конструкции на инструменти с диференциално делене и получените
удовлетворителни резултати дадоха основание за изследване на процеса челно фрезоване
на ролкови танкети и в производствените условия на фирма "Петров-ПМ" ЕООД.
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Литиево-йонната технология усъвършенствана от Jungheinrich

10-11/2018

Jungheinrich е пионер в областта на електромобилността в
продължение на десетилетия.
Още през далечната 1953 г.
д-р Фридрих Юнгхайнрих
проектира и произведе
първия електрически повдигач, с което положи основите
на лидерската позиция на Jungheinrich в тази сфера към
днешна дата.
Днес познаваме литиево-йонната технология от телефони
и лаптопи, но благодарение на Jungheinrich от 2011 г. тази
технология се разпространява и в складовете по целия
свят.
За разлика от оловно-цинковите и геловите батерии
литиево-йонните батерии са по-мощни, по-издръжливи,
по-сигурни и не на последно място - не изискват никаква
поддръжка.
Jungheinrich разработва и произвежда литиево-йонните
батерии и зарядни устройства за тях самостоятелно, като
за тази цел инвестира в собствен завод за производство
на литиево-йонни батерии и зарядни устройства.
Тайната на успеха на Jungheinrich е в интелигентния синхрон и перфектната комуникация между всички вложени
технически компоненти.
От 2017 г. почти всички машини от портфолиото на
Jungheinrich се предлагат с литиево-йонни батерии. С
нарастващото серийно производство намаляват и цените им, което увеличава техния брой, а това позволява
развитието на тази технология в реални условия. От това
печелят не само клиентите на Jungheinrich, а и природата,
защото разпространението на електрификацията намалява вредните емисии, които са актуална и наболяла тема в
днешно време.
Като водещ в сектора на интралогистиката Jungheinrich
заема лидерска позиция и в сферата на литиево-йонната
технология, което дава преднина и на клиентите. Лити-

ево-йонните батерии увеличават товарооборота чрез
по-краткото време, което е необходимо за тяхното зареждане, а също така и намаляват разходите за сервизиране.
Тези предимства позволяват на клиентите на Jungheinrich
да се фокусират изцяло в техните основни цели. Особено при работа на повече смени това е решаващо предимство. Подемната техника може да работи почти без
прекъсване - необходимата мощност е налична по всяко
време.
Друго предимство на литиево-йонните батерии е техния
дълъг живот!
Поради тази причина Jungheinrich дава безпрецедентната
гаранция от 5 години или 10 000 цикъла на батерията!
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов –
Изпълнителен директор на „Готи Петрунов“ ООД, представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.
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