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ЕЛПРОМ ТРОЯН
ИЛИ КАК ЕДИН ЗАВОД
СЕ ПРЕВЪРНА В
ЛЕГЕНДА
ВИСОКОСКОРОСТНО

РЕЗБОФРЕЗОВАНЕ
SС ЛИНИЯ РЕЗБОНАРЕЗНИ ФРЕЗИ

По отношение на сигурността и качеството при обработката на резбата, фрезоването все още е най - често срещаната операция за нарязване на резби. Новоконструираната линия - SC резбонарезни фрези се състои от микро резбофрези
и резбофрези с 45° фаска, всяка с до осем режещи ръба, което ги прави още
по-производителни.

GÜHRING НА АМВ 2018
МЕЖДУНАРОДНО
ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
МЕТАЛООБРАБОТКА

Микро резбонарезната фреза SC-MTM3 SP, например - значително удължава
експлоатационния живот, дори при малки диаметри и материали с якост до 1300
N/mm². Инструментът SC - TMC SP, който е с фаска се характеризира с комбинац
ята от конусен зенкер и резбонарезна фреза. Клиентите ще бъдат впечатлени от
този гладко движещ се инструмент с намалени странични въздействия. Благодаре
ние на допълнителните си режещи ръбове, двете резбонарезните фрези работят
значително по-бързо и имат по-удължен експлоатационен живот. Комбинацията о
новоразработената твърда сплав и перфектно покритие, както и новата геометри
на инструмента означава, че резбите могат да бъдат още по-прецизно изработени
отговарящи на изискванията за точност при контрол с калибър, за да бъдат по-дъ
го експлоатирани. Необходимостта от радиусна компенсация за корекция на разм
ра при работа с SC-инструменти, настъпва значение по-късно.
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ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ

WATER TECH EXPO е новото
име на ВОДА СОФИЯ от 2019 г.
Запазете своето място на WATER TECH EXPO до 15 януари на промоционални цени
WATER TECH EXPO е новото име на единственото в България
международно изложение за водния сектор ВОДА СОФИЯ,
съобщиха организаторите от Интер Експо Център, София. Фокусът на WATER TECH EXPO, което ще се проведе от 6 до 8 март
2019 г., ще бъдат продукти и технологии за управление на води
в индустриалните сектори. Ранните записвания вече започнаха
и всички компании, които запазят своето място до 15 януари,
ще могат да се възползват от промоционалната отстъпка.
Форумът събира професионалната публика, за да представи за 13-и път технологичния напредък в ефективното
използване на водните ресурси. При последното си издание събитието за индустриално и публично управление на
водите в България представи продукти и новости на над 140

български и международни водещи компании.
През 2019 г. WATER TECH EXPO ще се проведе паралелно с
международното изложение СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, което
ще обедини темите жилищно, офисно, ваканционно и индустриално строителство, както и новата тематика SMART LIFE.
Екологичните и енергоефективни технологии, насочени към
бъдещето, са основен акцент на двете изложения.
WATER TECH EXPO и СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА очакват
професионалната публика с нова визия, разнообразие от
технологични решения и наситена съпътстваща програма.
WATER TECH EXPO ще се проведе в рамките на три дни - от 6
до 8 март 2019 г., а СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА продължава до
9 март.

12/2018

международно
изложение
за индустриално и
публично управление
на водите

W AT E R
TECH EXPO
6–8 МАРТ
2019

www.watertech.bg

Тъчдаун – благодарение
на абсолютен контрол
в играта.
Обработващи центри в комбинация с изключителна сервизна компетентност.
кват техническо обслужване. Тогава нашият изключителен сервиз
гарантира сигурното Ви оставане в играта. Лично на място при Вас,
чрез дистанционно техническо обслужване или по гореща линия –
ние ще направим всичко за възстановяване на безупречната работа
на Вашия обработващ център Hermle, без забавяне.
Допълнителна информация относно нашата сервизна компетентност
ще намерите на: hermle5.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, georgi.tzankov@hermle.bg

международни
изложения

securityexpo.bg

6 –9 M A Р Т
20 19

СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА

SECURITY
EXPO
Сигурност и високи технологии на
изложението SECURITY EXPO
Нов формат и още по-иновативна обстановка
ще посрещнат гостите на форума
в Интер Експо Център, София

В

исоките технологии
създават революция
в икономически браншове. С пълна сила това
важи за сектора на сигурността, който днес
свързваме не с отделни
елементи, а с изграждането и внедряването на
високотехнологични и
комуникиращи помежду
си системи. Динамичност и свързаност в сигурността. Именно те
ще бъдат във фокуса на
международното изложение SECURITY EXPO,
което ще се проведе
от 6 до 9 март в Интер
Експо Център.
Изданието през 2019 г.
ще бъде най-всеобхватното досега. Новият му
облик дава възможност
компаниите и специалистите да представятнай-новите технологии
и продукти при видеонаблюдението, пожароиз-

вестяването, пожарогасенето, контрола на
достъп, биометрията,
периметровата защита, алармените системи, ИТ и комуникации,
оборудване за „интелигентни сгради“.
Успехът се крие в
комплексността
Привличайки вниманието на специалистите
и професионалистите, 26-ото издание
на SECURITY EXPO ще
се проведе паралелно
с международните
изложения СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА, WATER TECH
EXPO и тематиката
SMART LIFE EXPO. „Тематичното обединение
и паралелното провеждане дават възможност
за оптимално развитие
на бизнеса и взимане на
най-добрите решения.

Присъстващите ще
се запознаят с четири
бранша, тясно свързани
помежду си в съвременния свят“, коментират организаторите.
SECURITY EXPO е определяно като изложението с централно място
за сектора в страната и
Балканите.
Богатата съпътстваща програма предоставя
възможност за потопяване в реалността на
тенденциите и високите технологии.
Платформа за сектора
на сигурността. Това
определение дават
професионалистите за
изложение SECURITY
EXPO, което ще събере
бранша в Интер Експо
Център от 6 до 9 март
2019 г. Условията за
участие и информация
за форума ще откриете
в сайта securityexpo.bg.

СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА
2019:
новото начало
Участниците могат
да се възползват
до 15 януари от
възможностите
за ранно заявяване на
участие във форума

Н

ов облик и разширена платформа, основаващи се на
иновативността, високите
технологии и визионерството.
През 2019 г. бизнес събитието за
строителния бранш в България
изложение СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА за 19-и път ще създаде условия за разширяване на бизнес
контактите, стъпване на нови
пазари, запознаване с иновациите и съвременните технологии.
Всичко това ще се случи от 6 до
9 март в Интер Експо Център.
Професионалното строително
събитие на България СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА ще представи
възможностите и потенциала
на съвременното строително

buildingweek.bg

оборудване и механизация,
софтуер и смарт решения,
довършителните дейности,
интериорните материали
и технологии, модерното
вертикално планиране и
ландшафт и индустриалното
строителство. Компаниите
в сферата на строителството, архитекти, инженери,
предприемачи и специалисти,
ще се възползват от възможностите, които СТРОИТЕЛНА
СЕДМИЦА и новите технологии им предлагат. Свои шандове ще разположат водещи
български фирми от сектора
на строителството; потенциалът и продуктите си ще
демонстрират и многобройни
чуждестранни участници от
различни области в бранша.
Присъстващите ще бъдат
привлечени от възможностите, представени чрез новата
тематика - SMART LIFE.
Прецизирано сегментиране
„Отчитайки присъствието
на утвърдени български и

S MA R T
LIFE
EXPO
В

чуждестранни брандове,
през 2019 г. ще бъдем още
по-прецизни в сегментирането и тематичното
разпределение. Ще създадем
още по-добри условия за
партньорите в бизнеса“,
коментират организаторите. Тяхната цел е изграждането на устойчива бизнес
среда, създаваща условия за
растеж на бранша.
Поставяйки акцент върху
жилищното, индустриалното, общественото и строителството на хотелски
комплекси, в изложението
се включват производители
и вносители на строителни
материали, машини, дограми
и стъклопакети, керамика,
санитария, облицовъчни
материали, подови настилки, техника и технологии,
топло- и хидроизолации.
„Изданието през 2019 г. ще
даде още по-широко поле за
развитие на бранша, разширявайки изложбените си
площи до 9000 кв.м – с 30%
спрямо последното издание,

когато продукти и технологии представиха над
200 компании от България,
Германия, Румъния, Турция и
Гърция.
„Отбелязахме ръст от 40%
на участващите фирми и заетите площи“, коментират
организаторите, отчитайки,
че изданието са посетили над
8500 архитекти, инженери,
предприемачи и специалисти.
СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА и
новата тематика SMART
LIFE ще се проведат паралелно с изложенията SECURITY
EXPO и WATER TECH EXPO,
насочени към сигурността и
индустриалното управление
на водите.
Предизвикани от възможността да си изградят
цялостен образ на новата
дигитална икономика, смарт
индустрията, енергийното
и екологично управление на
ресурсите, специалистите
вече запазват в календарите
си датите от 6 до 9 март
2019 г.

SMART LIFE – тематиката,
която обединява умните
решения
Високотехнологичната екосистема на XXI в.
разкрива потенциала си в Интер Експо Център

исоките технологии са навсякъде. Когато бъдат свързани, те изграждат
забележителна екосистема, предоставяща нови възможности за строителството и създават нови полета за развитие на бизнес начинания. С все
по-масово приложение в офисното, жилищното, ваканционното и индустриалното строителство умните технологии застават в основата на тематиката, която стартира от 2019 г. в рамките на СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА
– SMART LIFE.
SMART LIFE EXPO обединява умните решения за инфраструктурата, обществените, офисните сгради и дома. Привличайки специалистите в бранша,
от 6 до 9 март 2019 г. тематиката ще създаде платформа за разкриване на
потенциала на цялостните смарт системи за управление на сгради, алтернативните източници на енергия, софтуера и IoT, мрежовото оборудване и услуги, контрола на климата, смарт осветлението, интелигентните домашни
уреди, смарт управлението на интериора.
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EE & RES

Нови решения за автономно
производство и спестяване
на енергия, умни градове,
управление на отпадъци
през 2019 г.

12/2018

Днес повече от всякога е важно новостите да достигат
по-бързо до своята пазарна реализация. Те предлагат
устойчив подход за производство и използване на
енергията, подобряване на живота в градовете чрез
модернизиране на сгради, транспорт, публични услуги
и инфраструктура, оползотворяване на отпадъците.
Поредното издание на EE & ВE, Smart Cities и Save the
Planet (16-18 април, 2019, София) е единственото у нас
изложение, обединяващо темите: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове,

управление на отпадъци и рециклиране.
„Отчитайки повишаването на интереса на бизнеса,
индустрията и домакинствата за инвестиции във
високофункционални, енергоспестяващи и екологични решения, създаваме най-добрата среда за тяхното
представяне.” – споделят организаторите от Виа Експо.
“Разширяваме спектъра на услуги с цел да популяризираме ползите от иновациите, да помогнем на производители и вносители да се срещнат от първо лице с
клиенти, дистрибутори, общини не само от България,
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но и от Югоизточна Европа. Изложението ще бъде
точното място за стартиране на проекти и установяване на успешни бизнес контакти.” – допълват те. С всяка
изминала година то затвърждава своя международен
облик - през 2018 г. беше поле за изява на фирми от 17
държави.
Продуктови акценти през 2019 г.
• Камини и котли на пелети; газови турбини и термопомпи; оборудване за ОВК; решения за нискоенергийни и пасивни къщи; системи за съхранение и
мениджмънт на енергия; биогаз инсталации и соларни
панели; енергия от отпадъци
• Индустриална и домашна автоматизация; Интернет на нещата, интелигентни системи в областта на
транспорта, енергетиката и публичната администрация; безжични мрежови системи и ИКТ за осветление,
мониторинг на трафика и паркинг услуги, електронно
здравеопазване; уеб базирани системи за управление
на данни; интелигентни измервателни уреди; хардуерни и софтуерни продукти; телеметрични системи
за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени
инсталации, внедряване на системи за енергиен мениджмънт и др.
• Почистваща техника и сметоизвозващи автомобили;
уеб базирана информационна система, която позволява пълното компютъризиране на цикъла на събиране на отпадъци; контейнери и "гениални кошчета"
- съдове за отпадъци с контролиран достъп; услуги за
управление на селскостопански, индустриални и бито-

ви отпадъци; оборудване за рециклиране, машини за
добив и обработката на инертни материали и др.
Сред участниците са: Amandus Kahl, Herz, Omnia
Contractors, Kawasaki, Балканика Енерджи, Проксимус
Инженеринг, Belfrie, Куоре Терм, Куатроджи, Макс 4ЕМ,
Атреа България, Green Embedded Systems, Comicon,
Intracom, Innova, Национален клъстер за интелигентни
транспортни и енергийни системи, VAiOS, Geocycle
България, Екосол, Еrema, Братя Пашев, Hitachi Zosen
Inova, Lindner Recyclingtech, М и М Фрут, Прайм Технолоджийс и др.
За първи път се обособяват три тематични зони: Startup, Индустриална зона и Финансиране.
Участието в тях е възможност за фирми и финансови
институции да споделят креативни идеи за подобряване на живота в градовете, да покажат перспективни
ниши за инвестиция и бизнес начинания, както и да
популяризират източници на финансиране, необходими за разрастване и развойна дейност.
“Бъдещето принадлежи на зелените технологии – нека
да ги представим заедно.” – апелират организаторите
от Виа Експо. “Възползвайте се от предимството да бъдете сред първите в своята област, като разширявате
партньорската си мрежа.” – допълват те.
Теми в конференциите: Енергийно ефективни технологии и финансиране; Биоенергия; Интелигентно
административно управление; Кръгова икономика;
Оползотворяване на строителни отпадъци и др.
За повече информация: www.viaexpo.com
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Мебелната индустрия се събира в
България от 26 до 30 март 2019 г.
Изложенията Техномебел и Светът на мебелите ще се проведат в Интер Експо Център
От 26 до 30 март международните изложения Техномебел и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ ще съберат представителите на мебелната индустрия в Интер Експо Център,
София. В рамките на пет дни на водещите в България
изложения за сектора ще бъдат представени машини,
материали, актуалните тенденции в интерниорния
дизайн и обзавеждането.
Специализираното изложение Техномебел представя
последните новости при технологиите за мебелната
индустрия, машини за дървообработване и оборудване, дизайнерски решения и материали за производство на мебели. Събитието е единна платформа за
специалистите от сектора на дървообработващата и
мебелната промишленост. Паралелно провеждащото
се изложение Светът на мебелите ще предостави отново възможност за разширяване на бизнеса и среща
с актуални тенденции при всички видове мебели,
интериорния текстил, вътрешния дизайн, вътрешната
архитектура и обзавеждането.

За изграждането на устойчив бизнес, силни контакти
и проследяване на актуалните световни тенденции
допринасят паралелно провеждащите се в рамките на
двете изложения форуми, демонстрации и фирмени
презентации, които представят най-новото в индустрията. Организаторите от Интер Експо Център и Браншовата камара на дървообработваща и мебелната промишленост подготвят редица интересни инициативи.
Hosted buyers program
За поредна година и на изданието през 2019 г. посетителите на Техномебел и Светът на мебелите ще могат
да се възползват от възможностите на Hosted buyers
program. „С тази програма посещението на изложенията е максимално ефективно, защото освен всичко
друго предлага и предварително планирани срещи с
подбрани компании“, коментираха на последното издание гости от чужбина. Те изтъкват, че Hosted buyers
program разкрива пред българските и чуждестранните
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компании нови възможности, създавайки атмосфера
за изграждане на нови контакти, участие в двустранни
бизнес срещи с перспектива за създаване на партньорства, реализиране на сделки и разширяване на
дейността си на международния пазар.
Представителите на мебелната индустрия изтъкват важното икономическо значение на сектора. През 2017
г. в България браншът обелязва ръст от 7%, а износът
на мебели е над 1.3% от общия износ на страната.
Според официални данни над 20 000 души в България
са заети в сектора, а компаниите са над 3200.

„Техномебел и Светът на мебелите са изложения със
съществено значение за Източна Европа и България“,
коментираха по време на посленото издание участници. Още тогава 90% от тях планираха бъдещо участие, ангажирайки своите щандове. Затова мебелната
индустрия отново се събира в България - от 26 до 30
март в Интер Експо Център, София.
Всичко за изложенията ще откриете на technomebel.
bg.
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Една от най-модерните учебни
лаборатории по роботика
и автоматика в страната
отвори врати в Техническия
университет – София

12/2018

С демонстрация на възможностите на промишлен
робот от направление Индустрия 4.0 и последните
технологии в областта на автоматизацията бе открита модерната учебна лаборатория „Роботика и Автоматика“ в Техническия университет – София. Тя дава

възможност на студентите от катедра „Автоматизация на елекрозадвижванията“ при факултет Автоматика да се обучават да програмират промишлени
роботи, системи за машинно зрение, серво-системи,
индустриални комуникации и други още на студент-
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ската скамейка. Модерната учебна база е изградена
от българската инженерингова компания Ехнатон, в
партньорство с Мицубиши Електрик, по инициатива
на ТУ-София.
„Няма по-хубав ден за един ректор на университет,
тогава, когато бизнесът стъпва на негова терито-

рия“, каза ректорът на ТУ-София чл.-кор. проф. дтн
инж. Георги Михов. „Благодарение на единството
между бизнес и университет постигаме успехите,
които имаме. Нещо повече - постигаме нашия девиз
„Традиция в успеха“. Това дарение ще ни позволи
да обучаваме студентите, колкото се може по-близо
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до изискванията на бизнеса“, подчерта проф. Георги
Михов.
„Нашият факултет се гордее, че обучава млади хора
в приоритетни за страната направления – автоматизация и роботика. С новата лаборатория бизнесът
дойде в образованието, така че изисквайки от нас
обучени кадри, ние да можем да дадем необходимото“, каза от своя страна и деканът на Факултет „Автоматика“ доц. д-р Нина Николова. „Надявам се, че тя
ще се използва и като база за научни изследвания
и ще доведе до нови научни постижения“, допълни
доц. Николова.
Като към колеги се обърна към присъстващите на
церемонията академици, професори, преподаватели
и студенти изпълнителният директор на „Ехнатон“
Симеон Илински, който е възпитаник на същия факултет. „Роботиката и Автоматиката са в основата на
модерната икономика. Именно затова нашата компания подкрепи инициативата на Техническия университет и изградихме тази модерна лаборатория.
В нея нашите бъдещи колеги ще имат възможност
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да усвоят иновациите в индустрията, да свържат
знанието с приложния опит, да добият увереност, че
знаят и могат“, каза инж. Илински.
„За „Мицубиши Електрик“ и "Ехнатон България" това
е много важна инвестиция, защото това е инвестиция в новата генерация инженери“, каза Маркетинг мениджър на Mitsubishi Electric Europe Лукаш
Сендецки. По думите му сме изправени пред новите
предизвикателства на пазара – автоматизация, роботиката и цифровизацията, които са в основата на
Индустрия 4.0 и мисията на компанията е да предоставя тази технология на индустрията и на образованието.
Лабораторията „Роботика и Автоматика“ е едно
от най-модерните учебни съоръжения в страната
и разполага с индустриален робот MELFA, 4 броя
различни като тип и функционалности индустриални
стендове, 3d принтер и софтуер за техническо зрение, приложими в различни отрасли на индустрията.
В лабораторията е оборудвана със 17 бързи компютъра и лицензиран софтуер за програмирането на
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роботите. Стендовете са свързани с работните места
в мрежа, т.е. всеки студент ще може да управлява
всички стендове от своето работно място. В специализираната лаборатория ще могат да се обучават до
17 студенти едновременно.
„Ехнатон България“ и „Мицубиши Eлектрик“ са поели
дългосрочен ангажимент да поддържат роботите
и оборудването, да надграждат и осъвременяват
както самите машини, така и софтуерът, който ги
управлява. Те ще участват и с лектори в обучителната програма, както и с помощ за бъдещите инженери
при разработване на дипломни работи и проекти в
сферата на роботиката.
Подобна лаборатория бе открита и във филиала на
Техническия университет в Пловдив. В нея ще могат
да се обучават студенти от специалностите "Автоматика, информационна и управляваща техника",
"Мехатроника" и "Индустриално инженерство", както
и вече работещи инженери, които искат да повишават квалификацията си, съобщиха от учебното
заведение.

MACHTECH &
INNOTECH EXPO
15 –1 8 А П Р И Л
2019

международно
изложение
за индустриални
машини и
технологии

www.machtech.bg
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Дигитализацията
променя всичко
Успешните производители използват решения за дигитализация на процесите като
основа за иновации и растеж. За да останат конкурентоспособни, компаниите трябва да
трансформират всички фази на своята дейност чрез цифровизация.
Дигитализацията променя ежедневието ни и съществуващите бизнес модели – както тези за продуктово-ориентирано
развитие и производство, така и тези за създаване на добавена стойност през целия жизнен цикъл на продуктите. Това
увеличава натиска върху цикъла за развитие на продукти,
но едновременно с това открива нови възможности за бизнес. Успешните компании се възползват от възможностите,
предлагани от цифровизацията, за да повишат конкурентоспособността си в цифровия свят.

12/2018

Цифрова трансформация – „умни“ продукти, интелигентно производство
Следващото поколение интелигентни продукти са сложни
„системи от системи“, които правят текущите процеси на
развитие неадекватни. Интелигентните фабрики с по-интелигентни, по-бързи и по-евтини роботи, заедно с адитивните
производствени процеси (3D печат) разрушават текущите
представи за фабриките и трансформират производството.
Това изисква нов подход към разработката на продукти –
чрез виртуален компютърен 3D модел, базиран на изискванията към дизайна и производствения подход, т.н. „цифров
двойник“, който предоставя прецизна цифрова информация
на хората и процесите в цялата организация чрез „цифрова нишка“. Този
дигитален двойник дава възможност
на локалните и глобални екипи във
всички дисциплини да получават актуалната информация в точния контекст,
когато им е необходима, за да оценят
продукта без физически прототипи, да
предскажат представянето в реалния
свят и да оптимизират неговите характеристики.
Цифровото предприятие
Дигитализирането засяга всяка индустрия, разрушава настоящите лидери
и създава нови бизнес възможности.
За да преодолеят конкуренцията,
производителите трябва да преосмислят всеки аспект на своя бизнес, да се

превърнат в цифрово предприятие и да се възползват от
новите и разрушителни технологични драйвери във всяка
фаза на тяхната работа, за да намалят времето за развойния
цикъл, да увеличат ефективността на производството и да
създадат нови бизнес възможности.
Това е единственият възможен начин за справяне с постоянно нарастващата сложност на продуктите и производствените процеси.
Основната причина, която проваля усилията на компаниите
да постигнат максимална полза от внедряване на дигитализирани процеси е невъзможността им да разработят и
следват дигитална стратегия, която да обхваща всички звена
и процесите при разработка и производство на техните
продукти.
Цифрови двойници
Успешната трансформация изисква цялостна стратегия за
създаване на всеобхватни и точни цифрови двойници на
продуктите и производствените операции като средство за
управление на сложността на интелигентните продукти и
операциите за интелигентно производство.
Тези цифрови двойници осигуряват подробно вникване във

CAD/CAM/CAE

всички аспекти при вземането на решения за разработване
на продукти и производствени операции, за да се постигне
информираност за ефективността чрез обратна връзка от
Интернет на Нещата (IoT) – „облачна“ среда за събиране на
„големи“ данни, осигуряваща информация за поведението
на продуктите в реалния свят.
Само тогава - чрез свързването на тези цифрови двойници в
последователна цифрова нишка компаниите могат да осъзнаят силата и гъвкавостта, за да ускорят продуктовото развитие да оптимизират производството и да използват прозренията, придобити от операциите на продукти и съоръжения,
за да подобрят бъдещите си резултати.
PLM- oсновата за цифрово предприятие
Платформата за управление на жизнения цикъл (PLM –
product lifecycle management) е софтуерната основа на цифровото предприятие. Тя е дигитален гръбнак за управление
на жизнения цикъл на продуктите, подкрепяща:
• централизираното съхранение и управление на продуктовите данни
• ролите и правата на достъп
• екипното сътрудничеството
• данните за опции и варианти на продукта
• фирмените класификатори
• работните графици
• инженерните процеси и изменения
• версиите и ревизиите на чертежите
• спецификациите на материалите и технологичните процеси.
През дигиталната магистрала на PLM работят синхронизирано и обменят напълно автоматично данни всички софтуерни
приложения в предприятието, като
• механичен дизайн
• автоматизация на дизайна на електрониката
• разработка на „вграден“ софтуер
• симулация и тест
• планиране на производството
• автоматизация на производството
• управление на производствените операции
• анализ
Чрез тези приложения нашите клиенти могат да създават
прецизни цифрови близнаци за продуктите през всички
фази на жизнения цикъл – при разработката, техническата
подготовка, производството и представянето в реалния свят.
Всички характеристики и етапни форми на тези цифрови
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двойници са интегрирани чрез цифрова нишка между
участниците във веригата за създаване на стойност, за да
образуват комуникационна система със затворен контур,
гарантираща сетивност и реакция през целия жизнен цикъл
на продукта.
Това дава възможност на нашите клиенти да дигитализират
цялата екосистема от продукти и решения, за да реализират
огромните предимства на цифровизацията, включително
драстично по-кратко време за пускане на пазара, много поголяма гъвкавост на производството и значително намалени
разходи.
Компоненти на дигитализацията
1. Дигитална инфраструктура за комуникация и сътрудничество
2. Един единствен източник на винаги актуални продуктови
данни
3. Дигитални „Мастер“ модели с етапно развитие до производството
4. Дигитални симулационни модели за оптимизация на
продукти
5. Дигитални симулационни модели за оптимизация на технологични процеси
6. Дигитални симулационни модели за програмиране на CNC
машини/роботи/метрология
7. Напълно интегриран и автоматизиран електронен работен
поток (workflow) без транслиране на данни по цялата
верига за създаване на стойност - от проектирането до
машините в цеха (CAD/CAM/CAE)
8. Воля на управляващия мениджмънт
9. Последователна политика за дигитализация
10. Капацитет за дигитализация – мотивация и хора с дигитални умения
Стъпки при дигитализация
1. Одит на състоянието на инженерния процес и управлението на продуктовите данни в компанията, анализ на
ефективността на процесите и изолиране на всички взаимодействия, които не носят стойност
2. Оценка на наличието или липсата на вече съществуващи
компоненти, необходими за дигитализация (вижте предходния параграф)
3. Изготвяне ниско рискова поетапна стратегия за дигитализация, приоритизиране с оглед състоянието на процесите
и отсъствието/наличието на компоненти, необходими за
дигитализация
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4. Изграждане на дигитална комуникационна инфраструктура (Оптична LAN)
5. Изграждане на център за сървърно съхранение и управление на продуктови данни
6. Комплектация, дигитализация и централизация на ключовите информационни активи за продуктите на компанията в центъра за сървърно съхранение и управление на
продуктовите данни (вкл. чрез сканиране на чертежи на
основни изделия)
7. Избор на напълно интегрирано CAD/CAM/CAE/PDM решение за проектиране, техническа подготовка, производство
и управление на инженерния процес/ продуктовите данни
през жизнения цикъл.
8. Реално внедряване на напълно интегрирано CAD/CAM/

CAE/PDM решение за проектиране, техническа подготовка, производство и управление на инженерния процес/
продуктовите данни през жизнения цикъл, вкл. обучение
на ключови потребители в компанията.
9. Интеграция на екипите по цялата дължина на веригата
„маркетинг – проектиране – техническа подготовка – производство“ чрез проектиране и въвеждане на електронен
работен поток (Workflow) за всички отделни процеси в
компанията.
10. Съпровождане от експерти на консултанта в реални условия чрез изпълнение на съвместни развойни проекти.
СпейсКАД ООД, 02 90 33 999, www.spacecad.bg, spacecad@
david.bg
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СпейсКАД ООД - Top CAD/CAM/CAE партньор на SIEMENS PLM
Software за Централна и Източна Европа Ви пожелава
щастлива Нова 2019 година!

www.spacecad.bg

време

е да погледна напред.

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

02 9765 100

www.unicreditleasing.bg

За важните решения.

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

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

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

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

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

TOTALTRAX СИСТЕМИ

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

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

www.atlas-technik.com
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2018
Международно
изложение
за металообработка
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ГЮРИНГ България ЕООД
1164 СОФИЯ, ул. Цанко Церковски 58
тел.: 02/ 963 00| 13, факс: 02/ 963 56 36
e-mail: m.marinova@guehring-bg.net,
info@guehring-bg.net
ГЮРИНГ България ЕООД
5300 ГАБРОВО, ул. Райчо Каролев 1, офис: 312
тел.: 066/ 80 07 01, факс: 066/ 87 44 60
e-mail: info@guehring-bg.net
www.guehring-bg.net
www.guehring.de
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SpyroTec
Зенкери

90° спирален зенкер с изпъкнали режещи ръбове
Новоразработената геометрия на рязане на SpyroTec значително намалява аксиалните и радиалните сили на рязане при зенковане. Също така
намират лесно и удобно приложение при зенковане с ръчни бормашини.
Поради променливата стъпка на спиралните режещи ръбове се осигурява допълнителна стабилност на процеса зенковане без вибрации.
Резултатът е една прецизна и гладко обработена фаска.

Специално разработеното TiAIN покритие осигурява по-висока износоустойчивост и висока температурна твърдост, което гарантира по-дълъг експлоатационен живот при приложение в почти всички материали.

25

ТЕХНОЛОГИИ

26

Гъвкави изпълнения за универсално приложение
SpyroTec зенкера от Гюринг е наличен на склад във всички важни изпълнения. Пълната програма включва:
изпълнение с гладка цилиндрична опашка, цилиндрична опашка с 3-площадки за три челюстни патронници, и
свръх дълго изпълнение за преодоляване на разстояния и препятствия при зенковане на фаски. Също така се
предлагат и комплекти, съдържащи най-популярните размери в изпълненията: гладка цилиндрична опашка и
цилиндрична опашка с 3-площадки.

Общ преглед на предимствата
•
•
•
•

универсално приложение в почти всички материали
прецизно и гладко зенковане
намаляване с 60% на подавателните сили
намалена с 50% на радиалните сили
Зенковане със стандартен
зенкер

Feed force in N

Radial force in N

2000

180

Зенковане с
SpyroTec зенкер

25 %

140

1500

100

20 %

1000

60 %

120

50 %

160

80
60

500

40
20

0

2,25
Standard
countersink

4,25

6,25

unequal
spacing
competitor
countersink

8,25
SpyroTec

10,25

Countersink depth
in mm

СИЛАТА НА ПОДАВАНЕ НАМАЛЕНА С 60%
В СРАВНЕНИЕ СЪС СТАНДАРТНИЯ ЗЕНКЕР
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Convex cutting edges
Три различни изпъкнали режещи
ръба в комбинация с три
променливи ъгъла на спиралата
позволяват, изключително спокоен
и без вибрации процес на рязане,
без никакви дефекти и следи по
обработената повърхнина.

12,25

0
Standard
countersink

unequal
spacing
competitor
countersink

SpyroTec

РАДИАЛНА СИЛА НАМАЛЕНА С 50%
В СРАВНЕНИЕ СЪС СТАНДАРТНИЯ ЗЕНКЕР

Материал на режещите инструменти
5% кобалтово легираната
бързорезна стомана осигурява
гарантирана твърдост при висока
температура и устойчивост на
температурно отвръщане, това
придава дълъг експлоатационен
живот на инструмента. Материала,
от който са изработени режещите
инструменти позволява
приложението в почти всички
обработваеми материали.

TiAlN покритие
Титан-алуминиевото покритие
се отличава с високата си
твърдост и добра термо устойчивост.

ТЕХНОЛОГИИ

ГЮРИНГ КАТО КОМПЛЕКСЕН ДОСТАВЧИК
БЪРЗО РАЗРАСТВАЩА СЕ СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТИ
ЗА СТРУГАРСКИ ОПЕРАЦИИ
Гюринг е специалист в производството на ротационни
металорежещи инструменти в продължение на много години,
след като е бил пионер на спиралното свредло от 1898 г.,
като постепенно разширява и включва инструменти за
фрезоване, райбероване и резбонарязване. От пускането на
своите първи стругови инструменти на AMB 2016,
производителят усеща все повече своята репутация като
цялостен доставчик, отколкото преди.
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Със системи 104 и 106 за изработване на канали, аксиално и радиално прорязване на канали, резбонарязване и щосване на надлъжни канали в отвори, Гюринг покрива обработки на вътрешни диаметри от 0.7 мм до 6 мм. Това дава възможност да се обработват детайли при едно захващане, в нормално и обратно положение на главата. Просто завъртате на
режещата пластина нагоре, за да я настроите на централна височина. Друго предимство е променливото положение на
охлаждането към режещите ръбове както при радиална така и при аксиална обработка. В изпробваната система 106 е
налична по-голяма селекция от инструменти за изработване на канали. Те са предвидени за обработка на вътрешните
шестоъгълници на гаечния ключ с размери от 4 до 10.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОДУКТОВАТА ГАМА
Само две години след пускането на продуктовата гама, Гюринг разшири своята серия от инструменти за изработване на
канали, като въведе не само повече размери, но и две напълно нови системи. Още от EMO 2017, 104 и 106 системи бяха
придружени от инструментодържачи за стругови автомати, както и модулни държачи. Гамата на разстъргващите щанги
също се разшири по отношение на диаметър, радиус и дължина.

108

ТЪНЪК С ГОЛЯМА СТАБИЛНОСТ

Новата система 108 е логичното развитие на гамата от мини разстъргващи
щанги. С диаметър на опашката 8 мм и минимален диаметър на обработка 7
мм, системата 108 е идеалното допълнение към съществуващото портфолио
на инструментите. Диаметърът на опашката от 8 мм осигурява максимална
стабилност и следователно висока безопасност при обработката. Основната
гама включва над 700 различни артикула за разстъргване и профилиране до
tmax 2,5 мм, изработване на вътрешни канали до tmax 3 мм, както и обратно
разстъргване. Стартирането на програмата обхваща предлагането на
инструментодържачи във всички стандартни размери и изпълнения. Гюринг
вече планира да направи множество допълнения в съответствие с
изискванията на потребителите.

110

И ОЩЕ ПОВЕЧЕ СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ

Системата 110 също така открива нови и интересни възможности. С диаметър на
опашката от 10 мм този специален инструмент осигурява максимална стабилност. Гюринг
има заготовки на склад с дължина до 112 мм, за да осигури възможно най-доброто
решение за сложни приложения. С удоволствие бихме разработили и още по - дълги
инструменти за вашите нужди.
В допълнение на това, стандартната програма включва повечето стандартни
инструментодържачи с кръгли опашки. Гюринг специализира в специфични за индустрията
решения за инструменти и технологични процеси. Производителят на инструменти също
така може да проектира и разработва по изискване на клиента специални инструменти за
струговане на специфични канали. Както цялостното наше стандартно портфолио, ние се
прицелваме изключително много и върху клиентския фокус за адаптирани системи. Това e
базирано по-специално на същественото познание на Гюринг по отношение на
инструмента и богатия опит в техническото консултиране.
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ВЪТРЕШНО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ГАМА НА ГЮРИНГ
Бързото развитие в струговането, наред с други процеси, е възможно благодарение на огромната дълбочина на
производство на Гюринг, което се вижда ясно и в новата продуктова линия за инструменти за струговане.
Твърдосплавни инструменти, произведени в предприятието, специално разработени машини и покрития от
нашата собствена производствена база са типични за продуктите на Гюринг. Това вече не се отнася единствено
за ротационните инструменти, тъй като сега се прилага и за стационарни инструменти.

ТЕХНОЛОГИИ

ВИСОКОСКОРОСТНО

РЕЗБОФРЕЗОВАНЕ
SС ЛИНИЯ РЕЗБОНАРЕЗНИ ФРЕЗИ
По отношение на сигурността и качеството при обработката на резбата, фрезоването все още е най - често срещаната операция за нарязване на резби. Новоконструираната линия - SC резбонарезни фрези се състои от микро резбофрези
и резбофрези с 45° фаска, всяка с до осем режещи ръба, което ги прави още
по-производителни.
Микро резбонарезната фреза SC-MTM3 SP, например - значително удължава
експлоатационния живот, дори при малки диаметри и материали с якост до 1300
N/mm². Инструментът SC - TMC SP, който е с фаска се характеризира с комбинацията от конусен зенкер и резбонарезна фреза. Клиентите ще бъдат впечатлени от
този гладко движещ се инструмент с намалени странични въздействия. Благодарение на допълнителните си режещи ръбове, двете резбонарезните фрези работят
значително по-бързо и имат по-удължен експлоатационен живот. Комбинацията от
новоразработената твърда сплав и перфектно покритие, както и новата геометрия
на инструмента означава, че резбите могат да бъдат още по-прецизно изработени отговарящи на изискванията за точност при контрол с калибър, за да бъдат по-дълго експлоатирани. Необходимостта от радиусна компенсация за корекция на размера при работа с SC-инструменти, настъпва значение по-късно.
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SC-MTM3 SP: Микро резбонарезни фрези
По-голям брой режещи ръбове
С до осем режещи ръба, инструментът SC-MTM3 SP може да фрезоват резба значително по-бързо.
Времето за механична обработка е намалено с до 50%, както и това за микро-обработването.
Геометрия за ляво рязане
Новата геометрия за ляво рязане увеличава „живота на инструмента“ с до 100%, особено при
технология на попътно фрезоване.
Повишена износоустойчивост
Комбинацията от нова твърда сплав, подходящото покритие - TiCN и нова геометрия на
инструментите означава, че резбите могат да бъдат прецизно изработвани за по-дълго време.
Корекцията на радиуса не е толкова необходима, а това в последствие е от голямо значение.

SC-LINE
SC-TMC SP: Резбонарезна фреза в комбинация с 45 ° фаска
Повишена износоустойчивост
Новата геометрия позволява максимална стабилност на инструмента по време на машинната
обработка.
По този начин се увеличава сигурноста при обработка и се удължава експлоатационният живот до
100% при операции с попътно фрезоване.
Инструментът Гюринг с лява геометрия на рязане може да постигне особено по-дълъг
експлоатационен живот, най-вече при попътно фрезоване. Навлизането в материала става със
стабилен натиск на режещите ръбове.
По-голям брой режещи ръбове
С до осем режещи ръба и оптимизирана геометрия, SC-TMC SP може да намали почти наполовина
времето за механична обработка.
Повишена износоустойчевост
Комбинацията от нова твърда сплав и AlCrN покритие, както и нова геометрия на инструментите
означава, че могат да бъдат прецизно изработени и да се експлоатират по-дълго. Корекцията на
радиуса не е необходима, това е от голямо значение по-късно.
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Общ преглед на SC линията:
•
•
•
•
•

високи експлоатационни качества при резбофрезоване.
материали с якост до 1300 N / mm²
намалено време за механична обработка с до 50%
удължен експлоатационен живот с до 100%
надеждна механична обработка и още по-голяма сигурност по време на процеса на обработка
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Силни
в алуминий
RT 100 ТВЪРДОСПЛАВНО СВРЕДЛО
Отстраняването на стружките, както и стружко-образуването, е от
решаващо значение за обработката на цветни метали. RT 100 Al постига
оптимално образуване на стружки чрез своите режещи ръбове в цялата
гама от меки, жилави цветни сплави, до отлятия чуплив алуминий или
месингови сплави. Стружките са оптимално отвеждани.
RT 100 Al се характеризира с „отворена“ геометрия при върха, с висока гладкост на предна и задна повърхнинина както и на подточването при върха на
свредлото. Микрообработените режещи ръбове и ъгли допълват оптималната геометрията на режещата част и осигуряват отлични характеристики на
рязане. Ниските температури на обработка предотвратяват образуването на
наслойка върху ръбове при обработката на цветни метали.
Това се дължи главно на острите, микрообработени режещи ръбове, които
осигуряват перфектното рязане, дори при обработката на топлинно обработените AlSi сплави. Геометрията и вдлъбнатата форма на режещия ръб
гарантират оптимално образуване на стружки. Профилът на шлифования
канал на твърдосплавното свредло RT 100 Al намалява триенето и осигурява
надеждното отвеждане на стружките. Дори адхезията не създава проблеми.
Конструирането на инструмента се основава на специфичните изисквания
при обработка на алуминий. По този начин вида на твърдата сплав е специално подбран за обработка на цветни метали. Това е възможно само защото
Гюринг произвежда свой собствен твърдосплавен материал. Инструментите
са гладко шлифовани и се доставят с опашка, тип НА съгласно DIN 6535.
Специални размери, стъпални инструменти и MMS инструменти се предлагат
при специално запитване. Дълбочини на пробиване до 5xD се предлагат
като стандартен размер.
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Gühring трохоидално фрезоване (GTC)
Високоскоростно грубо фрезоване при максимална
дълбочина на рязане
Трохоидалната фреза се завръща. Тази стратегия на фрезоване включва инструмента, описващ
елипсовидно движение, по време на което кръговите траектории се припокриват. Операцията на
фрезоване не е напълно нова. Но само въз основа на ефективността на съвременните обработващи
центри, коригиране на геометрията , както и на увеличената износоустойчивост на инструментите,
GTC се явява като допълнителна усъвършенствана разработка, в механичната обработка и често се
използва, когато са необходими много високи скорости за отстраняване на материала.
GTC (Gühring Trochoidal Cutting) технологичен процес на фрезоване с кръгово движение, предотвратява
ударното натоварване на инструмента както при конвенционалното фрезоване. Контролирането на траекторията на рязане, с ниска радиална дълбочина позволява навлизането и изваждането на инструмента от
обработвания материал да става сравнително плавно. Трохоидалното грубо обработване е идеално за обработване на дълбоки канали и джобове, тъй като фрезата упражнява равномерен натиск по цялата дълбочина на контура с цялата дължина на режещия ръб. Ниските мощности на рязане и равномерното им разпределение по цялата дължина на режещия ръб позволяват високи скорости на обработка и дълъг експлоатационен живот.

Gühring предлага сега една специална гама от GTC инструменти, специално
предназначени за тази стратегия по фрезоване:
RF 100 Speed – два нови дизайна
// RF 100 Speed P с ефективен ъгъл на рязане 3 ° за стомана, високоякостна стомана и чугун
// RF 100 Speed M с ефективен ъгъл на рязане 9 ° за меки еластични материали и неръждаема
стомана, както и специални сплави, титан и никел
RF 100 iMill
// за обработка на по-меки и по-еластични материали
RF 100 Ti
// за високопроизводителна обработка на специални материали с висока якост, които са трудни
за нарязване, като титанови или никелови сплави
RF 100 Raptor
// за обработка на стоманени, титанови и неръждаеми материали

БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА ПОЛЗИТЕ
// висококачествено грубо обработване, дори при голяма дълбочина на рязане
// плавен ход на обработка с високи скорости за отстраняване на материала
// GTC фрезоване на огромно разнообразие от видове стомани и ковано желязо,
както и на специални сплави
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА GTC (ГЮРИНГ ТРОХОЙДАЛНО РАЗАНЕ)
// допълнителна скорост за премахване на материала с максимална сигурност на
обработка
// голяма дълбочина на механична обработка и използване на цялата дължина на
режещия ръб
// геометрията и покритието са приспособени към максималните параметри за
механична обработка
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ESIS® ИНТЕРФЕЙС
КУПУВАНЕТО И ДОСТАВЯНЕТО
ГО ПРАВИ ЛЕСНО
Представете си онлайн магазин, който не само Ви спестява време и усилия, но и може да прехвърля
всички подробности за поръчките между магазина на доставчика и вашата ERP система - без да е
необходимо два пъти да въвеждате данните. Благодарение на интерфейса ESIS® Comfort, онлайн
магазинът на Gühring може да направи точно това.
Системните прекъсвания, които възникват при обработката на поръчки, струват време, усилия и пари.
Ето защо Gühring е внедрил интерфейса за данни ESIS® (Easy Supplier Integration Services), за да
прехвърли подробности за поръчките между клиенти и доставчици - без прекъсвания на системата.
Чрез интегрирането на този интерфейс Gühring гарантира,
че данните могат да се обменят лесно между
вашата ERP система и онлайн магазина на Gühring.
За да започнете, ще трябва само веднъж
да инсталирате интерфейса във вашата
ERP система. Можете да направите това
сами или да използвате инсталационната
услуга, предоставена от Gühring. Свързването
с интерфейса, ви дава възможност за купуване
без системни грешки, което ви спестява два пъти въвеждане на данните.
интегрирането на този интерфейс направи новия онлайн
магазин на Gühring още по-удобен. Регистрирайте се
сега и се насладете на повече ползи!

разрешение за индивидуално управление
максимална сигурност на акаунта
покупка съгласно техническите изисквания на клиента
общи кошници за пазаруване
изтегляне на технически данни за инструментите
изтегляне на CAD чертежи
информация за наличността на инструментите
интелигентна функция за търсене, благодарение на
разширените критерии за търсене
пускане на поръчките, използвайки номера на артикула
подробна документация за поръчките и история на
поръчките
списък за пазаруване за бъдещи покупки
OCI интерфейс, интерфейс ESIS® Comfort

ESIS® is an initiative by SEW-EURODRIVE, SICK and Festo.
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По-бързо от бързо –
фрезови инструменти
за високо ефективно
отнемане на метериал
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Методът за грубо фрезоване със значително увеличено подаване на зъб – познат като фрезоване с високо
падаване (FF) или (HFM) – намери своето индустриално
приложение през 1990-те. Производството на щанци
и пресформи беше първото, което адаптира (HFM) в
своята практика, следвайки изискваията на своите клиенти за намаляването на времето за тяхното производство. HFM методът отговори на тези нужди, доставяйки
ефективни инструменти за ускоряване на производителността. Този метод е базиран основно на два принципа: геометрията на фрезовата глава и възможността
за високо скоростно подаване на инструмента.
Типична характеристика на такъв инструмент е малки-

ят ъгъл на рязане, нормално 9-17 градуса. Това води до
три важни резултата.
Първият е възможността за значително увеличаване
стойността на подаването на зъб благодарение на
ефекта на тънката стружка. Например при фрезоването
на ниско легирана стомана, подаване от 0.2 мм на зъб
е близко до максималното, докато при фрезоването с
високи подавания 2 мм/зъб е нормално.
Вторият е малка дълбочина на рязане (DOC), което се
постига с геометрията на инструмента. Фрезоването
с намалена дълбочина намалява силите на рязане и
необходимата мощност.
И третият се отнася до намаляването на радиалния
компонент от силите на рязане, комбиниран с увеличаването на аксиалния компонент, който действа срещу
оста на шпиндела, т.е. в посоката, в която инструмента
е най-стабилен. Това подобрява стабилността на обработката.
Увеличаване подаването на зъб означава по-високо
подаване на масата, отколкото се използва обикновено. В горния пример за фрезоване с високо подаване
на ниско въглеродна стомана може да стигне 70009000 мм/мин – също по-високо от конвенционалните
стойности.
Виждайки нуждите на пазара производителите на
машини разработиха различни машини, предназначени специално за фрезоване с високо подаване. Тези
машини с относително ниска консумация на мощност
имат „тройно по-високи” характеристики: голям въртящ момент; високо устойчивост на осово натоварване
и висока скорост на подаване. Машините се отличават
със съвременен компютърен цифров контрол (CNC) –
хард - и софт. Представената технология HFM съществено промени концепцията на грубото фрезоване.
Вместо интензивно отделяне на материал при голяма
дълбочина и широчина на рязане чрез използване на
мощни машини, методът предлага екстремно произво-
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дително фрезоване при плитки дълбочини на рязане
на машини с малка мощност, съоръжени с бързо работещи инструменти.
Методът за фрезоване с високо подаване претърпя
интересни промени. Обикновено смятан като един
ефикасен начин за грубо фрезоване на вдлъбнатини
и джобове, което е типично за щанци и пресформи,
HFM скоро стана предимство и в челното фрезоване
с високо подаване-(“fast feed facing” или “triple F”).
Диапазона на диаметрите на фрезовите глави беше
увеличен и групата от материали, подходящи за
обработка по метода HFM – разширена. Този метод
проникна в много индустрии. Той стана повече от една
ефективна техника за приложение в производството на
щанци и пресформи и навлезе и в останалите методи
за обработка. Стоманата и чугунът можe би са познати
като главни консуматори на този метод, но и неръждаема стомана, титанови и даже термо устойчиви супер
сплави могат успешно да се обработват по този начин.
Това амбицира производителите на инструменти да
проектират фрезови инструменти за бързо фрезоване
с различни форми. Сменяеми или монолитни те могат
да имат различна конфигурация и режещи геометрии
за съответния материал.
Линията на ИСКАР за бързо фрезоване илюстрира
това разнообразие с почти дузина групи. В последните
години компанията представи групи от сменяеми инструменти с едностранни пластини за бързо фрезовене
и продължи да ги разширява, давайки допълнителни
възможности за клиентите. В един случай инструментите носят икономични двустранни пластини; в друг
– съвременна геометрия, улесняваща възможността за
вкопаване при интерполация. За приложения, изис-
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кващи малки размери, компанията създаде монолитни
фрези и сменяеми фрезови глави за групата “MultiMaster”. Ефикасното използване на новите инструменти
наложи нови изисквания пред компанията – предлагане на оригинални решения като специални пластини,
които да се монтират на държачи с общо предназнечение и др.
В последната рекламна кампания “LOGIQ”, ИСКАР представи четири нови групи и адаптира няколко съществуващи.
Първата забележима черта на новите групи е чувствителното намаление на размерите на държачите със
сменяеми пластини, например палцовите фрези FFT302 “NAN3FEED” -8-10 мм.- класически размер за монолитните. (Fig.1) Характерно е оригиналният метод на
закрепване на миниатюрните пластинки.
Друг пример е “TANG4FEED”, едно семейство, носещо
тангенциално закрепващи се пластини. Специално
конструирани главно за груба обработка.(Fig. 2).Тангенциалното закрепване, заедно с леглото тип лястовича
опашка, осигуряват много голяма устойчивост при фрезоването. TANG4FEED пластините са с 4 режещи ръба.
Разнообразието от инструменти неизбежно поставя
въпроса: „Как да изберем най-подходящ инструмент”?
В допълнение на съветника на ИСКАР ITA (Iscar Tool
Advisor), компанята разработи ръководство за бърз
подбор – компас на потребителите за най-ефективно
решение. ITA (Iscar Tool Advisor) ITA (Iscar Tool Advisor).
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JUNGHEINRICH EJE
1-ва и 2-ра серия – ръчно-водими
транспалетни електро-нископовдигачи
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Повдигачите EJE 1-ва серия са особено икономични. Силата им
е при обработката на товари в и от камиони както и при транспортирането на палета на кратки разстояния. Благодарение
на компактните си размери тези машини могат да се движат в
изключително тесни пространства.
EJE 2-ра серия са отлични при големи товарообороти. Патентованата функция „Рампов комфорт“ позволява изравняване
на нивото на вилиците до 15%, което води до безпроблемното
движение по рампи.
Благодарение на променливо - токовата технология машините
достигат високи скорости при бързо ускорение, което повишава и оптимизира товарооборота.
Мощните батерии до 375 Аh в комбинация с превъзходната
енергийна рекуперираща (енерговъзвращаема и енергоспестяваща) система, позволяват на повдигачите EJE на
Jungheinrich да работят в многосменен режим, а опционалната
възможност за странична смяна на батерията им позволява и
непрекъсната 24-часова работа.

Управляващата глава с възможност за управление от двете
страни и специалния шалтер и програма за пълзящо движение
улесняват манипулациите и ранжирането на труднодостъпни и
тесни пространства.
Благодарение на опционалното silentDRIVE изпълнение, EJE
повдигачите на Jungheinrich са подходящи и за работа в шумочуствителна среда.
ProTrackLink e патентована система за окачване на колелата,
която придава на машините по-висока стабилност, а системата
за активна безопасност при повдигане и сваляне на товара
допълва предимствата на ръчно-водимите транспалетни електро-нископовдигачи на Jungheinrich EJE 1-ва и 2-ра серия.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов –
търговски и маркетингов директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и Косово.

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

5 – 8 февруари 2019
ДВА ПАНАИРА НА ПУЛСА НА БРАНША
МАШИНОСТРОЕНЕ, ИНДУСТРИЯ НА ПОДДОСТАВКИТЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАЙПЦИГ
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ЕЛПРОМ ТРОЯН или как един
завод се превърна в легенда
Вече 75 години Елпром Троян е визионер и Световен лидер в електротехническата
промишленост и машиностроенето, с визия за следващите 100 години.
Началото – Индустрия 2.0
ТРОЯН е един от първите градове в страната, който започва
да използва електроенергия. В края на 1926 г. с подкрепата
на кооперация „Троянска Популярна банка”, градското читалище „Наука” и електроснабдителната кооперация „Слънце”
група будни троянци основават Воден синдикат „Троян”.
След тригодишна дейност и инвестиция от няколко милиона
лева, голямата част от които взема на кредит, синдикатът е
изпълнил мисията си – на 11 декември 1929 г. новопостроената електроцентрала започва работа и осветява Троян.
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ПРЕЗ 1943 г. в малката електроремонтна работилница
на Марин Стаевски се изработва силов трансформатор.
Ентусиастите разполагат само с настолна бормашина и
ножица за рязане на ламарина. Не по-добро е положението
с материалите. Не достига силициева ламарина. Проводниците на намотките са получени от стотици парчета. Въпреки
това трансформаторът е правилно изчислен и изработен и
действа задоволително пет години. Това поражда идеята за
създаване на електропромишленост в Троян.
СЛЕД ВОЙНАТА, през м. септември 1945 г., отново по инициатива на Марин Стаевски, се основава електротехническа
кооперация „Елкооп”, съоснователи са Цочо Цоневски,
Цонко Якимов и Павел Йовевски. През 1946 г. Дирекцията за електрификацията на Северна България поръчва
първата партида – 10 трансформатора с мощност 30 kw от
6000V/380V/220V, като снабдява кооперацията с необходимите материали.
ТАКА, благодарение на водния синдикат „Троян“ и на коо-

перация „Елкооп“, Троян е електрифициран, което е предпоставката за индустриализацията на града, т. е. за масово
индустриално производство (Индустрия 2.0). Което е едно
ново начало и променя облика на Троян завинаги, неслучайно започнахме, че градът е един от първите в страната,
започнали да използват електроенергия.
ПРЕЗ 1949 г. електротехническата кооперация става държавно предприятие от системата на електропромишлеността –
учредява се фабрика „Елпром” (Троян), чийто пръв директор
е Марин Стаевски. Наскоро след това електромоторната
фабрика се настанява в нова сграда. През 1952 г. преустано-
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вява производството на трансформатори и се специализира
като предприятие за производство на колекторни и микроелектромотори, асинхронни електромотори с малка мощност
до 2 kw и на специални електромашини, комбинирани с тези
двигатели.
ПАК ПО ТОВА време двама от основателите – Цочо Цоневски
и Цонко Якимов, са изпратени на специализация в Унгария.
След тяхното завръщане се появява идеята за формиране
на група от технолози. Така през 1951 г. се създава първата
технологична група под ръководството на Йонко Хаджийски.
Изготвят се първите технологични карти, матрици, инструменти и приспособления. Въпреки ниската квалификация
на работниците и наличието само на един инженер, групата
на първите технолози постига добри резултати. Получен е
на място необходимият за отливките силумин, проектира се
и се изработва специална тиглова пещ. Производството на
бормашини налага усвояването на нови методи на леене.
В предприятието се внедряват четирипозиционни последователни щанци за статорните и роторните пластинки на
колекторните електромотори.
УСПЕХИТЕ на младия завод донасят нови отговорни задачи.
През 1956 г. на предприятието се възлага за първи път държавна поръчка – за износ на електродвигатели в Чехословакия, която е изпълнена успешно и без рекламации. Голям
принос в тази първа международна проява имат главният
инженер Дочо Велчевски, главният конструктор инж. Димитър Личков и главният технолог инж. Стамен Иванов. След
изпълнението на унгарската поръчка в завода се създава
протипна база, осигуряваща условия за усвояване на нови
изделия, развива се електролаборатория под ръководството
на инж. Иван Цанков.
ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ отдел периодът след 1956 г. се характеризира с внедряването на поточната организация на производството. Налага се разработването на проект за първото
разширение на завода. През 1959 г. технологичният отдел
под ръководството на младия инженер Димитър Добрев
наброява вече 50 души и се налага като авторитетно и важно
звено за организиране на производството. Разработват се
поточни линии за обработване на тела, на щитове, на валове.
От механичния цех принципът на поточността се пренася
в целия завод. В пресовачния цех се образуват вериги, в
бобинажното отделение трудът се реорганизира, монтажът
се подготвя за конвейерна работа, боядисването на готовата
продукция се извършва на подвесен конвейер, съчетан с
тунелна сушилня с инфрачервени лъчи.
ЗАСЛУЖАВА да се отбележат и други важни технически решения с участието на металурга инж. Цочо Цвятков, които са
създадени по това време: пресите за полупостоянни форми
за леене на чугунени детайли и автоматична линия за обработка на кожуси. По-късно са внедрени агрегати за ролкова
електрозаварка на листи динамоламарина и преработката и
на рола и конвейери за импрегнация на статори. Построена
е електродъгова пещ за претопяване на чугунени отпадъци.
ПРЕЗ 1961 г. от технологичният отдел се оформя самостоятелен инструментален отдел с ръководител Пейо Радков.
Същата година се създава и металургичен отдел под ръководството на инж. Цочо Цветков. Този отдел решава важни
въпроси за производството. Внедрено е заливането на
роторите на машини под налягане в дву- и четиригнездови
пресформи. Построена е и е внедрена електродъгова пещ
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за добиване на чугун от отпадъци, с което се реализират
значителни икономии. Разработен е и частично внедрен
оригинален метод за леене в пресовани под високо налягане
пясъчно-глинести форми; във връзка с този метод по-късно
се разработва и автоматична въздушно-лостова 200-тонна
преса.
ПРЕЗ 1962 г. се организира отдел за нестандартни съоръжения, който разработва редица специфични за производството на завода машини и транспортни средства. През 1963
г. влизат в действие първите агрегатни машини за лагерен
щит, автоматичните преси „Шулер” в пресовия цех и пневматичната серия за безкасово формене в леярния цех. Същата
година в завода се произвежда национална конференция
по леярство, на която се демонстрира пресово безкасово
формене с преса заводско производство, дело на инж. Цочо
Цветков и конструктора Мичо Радевски. На конференцията
инж. Цветков изнася доклад за този иновативен метод.
В ПЕРИОДА 1960-1965 г. настъпва нов етап в развитието на
„Елпром” (Троян), като заводът увеличава своята производствена програма два и половина пъти. Задачата е да се премине на световно равнище както по качество на изработката,
така и по производителност на труда. Под непосредственото
ръководство на инж. Димитър Добрев започва проектирането и реализирането на нов монтажен корпус. Производството се поставя на най-модерна основа. С помощта
на отдела за агрегатни и специални машини при Завода за
металорежещи машини (София) с ръководител инж. Ярослав
Генов се внедряват агрегатни машини за обработване на
лагерни щитове. Разработена е автоматична линия за валове.
Под ръководството на инж. Веселин Грозданов се изгражда
първата в машиностроенето на България автоматична линия
за обработване на тела на електромотори. Доставят се и се
внедряват автоматични преси за статорни и роторни пластини, а през 1965 г. се преминава на работа с ламарина на руло,
което повишава производителността. Внедряват се и редица
приспособления, увеличаващи производителността на механичната обработка и повишаване на нейното качество.
ПРЕЗ 1968 г. в „ Елпром” (Троян) е създаден отдел НОТ (Научна организация на труда) с ръководител Дочо Шейтанов.
В него работят още Иванка Митева, Стефан Попов, Гергина
Дацова и Цочо Цоневски. Една година по-късно отделът има
нов ръководител – Марин Ковачев. През 1970 г. от този отдел
се оформят два нови: „Организация и системи на управление” (АСУ) и „Комплексна автоматизация за производство и
управление (АПУ). От 1970 г. за началник е назначен Димитър Генешки. Отделът си сътрудничи с „Грюн Хайн” – елек-
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тромоторен завод в тогавашната Германската демократична
република (ГДР). През 1977 г. е сключен договор между НПО
„ Автоматизация” и ДСО „ Елпром” за разработка и внедряване задачите на АСУ на базата на закупения от френска фирма
лиценз на метода „Пропие”.
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Индустрия 3.0 - ерата на автоматизацията и дигитализацията
ТРЕТОТО РАЗШИРЕНИЕ влиза в действие през 1966-67 г. В
новите халета се настаняват механичен, пресов, бобинажен,
монтажен, бояджийски и опаковъчен цех. Основният корпус на
старото производствено помещение е предоставено за производство на инструменти и нестандартно оборудване. Основа
на това производство стават четирипозиционните сегментни
щанци. Усвояват се производства с голям асортимент, моделна
екипировка и разнообразие от нестандартно оборудване не
само за завода, а и за други сродни предприятия в страната.
ПРЕЗ 1981 г. в АСУ е поставена многопултова система за подготовка на данни за магнитни ленти МСПДМЛ/Е/ 9003. След
подготовката на специално помещение се утвърждава щат
за оператори, които минават курс на обучение. Системата е
приета на 17 юни 1981 г. Това е дата на която се появява първата електронна машина – както в завода, така и в града. На 1
март 1984 г. е доставена втората миникомпютърна изчислителна система, а през 1988 г. стават три.
ТОЗИ ПЕРИОД се характеризира в профилирането на
„Елпром” (Троян) в производството на асинхронни електромотори и работни машини към тях. Разработват се и някои
модификации като двускоростни мотори, еднофазни мотори
с пусков кондензатор и други двигатели със специални
цели. Номенклатурата на завода става голяма, което налага
отделянето на микроколекторните електромотори и електромашини в отделно предприятие. В резултат на това се
създава ново предприятие „Елпром” (Ловеч). По същия начин
„Елпром” (Троян) поставя началото на още две промишлени
предприятия, които впоследствие се развиват и укрепват –
„Елпром” (Тетевен) и „Елпром” (Етрополе).
ЕЛЕКТРОМОТОРНИЯТ завод „Елпром“ (Троян) се специализира като едно голямо предприятие за производство на
асинхронни електродвигатели с габарити 0, I, II, III с мощност
до 4 kw и за производство на електрически машини като
електрошмиргели, вентилатори, помпи и др. Заводът задоволява напълно нуждите на страната ни от посочените електродвигатели. Той снабдява повече от 80 машиностроителни
предприятия и търговски организации. Бързите темпове, с
които се развива, налагат към него да се създадат цехове на
територията на Троянска община. Първите филиали са в с.
Голяма Желязна и с. Старо село, където се прехвърля част от
бобинажа на електромотори за перални, производството на
цветни отливки и бакелитопресовото производство. Там се
построяват модерни цехове, които влизат в действие през
1983 г. – за производство на електродвигатели за водни
помпи и перални машини (с. Голяма Желязна) и за стоки за
народно потребление (с. Старо село). Нов голям филиал на
завода започна своята дейност през 1978 г. Влезе в действие
модерна леярна за безкасово формоване в с. Орешак – в
цехово производство, обзаведено с модерни полуавтоматични линии за щанцоване, пакетиране и термообработка от
безсилициева ламарина.
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В СВОЕТО десетилетно развитие заводската марка „Елпром“
(Троян) си пробива път и заема достойно място на международния пазар. Заводът се налага като експортен. Българската външнотърговска фирма „Електроимпекс" пласира
електромоторите, производство на завода, във всички
социалистически страни: СССР, ГДР, Чехословакия, Полша,
Унгария, Куба, Албания; но по-голямата част от износа е
предназначен за индустриално развитите капиталистически страни като ГФР, Франция, Италия, Белгия, Холандия,
Гърция, Турция, както и за развиващите се африкански,
азиатски и някои латиноамерикански държави.
ШИРОКАТА номенклатура на завода, високата надеждност
на двигателите и високото им качество печелят все повече
клиенти на международния пазар. Развитието на „Елпром“
(Троян) се очертава като много перспективно и много
изгодно за нашето стопанство. Разработената и пусната в
производство през 1959 г. единна серия електродвигатели
е изпълнила своето предназначение до 1982 г. Заводът
вече предлага електродвигатели от сериите 4А080Д, 90Д,
100Д, II2Д, 4Е0КА80Д, 90Д и 4ЕОКАД-90Д, които се характеризират с подобрени моментни и работни характеристики,
олекотена конструкция, съвременен дизайн и повишена
надеждност. Особена гордост е усвояването и пускането
през 1981 г. в серийно производство на високомоментните
задвижвания (ВМЗ), предназначени за комплектуване към
металорежещи машини с цифрово-програмно управление
(ЦПУ) с въртящ момент от 7 до 47 Нм. Немислим е техническият прогрес без производството на високомоментни
задвижвания, тъй като световната практика утвърждава
предимството на металорежещите машини с цифрово-програмно управление. През този период заводът произвежда
високомоментни задвижвания изключително за износ в
СССР, но с бъдещото увеличаване на производството на
това високоефективно изделие ще се създадат условия за
износ и в други страни.
В СВОЯТА дългогодишна производствена дейност заводът
приема и възпитава много специалисти. Производственият учебен център за образование и преквалификация на
кадрите постоянно развива и усъвършенства дейността си.
Заводът е носител на орден „Червено знаме па труда“, на
седем златни и два сребърни медала, получени на Международния панаир в Пловдив. Колективът получава златен
медал през 1978 г. за усвояване и производство на фамилия
електродвигатели от серията 4А0. Държавният комитет за
наука и технически прогрес утвърждава висша категория за
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качество със знак ,,К“ за изделията 4А080Д, 90Д, 100Д, 112Д,
4Е0КА80Д и 90Д. Заводът полага много грижи за подобряване на условията за работа и труд. Проблемите, свързани
с безопасността и хигиената на труда, с премахване на тежкия и непривлекателен труд се разрешават успешно чрез
повишаване на степента на автоматизация и модернизация
на производствените процеси. Във всеки цех се увеличават
ежегодно работещите при комплексно подобрени условия
на труд (КПУТ). В този период успешно се решават жилищните проблеми на работниците и служителите.
В ЧЕСТ на юбилея в завода е завършен последният етап
от модернизацията, реконструкцията и разширението на
основните фондове, обновление на продукцията с усвоената вече нова серия електродвигатели 4А0, внедряване
на изцяло нови технологии в механичната обработка на
тела, лагерен щит и вал-ротор на автоматични линии, нова
леярска технология. Предстои модернизация на леярния цех 70, проектира се построяване на отделен завод
за високомоментни задвижвания. Изготвен и одобрен е
проект за модернизация и реконструкция на обособеното
производство за инструменти и нестандартно оборудване
(ПИНО), което би трябвало да увеличи производителността на едно лице промишлено-производствен персонал
над 2 пъти.
В ИЗПЪЛНЕНИЕ на програмата за интелектуализацията
на труда и приложението на електронно-изчислителни
машини в управлението през 1982 г. в завода се създава
електронно-изчислителен център (ЕИЦ). Изграждането му
бе наложително за подобряване на управлението на производството и финансово-счетоводната дейност в реално
време. В него работят и се ползват подсистемите за стоково-материалните ценности, труда и работната заплата,
материално-техническото снабдяване, управлението на
складовото стопанство и нормативно-справочната база.
Внедрява се подсистемата за оперативно управление на
производството. През 1982 г. „Елпром” (Троян) получава
престижната международна награда „Златен Меркурий” за
развитие на производството и международното сътрудничество.
В ОРГАНИЗАЦИИТЕ към завода са обхванати всички работници и служители. Голяма част от младежите участват в
художествената самодейност и фотоклуба. През дългия период на масова физкултурна дейност колективът на завода
многократно е печелил окръжни и републикански награди.
Непрестанно работи и единственият в страната работнически цирков състав. Много отличия печелят заводската
танцова група, струнният и естрадният състав и вокалната
група.
НА 2 ОКТОМВРИ 1987 г. профсъюзни активисти от електромоторен завод „Елпром” (Троян) поставят в запечатана
капсула послание до идните поколения: „Обичайте завода
и колектива си, борете се за по-големи постижения от
нашите, за да пребъде напред във времето името на завода,
за да има диря за вашите последователи!”. Оптимизмът
на поколението, написало завета, ще остане несподелен.
Заводът ще бъде унищожен. След промените през 1989 г.
заводът попада в програмата за масова приватизация и е
приватизиран. През същата 1989 г. е прекръстен на „Елма”
АД, но всички и до ден днешен го наричат „Елпром”, а хората работещи там просто елпромци. Следва унищожението
от приватизатора Николай Банев.
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Днес „Елпром Троян“ е символ на Индустрия 4.0, създаде
първия „умен електромотор“ в света
КАКВО ОЗНАЧАВА да си създателят на първия „умен електромотор” в света, да превърнеш Троян в символ на Индустрия
4.0. Това е „Елпром Троян”. И защо казваме, че заводът прославя Троян сега, когато тържествено отбелязахме 150-годишнината от обявяването му за град. Защото „Елпром” означава „електрическа промишленост”, това го знаят и децата,
както „Винпром” означава „винарска промишленост”. А двата
троянски завода с тези имена – „Елпром Троян” и „Винпром
Троян“, имат най-много медали и отличия и са сред най-ярките символи на Троян („Винпром Троян“ е с 28 медала, златни
и сребърни, а „Елпром Троян” – с 15 златни медала).

"Елпром Троян" днес, 2018 г.

ПРЕЗ 2016 г. заводът е закупен от фамилията Мондешки. В
плановете за възстановяване подкрепата на всички елпромци
е ключова. Синовете на основателя Марин Стаевски участват
активно и споделят радостта от възраждането на завода – това
са Найден и Христофор Стаевски, работили тук през целия си
живот. Работници и служители се включват във възстановяването, за да може гордостта на троянци и на Троян – „Елпром
Троян“, да върне блясъка си.
ЗАПОЧВА и мащабен ремонт на производствените сгради
и помещения, административните корпуси и прилежащите
площи, като планираната инвестиция е за над 5 млн. лв. Във
фирмата „Елпром Троян“ са назначени около 120 души, има и 10
стипендианти, които учат инженерство и са сключили договори да работят в нея. Възстановен е Институтът към завода
и научно - развойната дейност. Въведени са новите стандарти
съгласно Европейския регламент 640/09 за енергийна ефективност. Продукцията на завода, както и неговата дейност отговарят на високите стандарти на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и
IEC 17025.
НА 27 СЕПТЕМВРИ 2017 г. „Елпром Троян“ представи първия в
света „умен електромотор” на 73-ия Международен технически
панаир в Пловдив, за което е удостоен със златен медал за
„Иновации“ и „Кристален тетраедър“ за най-добър дизайн на
панаирна експозиция. Това е 11-ят златен медал за „Елпром
Троян”. През м. ноември 2017 г. „Елпром Троян” завява амбициите си за лидерски позиции в бранша на Първия международен
бизнес форум, организиран от Българската конфедерация за
иновации. В центъра на презентацията ни бе разработената
дигитална смарт лаборатория (Smart digital monitoring). SDM
е в задължителната окомплектовка на специализираните
двигатели на „ Елпром Троян” и с нея се следят всички важни
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параметри – общо 16, на електромотора както в реално време,
така и в електронната памет, т. нар. облак (Cloud), позволяващ
на всеки потребител да използва софтуерния алгоритъм на
завода. Новият високотехнологичен дивайс се асемблира
към електромоторите и има сериозно приложение в тежките
индустриални условия на химическата, петролната, минната,
военната промишленост, автомобилостроенето и др. Впоследствие „Елпром Троян“ бе поканен за член на Конфедерацията за
иновации. Заводът е член и на Управителния съвет на клъстър
„Индустрия 4.0“, където избрани иновативни предприятия и
доказани лидери в своя индустриален бранш чертаят бъдещото развитие на технологиите в международен мащаб.
АКО ПРЕЗ 80-ТЕ години на ХХ век „Елпром”- Троян става лидер в
Централна и Източна Европа в Индустрия 3.0 (третата индустриална революция, започнала през 1969 г.), за който период е получил 5 златни медала от международни технически панаири,
то днес „Елпром Троян” е сред световните лидери в Индустрия
4.0. Успехите на „Елпром Троян” са представени и от авторитетния британски икономически ежедневник „Файненшъл Таймс”
в броя му от 11 януари 2018 г. Информацията за троянското
предприятие е в страниците, посветени на България във връзка
с поемането от страната ни на председателството на Съвета на
Европейския съюз. Това е първото международно представяне
на една сензация - първия „умен електромотор” в света, и така
тази новина достигна до над 600 000 души по целия свят..
НА 25 ЯНУАРИ 2018 г. „Елпром
Троян” получи приза на Германската икономика в раздел
„Иновации”, връчена от Негово
превъзходителство Херберт
Залбер, посланик на Федерална
Република Германия в България
и в присъствието на президента
на Република България Румен
Радев. Това бе и признание за
лидерското място на „Елпром
Троян” в Индустрия 4.0. Номинирани за престижното отличие
бяха компаниите: „Елпром
Троян“, „Лидъл България”, „ЕВН
България”, „Байер България”,
„Сименс“ и „Булпрос Консултинг”.
Призът бе връчен именно на „Елпром Троян”, което доказва и
лидерското място на завода със създаването на първия „умен
електромотор” в света.
ПРОДУКЦИЯТА на „Елпром Троян“ винаги е високо оценена
заради безкомпромисното си качество. При участието си в
специализираното Международно изложение в Екатеринбург,
Русия в периода 20-22 март 2018 г. заводът е удостоен с Диплом. На 19 април 2018 г. „Елпром Троян” е обявен за „Компания
на годината“ за 2017 г. у нас в категория „Устойчиво развитие, конкурентоспособност и иновации”, редом с „VP Brands
International” (бившия „Винпром Пещера“) в категория „Успешен
мениджмънт”, „Fibank” в категория „Банки“, „Минстрой Холдинг”
в категория „Цялостен принос в минната индустрия”, „Филип
Морис България“ в категория „Бързооборотни стоки”, „Нова
Телевизия” в категория „Медии и телевизия” и „М Тел” (сега „А1“ )
в категория „Грижа за обществото и клиентски подход“. В периода 23-27 април 2018 г. „Елпром Троян” направи впечатляващо
представяне на иновативния си продукт и на най-големият
международен панаир – „Хановер Месе“ в Германия, протекъл
под надслова „Индустрия 4.0“. Заводът доказва с технологични-

те си нововъведения, че успешно и заслужено се нарежда до
най-големите имена в бранша.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ на „Елпром Троян” взеха участие в най-важните икономическо-политически събития у нас – Виенския
икономически форум и Форума за чисти технологии и кръгова
икономика, провели се на 18 май 2018 г., част от срещата на
върха на лидерите в Европа, както и Форума 16+1, среща на
върха на лидерите от Централна и Източна Европа и Китай,
провел се на 7 юли 2018 г.
Есента на 2018г., по време на 74ят Международен Технически
Панаир Пловдив, гордостта на електротехническата промишленост и машиностроенето в България Елпром Троян представи визията си за следващите 100 години. Заводът представи
новите си разработки за защита и мониторинг на спирачните
системи при електромоторите. Иновациите на Елпром Троян
са отличени с 4 Златни медала. Така в рамките само на 2 години
завода е награден с 5 златни отличия. Впечатляващата визия на
щанда също е достойно оценена и панаирната експозиция на
Елпром Троян получава на голямата и престижна награда за дизайн – Кристален тетраедър – отново за втора поредна година.

Електромоторен завод Елпром Троян е пълноправен член на
множество търговски камари и браншови организации. Завода
е член на Френско – Българска Търговска и индустриална камара, Германо – Българската Индустриално - търговска камара,
Българска Браншова камара – Машиностроене, Българска
асоциация на електротехниката и електрониката, Клъстър
Индустрия 4.0, Българска конфедерация за иновации, Клуб
Отбранителна Индустрия.
ТАКА за кратък период от време новият собственик на завода
успява да постигне няколко важни цели – да се завърне на международните пазари, да получи признание за иновациите си и
да причисли завода към т. нар. „умни заводи”, които променят
философията на производството и живота на хората. Важно е
да се каже, че постиженията на „Елпром Троян” са водещи за
страната и носят много позитиви и за самия град Троян.

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
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Как да се докаже безпристрастността
на акредитирани органи за оценяване
на съответствието в България
проф. д-р инж. Илия Ценев, проф. д-р инж. Петър Динев, инж. Мариана Ширкова,
Фондация „Качество 21-ви век”;
проф. Крум Кацаров, д.м.н. и проф. Димитър Таков, д.м.,
Военномедицинска академия, клиника „Гастроентерология“;
проф. д.т.н. инж. Митко Миховски,
Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия;
проф. д-р инж. Пламен Моллов,
Университет по хранителни технологии
Резюме
Прави се обзор на изискванията за безпристрастност в международни стандарти. Представят се методи за нейното доказване.
Разглежда се конкретен пример за безпристрастност при ISO/IEC 17025:2017 и ISO/IEC 17011:2018. Дават се предложения към
институциите в България за подобряване на процеса на акредитация и ползване на резултатите от него.
Summary
An overview of there quirements of impartiality in international standards was made. Methods for provingitare presented. A specific
example of impassibility was considered under ISO/IEC 17025: 2017 and ISO/IEC 17011: 2018. Suggestions were made for the
institutions in Bulgaria to improve the process of accreditation and use of the results from it.
Ключови думи: безпристрастност, оценяване на риска, орган за оценяване на съответствието (ООС), акредитация.
Key words: accreditation, conformity assessment body, impartiality, risk assessment
Въведение
Известно е, че безпристрастността (англ. impartiality)
е съществено изискване към органите за оценяване на
съответствието, заложено в стандартите от серията ISO/
IEC 17000 „Оценяване на съответствието “; и други, имащи отношение към разглежданата тема. Съответствието
трябва да бъде доказано чрез оценяване. Областта на
оценяване на съответствието включва дейности, като
изпитване, контрол и сертификация, а също така и акредитация на органите за оценяване на съответствието.
Органите за оценяване на съответствието (ООС) трябва
да гарантират, в процеса на оценяване, равнопоставеност на клиентите и заинтересованите страни, именно
чрез безпристрастността. Изпълнението на това изискване се явява от съществено значение за цялостната
дейност на ООС. То става необходимото условие за
поддържане на имиджа/репутацията на ООС пред обществото и заинтересованите страни. Поддържането на
безпристрастност е едно от съществените доказателства
за изпълнение на изискванията на ISO/IEC стандартите
(или други нормативни актове), в съответствие, с които
ООС извършват оценяването за съответствие на продукт,
процес или услуга; система, лице или орган.
Дълго време се въздържахме от коментари по темата,
поради деликатния й характер, съществуващите неясно-

ти около нея - например, отсъствието на методи и ясни
критерии за доказване на безпристрастност и различните нееднозначни реакции, демонстрирани в обществото.
Разбирането за безпристрастност, обаче, непрекъснато
се разширява и търпи сериозни промени в новите версии на стандартите ISO/IEC. В преобладаващата си част,
промените вече са насочени към осъществяването на
мерки за осигуряване на безпристрастността на ОСС.
Стандартите изискват дейностите по оценяване на съответствието да се извършват безпристрастно, но как да се
осигури безпристрастността е въпросът, който вълнува
всички ООС. Предполагаме, че става ясно това, че не е
възможно вече да се говори по принцип, защото организацията на дейностите в различните ООС е различна и
изисква специфичен подход. Въпреки това, съществува
нещо общо, независимо от вида на ООС, на което трябва
да се обърне внимание. Именно това привлече нашето
внимание и ни мотивира да подпомогнем прехода от ISO/
IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017 като фокусираме
вниманието върху изпълнението на изискванията на т. 4.1
„Безпристрастност“ (4.1.1 – 4.1.5).
Изисквания за безпристрастност
Ето, накратко, как международните стандарти ISO/IEC отразяват изпълнението на изискванията за безпристраст-
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ност, в развитие:
• ISO/IEC 17011:2018 „Оценяване на съответствието.
Общи изисквания към органите, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието“, сега
в т. 4.4 „Изискване за безпристрастност“ (4.4.1÷4.4.13);
ISO/IEC 17011:2006 „Оценяване на съответствието.
Общи изисквания към органите, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието“- преди
вт. 4.3 „Безпристрастност“ (4.3.1 ÷ 4.3.7);
• ISO/IEC 17020:2012 „Оценяване на съответствието.
Изисквания за дейността на различни видове органи,
извършващи контрол“, сега в т. 4.1 „Безпристрастност
и независимост“ (4.1.1 ÷ 4.1.6); ISO/IEC 17020:2004 „Общи
критерии за дейността на различни видове органи за
контрол“ - преди в т. 4 „Независимост, безпристрастност и неподкупност“;
• ISO/IEC 17021-1:2015 „Оценяване на съответствието.
Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания“,
сега в т. 4.2 „Безпристрастност“, (4.2.1 ÷ 4.2.4); ISO/IEC
17021:2006 „Оценяване на съответствието. Изисквания
за органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление“, преди в т. 4.2 „Безпристрастност“
(4.2.1 ÷ 4.2.3);
• ISO/IEC 17024:2012 „Оценяване на съответствието.
Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица“, т. 5.1 „Управление и организационна
структура“ – сега изискванията за безпристрастност
са в т. 5.1.1; ISO/IEC 17024:2003 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органите, извършващи
сертификация на лица“, т. 4.2 „Организационна структура“ – изискванията за безпристрастност бяха преди в
т. 4.2.1а;
• ISO/IEC 17025:2017 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“
- сега в т. 4.1 „Безпристрастност“ (4.1.1 – 4.1.5); ISO/IEC
17025:2005 „Общи изисквания за компетентността на
лаборатории за изпитване и калибриране“, т. 4.1 „Организация“ – изискването за безпристрастност беше преди
в т. 4.1.4, заб. 2;
• ISO 15189:2012 „Медицински лаборатории. Изисквания
за качество и компетентност“, т. 4.1 „Организация и
управление на отговорност“ - сега изискванията за безпристрастност са в т. 4.1.1. за и т. 4.1.1.3b; ISO 15189:2007
„Медицински лаборатории. Специфични изисквания
относно качеството и компетентността“, т. 4.1 „Организация и управление“ – изискванията за безпристрастност/отсъствие на конфликт на интереси бяха преди в
т. 4.1.4;
• ISO/IEC 17043:2010 „Оценка на съответствието. Общи
изисквания за изпитвания на пригодност“, т. 5.1 „Организация“ – изискванията за пригодност са в т. 5.1.4;
• ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието.
Изисквания към органите за сертификация на продукти,
процеси и услуги“ - в т. 5.2 „Механизъм за защита на безпристрастността“ (5.2.1 – 5.2.4).
Разбираемо е това, че тук не е възможно да се цитират
посочените по-горе текстове, поради отсъствието на
място. Проследявайки, обаче, развитието на темата във
времето, могат да бъдат направени следните три основни

извода:
1. Изискванията за безпристрастност се разширяват значимо в по-новите версии на стандартите ISO/IEC.
2. В отделни стандарти, като например, ISO/IEC 17011:2018
и ISO/IEC 17025:2017, първоначално отсъстват критерии
за безпристрастност - те се появяват, но в по-общ вид.
3. Отсъствието на изискване за изпълнение (от ООС) на
конкретни критерии за безпристрастност, в т.ч. представянето на доказателства пред клиенти и други заинтересовани страни, позволява едно по-свободно тълкуване на
това много значимо изискване.
Първият извод намира подкрепа още в публикуваните
последни версии на отделни нормативни актове на ЕС и
националното законодателство, например:
- в чл. 8 „Изисквания към националните органи по акредитация“ на Регламента (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара
във връзка с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93: „Националният
орган по акредитация отговаря на следните изисквания: 1. организиран е така, че да бъде независим от
органите за оценяване на съответствието, които оценява и от търговски натиск, както и да гарантира, че
няма да възникне конфликт на интереси с органите
за оценяване на съответствието; 2. организиран е и
функционира така, че да гарантира обективността и
безпристрастността на дейностите си“;
- в чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.)
на Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието: „Акредитацията се извършва при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция, осъществяване на
дейността по акредитация с нестопанска цел и опазване на производствената и търговската тайна“.
Методи за доказване на безпристрастност
Използват се три метода за доказване на безпристрастността на ООС, които се прилагат, поотделно или всички,
в комбинация:
1. Метод, при който седекларира, пред клиенти или други
заинтересовани страни, това, че оценяването на продукта, услугата или процеса ще бъде безпристрастно.
Попълват се различни по форма и съдържание формуляри-декларации, които се предоставят на всеки клиентпри
всяко оценяване. Най-същественият недостатък на този
подход се проявява при осъществено оценяване, за което
се констатира отсъствие на безпристрастност. Потърпевшият клиент не може да получи справедлива съдебна
защита;
2. Метод, при който изискването за безпристрастност се
включва в договора с клиента, за оценяване на продукт,
услуга или процес. Този подход позволява клиентите да
потърсят ефективно съдебна защита - при констатирано
отсъствие на безпристрастност от страна на ООС. Този
подход, обаче, остава практически неприложим в България по две причини: първо, клиентите (на ООС) нямат
необходимата правна култура, за да реализират тази въз-
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можност за защита на своите интереси при съставянето
на договора; второ, повечето ООС не ползват адекватни
договори, които да регламентират взаимоотношенията
им с клиента - основно се работи със заявки (от клиентите) по оферта на ООС, в които изискването за безпристрастност не присъства. Резултатът остава същият – потърпевшият клиент, също така, не е защитен по съдебен
ред при установено отсъствие на безпристрастност.
3. Метод, при който безпристрастността на ООС се обявява публично, в политиката по дейността (изпитване,
калибриране, контрол, сертификация). Тази политика се
вписва в документацията на системата за управление на
ООС. За съжаление, това вписване, също така, няма правна стойност и не може да защити клиента пред съда, дори
при установено по реда отсъствие на безпристрастност
при оценяването на съответствие.
Очевидно е това, че трите метода (подхода), взети по
отделно или заедно, не дават възможност да се получи
адекватна съдебна защита на клиента, дори при наличието на безспорни доказателства за отсъствие на безпристрастност, при изпълнение на дейността от ООС. Това
вече не е в интерес не само на клиента, но на самите
ООС. При наличието на този факт, авторите си позволяват да предложат, отсъствието на безпристрастност, при
осъществяване на дейността на ООС, да се възприеме
като рисков фактор, който влияе, както по отношение на
непрекъсваемостта, така и по отношение на резултата
от дейността. Така, безпристрастността може да се управлява, заедно с управлението на други рискови фактори,
в интерес на клиентите и други заинтересовани страни;
и в съответствие с най-новите изисквания на ISO/IEC
17011:2018, ISO/IEC 17020:2012 и ISO/IEC 17025:2017).
Как се възприема този проблем от страна на клиента?
С недоверие, винаги остава съмнението, че има недобросъвестно въздействие върху резултатите от оценяване на
техния продукт, услуга или процес. В определени случаи,
това въздействие може да отсъства, да бъде минимално
и незначително, но съмнението остава, тъй като няма
безусловни доказателства за безпристрастността на ООС.
Всеобщо е мнението, не само в България, че недобросъвестното въздействие върху резултата от оценяването се
дължи изключително на конкуренти или други заинтересовани страни. Именно това става основание за клиента
да предприеме задължително едно и също оценяване на
своя продукт/услуга от повече (от един) ООС. Разбираеми
са допълнителните финансови разходи и загубата на време в този случай.
Клиентът, обаче, ще бъде готов да заплати и по-висока
цена за оценяването, ако му се представят адекватни
доказателства за безпристрастност. Доказването на безпристрастност при оценяването на съответствие, от страна на ООС, остава най-добрия сценарий за разсейване
на съмненията и възвръщане на доверието на клиента.
Ето защо, двете международни организации,ISO и IEC,
във все по-голяма степен фокусират вниманието на ООС
върху разширяването на изискванията за безпристрастност във всяка нова версия на стандартите си. И това, по
същество,обяснява наблюденията, обобщени по-горе - в
първия извод.
Каква е мотивацията на ООС да даде доказателства за
безпристрастност?
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Преди да продължим, трябва да бъде припомнено отново
определението за безпристрастност: безпристрастността, това е наличието на обективност или един от
начините за изразяване на безпристрастността е обективността. Обективността означава, че не съществуват
конфликти на интереси или че тези конфликти са решени
така, че да не влияят неблагоприятно на последващите
дейности на ООС. Други термини, които се явяват полезни, при изразяване на отделните елементи на безпристрастността, са: независимост, неутралност, самостоятелност, балансираност, справедливост, възприемчивост,
отсъствие на предубеждения, отсъствие на пристрастия,
равноправно отношение, липса на конфликт на интереси.
В този смисъл, наличието на обективни доказателства
за безпристрастност се явява много съществено за новите клиенти. Нещо повече, според законодателствата на
някои развити страни, обективните доказателства за безпристрастност се явяват достатъчно основание държавата да възложи на ООС по-голям обем поръчки по оценяването на продукти и услуги, представляващи обществен
интерес. Тук става въпрос за важни области на обществения интерес, като здравеопазване, околна среда, държавен резерв, национална сигурност, здраве и безопасност
при работа, защита на информацията, и други.
И накрая, но не по важност, ООС са принудени да се фокусират върху своята безпристрастност, пред вид завишените изискванията на последните версии на стандартите
за акредитация, по които трябва да работят. Постепенно,
все повече новите версии на стандартите от серията ISO/
IEC 17000, се основават на последната версия (от 2015) на
стандарта ISO 9001 „Системи за управление на качеството. Изисквания“. В него, водещият принцип се основава
върху „мислене, основано върху риска“. Публикуването,
през 2018 година, на стандарта за добри практики ISO
31000 „Управление на риска. Указания“ потвърждава важността на този подход. Всичко това, изисква от ООС, да
обърнат необходимото внимание върху добиването на
обективни доказателства за тяхната безпристрастност, в
светлината на оценката на рискови фактори, които влияят
върху нея.
Рискове за безпристрастност
За да се определи как едно ООС може да осигури своята
безпристрастност е необходимо да бъде изяснено, какви
са рисковете, които застрашават неговата безпристрастСобственост
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ност. Рисковете, общи за всички ООС, могат да бъдат
свързани с: първо, дейностите; второ, взаимоотношенията; и трето, взаимоотношенията на персонала. Според
ISO/IEC 17025:2017 (т. 4.1), „не специфичните взаимоотношения“, които застрашават безпристрастността на ООС,
могат да бъдат основани на собственост, ръководство,
управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (включително търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или други стимули за
привличане на нови клиенти, фиг. 1. Приблизително същата постановка може да се види и в ISO/IEC 17011:2018.
Очевидно е, че посочените десет неспецифични рискови
взаимоотношения са трудно управляеми от гледна точка
на безпристрастността. Например, това може да бъде в
сила за всички акредитирани лаборатории, които влизат
в състава на юридически лица, - с обект и дейности, съвпадащи с обхвата на акредитация, т.е. собственик на организацията, който в същото време е ръководител на ООС,
представлява риск за неговата безпристрастност.
Другите „специфични взаимоотношения“ са строго индивидуални за определено ООС, като задължително при
оценяванетона риска те трябва да бъдат еднозначно
идентифицирани. В тази връзка, следва да се обърне сериозно внимание на взаимоотношения от вида „лаборатория-персонал“, „лаборатория-клиенти“, „лабораториядруги заинтересовани страни“.
На фиг. 2 е показано значението или мястото на безпристрастността в модела на процесите изпитване/калибриране. Тази фигура едва ли се нуждае от подробни
разяснения, тъй като показва съвсем ясно това, че поддържането на безпристрастност оказва влияние върху
осъществяването на всички основни процеси, описани в
т. 7 от ISO/IEC 17025:2017.
Безпристрастността на акредитирани лаборатории/органи за контрол, които не са самостоятелни юридически
лица, т.е. влизат в състава на друго юридическо лице,
винаги се поставя под съмнение, тъй като е много вероятно те да работят в интерес на своето юридическо лице,
собственика. По смисъла на стандарта ISO/IEC 17025,
това юридическо лице се явява „вътрешен“ клиент. По
правило, множеството от тези лаборатории не приемат
изпитвания за други юридически лица, явяващи се за тях
„външни“ клиенти. Обикновено, исканията за изпитване

от „външни“ клиенти идват от конкуренти на юридическото лице-собственик на лабораторията. Ето защо, тези
заявки се разглеждат като опит за навлизане и проучване
на дейността в обхвата на акредитация на лабораторията.
Причините за това могат да бъдат най-различни, но всички те се възприемат като заявка, която се намира в разрез
с интересите на лабораторията и нейния собственик. По
тази причина, най-често такива заявки тактично се отклоняват.
Изпитванията за „външни“ клиенти се извършват единствено, когато клиентът има слаба конкурентна способност или няма собствена акредитирана лаборатория.
Приемането или отхвърлянето на заявката за изпитване
могат да имат различни основания, но винаги се отчита
интереса на собственика на лабораторията. Налице е
отсъствие на безпристрастност, в резултат, на което интересите на външния клиент няма как да бъдат защитени.
Направеното разглеждане се основава върху резултати от
едно проучване, в периода 2017÷2018 година, осъществено от доброволци към различни неправителствени
организации, като: „Обединени българи за устойчив свят“,
„Българска асоциация на микропредприятията „Движение
за национално единство и спасение“, клъстер „Безразрушителен контрол в Република България“, „Национално
научно-техническо дружество по дефектоскопия“, сдружение „Граждански контрол“ и фондация „Качество 21-ви
век“. В заключение, поставя се под съмнение безпристрастността на тези лаборатории. Собственикът на лабораторията може да въздейства директно или индиректно
върху нейната безпристрастност.
Могат да се посочат следните възможни случаи на индиректно въздействие върху безпристрастността на лабораторията/органа за контрол:
1. Ограничаване или възпрепятстване на обучението на
персонала по въпросите на безпристрастността.
2. Ограничаване (или отсъствие) на инвестиции, които
биха позволили работата на лабораторията/органа за
контрол с външни клиенти, с което дейността й се ограничава до изпитвания единствено за нуждите (на производството) на собственика на лабораторията.
3. „Икономия“ на средства, необходими за калибриране
на оборудването, поддръжката на инфраструктурата,
доставката на актуални стандарти и специализирана
литература, които да позволят на лабораторията/органа
за контрол безпристрастно да изпълнява дейността си в
обхвата на акредитация.
4. Категоричен отказ на ръководството на лабораторията
(органа за контрол) да ползва „външна“ експертиза за
оценяване на безпристрастността на изпитване/оценяване.
5. Безпроблемно отпускане на финансов ресурс, когато
трябва да се компенсират загуби или пропуснати ползи,
да се отстранят други негативни последици за лабораторията (органа за контрол), произтичащи от отсъствието
на безпристрастност в нейната дейност.
Резултати от изследвания на акредитирани лаборатории
Изследванията са проведени въз основа на данни, взети
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АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ (25.03.2018)
Държавни, 52,
19%

Частни, 222, 81%

Фиг. 3

от регистрите на www.nab-bas.bg за ООС с валидна акредитация по ISO/IEC 17025:2017, актуална към 25.03.2018
година. Заинтересованите от продължаване на това изследване страни могат да ползват данни от посочените
регистри, актуални към следваща нова дата. Длъжни сме
единствено да ги предупредим за това, че трябва да проявят търпение във връзка обстоятелства, които правят
трудно подобно начинание. С тях се сблъскаха не само
авторите, но и доброволците от НПО-тата, включили се в
подпомагането на изследването.
Без да изчерпваме този въпрос, представяме три от тези
затруднения:
1. Базата от данни (регистрите) не се поддържа в актуално състояние, с изключение на номера на сертификата
на акредитираното ООС. Основните ни наблюдения са
върху регистъра на лабораториите с валиден сертификат
за акредитация, но извадкови проверки показаха, че тази
констатация е валидна и за останалите регистри.
2. Критериите за търсене, ако не се изпишат така, както
са въведени от ИА БСА, не позволяват намирането на
необходимата информация. В такива случаи съответния
регистър зацикля и извежда информация „Няма намерени резултати за търсените критерии“. Никой от потребителите не знае предварително по какъв начин е въведена
информацията за отделните ООС, така че той да изпише
критериите по същия начин, за да може да има съвпадение и да се получи резултат. На фиг. 3 е показан екран
с полета, от който се виждат възможните критериите за
търсене.
3. Няма предвидено търсене по обхвата на акредитирания показател и по неговата неопределеност, на които
заинтересованата страна може да разчита при търсене
на услуга от лабораторията/органа за контрол. От потребителска гледна точка, това е голям пропуск в работата с
регистрите.
Общото ни заключение е това, че регистрите за ООС, по
начина, по който са съставени и поддържани, не отговарят на потребителските очаквания на заинтересованите
страни. В чл. 17 ал. 2, т.1 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието (последно изменение ДВ 41 от 01.06.2010 г.) е описано съдържанието на регистрите, които ИА БСА води. За съжаление,от

Фиг. 4

АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА
ХРАНИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩО
ДРУГИ (25.03.2018)

Храни, 70, 25%

Други, 123, 45%

Строителство, 81,
30%

Фиг. 5

нейна страна, под понятието „обхват“ се разбира само
текстово описание на оценяваните от ООС продукти и
услуги. По неясни за нас причини се пропуска включването на информация за показатели, характеризиращи
количествената страна от дейността на ООС, в обхвата на
тяхната акредитация. Действително, понятието „обхват“
има две страни - „качествена“ и „количествена“. В регистрите се дава информация единствено за това какви измервания/оценявания могат да се извършат. За количествената страна няма никаква информация, така например,
за акредитираните изпитвателни и/или калибриращи
лаборатории количествената страна на обхвата трябва
да включва „границите на измерване на показателя“ и
„неопределеността на измерване на показателя“. Същото
може да се каже и за другите регистри, като също така могат да се посочат подобни примери, но това излиза вън от
темата на настоящата статия. Този сериозен пропуск следва да бъде отстранен бързо, тъй като това е в интерес на
заинтересованите страни от дейността по акредитация.
Отстраняването на този пропуск в регистрите е в интерес
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АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА
ХРАНИ-ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ
(25.03.2018)

Държавни-храни,
30, 43%
Частни-храни, 40,
57%

Фиг. 6.1

АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО - ЧАСТНИ И
ДЪРЖАВНИ (25.03.2018)
Държавни-строит,
9, 11%

Частни-строит, 72,
89%

тези институции е от съществено значение да получават
безпристрастна информация за съответствието на продукти/услуги в обхвата на тяхната дейност. Вижда се, от
извършения анализ, че за безпристрастността на частните лаборатории в България има още много, което може да
се желае, преди те да бъдат допуснати до оценяване на
продукти/услуги, отнасящи се,например, до националната сигурност.
На фиг. 5 са показани изпитвателните лаборатории с валидна акредитация в областта на храните, строителството
и общо за останалите области. Ясно е това, че пазарът за
оценяване на съответствието е разделен приблизително
на три обособени дяла – строителство, храни и други. За
да се получи реална представа за броя на частните и държавните лаборатории с валидна акредитация за оценяване на съответствието в областите храни и строителство,
следва да се погледнат фиг. 6.1 и 6.2.
Очевидно е това, че частните акредитирани лаборатории
преобладават – 81 % или 222 от 274 броя лаборатории с
валидна акредитация. След справка за обекта и обхвата
на акредитация на частните лаборатории и производствената дейност на юридическите лица, които ги притежават се оказа, че има почти пълно покритие. Изключение от това обстоятелство правят няколко частни изпитвателни лаборатории, които не са свързани с производствена дейност на юридическите лица-собственици (не
се посочват техните имена, за да не се прави реклама).
При тях, обаче, съществува друг проблем - техният обхват
на акредитация се оказва толкова голям, че основателно
възниква въпроса за това, имат ли необходимия им ресурс, за да изпълняват безпристрастно своята дейност,
при наличните персонал, инфраструктура и оборудване
на лабораториите.
Очевидно е още това, че частният сектор изцяло е завладял изпитването/контрола в областта на строителството
– 89 % или 72 от всичко 81 броя лаборатории с валидна
акредитация. Използваме това, за да се припомни на читателите, че през последните 15 години в България има
„бум“ в строителството и най-вече в строителството и
поддръжката на пътища. В медийното пространство може

АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТРОИИ ЗА
ВОДИ-ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ
(25.03.2018)

12/2018

Фиг. 6.2

не само на потребителите, но и на страната ни, за да бъде
разглеждана от специализираните международни организации (ЕА, IAF, ILAC), където ИА БСА ни представлява,
като компетентна по въпросите на акредитацията.
На фиг. 4 е показано съотношението между „частни“ и
„държавни“ лаборатории за изпитване и/или калибриране с валидна акредитация. Общият брой акредитираните
изпитвателни/калибриращи лаборатории се отклонява
незначително спрямо този в доклада на ИА БСА за дейността й за 2017 година. Разликата се дължи на настъпили
промени в базата от данни към 25.03.2018 година. Отбелязваме, обаче, че традиционно, в годишните отчети на
ИА БСА, се поднася общият брой на акредитираните ООС.
Там няма разделяне между частни и държавни ООС, което
не би затруднило ИА БСА, но е от съществено значение за
институциите в България, които отговарят за националната сигурност (военно-временни запаси, в т.ч. храни и
питейна вода, рискови обекти за околната среда, строителство на значими инфраструктурни обекти, и други). За

БАБХ, 9, 7%
ИАОС, 15, 13%

РЗИ-ок, 14, 12%
Частни, 68, 58%

РЗИ-лаб, 12, 10%

Фиг. 7
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да се намери трудно изброимо множество от материали,
отнасящи се до лошото качество на извършваните строителни и ремонтни дейности. И в единия, и в другия случай, оценяването на резултатите от извършената работа
се основава най-вече на изпитвания на частни строителни лаборатории.
Позволяваме си да припомним само случая от лятото на 2018 година, когато край Своге загинаха хора
(Фалшиви пътища, истинска смърт; https://www.capital.
bg/p•litika_i_ikоnоmika/). Стана известно, че в процеса на
разследване, прокуратурата взе проби за изпитване на
качеството на вложените при ремонта материали, които
пожела да изпрати, обаче, в независима изпитвателна
лаборатория, извън България. В становището на разследващите прокурори беше обявено публично, че те се съмняват в безпристрастността на изпитването, извършено
от акредитирана лаборатория в България (Изследват в
чужбина качеството на асфалта от пътя убиец край
Своге; https://nоvini.bg/).
На фиг. 7 е показано същото съотношение – броят на
частните спрямо броя на държавните лаборатории за
изпитване на води, с валидна акредитация. Вижда се, че
частните лаборатории са 70 % или 68 броя спрямо останали 50 броя лаборатории на държавните структури
БАБХ, ИАОС и РЗИ. Интересно е също така обстоятелството, че в системата на РЗИ има акредитирани лаборатории
за изпитване на води по ISO/IEC 17025- по този стандарт
са акредитирани всички лаборатории на фиг. 7, но има
още 14 броя органи за контрол по ISO/IEC 17020, които
също така се занимават с изпитване на водите. Друго
интересно обстоятелство, при държавните лаборатории,
е това, че нито една от тях не може да изпитва по всички
61 броя показатели за качеството на водата, съобразно
изискванията на действащите нормативни актове. При
частните лаборатории, има една единствена лаборатория
(на ВиК-оператора „Софийска вода“), която може да изпитва по всички тези показатели за качеството на питейната
вода. Всички останали лаборатории имат обхват на изпитване от 3 до 54 показателя (от всички 61 показателя). Значителна част от тези лаборатории обхващат по-малко от
50 % от показателите за контрол на качеството на питейните води. Това разглеждане (на частните лаборатории)
не включва акредитираните лаборатории към ВиК-операторите. Само 17 от тях имат акредитирани лаборатории, а
останалите 47 разчитат на държавните или частните акредитирани лаборатории. Акредитираните лаборатории
към ВиК-операторите изпитват по 40÷80 % от обявените
показатели за контрол на качеството на питейната вода.
Във връзка с коментарите, относно фиг. 7, редно е да
бъде зададен въпроса, каква е връзката между безпристрастността и изпитвателните възможности, например
за питейната вода, на акредитираните частни и държавни
лаборатории. Очевидно е, че една акредитирана лаборатория, която знае, че няма капацитета за изпитване по
всички 61 показателя на качеството на водата, в съответствие с нормативната уредба, едва ли безпристрастно
ще извърши услугата на клиента. Той търси отговор на
въпроса за това, дали качеството на водата съответства
на действащата нормативна уредба. Може ли полученият
отговор, в резултат от изследването на ограничен брой
показатели, от 24 до 49, при общ брой 61, да не събуди
съмнения за необективност, т.е. става дума за отсъствие

51

Идентифицирани рискови фактори,
влияещи върху БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА
на ООС

Критерии за значимостта
за всеки един от оценяваните
рискови фактори
за БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА
Коригиране на
критерийте, при
необходимост

Интегриране на
действия към
рисковия фактор
чрез СУ на
лабораторията

Сравнение на стойностите за
отделните фактори

Прилагане на решение за
овладяване на рисковия фактор
Оценка на
ефективността при
поддържане на
БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА

Фиг. 8

Процес от СУ – т.8.5 на ISO/IEC 17025:2017 “ДЕЙСТВИЯ ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ”
Определяне на потребностите от овладяване на рисковете и възможностите за
това, за лабораторията, за нейните клиенти и за доставчиците.
Конкретизиране на процесите и възможните действия в тази насока
Идентифициране на рискови фактори, възможни тежести от проявлението им и
вероятност за проявление

Идентифициране на ТС, методи, персонал, СУ и други,
подложени на рисковите фактори
Прилагане на подходящи методи за оценка на риска или на възможности за
неговото овладяване, препоръчани от IEC/ISO 31010
Описание на дейности и отговорности (от кого, защо, кога, къде и как) по
направената оценка на риска и възможностите за овладяване на факторите.
Проверка за
ефикасност
Приложените
мерки
минимизират/премахват
риска в съответствие с
нормите

Съществува риск, поради
неадекватност на мерките

Съществува риск, поради
липса на мерки

Повторна оценка на рисковите фактори:
ü Тежест от въздействие
ü Вероятност за проявление

КРАЙ

Повторна оценка на риска с прилагане на нови методи, при
необходимост
Проверка за
ефикасност
Рискът е в границите на
допустимост

КРАЙ

Рискът е по- голям от допустимия

Определяне на нови мерки за въздействие върху
рисковите фактори, в това число и мерки, касаещи
работата на системата за управление

Документиране на всички етапи свързани с оценката и овладяването на риска

Фиг. 9
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на безпристрастност.
Възможно е пред читателя да възникне още един въпрос,
който поставихме по време на изследването (Качество
и цена на питейната вода – необходимост от ISO 37001:
2016 „Системи за управление за борба с подкупването.
Изисквания с указания за прилагане“); http://www.
kachestvo-21.com/Docs/M_E_7_8_2018.pdf ): „Защо се допуска такъв голям брой акредитирани лаборатории за
изпитване в областта на водите?“. Този въпрос разкрива отсъствието на отговорна национална политика, при
акредитация на изпитвателни лаборатории за отрасли,
които имат пряко отношение към националната сигурност, здравеопазването и опазването на околната среда,
тъй като техният измервателен капацитет не отговаря
на изискванията на нормативната база. Тук, не можем да
анализираме възможностите на разглежданите акредитирани лаборатории от областите „храни“, „строителство“ и
„води“, по отношение на неопределеността на извършваните от тях измервания, поради това, че такава информация не е включена в регистрите на ИА БСА за ООС.
Обективни доказателства за безпристрастност
Определянето на рисковете и оценяването на тяхното
влияние при осигуряване на безпристрастност на лабораторията/органа за контрол, по всяко едно направление, са задача на ръководството. Необходимо е да
бъде изяснено, какви са рисковете, които застрашават
неговата безпристрастност, т.е. те да бъдат идентифицирани. Оценяването на рисковете може да се осъществи
по някой от добре познатите методи за оценяване на БДС
EN 31010:2010 „Управление на риска. Методи за оценяване
на риска“. Основна цел на оценяването е това, да се установи степента на влияние на всеки от идентифицираните

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
НА ООС

МАЛЦИНАТА, които
работят
НЕЩО ДА СЕ СЛУЧИ

12/2018

ПОДОБНА ГРУПА, която работи
НИЩО ДА НЕ СЕ СЛУЧИ

ПРЕОБЛАДАВАЩОТО
МНОЗИНСТВО,
КОЕТО НЯМА ПОНЯТИЕ,
КАКВО ИЗОБЩО СТАВА
Фиг. 10

рискове за безпристрастността и да бъдат определенидействия (мерки) за тяхното отстраняване или намаляване до минимум. Идентифицираните рискове, избраният
метод за оценяване, както и подходът при формулирането на мерки за отстраняването им се документират или в
процедура, или в наръчника, в зависимост от възприетата
организация на документацията по системата за управление.
На фиг. 8 е показан обобщен алгоритъм за оценяването
на риска за безпристрастност на ООС, независимо от
вида им. Идентифицирането на рисковите фактори може
да започне по неспецифичните и специфичните отношения, които пораждат рискове за безпристрастността на
ООС, фиг.1. Критериите за значимостта по оценяваните
рискови фактори се определят специфично за всяка лаборатория. Най-добре е те да бъдат обвързани с изпълнението на задължения от законови или други нормативни
актове, приложими към дейността на лабораторията.
Предприетите действия за овладяване на всеки рисков
фактор следва да бъдат съществена част от работата
по управление на риска от системата за управление на
лабораторията. Алгоритъмът за оценяване на риска завършва с оценяване на ефективността при поддържане
на безпристрастността на ООС. Именно тази оценка
трябва да бъде подкрепена с обективни доказателства за
добросъвестност, които от своя страна да се предоставят
на клиентите, на заинтересованите страни и на ИА БСА,
като доказателство за това, че акредитираната лаборатория ефикасно изпълнява изискването на т. 4.1 на ISO/IEC
17025:2017.
На фиг. 9 е показан подробен вариант на алгоритъма за
оценяване на риска за безпристрастност на ООС (от фиг.
8). С много малки промени, този алгоритъм може да се
използва ефективно от лабораториите за оценяване на
всички рискове, посочени в ISO/IEC 17025:2017. Този алгоритъм е напълно подходящ за включване в процедуратапо т. 8.5 на стандарта.
Доказването на безпристрастност, в дейността на ООС,
може да се отнесе, с известно намигване и хумор, към
ситуацията, илюстрирана на фиг. 10. Авторите пожелават
успех на всички при доказване на безпристрастносттана
ООС, но определят тази ситуация като недопустима.
Безпристрастна ли е ИА БСА при акредитацията или
надзора за оценяване на безпристрастност?
Отговор на този въпрос може да се получи,след като
севъзприемат критериите в ISO/IEC 17011:2018, т. 4.4.6,
заб. 1: „Източниците на рискове за безпристрастността
на органа за акредитация могат да бъдат основани на
собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, възлагане на външни
изпълнители, обучение, маркетинг и плащане на комисионни за продажби или друг стимул за препращане на нови
клиенти и т.н.“.
Една възможност за анализ, чрез прилагане на процесния
подход, по отношение на критериите „финанси“ и „персонал“, е показана на фиг. 11. За първи път, този пример
е разгледан в наше изследване за отношението качество
- цена на питейната вода (http://www.kachestvo-21.com/
Docs/M_E_7_8_2018.pdf ). Пет рискови фактори, отнасящи
се до заплахата от нерегламентирани финансови взаимо-
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действия с кандидата за акредитация или с вече акредитирания ООС, стоят в основата на публикувания модел.
Непосредствено след публикуването на изследването
се обадиха заинтересовани читатели, които предложиха
този модел да се допълни с още един рисков фактор –
компетентност на собствения и привлечения персонал,
което е направено на фиг. 11.
1, 4 и 6 - Вътрешен
рисков фактор

2.Нерегламентирани
обеди и вечери за
оценителите
1.Заплащане на
командировките за
оценки извън ИА БСА

Неакредитирани ООС

2, 3, и 5 - Външен
рисков фактор

3.Нерегламентирани
подаръци на място при
ООС и/или в ИА БСА

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (ООС) И ВЪТРЕШНИ
ДОКУМЕНТИ НА ИА БСА, ЗА ПРОЦЕСА НА АКРЕДИТАЦИЯ
(върху ефикасно прилагане се намесват 6 групи рискови
фактори по смисъла на ISO/IEC 17011-2017)

4.Действия на вътрешни и
външни оценители с цел
рекет на ООС

Акредитирани ООС

5.Услуги от ООС за
оценители, при оценката на
място или извън нея

6.Компетентност на
собствения и привлечен
персонал за оценки

Фиг. 11

От методологична гледна точка, обаче, оценяването на
всеки рисков фактор трябва да се извърши за всички заплахи за безпристрастността на ООС. При идентифициране на рисковите фактори, следва да се обръща внимание
на това, дали те са вътрешни или външни за ООС.
Авторите не могат да претендират, че са изчерпали въпроса за поддържането на безпристрастност от националния орган чрез показания модел при акредитация
и последващ надзор върху дейността на ООС. С други
думи, моделът от фиг. 11 не се отнася изключително за
ИА БСА - той има общ характер и може да се приложи
при други чуждестранни организации. Всички заинтересовани страни могат свободно да ползват разработената
от авторите методология, за да направят самостоятелно
оценяване на безпристрастността в дейността на ИА
БСА. По този повод, авторите смятат за необходимо да
обърнат внимание на това, че след публикуването на
ISO/IEC 17011:2018 е крайно време ИА БСА да представи
на интернет-страницата си обективни доказателства за
поддържаната от нея безпристрастност в процеса на
акредитация в България.
Заключение
Представеното изследване е подготвено в полза (и по
молба) на акредитирани лаборатории за изпитване и/или
калибриране, които към настоящия момент правят преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017. Тя има
за цел да подпомогне изпълнението на изискванията на т.
4.1 от новата версия на стандарта. Различните институции
в България, ползващи резултатите отоценяване на съответствието на продукти и услуги, трябва да интегрират
усилията си за провеждане на единна национална политика, имаща отношение към области, като национална
сигурност, строителство, храни, питейни и отпадни води,
здравеопазване, здраве и безопасност при работа, и дру-

ги.
В резултат от проведените изследвания, както и в процеса на подготовка на този материал, авторите достигнаха
до съществени изводи, отнасящи се до акредитираните
ООС.
1. Съществуват твърде много акредитирани ООС, в разгледаните области, които надхвърлят потребностите на
страната. От друга страна, броят на акредитираните ООС
в области като електроника, електротехника, автоматика,
машиностроене, цифровизация, и т.н. са под 3 % от общия
брой на ООС. Неслучайно, България е на предпоследно
място в ЕС по цифровизация на икономиката и обществените услуги, сочат официални данни, представени от
Европейската комисия.
2. Вътрешният капацитет на ИА БСА не позволява качествен надзор върху акредитираните ООС, което налага използването на много външни експерти. В редица случаи
тези експерти работят за конкурентни на ООС (обект на
акредитация/надзор) юридически лица. Това води до основателни съмнения за отсъствието на безпристрастност
на процеса на акредитация.
3. Значителна част от акредитираните ООС работят единствено за оценяване на продукти/услуги, предмет на дейносттана своите собственици, които са производители на
тези продукти/услуги. Ползването им от външни клиенти
е почти невъзможно или се извършва при основателни
съмнения за тяхната безпристрастност.
4. Съществуват независими ООС, които не са собственост
на производителите на оценяваните продукти/услуги. За
общо съжаление, капацитетът на техните възможности
е значително по-малък от предоставения им обхват на
акредитация.
5. На този етап, ИА БСА не извършва надзор върху качеството на дейността на ООС, извън оценките на място - и
при първоначална акредитация, и при последващи надзори. Не се прилагат методи за проследяване на качеството
по преки и/или косвени резултати от дейността на ООС.
6. На този етап, волно или неволно, се укриват от заинтересовани страни данните за капацитета на ООС.
Информация има единствено за качествената страна на
обхвата им за акредитация. Що се отнася до количествената страна, като, например, границите на измерване на
оценявания показател; неопределеността на измерване
на този показател;съотношението и броя на наличния и
привлечения персонал, информацията, относно инфраструктурата, и други, то тези данни остават недостъпни.
7. Отсъствие на единен подход при издаването на заповеди за обхвата на акредитация, за близки по дейности
ООС.
8. Може да се продължи, но поради липса на място трябва
да се ограничим в описанието. Накратко, изискването за
безпристрастност, нормативно забранява извършването
на оценяване от ООС на продукти/услуги, произведени
от неговия собственик. И още, ООС не трябва да има дори
косвена връзка с юридическо лице, за което извършва
оценяване на възложена обществена поръчка.
Авторският екип изразява своята готовност да съдейства
на заинтересованите институции за подобряване на цялостния процес на акредитация в България и ефикасно/
ефективно използване на резултатите от него.
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