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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, оборудване и софтуер със 7 обособени позиции: 
 
1. Обособена позиция 1 - Каландър за каландриране на шнур от ПТФЕ   
2. Обособена позиция 2 - Линия за машинно разпъване на филм (фолио) от ПТФЕ   
3. Обособена позиция 3 - Линия за напречно разпъване на ПТФЕ филм   
4. Обособена позиция 4 - Машина за изпитание на опън/ натиск на ПТФЕ филм   
5. Обособена позиция 5 - Съоръжение за кръстосано навиване  на ПТФЕ фолио   
6. Обособена позиция 6 -  Линия за термообработка на уплътнителни листи   
7. Обособена позиция 7 - Софтуер за управление и контрол на производствените процеси   

 
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 - Каландър за каландриране на шнур от ПТФЕ   

Наименование / Технически Спецификации  

1 Предназначение на оборудването: 
Оборудването е предназначено за каландриране на екструдирания шнур(ø12÷ ø30) до получаване на 
лента (фолио) от ПТФЕ с различна ширина и дебелина. 
2. Основни технически параметри: 
- Валовете на каландъра с диаметър 700÷800мм. Валовете да се подгряват до предварително 
зададена температура (40-80 ºC). 
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- Разстоянието между валовете да се регулира в диапазона от 0 до 5 мм с точност до 0,05 мм. 
- Оборотите на валовете- плавно  регулиране  в диапазона от 0  до  30 об/мин. 
- Каландрираната лента да се навива върху ролки които след това да може да се монтират на 
отдаващия гатер на разпъващата линия. Каландърът трябва да е комплектуван с набор от водещи 
дюзи тип „рибя опашка” ( в зависимост от диаметъра на шнура) които да осигуряват подаване на 
шнура към каландриращите валове.  
- Захранване 380 V, 50 Hz; 
3. Условия на експлоатация: трисменен режим на работа. 
 

 
Обособена позиция 2 - Линия за машинно разпъване на филм (фолио) от ПТФЕ 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на оборудването: 
Полученото след каландриране(ролковане) фолио от ПТФЕ да бъде подложено на равномерно 
разпъване в посока съвпадаща с тази на каландрирането и едновременно с това да се извлече 
(изпари) спомагателния лубрикант . 
2. Основни технически параметри: 
- Работна ширина: на фолиото от 300 до 1600 мм; 
- Дебелина на разпъваното фолио: до 0,3 мм; 
- Производителност(скорост на движение на неразпънатото фолио): регулируема в зависимост от 
дебелината на фолиото и осигуряване възможност за изпаряване на лубриканта. Минимална скорост 
– 1 м за минута; 
- Степен на разпъване: Регулируема –от 1-10; 
- Модулът за извличане на лубриканта да бъде с взривобезопасно изпълнение и с възможност за 
рекупериране на лубриканта. 
3. Условия на експлоатация: двусменен режим на работа. 

 
 

Обособена позиция 3 - Линия за напречно разпъване на ПТФЕ филм 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на съоръжението: 
 Заготовката (полуфабрикатът) ПТФЕ фолио, получено от линията за машинно разпъване в една 
посока, подлежи на напречно разпъване с цел достигане на ширина 1600÷1650 мм и навие върху 
приемни ролки за последващата технологична стъпка. 
2. Основни технически параметри: 



 
 

 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд 
за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 
 
 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 

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

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

АВКО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

3 | С  т  р  а  н  и  ц  а  
 

- Изходна ширина на ПТФЕ фолиото: 130÷280 мм; 
- Температурни зони: 
   - подгряващи зони   - 200÷3000С; 
   - зони на разпъване - 340÷3800С 
- Качествена характеристика на произведения продукт. Произведеният  ПТФЕ филм /фолио или 
мембрана/ трябва да има равномерна пореста структура; 
- Дебелина на продукта: 0,05 до 0,30 мм; 
- Ширина на продукта: 1200÷1800 мм с възможност за настройване. 
- Непрекъсната дължина на фолиото навито на една ролка– не по-малко от 180 м; 
- Плътност на продукта: максимална плътностне повече от 1,2 г/см3; 
- Минимална производителност– min 15 кг за час; 
- Захранване 380 V, 50 Hz; 
3. Условия на експлоатация: трисменен режим на работа. 

 
Обособена позиция 4 - Машина за изпитание на опън/ натиск на ПТФЕ филм 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на съоръжението: 
 Пробни образци от полученото след каландриране(ролковане) фолио от ПТФЕ, да бъде тествано на 
опън  съгласно DIN 53455, с цел установяване якостните  показатели на ПТФЕ фолиото. 
2. Основни технически параметри: 
- Основни възли: задвижващо устройство-нагоре/надолу;  
- Устройство(възможност) за автоматично прилагане на усилието; 
- Устройство(възможност) за ръчно подаване на усилието; 
- Комплект захвати (2бр.) за пробен образец лента (при опън);  
- Комплект захвати (2бр.) за пробен образец сгъната или пресукана ПТФЕ лента; 
- Комплект тарелки(2бр.) за изпитване на натиск; 
- 2бр. водещи колонки;  
- Обхват на показващото устройство 10kN; 
- Стойност на 1деление на скалата 0,05kN; 
- Максимален ход на подвижния напречник 700mm; 
- Вътрешна ширина между водещите колони 400mm; 
- Записващо устройство, записващо информацията за процеса в цифров и графичен вид, снабдено с 
принтерна схема; 

 

Обособена позиция 5 - Съоръжение за кръстосано навиване  на ПТФЕ фолио 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1 Предназначение на съоръжението: 
Осигурява произведеното фолио да се навива върху носещ елемент. Носещият елемент изпълнен 
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като плоча трябва да притежава необходимата коравина и върху него подаваното чрез ролки фолио 
да описва последователно една след друга намотки с което от двете му страни се наслояват пластове 
от ПТФЕ фолио. 
След достигане на необходимия брой слоеве съответстващ, на търсената дебелина уплътнителен 
лист,  носещият елемент постъпва за термообработка. 
Машината трябва да осигурява навиване без гънки и затваряне на въздух между слоевете. 
Подаващите ролки са с ширина 1600 мм и диаметър достатъчен за наслояване без прекъсване на 
нужната дебелина лист,  
2. Основни технически параметри: 
-  Регулирано навиване с дебелина на слоя от всяка страна на носещия елемент от 1 мм до 9 мм. 
Отклонение от дебелината не повече от 0,1 мм. 
-  Екипировката и производителността трябва да позволяват навиване най-малко на 2 носещи 
елемента /плочи/ при размер 1500х1500 и на час. 
- Съоръжението трябва да позволява работа и само с една ролка без да се изисква кръстосване с 
втора ролка.  
- Захранване 380 V, 50 Hz; 
3. Условия на експлоатация: двусменен режим на работа. 

 

Обособена позиция 6 -  Линия за термообработка на уплътнителни листи 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

1. Предназначение на съоръжението. 
- Подаваните от линията за кръстосано навиване носещи елементи да бъдат обработени при 
подходяща температура. 
- Пещта за термообработка трябва да е съоръжена с подходяща етажна количка върху която се 
нареждат носещите елементи. Екипировката към пещта трябва да осигурява равномерен натиск с 
възможност за подбиране на различни товари и дистанционери които да гарантират еднаквост на 
дебелината на уплътнителния лист, който ще се получи под товара върху носещия елемент и 
температурната обработка. Притискащите елементи да са изработени от неръждаема стомана без 
побитости. 
2. Основни технически параметри 
- Еднаквост на температурата в целия си обем като максималния градиент не трябва да надвишава 
±8оС.  
-  Да се осигури равномерно движение на въздуха в обема на пещта; 
- Количката трябва да осигурява възможност за поставяне върху нея на носещи елементи с размери 
(крайния размер на изделието е 1500х1500);        
- Работна температура: 380оС ÷400оС; 
-Регулируема мощност осигуряваща нарастване на температурата с не по-малко от 150оС/час. 
-  Софтуерно управление на режима на работа с компютърно управление. 
- Запис на данните от работния цикъл и принтерно устройство за разпечатване и съхранение на 
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проведения работен процес. 
-  Капацитет най-малко 10 броя плочи носещи елементи с размер 1500х1500мм. 
-  Времетраене на един цикъл максимум 6 часа. 
-  Захранване 380 V, 50 Hz; 
3. Условия на експлоатация: трисменен режим на работа 

 

Обособена позиция 7 - Софтуер за управление и контрол на производствените процеси 

Наименование на оборудването / Технически Спецификации  

Разработване и внедряване на софтуер за управление и контрол на процесите за производство на 
двупосочно разтеглени листи от ПТФЕ.  
Параметри на софтуера:  
- връзка с всички машини и съоръжения (за производство на листи от двупосочно разтеглен ПТФЕ), 
които имат контролери позволяващи софтуерна комуникация.  
- възможност за управление на производствени процеси 
- възможност за контрол на разход на суровини и материали  
- възможност за контрол на технологични параметри 
- възможност за получаване на информация в реално време от производствените процеси 
- запис на показатели от технологичните процеси 
Софтуерът работи под операционна система Линукс или еквивалентна.  
Софтуерът трябва да е лицензиран 

 
Допълнителни изисквания, 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. За всички позиции без позиция 4 и 7 
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 4 и 7 
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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/софтуера 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. За всички позиции без 
позиция 7 
4.4 За Обособени позиции 1,2,3,5,6 – 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. 


