
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List   1



FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List   2



FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List   3



FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List   4

ABSTRAKT

Bakalářská práce řeší problematiku efektivního využití moderních 

počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů. Práce 

definuje  výhody a  nevýhody nasazení  a  využívání  systémů  počítačové 

podpory.  Porovnává dostupná řešení systémů v praxi  a na základě po-

rovnání navrhuje řešení pro zvýšení efektivnosti výroby. 

Klíčová slova

proces;  technologie;  výroba;  PLM;  PDM;  Teamcenter;  NX;  Siemens;

VERICUT; CGTech;

ABSTRAKT

The  Bachelor  thesis  deals  with  the  issue  of  the  effective  use

of modern computer supports for management of technological process. 

There  is  a  special  emphasis  on  the  positive  and  the  negative  points

of using supporting computer systems. It compares the accessible solu-

tions of systems in the standard practice and on the basis of this compar-

ison it offers a suggestion for improving the production efficiency. 
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process,  engineering,  technology,  manufacturing,  PLM,  PDM,

Teamcenter, NX, Siemens; VERICUT; CGTech
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1 ÚVOD

Problematika nasazení a efektivního využívání počítačových pří-

stupů pro řízení a správu technologických procesů je velmi rozsáhlým té-

matem. V poslední době je využívání počítačových přístupů standardem.

I přesto v některých firmách panuje starý způsob navrhování a řízení před-

výrobních i výrobních etap. Dříve nebo později musí taková firma ztrácet 

konkurenceschopnost. Právě proto, je třeba využívat některý ze systémů 

pro správu a  řízení nejen technologických procesů. Volba tématu byla 

podpořena na základě mého nynějšího zaměstnání, mám proto k tématu 

velmi kladný vztah. Bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení příno-

sů a záporů při  nasazování systémů, jak pro podporu konstrukce nebo 

technologie, tak i pro kompletní správu dat.  Výstupem práce je návrh na 

zvýšení efektivity při obrábění segmentu formy a dále návrh systému na 

správu dat ve firmě. Při výběru systémů jsem vycházel ze zkušeností zís-

kaných v praxi.
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2 ROZBOR PROBLÉMU

2.1 Historie počítačových přístupů pro správu a řízení technolo-
gických procesů

Počátkem 80. let řada velkých firem v oblasti strojírenství zjistila,

že stávající činnost jejich konstrukčních kanceláří a technologických úseků 

začíná být kontraproduktivní. Na základě těchto podmětů a zároveň podle 

tehdejších  možností  informační  techniky  se  firmy  začaly  zajímat  o  na-

sazení  počítačových  podpor  pro  správu  a  řízení  nejen  technologických 

procesů.

Dosavadní převaha manuální práce u rýsovacích prken, ruční 

vypisování  kusovníků,  technologických průvodek  a  ostatní  dílčí  výrobní 

dokumentace byla často velmi chybová. Tento starý systém práce byl na 

jednu  stranu  precizní,  na  druhou  stranu  plně  závislý  na  schopnostech

a zkušenostech konkrétního pracovníka. Důležitým faktorem pro nasazení 

počítačových podpor byla také archivace a následná obnova nebo použití 

vytvořených dat. Papírová dokumentace mohla být mnohými vlivy  zne-

hodnocena. Především v automobilovém průmyslu, a ne jen v něm, je vý-

kresová  dokumentace  jistým  know-how  celé  firmy.  Zcizení  nebo  zne-

hodnocení firemních materiálů mohlo vést ke ztrátě pevného místa v prů-

myslovém žebříčku celého světa. [6][7][3]

2.2 Výhody počítačových přístupů pro správu a řízení technolo-
gických procesů

Nasazení a používání počítačových přístupů, nebo-li počítačových 

podpor pro správu a řízení nejen technologických procesů s sebou přináší 

výhody.  Po úspěšné implementaci do zaběhnuté firmy,  vyškolení všech 

uživatelů a ostrém startu může být očekáván nárůst celkové produktivity 

firmy. [7][3]
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Z výhod mohou být jmenovány tyto:

 úspora pracnosti v TPV i ve výrobě,

 úspora materiálů ve výrobě,

 úspora energií ve výrobě,

 úspora pracovních sil,

 úspora výrobních nákladů,

 zkrácení doby technické přípravy výroby.

2.3 Nevýhody počítačových přístupů pro správu a řízení techno-
logických procesů

Každou  implementaci  i  následné  používání  těchto  systémů  do-

provází kromě výhod i nevýhody. Implementace nového systému je  přímé 

nabourání zaběhnuté praxe ve firmě. Zaměstnanci, často lidé zvyklí na jis-

tý  standard,  nemají  k  novým  technologiím  kladný  vztah.  Přesvědčení

o tom, že nově nastupující  systém jim umožní  pracovat  efektivněji  než 

bylo doposud možné je někdy nepřekonatelným problémem. [7][3]

Z nevýhod můžou být jmenovány tyto:

 vyšší závislost na externích dodavatelích komponent IS, na kvalitě  

jejich práce, stabilitě a serióznosti,

 zdlouhavé  zaškolení  uživatelů,  v  ojedinělých  případech  v  cizím

jazyce,

 vyšší nároky na uživatele - pochopení všech podstatných vazeb mezi 

systémy,

 vyšší nároky na hardware a z toho vyplývající nutný upgrade,

 veškerá práce je odkázána na zdroje elektrické energie,

 celkově vyšší složitost systémů,

 větší  a  rychlejší  následky  případných  havárií  a  výpadků  systému

(viry, chyby obsluhy, násilné poškození, …),

 časová prodleva mezi zaváděním a ostrým používáním systému.
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2.4 Nové  trendy  v  oblasti  počítačových  přístupů  pro  správu
a řízení technologických procesů

Dnes a denně jsou vyvíjeny a vylepšovány systémy pro správu  

a řízení technologických procesů. Veškeré inovace ovšem znamenají pro 

zákazníka vysokou finanční investici a při nasazení další čas k zavedení 

nových systémů. Stávající komunikace dílčích systémů mezi sebou může 

být  mnohdy ztrátová.  Snahou vývojových inženýrů je  zaručit  komplexní 

správu dat „pod jednu střechu“.

Novým  trendem  v  CAx  technologiích  je  například  využití  syn-

chronní technologie. Podstatou synchronní technologie je efektivní využití 

modelových dat z jiných CAx systémů nebo naskenovaných dat pomocí 

3D scanneru. Úprava geometrie, která je ve chvíli importu bez parametrů 

a bez historie, se stává jednoduše a intuitivně editovatelnou. Tento nový 

trend je v poslední době využíván například ve firmách zabývajících se vý-

robou geometricky složitých dílů  (např.  plastové výlisky,  tvarově  složité 

díly atp.).

Obr. 2.1 Synchronní technologie v systému SolidEdge ST
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Z obrázku 2.1 je zřejmé jak lze efektivně upravit geometrii impor-

tovaného neparametrického modelu. V jiných systémech by tato úprava 

mohla trvat i několik desítek minut v závislosti na zkušenostech konstruk-

téra.
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3 ANALÝZA POČÍTAČOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO SPRÁVU A 
ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

3.1 Oblast TPV

Jak uvádí Ing. ZEMČÍK CSc. „Celá oblast technické přípravy výro-

by  (  TPV  )  musí  být  výsledkem  systematické  spolupráce  konstruktéra

a  technologa.“  Proto  je  nezbytně  nutné  zaručit  dokonalou  vazbu  mezi 

jednotlivými  profesemi.  Právě proto jsou implementovány níže uvedené 

systémy.

3.1.1 Systémy CAx (CAD/CAE/CAM)

Konstruktér, výpočtový inženýr nebo specialista pro obrábění po-

třebuje ke své práci speciální systém, který plně vyhoví jeho požadavkům.

Ve strojírenské praxi se v největší míře vyskytují systémy: 

 Pro/Engineer,

 Catia,

 Siemens NX (dříve Unigraphics).

Ostatní systémy CAx (SolidEdge, SolidWorks, Autodesk Inventor, 

Autodesk  AutoCAD),  zpravidla  cenově  dostupnější,  jsou  používány

v menších firmách a společnostech. Ve velké míře jsou to potomci třech 

výše uvedených systémů.

Pro/Engineer (příloha 1) je parametrický CAD/CAE/CAM systém. 

Pro/Engineer  je  kompatibilní  s  platformami  Microsoft  Windows,  Linux

a Unix. Výhodou pro české uživatele je využití částečného počeštění sys-

tému. Poslední vydanou verzí je Pro/Engineer Release 4.0 (2008-01-16) 

[8]

Hlavními moduly jsou:

 parametrické modelování,

 sestavy,

 podpora výkresové dokumentace,

 analýza konečných prvků,

 obrábění.
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Catia (příloha 2)  je multiplatformní CAD/CAE/CAM systém. Catia 

systém je známý především z automobilového a leteckého průmyslu, kde 

byl  provozován  na  platformě  Unix.  Nevýhodou  pro  české  uživatele  je 

chybějící  české rozhraní.  Poslední  vydanou  verzí  je  Catia  Release 5R 

(2008-10-31) [11]

Hlavními moduly jsou:

 parametrické modelování,

 sestavy,

 podpora výkresové dokumentace,

 analýza konečných prvků,

 obrábění.

NX (příloha 3) je parametrické CAD/CAE/CAM řešení. Systém je 

kompatibilní s platformami Microsoft Windows, Linux a Unix. Dvě poslední 

verze podporují také platformu Mac OS. Velkou výhodou pro české uživa-

tele je české rozhraní. Poslední vydanou verzí je NX Release 6 (2008-06-

30) [4]

Hlavními moduly jsou:

 modelování těles,

 sestavy,

 podpora výkresové dokumentace,

 analýzy konečných prvků,

 obrábění,

 synchronní technologie.

Ze základního výčtu modulů jednotlivých systémů je zřejmé,  že 

jejich  použitelnost  je  velmi  podobná,  dokonce  stejná.  Na  první  pohled 

nelze tedy říct, který ze systémů je pro danou aplikaci výkonnější. V tomto 

případě pak rozhoduje cena,  používaný systém v partnerských firmách

a v neposlední řadě proběhnuvší analýza schopností systému. Analýza je 

zpravidla prováděna na pracovišti zákazníka pod drobnohledem potencio-

nálních uživatelů.
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Analýza řeší jak systém obstojí v:

 modelování složitých dílců (např. modelování volných ploch),

 práci s obsáhlými sestavami (např. 10 až 100 tisíc komponent),

 nejsnadnější konverzi dat ze starých systémů,

 intuitivním používání bez obsáhlého školení,

 obratnost a zkušenosti technika reagovat na vzniklé problémy.

V analýze systému jsou odhaleny technické nedostatky skryté za 

obchodní oponou. Kvůli zatajeným nedostatkům systému by mohla firma 

později ztrácet konkurenceschopnost a tím i svou pevnou pozici na trhu.

3.2 Výroba

3.2.1 Simulace obrábění

Samostatné  systémy  pro  verifikaci  a  optimalizaci  CNC  kódu 

nejsou v praxi naprosto rutinní záležitostí. Většina vyspělých CAx systémů 

již obsahuje moduly CAM (moduly pro obrábění). Tyto moduly obsahují 

speciální funkce k vytváření a kontrole dráhy nástroje. I přesto jsou samo-

statné simulační systémy nenahraditelné pro jejich všestranné použití.

VERICUT  (příloha 4) samostatný systém pro verifikaci a optima-

lizaci CNC kódu. Poslední verzí je VERICUT 6.2. [5]

Důvody proč implementovat systém VERICUT:

 není vázán na typ stroje,

 dokonalá náhrada adaptivního řízení,

 kontrola CNC kódu nezávislá na CAM systému,

 kontrola kolizí s kinematikou celého stroje,

 kontrola rozjezdů a omezení lineárních a rotačních os,

 spolupráce s libovolným postprocesorem,

 komplexní porovnání obrobek - model,

 eliminace chyb vzniklých při programování,

 zvýšení důvěryhodnosti NC programu pro operátora,

 optimalizace NC programu vede ke zvýšení výrobní kapacity strojů,

 eliminace neproduktivních procesů na CNC stroji,
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 export  obrobeného  modelu  pro  další  možné  úpravy  (zde  může

navazovat synchronní technologie systémů Siemens),

 tvorba a simulace měřících programů,

 dávkové zpracování úloh po síti.

Systém VERICUT nemá v ČR přímou konkurenci. Možnými svě-

tovými  konkurenty by mohli  být  produkty Predator Virtual CNC, Dellmia

a NCSIMUL. V rámci analýzy systémů pro podporu výroby je pro uživatele 

důležitá rychlá a efektivní česká podpora, a tu systém VERICAT má.

3.2.2 Slévárenství

Systémy pro simulace slévárenských procesů jsou používány pře-

devším ve velkých firmách zabývajících se problematikou lití kovů nebo ji-

ných medií. Pořizovací cena systému je pro malé firmy a společnosti velmi 

vysoká, proto jsou simulace řešeny především dodavatelským způsobem.

MAGMASoft  (příloha 5) je simulační software, kterým lze prová-

dět  výpočty plnění a tuhnutí odlitků bez ohledu na typ slévárenské tech-

nologie

a použité materiály. [12]

Důvody použití systému:

 návrh správné slévárenské konstrukce,

 redukce výrobních nákladů,

 příprava sériové výroby nových dílů.

Dalšími produkty na světovém trhu jsou například  NovaCast a  ProCast. 
[10]
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3.3 PDM/PLM

Systémy PDM/PLM (Product Data Management/ Product Lifecycle 

Management) jsou postaveny na modulárním řešení. Pomocí modulů lze 

sestavit systém plně vyhovující potřebám zákazníka. Základem PDM/PLM 

systémů  je  tzv.  workflow =  proces,  při  kterém se  předává  dokument, 

informace nebo úkol od jednoho účastníka procesu k druhému účastní-

kovi, jenž musí data zpracovat podle dle daných procesních pravidel. [1]

Systémy PDM/PLM musí zajistit, aby:

 výroba pracovala vždy jen s aktuální výrobní dokumentací,

 o  změnách  na  výrobní  dokumentaci  byly  informovány  pověřené

osoby,

 byla  výrobní  i  nevýrobní  dokumentace  snadno  dostupná

z jakéhokoliv místa (internet, intranet),

 byl archiv dat chráněn proti zcizení a znehodnocení,

 při  reklamaci  výrobku  bylo  vyhledáno  vše  podstatné  → efektivní

(rychlé) vyhledání chyb vzniklých konstrukcí nebo výrobou.

Teamcener  Engineering 2007 (příloha 6)  je  systém pro řízení

a  správu dat v předvýrobních etapách vývoje výrobku. Zkušenosti a zna-

losti uplatněné při vývoji výrobku pomohou při zrychlování inovačního pro-

cesu a uvádění nových výrobků na trh. Systém Teamcenter dokáže pomo-

cí svých modulů pokrýt standardní potřeby výrobního podniku.[9]

Teamcenter Engineering 2007 umožňuje:

 sledování a řízení změn,

 automatizované schvalování požadavků změn a jejich analýzu,

 řízení projektů,

 řízení zdrojů a jejich vyhodnocování,

 plnohodnotnou  integraci  s  CAx  systémy  (NX,  SolidEdge  Catia,

SolidWorks, Pro/E),

 vyspělé workflow.
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TPV2000  (Příloha  7) je  systém  určený  speciálně  pro  výrobní 

podniky. Systém je založen na technologiích standardu Microsoft. Práce 

se systémem odpovídá  zvyklostem pro komunikaci s programy MS Office. 

[13]

TPV2000 umožňuje především:

 tvorbu podkladů pro tvorbu kalkulací a cenových nabídek,

 vytvoření  technické  dokumentace  na  základě  konstrukční

a technologické dědičnosti,

 definice kapacitních nároků na plánovanou výrobu,

 archivaci a autorizaci dat,

 změnové řízení.

Není zcela objektivní hodnotit systémy pro správu a řízení dat ve 

firmě z podkladů dodavatele. Než zákazník zakoupí a rozhodne se imple-

mentovat takový systém, je nutné vymezit  časový prostor pro testování 

kompletní funkčnosti - tzv. pilotní projekt. Pilotní projekt může odhalit slabi-

ny systému, případně si zákazník ověří přístup dodavatele k řešení jednot-

livých  problémů.  V  rámci  implementace  systému  je  standardem  přímá 

podpora ze strany dodavatele. Záleží na dodavateli jakou cenu nebo pod-

mínky podpory stanoví.

Obr. 3.2 Pojmová mapa PLM
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4 APLIKACE  POČÍTAČOVÉ  PODPORY  NA  VYBRANOU 
TECHNOLOGII

Firma, ve které je mou snahou zefektivnit správu a řízení technolo-

gických procesů se zabývá výrobou hliníkových forem. Výroba segmentu 

formy probíhá na 5ti-osých CNC centrech, nebo technologií gravitačního 

odlévání.  Forma je  následně použita  na vstřikovacích strojích k  výrobě 

pneumatik na osobní a užitková vozidla.

4.1 Používané systémy

V TPV a výrobě jsou používány následující systémy (stabilně nebo 

dodavatelsky):

 CAx systém NX5 (CAD/CAM),

 VERICUT 6.2,

 MAGMASoft.

4.2 Výroba polotovaru pro obrábění

Podle finálního typu pneumatiky se rozhoduje, jakým způsobem je 

forma vyráběna. Některé tvary jsou obráběním špatně vyrobitelné, proto je 

aplikována výroba odléváním a naopak.

Materiálem  polotovaru  formy  je  hliník  (AlMg3),  jeho  chemické 

složení je:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be
0,4 0,4 0,05 0,5 2,6-3,4 0,3 0,2 0,1 0
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Způsob A)
Segment formy je kompletně vyroben pomocí CNC obráběcí-

ho centra
Polotovarem pro obrábění je krychle. Obrábění celého segmentu 

je časově velmi náročné, avšak v některém případě nezbytné. V případě 

použití  jiné  technologie  (v  tomto  případě  gravitačního  odlévání)  není 

možné dodržet technologičnost segmentu. Pro generování CLS dat je po-

užíván systém NX a pro verifikaci CNC programů systém VERICUT.

Obr.4.3 Polotovar pro výrobu segmentu obráběním

V bakalářské práci jsem se zaměřil na efektivní řešení tohoto způ-

sobu.
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Způsob B)
Segment  formy  je  vyroben  tlakovým  litím,  obrábí  se  jen 

kontaktní plochy pro kompletování formy
Segment formy je odléván gravitačním litím. Následně jsou obro-

beny  plochy pro sesazení segmentů do kompletní formy. Simulace lití je 

generována v systému MAGMASoft.

Obr.4.4 Simulace lití segmentu formy

Simulace pomocí systému MAGMASoft je efektivním přínosem ve 

výrobě. Bez předvýrobní simulace vzniká množství chybných dílů. A zá-

roveň  je  reálné  testování  průběhu  lití  časově  velmi  náročné.  Systém

MAGMASoft je nabízen firmě dodavatelským způsobem.
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4.3 Inovace a implementace vybraných systémů na způsob vý-
roby A

Je  navržena  inovace  systému  VERICUT  -  nasazení  modulu

OptiPath  a implementace systému  Temacenter Enginnering 2007 pro 

kompletní správu dat a řešení firemního wokflow.

4.3.1 VERICUT - modul OptiPath

Systém VERICUT je  ve  výrobě již  používán pro verifikaci  CNC 

programů. V rámci inovace jsem navrhl řešení pro optimalizaci posuvů při 

obrábění -  OptiPath. Úkolem modulu  OptiPath je zkrátit strojní časy při 

obrábění formy, tím snížit režijní výdaje a zvýšit efektivitu práce. [5]

Optimalizace rychlosti posuvů je řešena jako:

 optimalizace na základě objemu,

 konstantní tloušťka třísky.

Průběh optimalizace
Řezné dráhy a podmínky jsou generovány v systému NX. Ze sys-

tému NX je pro daný stroj pomocí postprocesoru  vygenerován nový CNC 

program, s konstantními hodnotami pro pracovní posuv nástroje. 

Obr.4.5 Generování drah pro obrábění CLS data  → CNC data
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Hodnoty  řezných  podmínek  je  nutné  převzít  ze  systému  NX. 

Hodnoty  označené modrou šipkou je  nutné  před zadáním optimalizace 

přepočítat, hodnoty označené zelenou šipkou je možné ihned zadat. Pře-

počet je nutný u hodnoty „40“, kde je hodnota definována v procentech a 

do systému VERICUT je nutné zadat přesnou hodnotu v mm.

Obr.4.6 NX - hodnoty pro optimalizaci
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Obr.4.7  NX - posuvy a rychlosti Obr.4.8 NX - posuvy a rychlosti

Pro optimalizační proceduru je nutné definovat optimalizační ná-

stroj v systému VERICUT. Optimalizační nástroj je kopií zkutečného ná-

stroje  s  definovanými  hodnotami  (z  NX)  a  rychlostními  hranicemi  pro 

samotnou optimalizaci. Každý nástroj může mít několik „Opti-nástrojů“.

Obr.4.9 Definice optimalizačního nástroje
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V průběhu samotné optimalizace analyzuje systém VERICUT ob-

ráběné  plochy a  umožňuje  dynamicky  zvyšovat  nebo  snižovat  rychlost 

pracovního posuvu nástroje s ohledem na objem odebíraného materiálu.

Obr.4.10 Hranice rychlostí pracovních posuvů nástroje

Tato metoda se stává efektivní v případě, že je v původním CNC 

programu nastavena konstantní hodnota rychlosti pracovního posuvu při 

obrábění členitého tvaru. Konstantní hodnota se nastavuje proto, aby ná-

stroj pracoval bezpečně v jakémkoliv objemu. Z toho vyplývá, že v někte-

rých místech by mohla být rychlost i vyšší.

Po definici  optimalizačního nástroje je vhodné spustit  samotnou 

optimalizaci. Optimalizace probíhá na hotovém CNC programu. Na konci 

procesu je vygenerován kontrolní sumář s důležitými výslednými hodnota-

mi.

Obr.4.11 Kontrolní sumář s výsledky optimalizačního procesu
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Z obrázku 4.11 je zřejmé, že optimalizace pracovních posuvů není 

na každém nástroji efektivní.  Nástroj T51 pracoval bez optimalizace. Na 

nástroji T31 došlo po optimalizaci dokonce ke zhoršení výsledného času 

obrábění. Ovšem i toto řešení nemusí být chybným. Systém VERICUT vy-

hodnotil v rámci řezných podmínek a analýzy obráběných ploch nucené 

zpomalení  pracovního  pohybu  nástroje  pod  hranici  původní  konstantní 

hodnoty. Výsledkem je úspora při opotřebení obráběcího nástroje a vyšší 

kvalita  obrobených  ploch  vůči  původnímu  nastavení.  Na  druhé  straně

u nástroje T55 je čas uspořen díky zvyšování rychlosti. Pokud je ale rych-

lost velmi vysoká, může docházet k rozkmitání celého stroje. Potom od-

borník, který optimalizaci provádí musí znát dokonale všechny vlivy půso-

bící na stroj, nástroj i obrobek.

Zároveň s kontrolním sumářem je na diskové úložiště generován 

nový optimalizovaný CNC program, který je na konci  procesu nabídnut

k záměně za původní.

Obr.4.12 Porovnání CNC programu před a po optimalizaci

Z obrázku 4.12 je zřejmá optimalizace CNC programu dynamickou 

modifikací rychlosti pro každý řádek programu. Konkrétně na řádku č. 49 

došlo ke zpomalení posuvu nástroje.
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Obr.4.13 Součást po simulaci a optimalizaci obrábění systémem VERICUT

4.3.2 Teamcenter Engineering 2007

Implementace  PLM/PDM systému  je  časově  náročnou  akcí.  Je 

třeba vypracovat analýzu stávajícího stavu dat, navrhnout možná řešení

a zkonzultovat je se všemi odvětvími firmy, kterých se využívání systému 

bude týkat.

Nasazení  systému  Teamcenter  Engineering  2007  přinese  firmě  pře-

devším:

 dokonalou správu nad firemními daty,

 uživatelsky definované procesy změnových řízení,

 klasifikovat jednotlivé dílů, výrobní a firemní dokumentaci,

 definici povinných dokumentů k jednotlivým výrobním dílům.
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4.4 Ostatní možnosti optimalizace

Optimalizace modulem OptiPath není zdaleka jediným řešením jak 

optimalizovat řezné podmínky. Možnosti nově nastupujících počítačových 

přístupů  k  řízení  a  správě  technologických  procesů  se  předhánějí

v nových funkcích pro optimalizaci a snížení výrobních nákladů.

4.4.1 Optimalizace řezných drah systémem NX

Funkce systému NX Cutting Parameters → Corners umožňuje za-

oblit  ostré  přechody  drah.  Což  umožňuje  podstatné  zklidnění  stroje

a zvýšení pracovních posuvů nástroje podle jeho druhu (8000-12000 mm/

min). Příliš vysoké hodnoty je nutné konzultovat s výrobcem nástroje.

Obr.4.14 Parametry řezání NX
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Obr.4.15 Tvaru dráhy před a po optimalizaci

4.5 Posouzení přínosů aplikací moderních počítačových přístu-
pů pro správu a řízení technologických procesů

Nově nasazené počítačové přístupy pro správu a řízení technolo-

gických procesů nejsou ihned rentabilní. Vysoké pořizovací náklady systé-

mů jsou z počátku vysokou zátěží pro každou firmu. Návratnost financí zá-

visí  na  využívání  systémů.  Při  využívání  podpory  VERICUT  s  optima-

lizačním modulem OptiPath je reálná návratnost už v časovém horizontu 

1/2 roku (informace z praktické zkušenosti). Systém Teamcenter má dobu 

návratnosti poněkud delší, i přesto bude velkým přínosem z hlediska udr-

žování pořádku v elektronických datech celé firmy.

Obr. 4.16 Graf návratnosti implementace systémů
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5 ZÁVĚR

V bakalářské práci je navržena metoda pro zvýšení efektivity výro-

by. Implementace modulu OptiPath bude samozřejmě z počátku vysokou 

investicí.  Avšak  pomocí  modulu  je  možné  efektivně  snížit  strojní  časy

a tím i výsledné náklady na výrobu. Další návrh jak efektivně řídit pohyb fi-

remních  dat  je  implementace  systému  Teamcenter  Enginnering  2007. 

Systém splňuje nároky kladené na plnohodnotný PDM/PLM systém. Ná-

klady na implementaci a zakoupení systému budou z počátku vysoké, ale 

v průběhu používání je očekáván pokles výdajů za chybně vyrobené pro-

dukty v důsledku neaktuální dokumentace. Dalším přínosem a jistou úspo-

rou bude řízené workflow. Zkrátí se také časy při vyhledávání dat a zlepší 

se ochrana archivu dat. Dalším faktorem výběru těchto dvou systémů je 

kompletní  česká  podpora.  V  případě  systému  Teamcenter  je  dostupná

i česká lokalizace. Úspory a efektivita využití nebudou jistě zřejmé ihned 

po  nasazení  systémů,  ale  v  případě  včasného  vyškolení  uživatelů

a správného používání systémů je lze očekávat postupně velmi brzy.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

Zkratka Popis, vysvětlení

CAD 2D a 3D počítačem podporované projektování
CAE počítačem podporované inženýrství
CAM počítačem podporovaná výroba
PLM popis života výrobku
PDM správa nejen výrobních dat
CNC počítačové číslicové řízení



FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List   36

SEZNAM PŘÍLOH

1 Pro/Engineer
2 Catia
3 NX (dříve Unigraphics)
4 Vericut
5 MAGMASoft
6 Teamcenter Engineering 2007
7 TPV2000
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