Първите български металорежещи машини (ММ) с ЦПУ се появяват в
началото на 1970-те години.
Производството им е съсредоточено в заводите за металорежещи
машини, принадлежащи на производствения холдинг ДСО“ЗММ”- в София,
Пазарджик, Троян, Сливен, Асеновград.
С основен принос за създаването на българските металорежещи
машини са :
- инж. Щилиян Петров- Генерален директор на ДСО „ЗММ”.
Ръководил най-дълго холдинга, бивш заместник-министър на
машиностроенето.
Управлявал
непосредствено
процесите
по
създаването, производството, експорта и др. на металорежещите
машини.
- ст.н.с.инж. Асен Вълев- създател на всички универсални стругови
машини в ДСО „ЗММ”, ръководител на конструктивния отдел. Дал път
на тогавашните млади специалисти, а по-късно - водещи конструктори
като ст.н.с. инж. Иван Славински, ст.н.с. І ст.инж. Живко Стоев, ст.н.с.
инж. Атанас Димитров и др.
- инж. Ярослав Генов- заместник-генерален директор на ДСО „ЗММ”.
С основен принос в създаването на българските агрегатни машини.
При него са започнали работа млади инженери, утвърдили се с
времето като водещи специалисти- ст.н.с. инж. Боян Бонев, ст.н.с. инж.
Валентин Грозданов (Генерален директор на ДСО „ЗММ”), ст.н.с. инж.
Снежина Грозданова (директор на ИНИРД „ОСАМ”), ст.н.с. инж. Георги
Бохачев, ст.н.с. инж. Людмил Димитров и др.
В решаваща степен развитието им се дължи на научноизследователския и проектно-конструкторски потенциал на създадения
през 1962 г. Централен научно-изследователски институт за
металорежещи машини (ЦНИИММ)- София.

Едни от основните
вдъхновители на създаването
на българските
металорежещи машини с
ЦПУдиректорите на ЦНИИММ
(София):

ст.н.с.І ст. инж. Пенко Сомлев

-ст.н.с.І ст. инж. Пенко
Сомлевот 1962 до 1967 г.
-ст.н.с.ІІ ст. инж. Любомир
Мойнов
от 1967 г. до 1991 г.

ст.н.с.ІІ ст. инж.. Любомир
Мойнов

Свое
производство
има
и
комбинатът за специална продукция в
Казанлък „Фр.Енгелс” (днес „Арсенал),
принадлежащ
на
холдинга
ДСО„Металхим”.
Днес традициите се продължават
от нови производствено-конструкторски
фирми.

Общи бележки
За българското мaшиностроене периодът 1970-1990 г.г. е интересен с
това, че съдържа в себе си зараждането, развитието и разцвета на нашите
металорежещи машини с ЦПУ. По това време най-големият наш холдиг за
производство на металорежещи машини- Държавното стопанско
обединение „Заводи за металорежещи машини” (ДСО „ЗММ”)- предлагаше
на пазара една изключително богата гама от машини. Например,
типоразмерът на обработващите центри обхващащаше диапазона от 200
mm до 1500 mm. Това широко разнообразие се допълваше от машините,
произвеждани в ДСО „Металхим”. Продукцията намираше добър прием
както у нас, така и в чужбина. Експортът се осъществяваше предимно в
страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) и най-вече в
СССР, в развиващите се страни (основно от Близкия изток, Латинска
Америка и Северна Африка) и в някои страни от Западна Европа. Редица
от образците, каквито са РВ 501.24 и МС 032, в течение на повече от две
десетилетия от създаването им продължаваха да се произвеждат и
продават в различни усъвършенствани модификации.
Такива значителни постижения следва да бъдат обект на всестранен
анализ от позицията на днешния наблюдател и изводите могат да бъдат
полезни за съвременното ни производство на металорежещи машини с
ЦПУ. Една от трудностите, които ще срещнат изследователите, е
оскъдната публична информация за фактологичните и хронологичните
характеристики на периода. Годишниците на ЦНИИММ и Алманаха на
ЦНИИММ от 1987 г., в които този въпрос е засегнат добре, днес са
библиографска рядкост и поради това труднодостъпни за широко
използване
Целта на настоящата статия е да съхрани и обогати хронологията и
фактологията на създаването на българските металорежещи машини с
ЦПУ през периода 1970-1990 г.г. и да я предложи в един съвременен,
гъвкав и общодостъпен вариант- онлайн в интернет.

Български металорежещи машини с ЦПУ
на Пловдивския есенен технически панаир

СТРУГОВИ МАШИНИ С ЦПУ И СТРУГОВИ ЦЕНТРИ
Предвестник на струговите машини с ЦПУ са машините с
кинематично управление (с щекерна панела). На тяхна база в началото на
1970-те години се разработва фамилията “Перун”. През 1972 г. моделът
СЕ 062 от тази фамилия е награден със златен медал на Пловдивския
технически панаир.
Струговата машина с ЦПУ СП 586 е удостоена с наградата “Златни
ръце” на Пловдивския технически панаир през 1980 г.
Златен медал на Пловдивския технически панаир през 1981 г.
получава струговата машина с ЦПУ СЕ 063.
Оригинални конструкторски решения (носеща система от естествен
гранит, аеростатични направляващи и вретенен възел с вакуумно
уравновесяване) и високи експлоатационни показатели (изключително
висока точност, режим на работа 24/7)
отличават свръхпрецизната
специална стругова машина с ЦПУ СС 013.
С огромна популярност и признание се ползват струговите машини с
ЦПУ на ЗММ “Машстрой”-Троян- гамите СП и СТ (СП503, СП 161, СТ 161
т.н.).
В Троян се създава и струговият център СПФ 161, а в Сливенструговият център СПФ 63.

Струговата машина СЕ 081 с
кинематично управление (щекерна
панела)- предвестник на струговете
с ЦПУ у нас

Струговата машина СЕ 082 в
състава на автоматичен
технологичен модул (АТМ)

Струговият център СПФ 063

СП 586- една от най-успешните стругови машини с ЦПУ

Стругова машина с ЦПУ СТ 201

Струговата машина с ЦПУ СТ 201 в състава на АТМ

Стругова машина с ЦПУ СП 503

Стругова машина с ЦПУ СП 161

Струговата машина с ЦПУ СТ 161 в състава на АТМ

Стругова машина с ЦПУ С 30

Стругова машина с ЦПУ ЕТ 201

Свръхпрецизната специална стругова
машина с ЦПУ СС013 за диамантно
струговане на алуминиеви дискове за
магнитни памети.

Свръхпрецизната стругова машина с ЦПУ
СС014 за диамантно струговане на цилиндрични,
конусни и профилни повърхнини

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ,

УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА

СТРУГОВИТЕ МАШИНИ С ЦПУ
1. ст.н.с.инж.Иван Славински.
2. ст.н.с.инж. Боян Бонев.
3. ст.н.с.инж. Едуард Бургуджиев.
4. ст.н.с.инж. Дмитрий Вуколов.
5. н.с.инж. Тодор Ангелов.
6. ст.н.с. инж. Панайот Савов.
7. н.с. инж. Петър Стоев.
8. н.с. инж. Александър Ванчев.
9. н.с. инж. Красимир Стоянов.
10.
н.с. инж. Огнян Иванов.

Обработващи центри и фрезови машини с ЦПУ
У нас от 1970 г. се водят конструкторско-изследователски работи по
създаването на ОЦ. Усвоява се лицензът на френската фирма GSP за
производство на пробивно-фрезово-разстъргващата машина РВ001 и
вертикалния обработващ център РВ002, които се произвеждат в ЗММ
“Металик”-Пазарджик. Впоследствие се появяват експерименталните
образци на хоризонталните обработващи центри ПРС01 и ПРС02.

Вертикални обработващи
центри РВ001 и РВ002

Пробивно-фрезово-разстъргващата машина РВ001 и
вертикалният обработващ център РВ002- произвеждани у нас
по лиценз на френската фирма GSP

Хоризонтални обработващи
центри ЦМ832 и ЦМ612

Първите български обработващи центри
ПРС 001 и ПРС 002

През 1974 г. е пуснат в серийно производство хоризонталният ОЦ
ЦМ832, а през 1975 г.- по-малкият типоразмер ЦМ612.

Първият наш сериен обработващ център ЦМ 832

Винтовият магазин

ЦМ 612- по-малкият типоразмер обработващ център. В системата
за автоматична смяна на инструментите влиза легендарният
винтов инструментален магазин.

Винтовият магазин за инструменти е
с променящ се вертикален размер,
което позволява върху минимална
площ да се разположат значителен
брой гнезда. Магазинът с
инструментите извършва
едновременно транслационно и
ротационно движение около
вертикалната си ос. По този начин
гнездата се движат по една и съща
траектория- винтова линия- и всяко
едно от тях преминава през
позицията за АСИ.

Вертикален обработващ
център РВ 501.24
През 1981 г е конструиран, а през 1983 г. - пуснат в серийно
производство в ЗММ”Металик”- Пазарджик вертикалният обработващ
център РВ501.24 (с първи вариант РВ501.16), който през 1982 г. получи
наградата “Златни ръце” на Пловдивския технически панаир.
На базата на РВ 501.24 е започнато серийното производство на
безконзолната фрезова машина с ЦПУ ФБ501.
Производството на РВ501.24 и ФБ501 (вариант ФБ503)
продължаваше доскоро.

Опитният образец на РВ 501.16 като
експонат на Пловдивския технически
панаир през септември 1982 г.

Вертикалният обработващ център
РВ 501.24- това е серийният
вариант на един от найпродаваните наши обработващи
центри

Вертикалният обработващ център
РВ 501.24 в една от пазарните си
версии. Показана е опцията за
четвърта координата, която се
реализира чрез допълнително
монтираната въртяща маса по ос А.

Вертикалният обработващ център РВ 501.24 в състава на
автоматичен технологичен модул с многопозиционен магазин за
заготовки. Модулът дава възможност за работа в условията на
безлюдната технология

Вертикалната безконзолна фрезова машина ФБ 503.01, изградена на
базата на носещата система на вертикалния обработващ център
РВ 501.24

Хоризонтален обработващ
център ЦМ 040

Опростеният като конструкция хоризонтален ОЦ ЦМ040 е дело на
съвместна разработка на специалисти от ЦНИИММ и японската фирма
Fanuc през 1983 г. През 1984 г. започва серийното му производство в
ЗММ”Металик”-Пазарджик.

Хоризонталният обработващ център ЦМ 040

Хоризонталният обработващ център ЦМ 040

Хоризонтален обработващ
център ЦМ080

За нуждите на ГАПС е разработен и произвеждан в ЗММ-София
хоризонталният ОЦ ЦМ080 и неговата модификация ЦМ100. На базата на
тези машини са изградени ГАПС в ЗММ-София и ЗММ”Машстрой”-Трян.

Хоризонталният обработващ център ЦМ 080- неговият опитен образец,
монтиран върху чугунения фундамент в Опитния завод на ЦНИИММ.
Вижда се добре първоначалният вариант на инструменталния магазин„Слънцето”.

Верижният магазин

ЦМ 100 на Пловдивския технически панаир през
септември 1984 г.

Хоризонтални обработващи
центри ЦМ050, ЦМ063, ЦМ081
През 1985 г. е усвоено, съвместно с фирмата Makino (Япония),
кооперираното производство на хоризонталните ОЦ ЦМ050, ЦМ063 и
ЦМ1210.

Хоризонталният обработващ център ЦМ 063- продукт на
кооперирано производство с фирмата Makino (Япония)

Хоризонталният обработващ център
ЦМ 081- продукт на кооперирано
производство с фирмата Makino (Япония)

В рамките на международното сътрудничество между български
заводи и ИСПО”Иваново” (СССР) през същата година започва
разработването и съвместното производство на хоризонталните ОЦ ИС
200 (ЗММ”Металик-Пазарджик) и ИС 500 и ИС 800 (ЗММ-София).

Хоризонтален обработващ
център МС032

Произвежданият от средата на 80-те години в ЗММ-София ОЦ за
многостранна обработка МС032 се характеризира с редица изпреварващи
времето си решения, които са актуални и днес. Заедно с РВ501.24 МС032
е най-масово произвежданият ОЦ у нас.
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МС 032- български обработващ център, радващ се на най-голямо
производствено дълголетие. Първа наша 5-координатна машина.
Вдясно е показана компоновката, чиято концепция запазва своята
жизненост и днес и е особено актуална в контекста на
високоскоростната, сухата и квазисухата обработка.

X

5- координатният обработващ център МС 032

Хоризонтални обработващи
центри ИС 500 и ИП 200
В рамките на международното сътрудничество между български
заводи и ИСПО”Иваново” (СССР) през същата година започва
разработването и съвместното производство на хоризонталните ОЦ ИС
200 (ЗММ”Металик-Пазарджик) и ИС 500 и ИС 800 (ЗММ-София).

Хоризонтален обработващ
център ЦМ500
В Казанлък също се развива производството на ОЦ. В тогавашния
комбинат “Фр.Енгелс” (днес “Арсенал”) се създава хоризонталният ОЦ ЦМ
500 и се внедрява лицензионното производство на японската фирма
Yamazaki Mazak на хоризонтален и вертикален ОЦ. В “Арсенал” се
произвеждат вертикалните фрезови машини с ЦПУ ФВ 524.

Хоризонталният обработващ център ЦМ 500, конструиран и
произведен в Казанлък

ХОРИЗОНТАЛЕН ОБРАБОТВАЩ
ЦЕНТЪР Х20/25

Хоризонталният обработващ център Х20/25,
произведен в Казанлък по лиценз на Yamazaki Mazak
(Япония)

Вертикални конзолни
фрезови машини с ЦПУ

Вертикалната конзолна фрезова машина с ЦПУ ФВ 524,
конструирана и произведена в Казанлък.

ГАПС ПКД-2 на територията на ЗММ- София

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ,

УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА

ОБРАБОТВАЩИТЕ ЦЕНТРИ

1. н.с.инж. Симеон Цонков.
2. ст.н.с.инж. Атанас Димитров.
3. ст.н.с.д-р инж. Никола Стоилов.
4. н.с.инж. Симеон Домбев.
5. н.с.инж. Асен Рашев.
6. н.с.инж.Божидар Славков.
7. н.с.инж. Панайот Панайотов.
8. н.с.д-р инж. Пламен Угринов
9. н.с.инж. Александър Попов.
10.
н.с.инж. Радослав Смиловски.
11.
н.с.инж. Николай Йотов.
12.
н.с.инж. Боян Бонев (Малкия Боян).
13.
н.с. инж. Свилен Колев.
14.
инж. Евгени Чолаков- зам. директор по техническите въпроси
на ЗММ „Металик”- Пазарджик.
15.
инж. Ангел Тончев- р-л на технологичен отдел,
по-късно изпълнителен директор на ЗММ „Металик”- Пазарджик.
16.
н.с. инж. Личо Кузев- ЗММ „Металик”- Пазарджик.
17.
н.с. инж. Федя Бузник- ЗММ „Металик”- Пазарджик.
18.
инж. Здравко Василев- р-л на инструменталния цех на
ЗММ „Металик”- Пазарджик.
19.
н.с. инж. Иван Чаков- технически директор на НИТИ,
Комбинат “Фр.Енгелс” (днес “Арсенал”) на ДСО „Металхим”.

ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ С ЦПУ

През 1975 г., пет години след световната премиера на първата
шлифовъчна
машина
с
ЦПУ,
в
ЦНИИММ
е
създадена
кръглошлифовъчната машина с ЦПУ ШК323.23- първата по това време
сред страните от социалистическия лагер. След това се появяват
моделите ШК322.21, ШУ322.21, ШК322.41 и др., произвеждани от ЗММАсеновград. На базата на машината за външно и вътрешно кръгло
шлифоване ШК324.32 се създават шлифовъчни машини с ЦПУ с
автоматична смяна на инструментите за вътрешно шлифоване и
високоскоростна револверна глава с въртящи се гнезда.

Универсална кръглошлифовъчна
машина с ЦПУ ШУ 322.21

Шлифовъчен център ЦШ 321 за външна и вътрешна обработка
на патронникови детали

Кръглошлифовъчна машина с ЦПУ ШК 324.32

Кръглошлифовъчна машина с ЦПУ ШК 322.41

Автоматичен технологичен модул АТМ ШК322.41 за
шлифоване на многостъпални центрови детайли.

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ,

УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА

ШЛИФОВЪЧНИТЕ МАШИНИ С ЦПУ
т.н.с. І ст. инж. Живко Стоев.
1. ст.н.с.инж. Арам Гарабедян.
2. ст.н.с. д-р инж. Васил Бацалов.
3. н.с. инж. Петър Ненов.
4. н.с.инж. Ботьо Христов.
5. н.с.инж. Георги Укалски.
6. н.с. инж. Изи Коен.
7. н.с. инж. Иван Влаев.

СИСТЕМИ ЗА ЦПУ, ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
Първите български системи за ЦПУ са от типа NC. Разработени са и
са произвеждани в периода 1974-1979 г.
Със закупуването на лиценз от японската фирма Fanuc започва
производството на системите тип CNC.
На базата на системата за ЦПУ Fanuc 5 се произвеждат българските
системи ЗИТ 500Т (за стругови машини) и ЗИТ 500М (за фрезови машини и
обработващи центри).
В завод „Динамо”- Сливен се усвоява производството на подавателни
двигатели по лиценз на Fanuc.

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ,

УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА

СИСТЕМИТЕ ЗА ЦПУ,
ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО И
УПРАВЛЕНИЕТО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ст.н.с.д-р инж. Боян Рогев.
ст.н.с. инж. Крум Конярски.
ст.н.с. инж. Христо Великин.
ст.н.с. инж. Румен Ширинов.
ст.н.с. д-р инж. Любомир Йорданов.
н.с. инж.Ганка Стефанова.
н.с. инж. Симеон Илински.
н.с. инж. Добрин Богоев.

9. н.с. инж. Венелин Дедински.
10. н.с. инж. Калин Цочев.
11. н.с.инж. Красимира Кузeва.
12. н.с. инж. Валентин Карагьозов.
13. н.с. инж. Манол Иванов.
14. н.с.инж. Елена Хаджиколева.
15. н.с. инж. Диана Първанова.

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ,

УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА

ХИДРАВЛИЧНО И ПНЕВМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

проф. д.т.н. инж. Михаил Комитовски.
ст.н.с. инж. Руси Ганев.
н.с. инж. Димитър Савов.
н.с. инж. Ангел Кръстев.
н.с. инж. Пламен Младенов.
н.с. инж. Добри Рачев.

ДРУГИ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ,
УЧАСТВАЛИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА

МАШИНИТЕ С ЦПУ

Механични елементи и възли
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ст.н.с.I ст. инж. Владимир Михайлов.
ст.н.с. инж. Иван Иванов.
н.с. инж. Славчо Джокев.
н.с. инж. Николай Наплатанов.
н.с. д-р инж. Димитър Ралев- аеростатични и хидростатични
вретенни възли и направляващи, гранитни елементи (по-късно
доцент).
н.с. д-р инж. Панайот Панайотов.
н.с. инж. Михаил Хотинов.
н.с. инж. Мирослав Немски.
н.с. инж. Христо Спиров.

Инструментална екипировка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ст.н.с. инж. Александър Цървенков.
ст.н.с. инж. Иван Иванов.
н.с. инж. Нено Кротев.
н.с. инж. Атанас Контев.
н.с. инж. Константин Чобанов.
н.с. инж. Емил Захов.
н.с. инж. Николай Генов.
н.с. инж. Атанас Христов.
н.с. инж. Вихър Атанасов.

Технологична подготовка
1.
2.
3.
4.
5.

ст.н.с. инж. Иван Зографов.
ст.н.с. инж. Стефан Русев.
н.с. инж. Енчо Димов.
н.с. инж. Божидар Божинов.
н.с. инж. Стефан Герасимов.

Автоматични линии, роботи и манипулатори
1. ст.н.с. инж. Асен Вълев
2. ст.н.с. д-р инж. Емануил Николов.
3. ст.н.с. д-р инж. Георги Петров.
4. ст.н.с. инж. Александър Марков.
5. ст.н.с. д-р инж. Веселин Митев.
6. н.с. инж. Георги Кескинов.
7. н.с. инж. Весел Григоров.
8. н.с. инж. Владимир Ширлетов.
9. н.с. инж. Страхил Кръстев.
10. н.с. инж. Асен Кумпилов.
11. н.с. инж. Цвета Николова.
12. н.с. инж. Димитър Йотов.
13. н.с. инж. Венцислав Арнаудов.
14. н.с. инж. Асен Тасев.
15. н.с. инж. Детелина Цанева.
16. н.с. инж. Диана Тотева.
17. н.с. инж. Любомир Дуков.
18. н.с. инж. Чавдар Рафаилов Русев.
19. н.с. инж. Росица Данданова.
20. н.с. инж. Пламен Василев.
21. инж. Горан Райков.

Програмиране на машини с ЦПУ, учебен
център
1. ст.н.с. д-р инж. Никола Тодоров (по-късно професор).
2. ст.н.с. д-р инж. Димитър Пенков.
3. ст.н.с. д-р инж. Пенчо Пенчев.
4. ст.н.с. д-р инж. Владимир Чешмеджиев.
5. н.с. инж. Чавдар Червенков.
6. н.с. инж. Методи Битраков.
7. н.с. инж. Констанца Видева.
8. н.с. инж. Огнян Петров.
9. н.с. инж. Иван Ангелов.
10. н.с. д-р инж. Свежан Загоров.
11. н.с. инж. Йосиф Леви.
12. н.с. инж. Стефан Мурджев.

Изпитване и метрология
1. проф. д.т.н. инж. Димитър Филипов.
2. проф. д.т.н. инж. Иван Тошев.
3. ст.н.с. инж. Васил Костурков.
4. ст.н.с. д-р инж. Димитър Тодоров.
5. ст.н.с. д-р физ. Антон Чешмеджиев.
6. н.с. инж. Борислав Гешев.
7. н.с. инж. Здравко Малчев.
8. н.с. инж. Любомир Ценов.
9. н.с. инж. Валери Баронов.
10. н.с. инж. Юлия Севдина.
11. н.с. инж. Любомир Чернев.
12. инж. Емил Тенев.

Други ръководители и специалисти

1. н.с. инж. Тодор Ненчев- първи зам.генерален директор на ДСО
„ЗММ”, отговарящ за развойната дейност.
2. ст.н.с. д-р инж. Веселин Митев- зам. директор на ЦНИИММ.
3. ст.н.с. д-р инж. Кольо Чубриков- зам. директор на ЦНИИММ.
4. доц. д-р инж. Леонид Караколов- стругови машини с ЦПУ.
5. ст.н.с. инж. Димитър Хинков- прецизни уреди и приспособления.
6. ст.н.с. инж. Славка Матеева- мажещи и охлаждащи вещества.

Хоризон
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