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Услуга Потребител Резултати 

Оптимизиране 
на инженерно 
решение 

Металик АД 

 

Избор на оптимални материали и 
конструктивни решения. Видео на 
http://www.spacecad.bg/uslugi/metalik-ad 

Изследване за 
оптимален 
коефициент на 
сигурност 

Thales Rail 
Signaling 
Solutions 

 

Сигурна конструкция  при пределни 
натоварвания - тегло и вятър и 
комбинирани въздействия. Видео на 
http://www.spacecad.bg/uslugi/tahles-rail 

Флуидна 
симулация за 
намаляване на 
себестойността   

Ваптех АД 

 

Значително намаляване на цената за 
сметка намаляване на броя на 
физическите прототипи. Видео на 
http://www.spacecad.bg/uslugi/vap-
cholding 

Симулация и 
анализ на 
ковашки 
процес 

Пресков АД 

 

Оптимален процес с топла пластична 
деформация , температура, 
деформация, напрежения, анализ на 
износоустойчивост на инструмента. 

Решение за 
автоматизация 
на корабно 
проектиране 

Saigon Ship 
Industry Co. 

 

Преход в по-горен клас, Saigon Ship 
Industry Corp. успешно премина от 2D 
чертане към пълно 3D проектиране на 
карго кораби. 

Проектиране на 
матрица за 
топло 
изтегляне на 
алуминий 

Стилмет АД 

 

Значително удължен живот на 
формообразуваш инструмент за 
изтегляне на алуминий. 

Конструиране 
на тяло на 
резервоар от 
пластмаса  

Авиоделта 
ООД 
Казанлък 

 

Оптимална аеродинамика на външен 
резервоар за гориво от пластмаса с 
висококачествени повърхнини. 

Индустриален 
дизайн, проект
иране и 
конструктивна 
документация  

Hilman Co. 
София 

 

3D дизайн и документация на куфар за 
ловно оръжие , проектиран с естетични 
форми за аутсорсвано  производство .  

Реверсивно 
конструиране 

ХЕС АД 
Ямбол 

 

Дизайн, симулация и кинематичен 
анализ на компютърен 3D прототип, по  
предоставени 2D чертежи. 

Създаване на 
чертежи за 
нуждите на 
производството 

Andreas 
Kuferath 
GmbH 

 

С използване на Siemens Solid Edge, 
реверсивно проектиране в 3D на линии 
за химически обработки за три седмици. 

http://www.spacecad.bg/uslugi/metalik-ad
http://www.spacecad.bg/uslugi/tahles-rail
http://www.spacecad.bg/uslugi/vap-cholding
http://www.spacecad.bg/uslugi/vap-cholding
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Функционална 
оптимизация на 
термо-флуидни 
системи 

Елдом 
Инвест АД 
Варна 

 

С помощта на CFD технологията, 
симулация на термодинамиката на 
процеса на загряване на водата с цел 
оптимизиране на разположението на 
нагревателя 

Оптимизация 
на инструмент 
за леене на 
метал 

Бамекс ООД 
Карлово 

 

Симулация на комплексен процес на 
леене в проблемна отливка и чрез 
анимация на потока да оптимизират 
инструмента 

Производствен
и чертежи от 2D 
чертежи и 
скици 

Aachener 
Maschinenba
u GmbH 

 

Производството точни чертежи, 
спецификации и работни инструкции за 
голяма фирма в сферата на фабричното 
производство на машинни детайли в 
Германия 

Разработка на 
технология за 
3D CNC 
обработка 

Компекс 
ЕООД 

 

Технологичен анализ и избор на 
оптимален алгоритъм за 3D проектиране 
и генериране на управляващи програми 
за NC машини с 4 и 5 едновременно 
управлявани оси. 

Оптимизация 
на процес и 
металорежещ 
инструмент 

ВМЗ  -  
Сопот  

 

Оптимизация на работата на 
специализиран металорежещ 
инструмент. Чрез използване на метода 
на крайните елементи, СпейсКАД 
оптимизира технологичността на 
обработката 

Кинематична 
симулация за 
верификация 
на беозпасност  

АББ 
Авангард 
Севлиево 

 

Софтуерни инженерни анализи 
валидират заложените проектни 
стойности и ускоряват перспективно 
проектиране на нова продуктова 
конфигурация. 

Оптимизация 
на  леякова 
система  

ИПО 
Карлово 

 

Оптимизация на леяковата система  и 
симулация на леярски процес за 
конкретен детайл за реалистично 
офертно остойностяване без 
предварително изработване на леярска 
екипировка и отливане на опитна серия 

Симулация и 
оптимизация на 
леярски процес  

Идеал 
Стандарт 
Видима АД 

 

Пълен анализ на леярски цикъл и 
вариране на входните параметри беше 
установено оптималното темпериране 
на отливката и снижен технологичния 
брак за конкретния детайл 

Конструиране и 
документация а 
производство  

Вагоно-
ремонтен 
завод АД 
Карлово 

 

По задание на партньор от западна 
Европа ВРЗ Карлово получава поръчка за 
нова  линия вагони. От документация на 
различни източници СпейсКАД успешно 
проектира нов вагон с дължина 22 метра 
само да 52 работни дни! 

 


