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Дизайн на матрици с NX Mold Design 
 

 
 

NX Mold Design автоматизира и рационализира целия процес на разработване на 

матрицата, включително моделирането на детайли, проектиране на инструмента и 

валидиране на движението. Можете да осигурите бърза реакция на промени в 

дизайна и висококачествени формообразуващи функции.  

 

Ускорете дизайна на най-предизвикателните форми, използвайки разширена 

функционалност, поетапно ръководство и асоциативност с модела на детайла, за 

да осигурите бърза реакция на промените в дизайна и качествените форми.  

 

 

https://trials.ias.plm.automation.siemens.com/nx-molddesigner/
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Разделяне на ядра и кухини 

Опростете процеса на проектиране на геометрията на сърцевината и кухината, 

използвайки автоматизираните функции на NX, които ви позволяват да: 

 Използвайте автоматични клапани за пълнене и разделяне на сърцевината 

/ кухината въз основа на съображения за технологичност, 

 Проектирате делителните повърхности бързо и асоциативно, 

 Разделяте матрицата за генериране на сложни конфигурации на плъзгачи, 

 Проверявате автоматично дизайна на сърцевината / кухината за проблеми. 

 

Управление на измененията  

Благодарение на асоциативността с модела на детайла, NX дизайнът на матрицата 

улеснява бързото разпространение на промените в дизайна през целия процес, от 

проектирането на инструменталната екипировка, до операциите по обработка.  

В допълнение, софтуерът Siemens Teamcenter предоставя един управляван 

източник на винаги актуални данни и знания за процесите, като гарантира, че 

целият екип работи винаги с правилните данни. 

Siemens Teamcenter е модерна, адаптивна система за управление на жизнения 

цикъл на продукта (PLM), която свързва хората и процесите, чрез функционални 

силози, с цифрова нишка за иновации.  

Ненадминатата широчина и дълбочина на портфолиото на Teamcenter означава, 

че можете да решите повече от трудните предизвикателства, необходими за 

разработването на изключително успешни продукти. Чрез лесния, интуитивен 

потребителски интерфейс на Teamcenter, хората от цялата организация могат да 

участват в процеса на разработване на продукта по-лесно от всякога. 
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Проверка на дизайна 

Проверката на дизайна гарантира, че детайлите, инструментите и 

производствените процеси са били правилно дефинирани. Можете да анализирате 

производимостта на детайлите, като използвате инструменти за проверка на 

дебелината на стените, идентифициране на подрязаните региони и оценка на 

радиусите на ъглите.  За да потвърдите дизайна на матрицата, можете да 

проверите разстоянията и релефите в различни позиции, както и да анализирате 

изискванията към електродите. Можете също така да удължите живота на 

матрицата с анализ на съпротивлението и откриване на остри ъгли. 

Възможностите за симулация на движение ви позволяват да проверите целия 

диапазон от движения на матрицата, включително чрез динамично откриване на 

сблъсъци. 
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Структура на матрицата 

Разпределете сърцевината, кухината, съставните системи и основата на матрицата 

както за прототипни, така и за производствени матрици с много 

кухини. Конфигурирайте матрицата, използвайки библиотеки на стандартни 

детайли, компонентни системи и стандартни компоненти на матрицата. Можете да 

проектирате асоциативни плъзгачи и повдигачи. Бързо добавете и изрежете 

щифтовете на ежектора и поставете охлаждащи канали с параметрични 

модели. Включете пътеки, портали, винтове, щифтове и други стандартни 

компоненти. 

 

Анализ на матрицата 

Дизайнът на матрицата започва с моделирането на крайния продукт. Можете да 

импортирате 3D модели на детайли от други системи, да отворите всички 

стандартни CAD файлове или да изберете детайли, проектирани с NX. След това 

можете лесно да моделирате, да правите промени в дизайна и да анализирате 

геометрията, за да осигурите желаните дизайнерски намерения и технологичност. 
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Повторно използване на фирмените 

стандарти 

Намалете времето за разработка на инструмента, като използвате повторно 

стандартите на компанията, включително: 

 Повторно използвайте предварително конфигурирани шаблони за проекти, 

материали, инструменти и процеси и адаптирайте доказани проекти към 

нови детайли, 

 Ускорете и оптимизирайте процеса на проектиране на матрицата чрез 

стандартизиране на процесите и компонентите, 

 Автоматизирайте генерирането на списъци с детайли, чертежи, структури от 

данни за проекта и NC пътеки с инструменти, 

 Създайте детайли за многократна употреба и ги запазете в потребителски 

библиотеки, 

 Разработвайте свои собствени конфигурации на матрици на основата на 

базова матрица. 

Новото в NX Mold Design – Януари 2021 

 

 

Решението на Siemens за формообразуващи инструменти и матрици има за цел да 

опрости работния процес чрез автоматизиране на определени области от 

процеса. Дизайнерите на продукти и детайли, както и NC програмистите, могат да 

работят заедно и едновременно в една и съща софтуерна среда.  
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NX Mold Design предлага валидиране на формованите детайли, автоматизиран 

дизайн на матрицата и оптимизация на процеса на запълване, инструменти и 

процеси за прогресивно изтегляне на матрицата и проектиране  на необходимите 

приспособления.  

В последната си версия NX Mold Design е допълнен с множество нови 

функции. Използвайки анализ на охлаждането на матрицата, потребителите могат 

да симулират термичното поведение във вложките в матрицата.  

Анализът на формообразуването също така позволява на потребителите да 

валидират своите проекти вътре в самия софтуер. Сега, те разполагат с 

възможности за симулация и анализ на пружинните механизми в матрицата.  

Използвайки новите способности на NX и Teamcenter, производителите могат да 

използват инструментите в библиотека на производствените ресурси. Неговите 

прости функции за дизайн чрез плъзгане и пускане означава, че 

професионалистите могат да програмират и произвеждат висококачествени 

матрици в една софтуерна програма.  

 

 

 

Вижте подробно на тази връзка: 

https://www.spacecad.bg/siemens-nx-cad/nx-mold-wizard-za-formoobrazuvashti-

matritzi  

 

https://www.spacecad.bg/siemens-nx-cad/nx-mold-wizard-za-formoobrazuvashti-matritzi
https://www.spacecad.bg/siemens-nx-cad/nx-mold-wizard-za-formoobrazuvashti-matritzi

