
изделия от пластмаса. Ключовете компетенции, които ще 

придобият участниците са в следните насоки: 

- Съвременни полимерни материали  

- Основи на проектирането на инструментална екипировка 

- CAD /CAM / CAE системи за проектиране и симулация 

- Технологии за производство на ИЕ, машини  

- Проектен мениджмънт и офериране в предприятия за ИЕ  

Производството на изделия от 

Производството на изделия от 

пластмаса е един от интензивно 

развиващите се индустриални 

отрасли в света. В България 

тази индустрия е представена 

от голям брой производствени 

предприятия произвеждащи 

изделия от пластмаса или 

инструментална екипировка за 

тяхното производство.  Целта 

на обучението е да подготвя 

специалисти с съвременни, 

устойчиви компетенции и 

практически познания 

работещи като конструктори на 

инструментална екипировка 

или технолози отговорни за 

производствения процес в 

предприятия произвеждащи 

За обучението  
Обучителните модули са 

подготвени от екип от 

преподаватели с дългогодишен 

преподавателски опит в 

областта на технологиите и 

процесите за производство на 

изделия от пластмаса, и  

проектирането на ИЕ от 

пластмаса и специалисти с 

широк производствен опит от 

предприятия за производство 

на инструментална екипировка.    

Отчетени са модерните 

тенденции за материалите, 

технологии, машини и 

прозводство на изделия от 

пластмаса и ИЕ. Разработени са 

съобразно съвременни 

методики на преподаване 

включващи интерективни 

презентации и практически 

занятия провеждани в 

предприятия за ИЕ.   

Структура на обучението 

Обучението има модулна 

структура и се състои от 21 

обучителни модула.  

Продължителност: 15 дена 

или 120 астрономически часа.  

 

 

Провеждане:  

Обучението се провежда в 

Пловдив или София или по 

договореност в други градове.  

Обучението се провежда в 

зависимост от възможностите 

на групата по следните схеми: 

- Три последователни седмици     

в 5 делнични дни  

- 7 последователни съботи и 

недели  

Програма за инженерни обучения 

www.haycad-infotech.bg Хайкад Инфотех ООД 

Обучителен курс “Инструментална 

екипировка за изделия от пластмаса–

конструиране, технологии, производство”     

Записване 
- Записването става чрез 

изпращане на запитване  на  

емайл на адрес: 

contact@haycad-infotech.bg  

Телефон за връзка:  

0879 051570  

-Таксата за участие се заплаща в 

две части– преди започване на 

курса се заплащат 25%, по време 

на курса се останалите 75% . 

-Минималният брой участници в 

курса е 3-ма, максимален 8.  

-  

   

Цели 

HAYCAD INFOTECH 

За нас 
Фирма Хайкад Инфотех ООД е 

иновативна инженерингова 

компания в сферата на 

виртуалното проектиране и 

компютърните симулации и 

разработката на иновативни 

технически продукти и 

инструментална екипировка. От 

2008г.  провеждаме CAD / CAM 

обучения с инженерна 

насоченост.        

Преподаватели 
Преподатели в отделните модули:  

- Ст.н.с. доц.  Натова 

- Ст.н.с. доц. Събев  

- инж. Х. Карасавов 

- инж. Р. Куюмджиян 

- инж. Ф. Селимов 

- инж. Д. Дурулийски 

 

Хайкад Инфотех ООД  

ул. Мария Кюри 1А, 4000 Пловдив, тел. 032 940 474 

Ел. поща:contact@haycad-infotech.bg  
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Обучителен курс “Инструментална екипировка за изделия от пластмаса–конструиране, технологии, производство”     

Част Тема Описание  Преподавател Продължи-
телност 
[часа] 

1 Полимерни 
материали 

Основни физико-механични и технологични свойства на 
термопластичните пластмаси. Пластмаси с техническо 
предназначение. Нови пластмаси с особено високи показатели. 

доц. д-р  Натова 4 

2 Конструиране 
на пластмасови 
изделия 

Конструктивно оформяне и технологични изисквания – дебелини 
на стените, оребряване, наклони на стените, засечки, отвори и 
междуцентрови разстояния, радиуси на закръгления, определяне 
на делителна повърхност, надписи, гравюри, рифеловане, 
армиране, 

доц. д-р  П. Събев 8 

3 Точност на 
пластмасовите 
детайли и 
изделия 

Допуски и сглобки на гладки цилиндрични съединения на 
пластмасови детайли, допуски и сглобки на резбови изделия от 
пластмаси.,точност на резбовите изделия при формуване. 
Отклонения от формата и разположението на повърхнините. 
Дефекти в изделията, получени чрез шприцване. Причини и 
препоръки за отстраняване. Малко известни начини за 
подобряване на точността и свойствата на изделията. 

доц. д-р  П. Събев 8 

4 Конструиране 
на 
шприцформи 

Класификация на шприцформите, препоръки за 
последователността на конструиране, конструктивно оформяне – 
видове и особености. Технологични предпоставки, характер на 
запълване на формуващите елементи,налягане, необходимо за 
напълване на формуващите. Формуващи детайли на 
шприцформите, конструкции на формуващите детайли, технически 
изисквания за точността на изработване и сглобяване на 
формуващите детайли, взаимодействие на формуващите 
елементи, якостни изчисления, пресмятане на размерите на 
формуващите повърхнини, конструктивно оформяне на 
формуващите повърхнини на резбови изделия. 

доц. д-р  П. Събев 16 

5 Леякови 
системи  

Студени  / обикновени , твърди / леяци. Разновидности:  
чадъровидни, дискови, пръстеновидни, тунелни, точкови. 
Отделяне и изваждане. Влияние върху качеството. 
Горещоканални леякови системи с нагрявани канали, с изолирани 
канали, безканални  /безлеякови /. Дефекти и начини за 
отстраняване. Тенденции на развитие. 

доц. д-р  П. Събев 
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6 Вентилационни 
системи  

Потребност, конструктивно оформяне, пресмятане. доц. д-р  П. Събев  

7 Температурни 
режими на 
шприцформите  

Темпериращи канали. Конструктивно оформяне. Начин на 
разполагане. Пресмятане, темпериране на поансоните,на 
матриците, на други детайли на шприцформите.Елементи на 
темпериращите системи. Конкретни препоръки по оформяне на 
темпериращите системи. 

доц. д-р  П. Събев  

8 Системи за 
изваждане на 
пластмасовите 
изделия.  

Физични явления при изваждане на изделията. Пресмятане на 
силите за изваждане на изделията, видове системи за изваждане, 
начини за изваждане на леяците. Влияние върху качеството 

доц. д-р  П. Събев  

9 Системи за 
водене и 
центроване  

Водене и центроване с водачи  / колони / и втулки. 
Плоски водачи, центроващи  / опорни / конуси, клинове. 
Центроване с цилиндрични щифтове, с  конусни щифтове и 
конусни водачи. 

доц. д-р  П. Събев  

HAYCAD INFOTECH Хайкад Инфотех ООД  

ул. Мария Кюри 1А, 4000 Пловдив, тел. 032 940 474 

Ел. поща:contact@haycad-infotech.bg  
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Хайкад Инфотех ООД 

Част Тема Описание  Преподавател Продължи-
телност 
[часа] 

10 Нормализирани 
пакети за 
шприцформи  

Пакети. Фирмени пакети, спомагателни пакети доц. д-р  П. Събев 4 

11 Материали за 
изработване на 
шприцформите  

Типични материали за изработване на шприцформи. 
Характеристики и особености  

доц. д-р  П. Събев 8 

12 Точност и грапавост 
на детайлите на 
шприцформите  

 доц. д-р  П. Събев 8 

13 Установяване и 
закрепване на 
шприцформите към 
машините  

 доц. д-р  П. Събев 16 

14 Анализиране на 
типови конструкции 
шприцформи  

Начин на действие, особености, специфични изисквания  доц. д-р  П. Събев 
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15 Технологии за 
производство на ИЕ 

Технологии за преработка на пластмаси (шприцване, 
термоформуване,  вакумно формуване, раздуване и др.) 
Особености на шприцването и детайлно разглеждане на процеса и 
неговите особености 

Инж. Х. Карасавов  

16 Практическо 
запознаване с 
конструирането на 
шприцформи с 
помощта на CAD 
системи 

Практическо запознаване с конструирането на шприцформи с 
помощта на CAD системи.  

доц. д-р  П. Събев, 
инж. Франц 
Селимов 

 

17 Използване на 
компютърна 
симулация при 
проектиране на 
изделия и 
екипировка  

Компютърни програми за провеждане на предварителни 
симулации на производството на изделия от пластмаса.  

Инж. Д. Дурулийски  

18 Посещение на 
предприятие за 
шприцово 
производство 

Демонстрация на шприцови процеси и разглобени шприцформи в 
реални условия. Устройство, капацитет, технологични параметри, 
настройки. 

Инж. Р. Куюмджиян  

19 Контрол на 
качеството 

Контрол на качеството- измерителни  инструменти и уреди, начини 
на измерване, допустим и недопустим брак, отчитане и 
узаконяване. Измервания, допуски и сглобки и взаимозаменяемост  

Доц  

20 Технология на 
инструменталното 
производство 

машини, режими и производствено планиране. Описание на 
основните технологи и видове машини. Запознаване с CAM. 
Планиране на изработка на ИЕ. Посещение в предприятие за 
производство на ИЕ  

Доц. П. Угринов, 
инж. Р. Куюмждиян 

 

21 Офериране на 
проектиране и 
производство на ИЕ  

Конструиране – срокове и стойност, доставка и стойност на 
материали,изработване – срокове и стойност, гаранции и пр. 

инж. Р. 
Куюмждиян, инж. 
Х. Карасавов 
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