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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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АВКО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител за доставка  

 

Предмет на процедурата:  

Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване с 5 обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 Плюсова Хладилна Камера 

Обособена позиция 2 Линия за пастно екструдиране 

Обособена позиция 3 Апаратура за изпитание на готови уплътнения 

Обособена позиция 4 Ролковаща машина за армиране 

Обособена позиция 5 Машина за печат и маркировка на уплътнителни листи от двупосочно 

разпънат политетрафлуоретилен 

 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO003-

1.1.07- 0026 - C0001 

С наименование:  " Иновационни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ ”  

 

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” 

 

Бенефициент: АВКО АД  

 

Изискване към машините и оборудването е да притежават следните минимални технически 

характеристики: 

 

 

Обособена позиция 1 Плюсова Хладилна Камера 

 

Наименование / Технически Спецификации  

1 Предназначение на камерата. 

Да осигури в максимална степен „течливост” на ПТФЕ  праха под точката на превръщането 

(разгъването) на молекулата на ПТФЕ (под <19°С). Пресяване, тегловно дозиране и хомогенизиране 

на смесите прах/лубрикант. 

 

2. Основни технически параметри: 
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- Работно място с теглилка за измерване и дозиране на материала; 

- Стойка за съда с лубриканта; 

- Работна температура в диапазон 7÷14 °С; 

- Обем на съхранявания материал - 600÷800 кг политетрафлуоретиленов прах (1÷1,2 м³) и 

200 л лубрикант; 

- Да се осигури свободно манипулиране с материалите; 

- Аспирация в ЕХ изпълнение; 

- Захранване 380 V, 50 Hz; 

 

3. Условия на експлоатация: двусменен режим на работа. 

 

Обособена позиция 2 Линия за пастно екструдиране 

 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1. Предназначение на съоръжението: 

Да осигури прецизна подготовка на смесите за изделието, осигуряване на температурен режим за 

стареене (узряване) на смесите, предпресоване, екструдиране и подготовка за каландриране.  

 

2. Основни технически параметри: 

- Точност на елементите за подготовка на смесите – 1 гр.; 

- Смесител – 30 м/мин периферна скорост, промяна посоката на въртене; 

- съдовете за смесване с обем  – 5, 8, 10 л.;  

- пещ за стареене с обем - 2÷4 м3;  

- Диапазон на регулиране на температурата в пещта за стареене – до 70 °С;  

- Обемна вентилация и аспирационна система;  

- Темперирана кабина - 19÷27°С; 

- предформираща преса  

- пастен екструдер  

- Цилиндри за екструдиране – ø200, ø230÷ø250 и ø280÷ø300 мм;  

- Телфер за обслужване; Тегло на обработвания прах при едно зареждане-  max 100 кг;  

- Максимално усилие на екструдера– 800 kN; 

- Брой глави – 3 бр. ( по една към цилиндър);  

- Дюзи за екструдиране – 6 бр.(по две на глава);   

- Дължина на екструдерния цилиндър – 700-800 мм 

- Рекуператор на лубриканта; 

- Захранване 380 V, 50 Hz; 

 

3. Условия на експлоатация: двусменен режим на работа. 
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Обособена позиция 3 Апаратура за изпитание на готови уплътнения 

 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на апаратурата: 

 Апаратурата е предназначена за тестване и контрол на уплътняемост на плоски уплътнения, 

изработени от различни материали, в частност от листи от разпънат експандиран 

политетрафлуоретилен (PTFE). Установяване на пропускливостта т.е. утечките  (пропуск) на емисии 

пред уплътнението при промяна  на различните фактори: налягане, температура, циклична промяна 

на параметрите, усилията на затягане и т.н. 

Изпитанията трябва да установят пригодността на изпитваното изделие и материала, от който са 

изработени, за приложението им в различни експлоатационни среди и съответствието на тези 

показатели с действащите стандарти. Чрез имитиране на работно състояние между две уплътнявани 

фланцеви повърхнини, определени усилия на затягане (натиск) на уплътнението, циклична промяна 

на температурата и налягането, с висока прецизност да се установи степента на изтичане на тестовия 

газ, например хелий (Не) в нива по-ниски от 10-5 до 10-10 г/м3. Друг важен показател е 

възстановяването на уплътнението след отстраняване на усилието за затягане и „студената 

течливост” – перпендикулярна на посоката на усилието на затягане на фланците. 

Чрез подходящ софтуер апаратурата трябва да осигури запис на всички параметри, изготвяне на 

диаграми, таблици и възможност за тяхното съхраняване. 

 

2. Основни технически параметри: 

- Възможност за изменение на работните температури в границите от стайна температура до 400°С; 

- Максимално усилие до 100 тона; 

- Работно регулируемо налягане не по-малко от 160 bar; 

- Работни тестови газове – хелий и азот; 

- Точност на преместване на горното бутало не по-малка от 0,001 мм; 

- Извършване на контролни тестове в съответствие с DIN28090/DIN28091, 

DIN52913, EN 13555; 

- Окомплектовка с необходимия софтуер; 

 

3. Условия на експлоатация: непрекъснат режим в съответствие с нуждите на теста. 

 

Обособена позиция 4 Ролковаща машина за армиране на  ПТФЕ листи 
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Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на съоръжението: 

 Уплътнителните листи от двупосочно разтеглен ПТФЕ два по два да бъдат свързани по цялата им 

съединителна площ с армиращ елемент. Армиращият елемент може да бъде неръждаема ламарина 

с просечени отвори (налична  в търговската мрежа). 

 

2. Основни технически параметри: 

- Притискащите (ролковащи) елементи да позволяват обработване на листи с размери 1500х1500 мм; 

- Дебелина на крайния продукт – уплътнителни листи 1 мм, 2 мм и 3 мм; 

- Наличие на подаваща и приемна маса; 

- Възможност за регулиране усилието за притискане на свързваните заготовки; 

- Производителност – не по-малко от 3 комплекта (армирани листи) за час; 

 

3. Условия на експлоатация: двусменен режим на работа. 

 

Обособена позиция 5 Машина за печат и маркировка на уплътнителни листи от двупосочно 

разпънат политетрафлуоретилен 

 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на съоръжението: 

 Да нанесе върху повърхността на уплътнителния лист от ПТФЕ трайна маркировка (лого, запазена 

марка или др.) и пореден номер на листа. Номерът, нанесен върху листа, да бъде уникален, не 

повтарящ се, с цел да се осигури пълна проследяемост на изделието. 

Машината се състои от две работни маси разположени една до друга. На първата работна маса с 

размери подходящи да се разположи листа-заготовка която ще се маркира (примерно с размери 

1600х1600) се извършва ситопечата. Втората маса разположена непосредствено до първата е с 

размери два пъти по-дълга от първата (ориeнтировачно 1600х3200). По средата на масата е 

разположен нагревен тунел (мост) с ширина 200-300 мм с нагревни лампи ( инфрачервена светлина) 

и номериращото устройство. Машината функционира по следния начин.: 

Машината се обслужва от двама работника. 

На първа маса се нанася сито печата и след контрол ръчно се приплъзва върху втората маса. Също 

така ръчно листа се притиква под тунела за да се изсуши и в края на листа да се нанесат цифрите от 

номера. Втория работник придърпва листа и го нарежда върху палет разположен до масата.  

 

2. Основни технически параметри: 

- Размер на заготовката, върху която ще се нанася печата 1500х1500 мм и дебелина от 0,5 до 9 мм; 

- Позволява смяна на ситата и нанасяне на различни видове печат; 

- Производителност: не по-малко от 80 бр./смяна; 
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- Захранване 380 V, 50 Hz; 

 

3. Условия на експлоатация: двусменен режим на работа. 

Допълнителни изисквания към оборудването са както следва:  

 

1. Гаранционно обслужване  

1.1. Гаранционен срок минимум 24 месеца;   

 

2. Доставените стоки:  

2.1 Да са нови, неизползвани и са от най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни 

технологии и материали;  

2.2 Да нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.  

 

3. Документация  

3.1. Ръководства по експлоатация на български език;  

3.2. Инструкция за безопасна работа на български език 

3.3  Списък на бързо износващите се части.  

3.4   Електрически схеми и/или кинематична и/или аксиметрична и/или друг вид схема с означение на 

детайлите и номенклатурни номера за заявяване като резервни части. За всички позиции без позиция 3 

3.5 Всички документи се предават на Възложителя в два екземпляра.  

 

4. Други 

4.1 Избраният доставчик ще бъде отговорен за доставката и монтажа на машината/оборудването в 

производственото помещение на АВКО АД, както и за функционални изпитания. Годността се доказва с 

Протокол.  

4.2 Обучение за експлоатация на машината се извършва съгласно указания на Изпълнителя. Обучението е за 

сметка на Изпълнителя.  

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в продължение на 10 години, считано от влизане на договора в сила да 

продава на КУПУВАЧА всички видове резервни и бързоизносващи се части, принадлежности и материали, 

като при заявка за всеки вид резервни части се договарят цена и срок за доставка.  

4.4 За Обособени позиции 2,4,5 – в процеса на изпълнение на договора се подписва протокол за приемане 

на идеен проект и протокол за изработване на основните възли на машините и оборудването.  

 

Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата трябва да бъде 

представена в един оригинал в запечатан плик с ненарушена цялост. 


