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БНАКК

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
ДНЕС В БРОЯ ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ:

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД
КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА - БАН

ТЕМА НА БРОЯ

ТРИ ФУТА ПОД КИЛА ЗА ПЪРВИЯ ВЕТРОХОД, ПОСТРОЕН В
БЪЛГАРСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА

ТЕМА НА БРОЯ
Сдружение „Българска национална асоциация по корабостроене и
кораборемонт” (БНАКК) е доброволно сдружение с нестопанска цел,
в частна полза, за подпомагане, насърчаване, представителство и
защита на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи
дейност в областта на корабостроенето, кораборемонта и
свързаните с тях дейности.

ТРИ ФУТА ПОД КИЛА ЗА ПЪРВИЯ
ВЕТРОХОД, ПОСТРОЕН В БЪЛГАРСКА
КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА
На 31 август 2009 г. на Морска гара - Варна официално бе кръстен учебно - ветроходния кораб
„Royal Helena”. На този ден баркентината, за
която цялата морска общественост на Варна
говори от години, вече бе факт!

Целите на Асоциацията са:
* Да подпомага развитието на корабостроителната и кораборемонтната индустрия в
Република България и свързаните с нея дейности.
* Да представлява, в рамките на предоставените й с Устава на БНАКК правомощия, и да
защитава общите интереси на членовете си пред държавните и местните органи и администрации в
страната; в CESA (Общност на асоциациите на европейските корабостроителни и кораборемонтни
заводи) и други международни организации.

Средствата за постигане на целите са:
* Представя и отстоява мотивирани становища пред държавни и/или законодателни органи
в Република България и инициира изготвяне на нови и промени в съществуващи нормативни актове,
засягащи корабостроенето, кораборемонта и свързаните с тях дейности.
* Подпомага сътрудничеството, координацията и кооперирането между членовете си.
* Осъществява членството на Асоциацията в CESA, като след приемането й за пълноправен
член, да съдейства за създаване на контакти с корабостроителните и кораборемонтните заводи
и/или развойни звена - членове на CESA и за внедряване на нови технологии или ноу-хау, придобити
по линия на сътрудничеството с CESA.
* Участва в работата на консултативните съвети към държавните и регионални органи.
* Съдейства за съгласуване на общите интереси и действия с цел постигане на по-качествено
ниво на образованието на младите хора, потенциални бъдещи специалисти и работници във
фирмите-членове на Асоциацията.
* Обединява усилията на членовете на Асоциацията за осъществяване на научноизследователски и развойно-внедрителски програми от взаимен интерес.
* Съдейства на членовете си за установяване на директни контакти с местни и/или
чуждестранни фирми и организации.

www.bulnas.org

С гордост можем да кажем, че с изключение на
името - „Royal Helena”, което е чуждестранно
и е съобразено с компанията, финансирала проекта, производството е изцяло българско, и то
варненско - от проекта, до постройката и ветрилното оборудване.
Първоначалният проект на кораба е на варненската фирма „Нитра” ЕООД, в последствие
преработен от проектантското звено на „МТГ
– Делфин” АД. С цел оптимизиране на проекта и
повишаване експлоатационната ефективност
на кораба са извършени хидродинамични моделни изпитания в Института по хидро - и аеродинамика – БАН.
Ветроходният кораб е построен под наблюдението на Българския корабен регистър в българската корабостроителница “МТГ - Делфин”
АД от екип под ръководството на инж. Николай
Иванов.

“Волво Пента” 450 к.с., разполага с 3 агрегата
“Катерпилар” с по 55 киловата мощност всеки.
С двигател корабът достига скорост 11 възла,
а под ветрила - до 18, при това за управлението й и в двата варианта е достатъчен основният екипаж на кораба, наброяващ едва 9 души.
Ветроходът е изграден със специален винт с
променлива крачка за оказване на минимално съпротивление при плаване под ветрила. Вътрешното му разпределение включва десет каюти,
всички с индивидуални бани и климатик; голям
салон, бар, кухня, учебна зала и разкошна кают
- компания. Корабът е малко по - голям и значително по-модерен от досегашния ни единствен
ветроход „Калиакра”.
Строителството на баркентината започва на 21 април 2008 г. Тя е единственият
ветроход от клас „А”, построен изцяло в
българска корабостроителница. С неговото
построяване „МТГ - Делфин”АД се нарежда
сред едва 7 - те завода в света, които строят ветроходи от този клас!

Тримачтовата
баркентинa, отчитайки и
бушприта, е с дължина
54,40 м и с широчина 8,20
м. Монтажът на ветрилата й с площ 1 000 кв.м.
и въжетата с дължина
над 10 км е дело отново на варненска фирма
- “ЮТА - ДИК” ООД, като
подизпълнител на “МТГ
- Делфин”. С пълно въоръжение баркентината
има 16 ветрила, като
ветрилното стъкмяване
включва: на грот мачтата – гафелно ветрило и
топсейл, на фок мачтата – пет прави ветрила,
на бизан мачтата – бермудско ветрило. Най-голямата мачта се издига
на 32 метра височина от
палубата.
Главният двигател е


- ветерани” към ТО на НТС
– Варна, с председател на клуба: Петър Кехайов и секретар
- касиер – Гето Маринов.
Последваха срещи с ръководствата на:
а) “Булярд - Kорабостроителна индустрия”- Варна;
б) “МТГ - Делфин”- Варна;
в)”Корабостроителница
Русе”.
На тези срещи се обсъждаха
проблемите, които затрудняват развитието на фирмите
и разменяха идеи как да бъдат
обединени усилията за тяхното ефективно преодоляване.

ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА бнакк

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ
– УЧРЕДЯВАНЕ И ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ
На 28 април 2009 г., 10.00ч. в
зала 506 на Дома на науката и
техниката – Варна, беше проведено учредително събрание
на „Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт” (БНАКК).
Основна цел на сдружението с
нестопанска цел е да подпомага
развитието на корабостроителната и кораборемонтната
индустрия в България, както

ята бе регистрирана във Варненския окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел
в частна полза, с наименование
„Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт”, седалище: гр. Варна,
адрес на управление: ул. ”Дръзки”№8.
От 28 май 2009 г. „Българска
Национална Асоциация по Кора-

заводи, която обхваща 99% от
корабостроителното
производство в ЕС.
Към момента на учредяването в БНАКК членуват двадесет
и две фирми от корабостроителния и кораборемонтен отрасъл, обособени в три групи,
както следва:
Корабостроителни и кораборемонтни заводи:
„Булярд - Корабостроителна ин-

ителница Русе” ЕАД.
Заводи за корабно машиностроене и други предприятия:
„Корабно машиностроене” АД;
„Варна Меритайм” ООД; ”Варна Про” АД; „Ула” ООД; „ЮТА
– ДИК” АД.
Класификационни и проектантски организации и научни институти:
Асоциация „Малки кораби и
оборудване”; „Български корабен регистър” АД; „Германише
лойд България” ЕООД; Институт по хидро- и аеродинамика
– БАН; „Вартсила ИХБ корабно
проектиране България” АД; „Корабен инженеринг, проектиране
и изследвания” ООД; „Лавразия”
ЕООД – Варна; „Морско проектиране” ЕООД; Териториална
организация на научно - техническите съюзи – Варна.

Инициативен комитет за учредяване на БНАКК:
инж.Димитър Стоянов, инж.Йордан Дечев, ик.Георги Лилов, ик.Петър Кехайов, инж.Неделчо Вичев

и да осигури членство в Европейската асоциация на корабостроителните и кораборемонтни заводи (CESA).
На 22 май 2009 г. Асоциаци-



бостроене и Кораборемонт” бе
приета за пълноправен член на
CESA – Общността на асоциациите на европейските корабостроителни и кораборемонтни

дустрия” ЕАД; ККЗ ”МТГ - Делфин” АД; „ТЕРЕМ - КРЗ Флотски
арсенал – Варна” ЕООД; „Бургаски корабостроителници” АД;
КРЗ „Одесос” АД; „Корабостро-

Общият брой на пряко заетите работници и служители на
членуващите в БНАКК фирми е 5
025 души, а на косвено заетите,
на които членовете на БНАКК
осигуряват работа – още около 5 000 души. При включване
и на останалите извън БНАКК
фирми от отрасъла, считаме,

че заетите лица са общо над 14
000 души.
По официални статически
данни за 2008 г. реализираните
приходи в бранша са в размер
над 450 млн. лв.
На основание на така посочените данни считаме, че БНАКК
се явява представителна организация по въпросите на корабостроенето и кораборемонта,
трудовата заетост в бранша,
както и морската политика на
България като цяло.

На 26 май 2008 г. на заседание
на клуба присъства и инж. Димитър Стоянов – Председател
на Съвета на директорите на
”МТГ - Делфин” АД, който сподели основните проблеми, затрудняващи дейността на дружеството. Бе възприето, че тези
проблеми са валидни и за останалите фирми от бранш “Корабостроене и кораборемонт”. По
този повод бе решено клубът да
подеме инициатива за учредяване на Българска Национална
Асоциация по Корабостроене и
Кораборемонт.

Асоциацията се управлява
от:
• Общо събрание, състоящо се
от всички нейни членове;
• Управителен съвет, състоящ
се от седем члена;
• Контролен съвет, състоящ се
от трима членове.
Членовете на Управителния
съвет и Контролния съвет се
избират за срок от три години.

За изясняване условията за
членство в CESA, група от членове на клуба и ръководството
на ТО на НТС – Варна, посетиха корабостроитилницата в
гр. Галац – Румъния, която е
седалище на сродната Румънска асоциация – ANCONAV. На
проведената среща с нейния
Изпълнителен директор – инж.
Гелу Стан, бе получена необходимата информация за условията и изискванията за членство
в CESA.

Кои събития предхождаха
учредяването на Асоциацията?
Началото бе поставено на
12 октомври 2006 г., когато се
учреди клуб „Корабостроител

На 17 февруари 2009 г. в ТО на
НТС - Варна се организира кръгла маса на тема: ”Необходимост от учредяване на БНАКК
и какви ще бъдат конкретните
ползи”, на която присъстваха



представители на фирмите от
бранш “Корабостроене и кораборемонт”.
Подписан бе протокол и с пълен консенсус се взеха две много
важни решения:
• съгласие за учредяване на
БНАКК;

• определена бе работна група
за разработване на документите за учредяване на асоциацията.
В периода от 18 февруари до
17 март 2009 г. работната група проведе серия от заседания,
на които бяха обсъдени:
•
Устав на асоциацията;
•
Седалище и адрес на управление;
•
Членски внос;
•
Бюджет;
•
Проекто - състав на
управителния и контролния съвет.
На 28 април 2009 г. от 10.00
ч. в ТО на НТС – Варна бе проведено учредително събрание,
което взе решение за създаване
на Българска Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт (БНАКК), прие устав
и бюджет на асоциацията и избра ръководни органи в състав
Управителен съвет:
Председател: Светлин Стоянов – Изпълнителен директор
на ККЗ „МТГ - Делфин”АД



Зам.председател: Ивелина Манчева – Изпълнителен директор
на „БУЛЯРД - Kорабостроителна индустрия” ЕАД
Членове:
Иван Даскалов – Изпълнителен директор нa „Корабно
машиностроене”АД

Ангел Дуков – Изпълнителен
директор на „Варна Про”АД
Веселин Кабов – Прокурист на
„Бургаски корабостроителници” АД
Веселин Ненков – Изпълнителен
директор на „Морско проектиране” ЕООД
Неделчо Вичев – Изпълнителен
секретар на Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна
Контролен съвет:
Председател: Костадин Йосифов – Директор на Институт
по хидро- и аеродинамика при
БАН
Членове:
Йордан Дечев – член на клуб
„Корабостроител – ветерани”
към ТО на НТС - Варна
Георги Лилов – член на клуб
„Корабостроител – ветерани”
към ТО на НТС – Варна
На събранието присъстваха
поканените адмирал Христо
Контров – Областен управител
на Варна, г-н Борислав Гуцанов
– Председател на Общински съвет - Варна, г-н Свилен Крайчев
– заместник кмет на Община

Варна, кап. Николай Апостолов – изпълнителен директор
на ИА ”Морска администрация” при Министерството на
транспорта, кап. Петър Ангелов - представител на Щаба на
Военоморските сили, както и
ръководители на сродни браншови организации, които в своите приветствия подкрепиха
създаването на асоциацията.
Учредяването на Българска
Национална Асоциация по Корабостроене и Кораборемонт е
вече факт. Налице са и първите
резултати от дейността на
нейния управителен съвет:
•
С общите усилия на членовете на асоциацията, Българската банка за развитие осигури кредитна линия от 50 млн.
лв. за подпомагане на корабостроенето и намаляване на последствията от световната
икономическа криза;
•
БНАКК е приета за пълноправен член на CESA – Общността на асоциациите на европейските корабостроителни
и кораборемонтни заводи;
•
БНАКК работи активно
по приоритетната задача за
постигане качествено ниво в
квалификацията на работещите в бранша, както и за запазване на работните места.
Пожелаваме на новосъздадената асоциация да реализира
основните си цели и активно
да работи за нов тласък за развитието на корабостроенето,
кораборемонта и на свързаните с тях дейности.

Автори:
инж. Димитър Стоянов
инж. Йордан Дечев
ик. Георги Лилов
ик. Петър Кехайов
инж. Неделчо Вичев

ИНОВАЦИИ

НОВИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
В РАБОТАТА НА И Х А – Б А Н
В последните години, под влияние на икономическите условия и под диктата на международните конвенции, на първо
място Лисабонския договор, все
повече нараства интересът
към усвояване на природните
видове енергии. В отговор на
тези тенденции и на базата на
опит, придобиван от времето
на пионерните си разработки в
това направление от 80-те години насам, както и от участието си в Европейския проект
за координиране на дейностите по усвояване на вълновата
енергия, Институтът по хидро - и аеродинамика към БАН
предприема
преориентиране
на научно-изследователските
си дейности и производствен
капацитет към проблемите на
усвояване на морските енергийни източници – вълнение, течения и вятър. В редица случаи
интересът от страна на промишлеността дори изпреварва проучвателните дейности.
За последните няколко месеца
са реализирани три знакови
проекта с директен изход към
промишлена реализация, както
следва:

тази цел българска компания. В
процеса на изследване е избрана най-подходящата конфигурация и е извършена
оптимизация на
геометрията на
работното
сечение от гледна
точка на висока
Изследване на устройство за преобразуване
ефективност,
енергията на крайбрежните вълни
екологичност и
пригодност към
условията за инсталиране и
3. Разработка на идеен проексплоатация. Към устрой- ект за плаващ ветрогенераството съществуват трайни тор за работа по Българското
инвеститорски интереси.
черноморско крайбрежие. Про-

1. Разработка на числен модел и физическо моделиране
на работата на устройство
за усвояване енергията на
свободни речни течения, за
новосформирана специално за

Автор:
д-р Румен Кишев –
научен секретар на
ИХА–БАН

2. Моделни изпитания на
плаващо съоръжение за преобразуване енергията на морските вълни, по заявка на специализирана испанска фирма.
В процеса на изпитания е изследвано вълновото поле около
конструкцията и степента на
трансформирането му, даваща
представа за процента отнета от вълните енергия. Предстои да бъде построен опитен
образец на устройството в натурна големина, върху който
да продължат изследванията.
Проучването се инвестира от
областните власти на областта Виго в Испания и се планира широко индустриално приложение.

ектът се изпълнява съвместно с местна конструкторска
фирма и с участие на студенти от ТУ – Варна, като е все
още в процес на разработка в
частите си за позициониране,
електроснабдяване, динамични
усилия. Очаква се потенциален
инвеститор или интерес от
местните власти в краймосрките общини за реализацията
на този перспективен проект.



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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НА ФОКУС

“... Българското корабостроене и кораборемонт загубиха своето значение за страната ....”

инж.Йордан Дечев – дългогодишен директор на Корабостроителен завод „Георги Димитров”- гр.Варна и бивш Генерален директор на ДСО „Корабостроене”

Кои бяха водещите Ви мотиви, за да посветите професионално - творческата си кариера на българското корабостроене?
Израстнал съм в град, намиращ се в полите на Стара планина. За първи път видях морето, когато бях на 15 години, при
организирани ученически посещения от гр. Омуртаг до гр. Варна.
Желал съм да получа инженерно образование и след завършване на гимназията в родния
си град бях приет за студент
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в Държавната политехника
гр. София – в Машиннотехническия факултет. През 1951 г.
започна набирането на студенти, които да се прехвърлят в
Строително - архитектурния
факултет на ВИНС – Варна,
специалност “Корабостроене”.
Навярно тогава под натиска на
КОРБСО се е приело такова правителствено решение, с оглед
инженерно подсигуряване на
планираното усилено развитие
на корабостроителните и кораборемонтни заводи на България.
Първият курс се осъществи
през есента на 1951 г. Аз се записах в следващия втори курс.
Основно студентите от тези
два курса бяха от районите
на Варна, Бургас и Русе. Голяма
част от студентите от първия курс бяха учили първа година в закрития във Варна машинен факултет и естествено в
техния избор да учат корабостроене може би има носталгия и емоция, но при мен това
липсваше. Варненският корабостроителен завод видях за
първи път през студентската
си практика, така че повтарям
- при мен носталгия по морето
и корабите е нямало, за да избера да продължа инженерното
си образование в корабостроителна дисциплина. Повече може
да се определи като младежко
увлечение към „крупното” съоръжение, каквото бе в мойте
представи кораба.

След завършването на института постъпих на работа в корабостроителния завод първоначално като цехов технолог в
район 2. В продължение на близо
26 години съм работил на различни длъжности, като съм се
движил във възходящо служебно
развитие до директор на завода от края на 1975 до месец август 1980 г., след което бях назначен за генерален директор
на ДСО”Корабостроене”.

Корабостроенето е сложен и
труден отрасъл. Кои бяха най
- важните принципи в стила
Ви на работа и трудовата Ви
реализация?
Теоретичната ми подготовка и богатият ми опит в строителството на корабите ми
дава основание да считам, че
корабостроителното
производство е изключително сложно, изисква квалифициран изпълнителски състав, голям опит и
лични възможности на ръководните кадри. При планирането
и осъществяването на корабостроителното производство
са необходими реална преценка
на производсвения процес, възможностите на персонала и наличната организация на труда,
за да се осъществят поставените задачи и същите да се изпълнят качествено и в срок.
В работата си съм се ръково-

“... СЪЗДАВАНЕТО НА Асоциацията ще спомогне и за възвръщане на позициите, изгубени през изминалите години ...”
дил от убеждението за това, че
хората трябва да се уважават,
независимо от общественото
им положение и образователен
ценз. Принципно всеки нормален човек „може нещо” и „знае
нещо”, което ти не знаеш и не
можеш.
Наложително е да се прави реална оценка на обстановката и
на възможностите на хората,
за да се поставят реални срокове за изпълнение на задачите,
което дава основание от своя
страна за търсене на съответната отговорност при евентуални провали.
Предвид разнообразието в
обема и сложността на производството е необходимо в
ръководните екипи на всички
нива да участват можещи и
знаещи специалисти, определящи личните си задачи в унисон с
постигане на основната цел на
производството. На практика
екипността в ръководството
се осъществява при спазване
на принципа – ръководителят
е с правото и задължението да
взема решения, но след предварителни обсъждания и изслушване мненията на екипа си.
Кога и по какъв повод бе най
– трудният момент в работата Ви като корабостроител?
Трудностите в корабостроителното производство са
ежедневни и разнообразни. Ня-

кои от тях се преодоляват без
особенни усилия, други трудно.
Успехът от своевременното
преодоляване на същите, създава професионална удовлетвореност у ръководителя. Една от
големите трудности в моята
кариера, е била свързана със
спускането от висшестоящи
органи на нереални задачи, които не са съобразени с производствената обстановка и възможностите (капацитета) на
завода, независимо от доказваните при разговори реалности.
След като си вложил в изпълнението на задачите всичко,
пренебрегвайки елементарни
лични и семейни задължения
и въпреки това някои от тях
не са реализирани цялостно, в
края на периода може само да
очакваш някоя особа или някои
особи да се смилят над теб. От
своя страна това би могло да
породи чувство на негодност и
малоценност, съобразно персоналните качества на личността.
Какво бихте посъветвали
младите хора – настоящи и
бъдещи корабостроители и
кораборемонтчици?
В тази връзка считам, че настоящите и бъдещи ръководители в корабостроенето и кораборемонта, в стремежа си да
постигнат максимално възможното следва да възприемат и се
съобразяват с реалностите.

Успехите в корабостроенето и
кораборемонта в много голяма
степен зависят и от добре квалифицирани и образовани млади
изпълнителски и ръководни кадри. Процесът на създаването
им е продължителен и неотменим, свързан с приемственост
и със съответните материални бази.
Какво мислите за ролята и
бъдещото развитие на Българска национална асоциация
по корабостроене и кораборемонт (БНАКК)?
Един от инициаторите за
създаването на БНАКК съм и аз.
През последните двадесет години, Българското корабостроене и кораборемонт загубиха
своето значение за страната.
Същите бяха извън вниманието на правителствата и съответните им органи. Връзките
им с Европейското корабостроене и кораборемонт са силно
ограничени. При тези условия
проблемите на предприятията
от бранша се решават изключително трудно. Създаването
на асоциацията ще спомогне за
преодоляване на трудностите,
с които се сблъскват Българсото корабостроене и кораборемонт. Асоциацията ще спомогне и за възвръщане на позициите, изгубени през изминалите
години, както на нашия, така и
на Европейския пазар.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
На преден план - баржа стр.№ 105
швартована в акваторията на “Корабно машиностроене” АД преди
провлачването й до Русе
На заден план – баржа стр.№ 106 в
окончателен етап на стапелна
сборка

“Корабно машиностроене”
АД е 100% частна българска
компания, основана през 1962
година чрез сливане на няколко предприятия за производство на корабно оборудване.
За кратко време компанията успява да се наложи като
водещ производител на корабно оборудване в България,
а също така и да заслужи доверието на първокласни чуждестранни клиенти.
В своята история фирмата
е доставила повече от:
- 210 комплекта люкови закрития;
- 350 плаващи стоманобетонни съоръжения;
- 75 000 т метални конструкции,
произведени по поръчки от
български и чуждестранни
клиенти.
Системата за контрол на
качеството в “Корабно машиностроене” АД е сертифицирана от Bureau Veritas
Quality International по стандарта ISO 9001:2000. Обхватът на издадения сертификат включва проектиране,
производство и обслужване
на люкови закрития, корабно
оборудване, палубни механизми, плаващи корпуси и метални конструкции.
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Основните направления в дейността на
фирмата са:

Корабостроене
След
започнатата през 2007 г. и изпълнена през 2008 г.
стратегическа
инвестиционна програма, включваща закупуване на самоходна
закупената нова машина за комбинирано
хидравлична
платплазмено
и газово рязане с ЦПУ, разположеформа, втори 25 - тона в основния производствен корпус на “Конен портален кран,
рабно машиностроене” АД
подмяна на спускови
колички, цялостна модернизация на северен хелинг, преустройство на вътрешнозаводската инфраструктура
и др., бяха създадени условия
за строителство на
кораби с дължина до 90
м. и спусково тегло до
1 200 тона.
Стратегически клиент в тази нова за
дружеството
дейност стана “Параходство Българско речно
плаване” АД, гр. Русе,
по чиито поръчки до
момента са произведени шест 2 000 - тонни речни несамоходни
баржи. Проектът е

сфера на дейност – производ- ция, Volharding Shipyards
ство на корабно оборудване. Newbuilding BV, Нидерландия
и др.
Сред разнообразното коКато стратегически партрабно оборудване, изработвано от “Корабно машино- ньор в сегашните тежки и
строене” АД, основно място несигурни икономически усзаемат люковите закрития. ловия се откроява “Булярд
индусВ това отношение друже- корабостроителна
Киловете на първите две ството е безспорен лидер на трия” ЕАД. По договори с
баржи – стр. №101 и №102 българския пазар с натрупа- корабостроителницата се
– бяха заложени на 26 август
2008 г., а шестата баржа
от серията – стр. №106 бе
предадена точно година покъсно – на 26 август 2009 г. В
рамките на този кратък период “Корабно машиностроене” АД успя да придобие специфични знания, да натрупа
производствен опит и да
усъвършенства технологиите.
под надзора на Germanischer
Lloyd.
Баржите се доставят на
корабособственика напълно
оборудвани с люково закритие, палубни фитинги и механизми и във всяко отношение готови за провлачване.

залагане на първите две секции на баржа
стр. № 101

Това дава увереност, че изпълнението на тази серия
от шест баржи е само приемният изпит за “Корабно
машиностроене” АД в семейството на корабостроителите, а бъдещето ще донесе
нови проекти, включително
за самоходни съдове.
ния огромен опит – производството на люкови закПроизводство на
рития датира от самото
корабно оборудване създаване на дружеството
като през годините са изпълУспоредно със старта на нявани поръчки на световстроителството на съдове, ни лидери като MacGREGOR
дружеството запази позици- (FIN) Oy, Финландия, Turkish
ите си и в традиционната си Shipbuilding Industry, Тур-

произвеждат два комплект
люкови закрития – за обект
стр.№ 101 и за обект стр.№
459; водят се преговори и за
изработка на комплекти люкови закрития и за следващи
обекти.
Друго важно направление
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за “Корабно машиностроене” рията кораби, специализира- изградени над 350 плаващи
АД е изработката на оборуд- ни за превоз на свръхтежки стоманобетонни съда – рабоване за Ро - Ро кораби.
товари. За същите кораби, тилници, помпени станции
Началото на тази дейи др., повечето от които
ност бе поставено през
за Русия, прибалтийските
2002 г. с подписването с
републики и др. Независимо
TTS Ships Equipment AB,
от тежките експлоатациШвеция на договор за досонни условия на северните
тавка на два комплекта,
сибирски реки, тези съоръвсеки включващ кърмова
жения функционират, без да
рампа, панели и бункерни
се нуждаят от ремонт или
врати. Качественото издруга поддръжка.
пълнение на тази поръчка
позволи партньорството
Поради специфичните техс шведския лидер да бъде
нологични характеристики,
продължено и през 2005
бетонният корпус, за разг. бе подписан дългосролика от стоманения, не се
чен договор за доставка
нуждае от боядисване или
на комплекти Ро - Ро ободруг вид защита на подводрудване (кърмова рампа,
ната част, което свежда
странична рампа и враразходите по поддръжката
ти), по силата на който
практически до минимум.
“Корабно машиностроене”

През последните години усилията в това
отношение са насочени към разработването на нови проекти, съобразени с нуждите
на големите градове, със съвременните изисквания за екологично функциониране на съоръженията и др. Към концепциите за плаващ
автопаркинг, хотел, болница, общежитие и
др. подчертан интерес проявяват инвеститори от Турция, Близкия изток и др.
В момента “Корабно машиностроене” АД
изпълнява поръчка на “КРЗ Одесос” АД за изработка на стоманобетонен понтон, предназначен да свързва новия плаващ док на кораборемонтния завод с брега. Този проект позволява да се модернизират производствените
съоръжения, да се усъвършенстват технологиите и да се опреснят специфичните знания и опит. Така дружеството ще е готово
за изпълнение на следващи проекти.

но по поръчка на Volharding
Shipyards Newbuilding BV,
“Корабно машиностроене”
АД достави и комплектите
люкови закрития за главна
и долна палуби.
“Корабно машиностроене”
АД е с традиции в проектирането и изработката на
палубни механизми (рудани, брашпили и др.), корабна
електроника, стълби, врати и илюминатори и др.

Важен момент в новата
история на дружеството бе
и изпълнението на договори с Beluga Shipping GmbH,
Германия, за изработка и
доставка на тежкотоварни
греди, предначначени за се-
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Историята на тази дейност започва още през 1939
г. със създаването на смесено българо - германско
дружество. В последствие
активите на това дружество преминават към “Корабно машиностроене” АД
и на тях през годините са

На първо време, да се продължи работата
по промяната на параметрите на фонда,
който бе създаден (в размер на 50 млн. лв.)
към работими такива:
- да се въведе гратисен период;
- срокът за връщане да се удължи до 10 - 12
години (а не 5);
- да се въведе преференциална лихва
(максимум 4%).
На следващ етап размерът на фонда да
бъде увеличен до планираните преди 4 години 200 млн. евро.
Какви са бъдещите Ви планове за развитие на фирмата, която ръководите
и как те кореспондират с настоящия
етап от развитие на световната икономическа криза?

Строителство
на
плаващи съоръжения на основата на
стоманобетонни
корпуси
АД достави оборудване за седем новостроящи се кораба.

Какви действия и законодателни промени считате, че е необходимо да бъдат предприети от страна на правителството, за да бъде подпомогнат
бранш „Корабостроене”?

стапелна сборка на първата двойка баржи
за клиент “Параходство Българско речно
плаване” АД

На първо място усилията ще бъдат насочени към запазване на кадровия състав на
дружеството в настоящата тежка икономическа среда. Трябва да се посочи, че “Корабно машиностроене” АД се е изправяло
пред подобни сериозни предизвикателства
и е успявало да ги преодолее с разумни мерки по отношение на разходите, запазване
на стратегически за дружеството партньори и др.
Надеждите са, че най-късно през втората
половина на 2010 г. икономическата ситуация ще се подобри, което ще позволи реализация на нови проекти както за строителство на съдове, в това число и самоходни,
така и за доставка на корабно оборудване.
инж. Иван Даскалов Изпълнителен директор “Корабно
машиностроене” АД
17

НА ФОКУС

“... Убеден съм в приноса, който ще има асоциацията за решаване на съпътстващите
проблеми в бъдещото развитие на корабостроенето при новите пазарни условия.”
Георги ЛИЛОВ – икономист,
бивш Директор на ККЗ „Георги Димитров” – Варна,
дългогодишен Зам. генерален директор по
икономическите въпроси
и бивш Генерален директор на СО „Корабостроене”

Кои бяха водещите Ви мотиви, за да
посветите професионално - творческата си кариера на българското корабостроене?
В корабостроенето не се отзовах по конкретни мотиви. Вече имах определени позиции в управлението на производствени
предприятия в промишлеността, когато
през 1971 г. бях насочен към корабостроенето. Просто не отказах и не съжалявам.
Още от първите месеци ме впечатли динамиката при вземане на управленски решения, разнообразието на производствените връзки с предприятия от почти всички
отрасли на националната икономика и с такива извън страната, продължителността
на цикъла на производството, технологията и условията на производство на крайния
продукт – корабите. Всичко това провокира
моя интерес към корабостроенето и така
– 23 години ...
Корабостроенето е сложен и труден отрасъл. Кои бяха най - важните принципи
в стила Ви на работа и трудовата Ви реализация?
Действително корабостроенето е сложен
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и труден подотрасъл на промишлеността.
Достатъчно е да споменем, че от проектирането до предаването на корабите участват над 140 специалности и се влагат над
130 хиляди единици (позиции) материали и изделия, включително най-сложни такива – от
електрониката. Мащабността на крайния
продукт – кораба, предопределя строителството да се извършва предимно на открито, при не особено привлекателни условия.
Затова битува определението, че професията „корабостроител” е професия за мъже.
Процесът на строителството на корабите се съпътства с възникването на все нови
и нови проблеми. За управляващите е известно само началото на работния ден, но не и
краят...
Непрекъснатото все по-задълбочено опознаване на специфичните особености на корабостроенето, взискателността към своята работа и работата на другите винаги са
били ръководно правило за мен.
Каква е Вашата оценка за днешното състояние на корабостроителната индустрия в България?
Корабостроенето сега осъществява своя-

та дейност при коренно различни икономически условия. Разбираемо е, че за една такава
оценка са необходими много данни, с каквито не разполагам. Със сигурност днешното
състояние е резултат на управление. Въпрос
на цели и интереси. Доколкото е известно,
сравнението на средногодишното производство за периода преди и след 1989 г. в натура
е почти наполовина в полза на първия период.
За тенденцията в технологичното ниво
не мога да гадая, тъй като нямам преки впечатления. Същото се отнася и за финансовата стабилност на отделните фирми.
Осъществихте ли мечтите си, като избрахте професията „Корабостроител”?
Работата в корабостроенето за мен бе
голямо удоволствие. Научих се на издържливост на работа, динамичност в решенията,
задружност, уважение към другите. Повиших познанията си по икономика на корабостроенето. Осъществих полезни контакти
с широк кръг специалисти и ръководители
от различни отрасли в страната и чужбина.
Запознах се с широк кръг ръководители в държавните органи и финансовите институции.
Не на последно място, постигнах и определено кариерно развитие в професията.
Кога и по какъв повод бе най-трудният
момент в работата Ви като корабостроител?
Както вече отбелязах, строителството
на корабите се съпътства с непрекъснато
възникване на все нови и нови производствени и технологични проблеми. Най-трудни и
най-съществени винаги са били проблемите
с финансирането на производството и технологическото развитие.
Необичайните за корабостроенето продължителни цикли на строителство на корабите, експортната насоченост на преобладаващата част от корабите, нереалният курс
на долара, митническите такси по вноса на
изделия и материали, вкл. за корабите за износ; либерализацията на цените, вкл. по вноса от бившите източноевропейски страни;
изискванията за обратните банкови гаранции от западни банки за авансите от клиентите – всичко това „обезкървяваше” финансите на корабостроенето. Най-трудно бе
всичко това да се обоснове пред държавните
органи и да се допуснат за корабостроенето специфични правила в това отношение. В
крайна сметка, почти винаги успявахме.

Какво бихте посъветвали младите хора
– настоящи и бъдещи корабостроители и
кораборемонтчици?
Ако сега трябва да избирам, отново бих избрал корабостроенето. Корабите съчетават
в себе си най - голяма част от човешкото познание. Във Варна бе достатъчно да се каже,
че работиш в „завода”, за да те разбере всеки, че си корабостроител. Това в достатъчна степен потвърждава достойнството на
тази професия.
Макар и в неизгодна позиция в момента,
едва ли в обозримо бъдеще корабите ще бъдат изместени в осъществяването на световния стокообмен.
Младите хора растат в нов свят. Свят
на нови познания, нови технологии, нови условия и предизвикателства. Те винаги ще
имат правото да избират направлението на
своята житейска реализация.
Следователно, моят съвет е към управляващите корабостроенето и кораборемонта
и свързаните с това дейности: стремете се
към максимално доближаване на технологията, условията и възнаграждението на труда
до най-добрите образци в промишлеността.
Или в най-голяма степен съответстващи на
условията ...
Какво мислите за ролята и бъдещото развитие на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
(БНАКК)?
Бях свидетел на най-грозната картина,
когато грандоманията, алчността и стремежът към величие на определени ръководители в корабостроенето, които използваха
началото на прехода към пазарна икономика,
за да разбият обединението на това производство. Така започна упадъка, или както
отбеляза пресата – разгрома. Разпокъсаха се
структурата и производствените връзки,
без които корабостроителното производство се оказа почти обречено.
Според мен, създаването на Българската
Национална Асоциация по Корабостроене и
Кораборемонт (БНАКК) е дълбоко осъзната
потребност от собствениците и ръководителите на фирмите от корабостроителното производство и съпътстващите дейности. Това събитие ме изпълва с надежда за
възраждането на тази изключително важна
за националното ни стопанство дейност.
Убеден съм в приноса, който ще има асоциацията (БНАКК) за решаване на съпътстващите проблеми в бъдещото развитие на корабостроенето при новите пазарни условия.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА
БАН
кратка презентация и насоки на бъдещото развитие
д-р Костадин Йосифов, директор на ИХА-БАН

състава на БАН и изградената
досега база е илюстрирана на
фиг.1.
Мисията на Института е
свързана с провеждането на фундаментални и приложни изследвания и обучение в областта на
корабната хидродинамика, аеродинамика, океанското и брегово инженерство, отбраната
и др.п. в полза на обществото.
Предметът на дейност на

ИХА обхваща следните научни
и приложни области: хидродинамика, ходкост и динамика
на кораба, океанско и брегово
инженерство, морска екология,
аеродинамика, симулации и обучаване, ефективност на водния
транспорт, съоръжения за риборазвъждане и аквакултури,
възобновяеми морски енергийни
източници, софтуер за морско
инженерство, CAD/CAM системи за проектиране и производство на прецизни модели и ком-

Учреденият на 1 юли 1977 г.
Институт по хидро - и аеродинамика е изграден със съвместни организационни, технически
и финансови ресурси на ДСО ”Корабостроене”, Правителството на Р. България, Програмата
за развитие на ООН, Международната морска организация,
международното
партньорство с водещи в света сродни
хидродинамични лаборатории,
в т.ч. и с руския хидродинамичен център ЦНИИ „акад. Крилов” в гр. Санкт Петербург.
В годините на своето съществувание Институтът значително разшири заложения при
неговото създаване спектър от
дейности и състав, в резултат
на нарастващите нужди на пазара на този род специфични услуги. От 1 юни 2004 г. ИХА е в
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Фиг.1. Основни експериментални съоръжения на Института
по хидро - и аеродинамика – БАН, гр. Варна

пютърни системи за провеждане на експериментални моделни
изследвания.
Стратегическата
насоченост на бъдещото развитие
на Института е свързана с по
нататъшното негово устойчиво развитие като научно изследователско звено на БАН,
по - широкото интегриране и
хармонизиране със структурите на Европейската общност,
разширяване сътрудничеството със сродните чуждестранни
хидродинамични лаборатории
и НАТО, като едновременно с
това ще бъдат решавани приоритетните задачи и проблеми
на националната научноизследователска
инфраструктура и морско стопанство. Тази
стратегическа линия се базира на приемствеността на
постигнатото в дейността
на ИХА в последните години,
активното участие в: международния пазар на научни продукти и идеи, чрез включване в
корпоративни проекти по VІІ
РП на ЕК, в т.ч. и с партньори

от новосформирания Европейски съвет за морски приложни
изследвания – ECMAR, научните програми на НАТО, задачите и програмите, финансирани
от специализираната програма
за военноморски изследвания на
Военноморските сили на САЩ
(NICOP). Предвижда се разширяване и задълбочаването на досега установеното двустранно
и многостранно сътрудничество с партньори от страната и чужбина, разширяване
спектъра на основните направления на научно - приложните изследвания, следвайки
съвременните световни тенденции на тяхното развитие и
последователно модернизиране
и усъвършенстване на експерименталната база на Института.
Понастоящем са осигурени
ресурсни предпоставки за реализиране на следните значими
инвестиционни проекти:
• Създаване на Маневрен речен симулатор и Изследователски тренажорен център към

Фиг. 2а. Екпериментално - учебен
аеродинамичен комплекс

ИХА;
• Модернизиране на Аеродинамичната тръба на Института и създаване на технологични
и методологични предпоставки
за нейното ползване за учебно
- изследователски цели и за решане на задачи на промишлената аеродинамика - вж. фиг. 2.;
• Реконструкция и модернизация на системата за генериране на вълни в Маневрено - мореходния басейн;
• Реконструкция на дъната
на Плитководния и Маневрено мореходния басейни с оглед провеждане на моделни изпитания
на пределно плитководие;
• Разширяване на техническите възможности на моделното
производство, чрез цифрово
управление на фрезата за обработка на корабни модели и наскоро доставен специализиран 5
- осен машинен център с ЦПУ за
обработка на модели на гребни
винтове, дюзи, рули, матрици и
др. тела със сложна геометрия
(вж.фиг. 3., фиг. 4 и фиг. 5).

Фиг. 2b. Аеродинамични изследвания
на модел корабна радиолокационна антена
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Фиг. 2c. Изследване аеродинамичното съпротивление на Подводен дистанционно управляем апарат
(ПДУА)

Настъпилата световна икономическа криза не подмина и
ИХА. Нейното негативно влияние върху дейността на Института стартира в края на
2008 г., която бе върхова в последните 5 години. От приведените по - долу данни е видно,
че през 2008 г. са реализирани 15
мащабни приложни изследвания
по поръчка на възложители от
5 страни - Белгия (1 бр.), България ( 3 бр.), Дания (4 бр.),Турция
(6 бр.) и Франция ( 1 бр.). През
настоящата 2009 г. договорираните приложни задачи са 7

еми енергийни източници, сигурност на морскатата граница, разработване на технологии
за усвояване ресурсите на Черно море и океаните, обучение на
студенти и докторанти;
- участие в регионални академични научно - изследователски
центрове, технологични паркове и научно обслужване на технологични морски клъстери;
- доставка на реномирани в световен план програмни пакети и
CAD/CAM за осъществяване на
математическо
моделиране,
виртуално симулиране и прециз

2008

Фиг.3а. Цифрово управляема фреза за обработка
на корабни модели
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Фиг.3b. Цифрово управляем 5 – осен център за
oбработка на високопрецизни модели на
винтове, дюзи, рули и др.

Фиг.4а. Модел на плаваща
сондажна платформа

Фиг.4b. Модел на матрица за 10.9 м. яхта

Фиг.4c.Модел на катамаран

Фиг.4d. Модели на корабни гребни винтове и дюзи

бр. от 4 страни – Белгия (2 бр.),
България (2 бр.), Испания (1 бр.)
и САЩ (2 бр.). Извършените
през 2008 г. услуги са предимно
за частни фирми, докато тези
през 2009 г. са главно от държавни институции – Департамента за научни изследвания на
Военноморските сили на САЩ,
Правителството на Финландия и Областната управа на гр.
Виго - Испания.
При създадената конюнктура, в краткострочен план Институтът планира своето
бъдещо развитие в следните
основни направления:
- диверсификация на натрупания опит, изградената МТБ и
кадрови потенциал в близки до
дейността на Института и
стратегически за страната
научни направления: възобновя-

шаване на иновационната активност и конкурентноспособност на морската индустрия
в региона. Първият осезаем резултат от дейността на този
център е откритата тази година към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
нова специалност “Океанско
инженерство”. Обучението на
новоприетите студенти ще се
извършва съвместно от преподаватели и изследователи от
трите научни звена;
- през 2009 г., в рамките на
обявен от Министерствто на
науката и образованието кон 2009

на изработка на модели за хидро
- и аеродинамични изследвания.
За успешното реализиране на
изброените носоки за бъдещо
развитие на ИХА са предприети следните организационни
мерки:
- през 2008 г., под егидата на
Председателя на БАН - акад. Съботинов и Областният управител - адм. Контров, Институтът по хидро - и аеродинамика,
Институтът по океанология и
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” учредиха Регионален център по морски
науки и технологии, с цел повишаване ефективността на научните изследвания и внедрителски дейности в областта
на морските и отбранителни
технологии и на сигурността;
повишаване качеството на
морското образование; пови-

курс за изграждане на национална научна инфраструkтура,
е подготвен регионален инфраструктурен проект ”Разпределена изследователска инфраструктура за устойчиво
развитие на морските изследвания” с участието на седем
варненски научни организации
и едно НПО, представляващо
местните власти. Предвижда
се този мащабен проект да се
финансира от Българското правителство и ЕК. В тази нова
инфраструктура е предвидено
ИХА да изгради Лаборатория
за изследване на възобновяеми
морски енергийни източници,
Тренажьор за обучение на навигатори за плаване по европейските вътрешни водни пътища
и Център за обучение и семинари.
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графичния външен вид на Windows с предимствата на NURBS (Non Uniform Rational B-Splines).

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

ВЪВЕДЕНИЕ В МОДЕРНИТЕ
3D CAD/CAM/САЕ СИСТЕМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
В КОРАБОСТРОЕНЕТО
I. Развитие и необходимост на CAD и CAM системите
Корабостроенето днес, притиснато от сложни проекти,
финансово напрежение и променливи изисквания от страна
на клиентите, постоянно търси нови възможности за ефективно и бързо проектиране на
модерни плавателни съдове. В
тази глобална среда с нарастваща тенденция за споделяне
на инженеринга между различни
фирми, необходимостта от използването на съвременни, напълно интегрирани CAD/CAM/
CAE системи е просто задължителна (б.а.- CAD - Computer aided
design; CAM – computer aided
manufacturing; CAE – computer
aided engineering).
През последните тридесет
години CAD и CAM системите
станаха неразделна част от
корабостроенето. Индивидуалните средства, разработени
от различни фирми, еволюираха в мощни съвременни продукти. Този процес на развитие включваше преминаването от 2D към 3D компютърно
проектиране,което драматично увеличи възможностите и
функционалността на системите. Наред с развитието на
тези средства за проектиране
и производство се подобри и интеграцията между тях. Докато
при 2D CAD чертежите информацията се вкарваше ръчно в
CAM системите, то сега са налице напълно интегрирани системи, покриващи всички етапи
от проектирането и производството. Въвеждането на 3D
система за моделиране става
норма за корабостроителни24

ците, затова необходимостта
от гъвкаво решение за интеграция между CAD и CAM се увеличава непрекъснато. Нуждата
от гъвкавост е провокирана и
от глобалната консолидация,
извършваща се в индустрията.
Бяха създадени групи и фамилии
от компании, работещи заедно по начин, който изглеждаше
невъзможен преди. Това наложи
да се създаде стандартен формат като възможен изход от
3D моделите. Употребата на
отворени стандарти осигури
информационен достъп между системите, използвани от
корабостроителници на една
икономическа структура, или
подизпълнители в един и същ
проект, използващи различни
CAD и CAM системи. Такива
стандартизирани формати са
STEP, STEP-NC, IGES и др. Тези
важни стандарти позволиха
споделянето на данните от 3D
модела между различни системи и подобряване на интеграцията между CAD и CAM.
II. Обзор на основни CAD/
CAM системи, намерили
приложение в съвременното корабостроене
В съвременното корабостроене са намерили приложение
различни CAD/CAM системи в
зависимост от конкретните
изисквния и необходимост, възникнали в процесите на проектиране и производство. Водещите от тях са както следва:
Tribon е интегрирана софтуерна система за проектиране
на кораби, която предлага високо качество в процесите на
проектиране и производство.
Tribon е разработен от Tribon

Solutions, придобита в последствие от AVEVA Group plc.
Vantage Marine е нов продукт, разработен от AVEVA
Group plc, базиран на тяхната
известна програма PDMS (Plant
Design Management System). На
това ниво Vantage Marine е комбинация от PDMS модулите за
аутфитинг и TribonM3 приложенията за корпусен и основен
дизайн.
NUPAS - CADMATIC е сравнително нова система на
Cadmatic Oy and Numeriek
Centrum Groningen B.V. Tя e решение, предназначено за корабостроителици и консултантски инжeнерни офиси, заинтересовани от подобряване на
ефективността в процеса на
проектиране, на инжeнерната
и производствена дейности.
Програмата е нова генерация
на софтуеър за проектиране на
корпуса, оборудване, тръбопроводи, вентилация и интериорен
дизайн, изчисляващ и изготвящ
различни спецификации на финалния продукт.
IntelliShip разработена от
Integraph, създадена специално
за процесите в корабостроителната индустрия и бизнес
изискванията, IntelliShip предоставя пълна гама от гъвкав
корабен дизайн и управление
на производствения процес в
интегрирана среда. IntelliShip,
версия 6.0 е последната налична, предоставяйки нови възможности и подобрения в корабния
дизайн, планирането на производството и изготвянето на
чертежите.
Autoship е повърхнинно моделираща програма, комбинираща

Ship Constructor поддържа всички аспекти на
3D дизайна на кораби, включително заобляне на
корпуса, лофтинга (генериране на повърхнини по
напречни сечения), профилни конструкции, екипировка, тръбопроводи, преминавания и вентилация. Всички модули са напълно интегрирани със
SQL сървър база данни за по - лесно управление
на проекта и възможностти за интегриране на
бази данни от други проекти.
Catia е водещ продукт, който се използва в широк диапазон индустрии, като космическата и
въздухоплавателната, автомобилната, индустриалното машиностроене, електрическата и
електротехническата, корабостроенето, проектирането на заводи и др.
III. Детайлно представяне на
CAD / CAM система FORAN
Една от съвременните CAD/CAM системи, в
която са намерили място всички последни новости и тенденции в областта е FORAN. Тя е разработена от Sener S.A., най-голямата инженерна
фирма в Испания, основана през 1956 г., занимаваща се с проектиране и инженерни консултации и
осигуряваща пазара с решения за проблеми, които са на високо техническо и научно ниво. FORAN
позволява бързо определяне на пълен и точен 3D
модел на структурата на корпуса, включително
външна обшивка, палуби, и вътрешна структура. Базата данни (работеща под ORACLE) позволява да се осигури директно на производството цялата необходима информация за корпуса:
предварително сглобяване, монтаж, материали,
управление, планиране и контрол на качеството. Системата разполага с мощни механизми за
общото представяне на блок, неговата разбивка
на по - малки структурирани работни единици,
свързани с монтажа, за автоматично генериране
на много точна информация за производство.		
С програмата FORAN могат да се произвеждат
и най-широк набор от структурни и конструктивни чертежи. Възможно е да
бъдат получени чертежи в план,
напречен и надлъжен изглед в 2D
и 3D, за целия кораб, или за определена зона от него. Конфигурацията и стила на тези чертежи
са изцяло дефинирани от потребителя. Чертежите следват
организацията на производство чрез междинни продукти,
включително и автоматично
извлечена информация за всеки
елемент от набора, изчисление
на тегла, монтажни връзки, заварки и др.

регламентите в съчетание с доказани резултати от повече от 40 години опит, позволява
на системата да намери оптимално решение в
началните етапи на проектиране, интегрирано и дефинирано в съответствие с останалите
основни елементи на кораба. FORAN позволява
предварително определяне формата на корпуса и
дава възможност на дизайнерите бързо да фиксират конструктивните ребра и всички палуби
и прегради.
Системата FORAN - CAD/CAM е съвкупност
от различни функционални модули със специфични функции, опериращи в единна база данни, изградена и функционираща под Oracle. Всички модули са интегрирани помежду си и всяко внесено
изменение в 3D модела, в който и да е модул се
отразява при работа с друг модул. Модулите се
разделят функционално в няколко групи (раздели)
- общо проектиране, корпусно проектиране, аутфитинг (включва механизми, тръбопроводи, кабелни траси, вентилация, закрепвания, стълби и
площадки).
Разделът
HULL
FORMS,
GENERAL
ARRANGEMENT & NAVAL ARCHITECTURE дава
оптимални варианти на теоретичен чертеж и
общо разположение на кораба, прави цялостни изчисления на хидростатични стойности, Бонжан
криви, дедуейт нива, корабни прегради, товарен
план, цялостни динамични изчисления и анализи, устойчивост и маневреност при буксир и др.
Разделът е набор от модули, взаимно свързани по
между си, даващи пълната нужна информация на
потребителя.
								
GENERAL ARRANGEMENT (FGA) e модул, с
който се дефинира общото разположение на кораба, създава предварителния план за разположение на оборудването. Дизайнерите могат да
преглеждат възможни алтернативи в кратки
периоди от време, благодарение на бързи и гъвкави функции, налични в този модул, както и да
разполагат с информация, изчисления и анализ.
HIDROS се отличава с богат и интуитивен набор
от приложения, за да осъществява пълно изчис-
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ляване на хидрастатични криви, мащаб на Бонжан, скала на водоизместване, надводен борд,
криви на устойчивост, запасно водоизместване,
непотопимост и главни размери на кораба.
FSUBD може да направи необходимите изчисления за товарни и пътнически кораби, съгласно
нормативните изисквания на SOLAS.
FLOOD е модул, изчисляващ аварийната устойчивост и непотопимост на кораба.
С FSURF се дефинират кривите на обшивката на кораба, основаващи се на NURBS. С този
модул може да бъде моделиран традиционен или
специален корпус, симетрични, или несиметрични съдове, нефтени платформи и др.
HULL STRUCTURE е раздел, обединяващ модули, даващи необходимата информация за проектиране, разкрой и технологична последователност при строежа на корабния корпус.
Модул FHULL в ранните етапи на проекти-

ране включва нова концепция за първоначалния
дизайн на конструкцията с 3D модел за формата на корабния корпус. Дава възможност бързо и
ефективно да се направи оптимален разкрой на
всички листи от външната обшивка на кораба,
както и да се дефинира надлъжния набор и ребрата по нея.
С модул NEST се осъществява разкрой на листи и профили съгласно стандартите и необходимата информация за автоматично рязане на
материалите в процеса на строеж на кораба.
Изготвят се обобщени отчетни документи на
необходимите за строеж листи и профили, даващи точна заявка за корабостроителницата.
FBILDS дава възможност да се обособят работни конфигурации: звена, платна, подсекции,
секции, блокове и други сборни единици, които
определят технологичната последователост
на работа в процеса на строеж.
FHINFO генерира автоматично работна ин26

формация за всички детайли, включени в отчетни документи и чертежи, разгъвка на кривите
листи за разкрой, скици на профили с автоматично оразмеряване, информация за стапелни лекала
и др.

ИНВЕСТИЦИИ

FNORM обединява цялата информация за норми, стандарти, материали, параметри и правила на корабостроенето като дава възможност за
непрекъснато актуализиране на информацията.
Раздел OUTFITTING за тръбопроводи, оборудване, вентилация, кабелни траси и спомагателни
конструкции предоставя широка гама инструменти, които могат да бъдат използвани в ранен
етап на проектиране и заедно с модулите за моделиране на корпуса дефинират основния структурен пакет на FORAN.
DEFIN е модул, в който се дефинират компонентите на екипировката, въвеждат се техните главни характеристики (идентификация, описание, тегло, център на маса) и се прави връзка
с геометрията на модела, създадена по чертежи
на
производителя.
Потребителят определя точката на позициониране, зоната
и системата.
Модул FPIPE предоставя мощна функционалност, даваща
възможност на потребителя да подреди
екипировката, трасира тръбни линии,
вентилационни канали и кабелни траси,
да създаде спомагателни конструкции, да вмъкне закрепвания, дефинира разделянето на тръби и вентилация.

На 26 юли 2009 година в Кораборемонтния завод „Одесос” АД след близо петдневен преход от Херсон, Украйна пристигна новият плаващ док. Той беше построен по уникална технология в специализирания завод „Палада” в Херсон – водещо предприятия в производството на такива съоръжения,
чиято продукция се изнася в целия свят - и е от железобетонен тип.
Новият док е с подемна сила от 20 000 тона и в него могат да се ремонтират кораби с около 60
000 тона дедуейт и ширина малко над 32 м. Мощното съоръжение открива нови перспективи пред
завода. От една страна – привличане на нови и повече клиенти, а от друга – възстановяване на партньорството със стари дългогодишни клиенти, които са обновили флота си с по - големи кораби.
Плаващият док струва 22,5 млн. долара и представлява най - голямата инвестиция на КРЗ „Одесос” АД от 1985 година насам. В момента текат усилени подготвителни работи по въвеждането
му в работно положение, очаква се пристигането на изработените в Китай два 20 - тонни товарни крана, а отличното сътрудничество с „Хидроремонт ИГ” ООД и „Корабно машиностроене” АД,
както и назначеният опитен екипаж дават основание за увереност, че докът да бъде въведен в
експлоатация в края на 2009 или началото на 2010 година.
Автор: КРЗ „Одесос” АД

FORAN предлага мощна среда за дефиниране на тръбопроводите и фиксиране на фитинги,
използвайки лесен за потребителя интерфейс.
При трасирането на тръбопроводите дизайнера
ползва наличната информация за копруса, екипировката, спомагателни структури, други тръбопрободи, вентилационни канали и кабелни траси. Група от трасиращи инструменти позволява
дефинирането на нови тръби и модификацията
на съществуващите, включително и тези, създадени по метода на автоматичното трасиране.
След като разположението на тръбите е запаметено, информацията може да се ползва от другите модули на FORAN и позволява автоматична
проверка за конфликтни точки, възможност за
създаване на 2D чертежи и спецификации, необходими на корабостроителницата.
следва продължение ...
Автор: инж. Веселин Ненков
“Морско проектиране” ЕООД
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