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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на роботизирана система за 

трансфер на водосъдаржатели” 

 

1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ  

Настоящите спецификации представляват минимални изисквания на оборудването.  

Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност 

имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”.  

 

2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

 

За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални 

технически изисквания на Възложителя към всеки един продукт. 

 

Роботизирана система за трансфер на водосъдаржатели – 1 бр. 
 

1. Минимален диаметър на водосъдаржателя - 317 mm 

2. Максимален диаметър на водосъдаржателя 480 mm.  

3. Материал на водосъдаржателя - EN10025-2:2004 - S235 JR или еквивалентно. 

4. Дебелина на ламарината водосъдържателя от 1.0 mm до 2.0 mm. 

5. Минимално тегло на водосъдържателя - 5 кг 

6. Максимално тегло на водосъдържателя - 60 кг 

7. Максимална дължина на водосъдържателя - 1500 мм 

8.Трансферна система, пренасяща заварения водосъдържател до стенда за плътност 

9. Роботизирана ръка, с възможност за транслация и ротация на водосъдържателя 

10.Система за изправяне на окачващата планка  

11. Контролен панел за програмна пренастройка на моделите 

 

Роботизирана система за трансфер на водосъдаржатели трябва да включва 

следните модули и системи: 

 

Трансферна система, пренасяща заварения водосъдържател до стенда за плътност, 

със следните характеристики и възможности: 

Модул 1. – трансфер, охлаждане и ориентиране на водосъдържател  

•       автоматична пренастройка на линейния размер на водосъдържателя 

•       ръчна пренастройка за диаметралния размер на водосъдържателя 

•       автоматично преместване на водосъдържателя от изходния транспортьор след 

заварка във вана за охлаждане, посредством серво управлявано задвижване 

•       вана за охлаждане (не е включва охлаждащ агрегат за вода) 

•       автоматично ориентиране на водосъдържателя с определена позиция на 

тръбите ½” или ¾”, посредством серво управлявано задвижване и бариерен датчик. 
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Роботизирана ръка, с възможност за транслация и ротация на водосъдържателя, със 

следните характеристики и възможности: 

Модул 2. – система за преместване и позициониране на водосъдържателя между 

ваната за охлаждане, зоната за тест и изходящ транспортьор. 

•       хващач с пневматично задвижване за захващане на водосъдържателя, 

фиксирани към вертикалните задвижвания – мин. 2 броя 

•       вертикално задвижване за повдигане на хващача и водосъдържателя, 

посредством зъбна рейка и зъбно колело задвижвано от серво мотор с редуктор, и 

пневматичен цилиндър –мин. 2 броя 

•       хоризонтално задвижване на двете вертикални задвижвания, посредством 

зъбна рейка и зъбни колела задвижвани от два броя серво мотор с редуктор 

Модул 3. – тест за херметичност. 

•       автоматично пренастройка за линейния размер на водосъдържателя, 

посредством серво-управлявано задвижване и фиксиране на настроеният размер 

чрез пневматични спирачки  

•       автоматично  ориентиране  (в рамките на +/- 5˚) на тръбите ½” или ¾” 

•       автоматично уплътняване на водосъдържателя 

•       автоматично овлажняване повърхността на водосъдържателя 

•       автоматична проверка за херметичност на водосъдържателя, посредством 

цялостна система от ултразвукови сензори и управление 

•       серво управлявано задвижване на ултразвуковите сензори и пръскалките за 

вода 

Система за изправяне на окачващата планка, със следните характеристики и 

възможности: 

Огъване на окачваща планка на 90⁰ +/- 5⁰ 
 

Контролен панел  за програмна пренастройка на моделите, със следните 

характеристики и възможности: 

Модул 4. – табло за управление с тъч дисплей 

Програмируем контролер тип PLC  

HMI цветен тъч панел с меню на български език 

 

Модул 5. – клетка за изолиране на външния шум 

•       Клетка от шумоизолиращи панели 

•       Пневмо-задвижвани врати 

Защита на периметъра около роботизираната система с цел обезопасяването й. 

Оператор за контрол и обслужване - макс.1 оператор 

Модул 6  - Транспотиращ конвейер 

•      конвейер транспортиращ водосъдаржателите поставени на него от 

роботизиращата ръка на вход към зоната за закачане 

•      захват за роботизираната ръка на изход на транспортиращият конвейер, 

осигуряващ манипулацията на водосъдаржателите от пълният моделен ред 
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"Съгласуване на програмата за управление с програмата на  

наличната заваръчна линия 2 на ТЕСИ ООД без намаляване на капацитета й от 120 

бр./час" 

Такт на производство (времето за което от системата излиза един тестван 

водосъдържател  ) – макс. 30 секунди  

Съответствие "CE" съгласно Машинна Директива 

 

Кандидатът следва да представи информация по отношение на: 

 

 Пренастройка от модел на модел  

 Тест за водоплътност с ултразвукови сензори 

 

 

     3. КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

- Доставките трябва напълно да съответстват на заложените от Възложителя 

технически спецификации, плановете, количествата и другите указания. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННА 

ПОДДРЪЖКA 

  

 Роботизирана система за трансфер на водосъдаржатели 

Минимален гаранционен срок – 1 (една) година; 

Възможност за сервизиране и поддръжка чрез TELESERVISE или сервизна 

намеса в рамките на работния ден 

Извън гаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция,  

предлагана от Доставчика  за този вид оборудване: 

- Да доставя всички резервни части необходими за правилното функциониране 

на оборудването; 

- Да осигури сервизни специалисти за ремонт и обслужване и поддръжка на 

доставките; 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКИТЕ 

           

       Паспорт технически на български език на хартиен и електронен носител. 

 

6. МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Цялото оборудване трябва да бъде монтирано, пуснато в експлоатация и 

предадено в работещ вид. Обстоятелството се констатира с двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол. 

 


