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ABSTRAKT 

Cílem této práce je návrh koncepce implementace systému Tool Data Management 
do strojírenské kovoobráběcí společnosti TIRAD. V první části práce je naznačeno 
umístění TDM do vyššího celku zaváděných opatření pod souhrnným názvem 
Kyberneticky prostor pro řízení výroby a plánování. Další části jsou věnovány 
samotné implementaci. V závěrečné části jsou  uvedeny předpokládané  technické a 
ekonomické dopady na chod společnosti TIRAD. 

 
Klí čová slova 
Tool Data Management, Správa nástrojů, Kybernetický prostor pro řízení výroby  
a plánování, Nástrojové sestavení, TIRAD, Obráběcí soustava 
 
 
 
 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to suggest a conception of implementation of 
Tool Data Management system into Tirad metal-working company. The 
first part of the thesis suggests a way of integration of Tool Data 
Management into a greater complex of implemented measures named 
Cybernetic Space for Production Control and Planning. Subsequent parts 
deal with the implementation itself. The final part lists presumptive 
technical and economical effects on the operation of Tirad company. 
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ÚVOD 

 

         Společnost TIRAD s.r.o se zabývá třískovým obráběním především frézováním. 

Její snahou je progresivně využívat nejmodernějších technologických postupů 

k udržení konkurenceschopnosti. V rámci této snahy modernizuje firma i stávající 

systémy řízení výroby a plánování. Důležitou částí těchto systému je správa nástrojů. 

Společnost dosud nedisponovala jednotnou databází nástrojů, pro jednotlivé CAM-

systémy byly tyto databáze samostatné, nepropojené se skladovým hospodářstvím a 

nezohledňovaly obráběcí soustavu: 

                 STROJ – NÁSTROJOVÉ SESTAVENÍ – OBROBEK     

Z těchto důvodu bylo vedením společnosti rozhodnuto implementovat do chodu 

společnosti systém pro jednotnou správu nástrojku tzv. TOOL DATA 

MANAGEMENT, konkrétně  systém Tool DIRECTOR od německé firmy COSCOM.  

Cílem této práce je seznámení s postupem implementace TDM a zavedení 

souvisejících opatření do chodu společnosti. 
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1 Motivace společnosti TIRAD k zavedení TDM 

1.1   Stručná historie společnosti TIRAD 

  Firma TIRAD s.r.o. se pohybuje v oblasti strojírenství od roku 1994.  Už v  počáteční 

fázi vývoje  se zabývala primárně třískovým obráběním zejména frézováním. Povaha 

výroby byla značně různorodá. 

 

Výroba sortimentu v rozmezí 1994 – 2001: 

*výroba kovacího nářadí – včetně vlastní konstrukce a repasování použitých zápustek  

*výroba střižných nástrojů  

*formy pro zhotovení přesných odlitků – (lití metodou vytavytelného vosku) 

obrábění modelu včetně konstrukce v úzké spolupráci se slévárnami 

*formy pro lisování plastu – formy menších rozměrů předobrobené, hrubované s 

přídavkem po tepelném zpracování, i kompletní obrobení včetně elektroeroze a 

broušení 

*rozměrné formy s 3D tvary (do 12 t obráběného kusu) – zejména pro automobilový 

průmysl (lisování plechů a textilií) 

 

  Z uvedeného je patrné, že firma měla v oblasti frézování široký záběr. Povaha výroby 

prakticky znemožňovala užší specializaci a systematizaci práce. 

Na přelomu roku 1999 a 2000 došlo k užší specializaci společnosti. Firma zúžila 

paletu výroby a začala se profilovat zejména v obrábění přesných desek, rámů a 

ostatních dílů forem tzv. moldbase a výrobu větších předlitých kusů pro energetický 

průmysl.  

 

  Užší specializace výroby umožňuje snadnější systematizaci, sledování a organizaci 

práce. Vedení proto v průběhu vývoje firmy zavádí opatření, která na toto navazují a 

jejichž cílem je zefektivnění výroby [1]. 
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1.2   Kybernetický prostor pro řízení výroby a plánování 

  Jedním z možných opatření pro zajištění budoucího rozvoje firmy je zavedení 

celopodnikového systému pro pružné plánování, vedení a zefektivnění výroby 

uváděný pod souhrnným názvem Kybernetický prostor pro řízení výroby a plánování. 

První systémy vznikaly u výrobců výrobních strojů. Výrobci je pak dále rozvíjeli a po 

odzkoušení a odladění, nabízí tato řešení jako samostatné produkty ostatním  

strojírenským firmám např. Japonská firma Yamazaki Mazak, která prodává modul 

svého systému pod označením CPC (Cyber Production Center). Jedná se o systémy 

řízení a plánování s vysokými požadavky na pružnost a spolehlivost výroby při 

minimalizaci administrativy. Systém umožňuje neustálý přehled v oblasti plánovaní, 

sleduje vytíženost strojů a nástrojů, jejich výrobnost a efektivitu, v jakém stavu se 

nachází konkrétní zakázka, pracuje-li stroj/obsluha na zakázce, kterou má určenu, a s 

jakou produktivitou. Dále může poskytnout informaci o schopnosti dodržení termínu, 

případně při zadání přednostní zakázky do výroby, jaký posun termínu dokončení 

ostatních produktů vznikne. Pro obsluhu systém dodává informace o technologických 

operacích k dané zakázce, informace o nástrojích pro jednotlivé operace, informace o 

následující zakázce. Kompletní systém obsahuje systémy monitorující chod 

jednotlivých strojů, nástrojů, pracovišť i pracovníků, systémy monitorující data NC -

kódů, dále CAD-CAM systémy, ERP systémy pro řízení plánování a skladů, TDM  

systémy pro správu nástrojů.  

Žádný z výrobců však nemůže poskytnout univerzální Kybernetický systém řízení 

výroby, protože podmínky pro zavedení systému jsou v jednotlivých firmách dosti 

různé - různé stroje, nástroje, CAD-CAM systémy, různý charakter práce. Proto se 

systémy „šijí na míru“ dle podmínek a potřeb konkrétní firmy [2]. 

   V důsledku výše uvedeného a dále z důvodu značné složitosti jsou tyto systémy 

velice nákladné. Vyžadují v některých případech i upuštění od zavedených a dobře 

fungujících pochodů firmy. Např. součástí zmiňovaného CPC od firmy Mazak je i 

CAMWare a případný zákazník tedy musí upustit od do té doby používaného CAM- 

systému. 

   Firma TIRAD se i z těchto důvodů rozhodla jít vlastní cestou a  pracuje na propojení 

stávajících dobře fungujících systémů, zavedení TDM do chodu společnosti a vývoji 

chybějících částí systému kybernetického prostoru plánování a řízení.  
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  Prvotní motivací k implementaci TDM do chodu společnosti TIRAD bylo zavedení 

jednotné nástrojové databáze pro sklad a jednotlivé CAM-systémy. CAM-systémy 

používají vlastní nástrojové databáze neuvažující strojní soustavu:  

 STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK.  

   V počáteční fázi implementace kybernetického prostoru pro řízení výroby a 

plánování se společnost zaměřila na vývoj a propojení systémů související přímo s 

výrobními činnostmi a to zejména :  

 MTM (Machines - Tool  Monitoring) 

 NCDI (NC - Data Info) 

 TDM (Tool Data Management) 

 CAM (Computer Aided Manufacturing ) 

 ERP (Enterprise Resource Planning) 

 ENCMT (Editacion of  NC - data on Machines - Tool) 

 

1.2.1  Popis částí počáteční fáze implementace kybernetického prostoru pro 

řízení výroby a plánování ve společnosti TIRAD 

MTM (Machines - Tool  Monitoring) - vyvíjen samostatně společností TIRAD.  

 Jedná se o systém, jehož úkolem v souvislosti s nástroji je získávání a porovnávání 

referenčních informací z výrobního procesu firmy (zejména informace o změnách 

řezných podmínek mezi nástrojovou databází a skutečným obráběním). A to: 

*reference z TDM  

*reference z NC - kódu vygenerovaného CAM-operátorem 

*reference z NC – kódu: obsluha může přepisovat parametry v NC - kódu uloženém v   

   řídícím systému stroje 

*reference ze stroje obsahující skutečně realizované řezné podmínky 

  

 Součástí je databáze, do které uvedené reference vstupují. 

    Dále  MTM  monitoruje skutečné řezné podmínky pro jednotlivá obráběcí sestavení 

na daném stroji MT (Machines - Tool) s konkrétní obsluhou na konkrétní operaci.  

 MTM pak generuje sestavy, obsahující porovnání programovaných parametrů oproti 

skutečným, případně obsahující data o využívání pracovní doby. S těmito sestavami 

dále pracuje správce TDM ve spolupráci s metodikem technologických procesů a 

vedení společnosti.  
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   MTM je momentálně součástí patentového řízení, proto je popis omezen jen na 

základní informace týkající se principu systému.  

 

NCDI (NC - Data Info) - vyvíjen samostatně firmou TIRAD. Slouží pro získávání 

informací z obsahu NC - kódu, které je pak možné dále analyzovat na úrovni nástrojů 

a parametrů obrábění tzn. tvorba přehledů, srovnání, četnost používaní, časové 

náročnosti obrábění. Aplikace je napsána jako systémová a kromě prvotního nastavení 

konfiguračního souboru nepotřebuje lidskou obsluhu. Program je vytvořen ve Visual 

C# Express Edition od společnosti Microsoft, který je volně dostupný i pro komerční 

použití. Získané informace jsou pak ukládané do databáze MS SQL 2005. Aplikace 

prochází předem nadefinované adresáře a jejich podadresáře, kde hledá soubory s 

požadovanou příponou obsahující NC - kód. Z těchto souborů se pak načítají 

kompletní informace, které je možné z NC - dat získat. Takto získané informace se 

pak ukládají do databáze buď jako nový záznam, nebo jako aktualizace záznamu 

existujícího. 

 

TDM (Tool Data Management) - ve firmě TIRAD zastoupený systémem 

ToolDIRECTOR od německé firmy COSCOM. TDM je základnou pro ekonomickou  

 a přehlednou správou nástrojů s možností korekce parametru pro nástrojové sestavení 

v závislosti na zpětné vazbě[3]. 

  V principu je systém rozdělen na dvě základní části a to: 

GRAFICKOU -  geometrická data komponent i celých nástrojových sestavení s 

možností importovaní grafických souborů s příponou .dxf a .dwg a dále s možností 

exportu geometricky přesného obrysu nástrojového sestavení do CAM-systémů. 

Komponenta -  jednotlivý prvek nástrojového sestavení mezi strojem a obrobkem. 

Příkladem komponenty je nástroj, nástrojový adaptér nebo upínač stroj - nástroj. 

Komponentou není myšlen každý kus samostatně, ale reprezentuje skupinu kusů pod 

stejným číslem objednávky, tedy je to tzv. skladová položka. 

Nástrojové sestavení (Tool Assemblage) TA - sestavení  komponent ve 

smontovatelném řetězci mezi strojem a obrobkem. 

Např.: upínač stroj - nástroj - nástroje prodloužení - nástroj  

DATABÁZOVOU - nesoucí v sobě informace o jednotlivých komponentech, celých 

nástrojových sestaveních, či o strojních sestavách MA (Machining Assemblage).      
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Strojní sestavení MA (Machining Assemblage)- je to soustava:  

obráběný materiál - technologická operace - nástrojové sestavení – stroj 

 

CAM (Computer Aided Manufacturing ) - ve firmě TIRAD zastoupené systémy 

WorkNC a edgeCAM. Jedná se o počítačovou podporu výroby. Pomocí CAM-

systému na základě CAD-dat vytváří technolog výrobní postupy: volí nástroje, 

definuje jejich dráhy, řezné podmínky atp.. Výstupem jsou NC - data generovaná pro 

jednotlivé řídící systémy strojů v závislosti na volbě postprocesorů.. 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) - ve firmě TIRAD zastoupené systémem 

WorkPlan od francouzské firmy Sescoi. WorkPlan je podnikový informační systém 

sjednocující funkce nákupu, plánovaní, skladování, sledování kvality vlastní výroby i 

dodavatelů, až po sledování docházky a náplně práce zaměstnanců. Od verze 

Enterprise je do tohoto systému vložena MySQL relační databáze. Tím je 

zjednodušeno případné propojení s kancelářskými softwary případně CAD/CAM 

systémy [4]. 

 

ENCMT (Editacion of NC - dat on Machine-Tool) – systém vyvíjený společností 

TIRAD. Je určen k zachycení změn provedených operátorem v NC - datech uložených 

v řídícím systému stroje. Změněné programy jsou následně analyzovány a zjištěné 

úpravy jsou ukládány do databáze, kde jsou dále zpracovávány. Informace jsou 

předány CAM-operátorům. Ti, po vyhodnocení relevantních změn, předávají 

požadavky k úpravě řezných podmínek obráběcích sestavení správci TDM. 

1.2.2 Koncept propojení systému v počáteční fázi implementace 

kybernetického prostoru řízení a plánování výroby  

  Kybernetický prostor pro řízení výroby a plánování je složitý celek zahrnující 

výrobní, logistické a skladové systémy. Ve vývoji a implementaci jednotlivých části 

společnost TIRAD  postupuje ve fázích.  

Princip prvotní fáze implementace tohoto systému je zjednodušeně znázorněn na 

obr.1.1. Na tuto fázi budou v budoucnu  napojeny další systémy. Např. systémy řídící 

a sledující logistiku firmy, monitoring práce na PC atp. 
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Obr.1.1 Zjednodušené schéma prvotní fáze implementace kybernetického prostoru pro řízení výroby a 

plánování se vztahem k TDM 

 

Na obrázku 1.1 je zjednodušeně zachycen tok informací spojených s TDM systémem. 

TDM  je ve přímém spojení s ERP systémem. Získává z něj informace o stavu 

skladových zásob v oblasti nástrojů a umožňuje zadávání požadavků k objednávání 

chybějících komponent. TDM, dále při vytváření strojního sestavení MA, přiřadí 

tomuto sestavení jedinečné číslo - MAN (Machining Assemblage Number). Při použití 
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tohoto sestavení CAM-programátorem přebere CAM-systém řezné podmínky a 

geometrická data z TDM . Po vygenerování NC - kódu, kde vystupuje MAN jako číslo 

nástroje pro řídící systém, je NC - kód uložen na server. Odtud si jej obsluha stahuje 

do stroje. MTM zaznamená do své databáze změny provedené obsluhou přepsáním 

NC - kódu uloženého v řídícím systému stroje. Zároveň MTM monitoruje reálné řezné 

podmínky přímo za chodu stroje. Data vyzískaná monitoringem stroje a obsluhy jsou 

předána  databázi MTM. NC - kódy uložené na serveru dále prochází aplikace NCDI, 

která z něj vyzíská informace o řezných podmínkách, délkách drah, teoretických 

časech obrábění. Tyto informace pak automaticky předá databázi MTM. Do databáze 

MTM dále jako referenční vstupují informace z TDM. MTM porovná výstupy k 

danému MANu, tj. výstup z NCDI , TDM, MTM(monitoring stroje a monitoring změn 

provedených obsluhou v NC-kódu ŘS), a vygeneruje výstupy v podobě sestav 

obsahující srovnání všech čtyř vstupních dat. S těmito sestavami pracuje vedení 

společnosti - sleduje vytížení strojů, zaměstnanců, jejich kvalitu práce. Dále s těmito 

daty pracuje správce TDM - na základě rozdílů teoretických a reálných řezných 

podmínek a ve spolupráci s metodikem technologických procesů firmy nastavuje 

optimální  řezné podmínky pro jednotlivé MA. K tomuto účelu má správce dat ještě k 

dispozici data ze systému ENCMT - obsluha stroje zapisuje jím provedené změny v 

řezných podmínkách a stručné vysvětlení, proč tyto změny provedl. Tím je zajištěná 

zpětná vazba od stroje ke správě nástrojů.  

   V systému je ponechána možnost změny řezných podmínek jak CAM-operátorovi, 

tak i obsluze při stálém monitorování a zpětné vazbě. Cílem je nulová korekce dat z 

TDM CAM-technologem či obsluhou. Tzn. ideální optimalizace řezných podmínek 

pro jednotlivá MA. 

  Pro takto pracující systém je třeba zavést odpovídající a kvalitní systematizaci 

jednotlivých komponent a sestavení. 
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2 Stávající strojně - nástrojové uspořádání společností 

TIRAD 

2.1   Strojní vybavení společnosti TIRAD 

Jak bylo naznačeno výše, firma TIRAD se zabývá zejména frézováním. K tomuto 

účelu používá frézovací stroje různých koncepcí a od různých dodavatelů. Mimo 

frézovací stroje firma disponuje i jinými obráběcími stroji, které lze chápat jako 

doplňkové. Konkrétní strojní vybavení firmy TIRAD se nachází v příloze (viz Příloha 

č. 1 - Strojní vybavení společnosti TIRAD). 

Z hlediska TDM a jeho implementace do chodu společnosti jsou v prvotní fázi, 

zavádění systému vzhledem k charakteru výroby, nejdůležitější obráběcí stroje a to 

zejména stroje frézovací.      

Frézovací stroje zastoupené ve společností TIRAD používají tyto řídící systémy  

CS (Control System): 

* SINUMERIK 

* INDRAMAT 

* HEIDENHAIN 

Pro potřeby TDM nejsou řídící systémy strojů důležité. Podstatnější jsou jejich 

výkonové parametry, ty jsou součástí Přílohy č.1. Dále je důležité upínací rozhraní 

 stroj-nástroj.  

Frézovací stroje zastoupené ve společnosti TIRAD používají výhradně těchto 

upínacích rozhraní: 

SK-40 AD dle DIN 69781 - upínací systém pro stroje s automatickou výměnu 

nástrojů. Přívod chladící kapaliny je veden osou upínače.  

SK-50 AD dle DIN 69871 - upínací systém pro stroje s automatickou výměnu 

nástrojů. Přívod chladící kapaliny je veden osou upínače [5]. 

HSK-A 63 dle DIN 69893 - upínací systém pro stroje s automatickou výměnou 

nástrojů. Přívod kapaliny je veden osou upínače. 

  

2.2 CAD-CAM systémy používané společností TIRAD 

  Firma TIRAD se již dříve rozhodla zrušit samostatné konstrukční oddělení.   

V současné době v absolutní většině zakázek dodává CAD data zákazník. 
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Konkrétní CAD-CAM vybavení používané firmou TIRAD: 

CAD-systém  

ProEnigeneer WF3.0 - špičkový CAD-systém. Ve firmě TIRAD používané ke 

konstrukci  přípravků, elektrod, modelovaní strojů. Případně k převádění různých 

formátů modelů dodávaných výrobcem do formátu používaných  CAM systémy firmy 

TIRAD[6]. 

CAM systémy 

EdgeCAM -  komplexní CAM systém s rozsahem 2 až 5 - osých strategií. Ve firmě 

TIRAD je přednostně používán k 2,5 D obrábění, jednodušším tvarovým obrábění  a k 

programování EDM [7]. 

WorkNC - komplexní CAM systém s rozsahem 2 až 5 - osých strategií. Ve firmě 

TIRAD je využíván především k programování složitých tvarových částí obrobku při 

řízení ve 3 i 5 osách [8]. 

 

Součástí obou CAM-systému je i vestavěný technologický CAD-systém umožňující 

rozdělení obráběných ploch či objektů a dotváření potřebných technologických ploch.  

Generování NC - kódu z CAM-systémů na daný řídící systém stroje zajišťuje tzv. 

postprocer.  

 

2.3 Stávající správa nástrojů ve společnosti TIRAD 

  Z povahy dřívější práce firmy TIRAD vychází značný nástrojový rozptyl tzn. velká 

nástrojová vybavenost. Ve firmě je široká paleta nástrojů pro obrábění různých typů 

materiálů a různé druhy obráběcích operací. Ta byla dříve potřebná. Dnes po 

specializaci firmy (z 95% je obráběn materiál DIN 1.2085) je spíše překážkou. Výběr 

nástrojů ve firmě podléhal momentální potřebě a objednávání nástrojů v podstatě 

postrádalo systém. Nástrojové vybavení je velice různorodé a navíc od různých 

výrobců. Z toho plyne i značně neuspořádaná evidence nástrojů, nástrojových 

prodloužení a příslušenství.   

  Pro  orientaci obsluhy a CAM-programatorů v nástrojích byla dosud používaná tzv. 

Tabulka nástrojů edgeCAM (viz Příloha č.2 - TIRAD_Tabulka nástrojů ECAM - 

neúplná podoba této tabulky z roku 2002). Ta přiřazuje nástroji tzv. číslo nástroje a k 

němu jsou definovány i řezné podmínky. Příklad nástroje a jeho parametrů uložených 
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v tabulce edgeCAM je uveden v tab 2.1. Je zřejmé,  že tabulka  edgeCAM nepostihuje 

nástrojová sestavení ani stroj, na kterém nástroj obrábí. Podobně nezohledňuje 

obráběné materiály a v některých případech nezohledňovala ani rozdílnost řezných 

podmínek pro různé technologické operace, jako je dokončování a hrubování. 

 

Tab 2.1 Příklad nástroje a jeho řezných podmínek v tabulce edgeCAM 

 Dc - řezný průměr nástroje 

 vc - řezná rychlost 

 z - počet zubů  

 fz - posuv na zub 

 n - otáčky 

 vf1 - pracovní posuv pro dokončovací operace 

 vf2 - pracovní posuv pro hrubovací operace 

 

 Nástrojům je v tabulce edgeCAM přiřazeno nástrojové číslo, které řídící systém stroje 

přebírá z NC - kódu jako číslo nástroje. Číslo je v tabulce edgeCAM přiřazeno na 

základě geometrické podobnosti – např.  pod nástrojovým číslem 159 z tab 2.1 jsou 

zařazeny všechny monolitní toroidní frézy s řezným průměrem Dc=10 mm a bočním 

radiusem r=1 mm.  Řezné podmínky jsou pak nastaveny dle katalogů výrobce nástrojů 

pro nejběžněji používány nástroj daného geometrického tvaru. Tabulka tedy 

nepostihuje nástroje od různých výrobců, s různými povlaky, délkou a vůbec už 

nepostihuje vliv délky nástrojového sestavení, jejich nevyváženost atp.. 

Tyto parametry výrazně ovlivňují řezné podmínky. Např. s délkou nástrojového 

sestavení a změnou jeho průřezů, se výrazně mění jeho tuhost. Nahradíme-li tuhost 

průhybem tohoto sestavení působením ohybového momentu, bude velikost tohoto 

průhybu závislá na délce a vyložení podle vzorců (2.1) a (2.2) . 

Průhyb: 

w= F∗l 3

3EJ   [mm]         (2.1) 

 

 

Název nástroje číslo nástr. z n 

Freza valcova TK 10/1 159 10 190 4 0,06  290      

Dc vc fz vf1 vf2

 6 051       1 452      
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w - průhyb tyče [mm] 

F - síla působící na tyč [N] 

l - délka tyče [mm] 

E - modul pružnosti materiálu tyče 

J - kvadratický moment průřezu tyče [mm4] 

  

kde kvadraticky moment kruhového průřezu je: 

J= PI∗l 4

64    [mm4]              (2.2)        

 

Z uvedeného vyplývá, že s délkou vyložení roste výsledný průhyb nástrojového 

sestavení s 3 mocninou délky a 4 mocninou jeho průměru [9]. 

 

V dosavadní organizaci výroby nastavení řezných podmínek pro obráběcí soustavu 

STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK určuje CAM-programátor  přímo v CAM-systému 

dle vlastního uvážení. Řezné podmínky dále může korigovat obsluha stroje pomocí 

řídícího panelu. Obsluha také určuje nástrojové sestavení. 

  Systematizovaná zpětná vazba pak v podstatě neexistuje. Je realizována pouze 

ústním podáním mezi obsluhou a CAM-programátorem. Využití nástroje, životnost, 

případně jeho potřebnost ve výrobě, lze sledovat jen po inventarizaci skladu na 

základě četnosti objednávání jednotlivých komponent. Tedy nástrojů, řezných 

destiček, držáků a podobně. Takto sledované hodnoty  jsou značně nepřesné a 

zavádějící. 

 Podstatným nedostatkem tohoto systému je nemožnost propojení jednotlivých 

nástrojových databází CAM-systémů jak mezi sebou, tak se skladovým systémem 

ERP.   

   Pro potřeby Kybernetického prostoru řízení výroby a plánování je tento systém zcela 

nedostatečný. Systém vyžaduje přesné definování nástrojových sestavení i jeho 

jednotlivých komponent. 
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3  Implemantce TDM do chodu společnosti TIRAD 

 Umístění TDM v kybernetickém prostoru řízení výroby a plánování bylo naznačeno 

již v kapitole 1.2.2. Tato kapitola bude proto věnována konceptu  zavedení potřebné  

systematizace, podrobnějšímu popisu struktury samotného TDM a náčrtu  

implementace do chodu firmy. 

   

3.1  Rozdělení úrovní správy nástrojů, definice stavů v úrovních  

Samotné rozdělení správy nástrojů obsahuje 3 hlavní úrovně: 

* úroveň komponenty 

* úroveň nástrojová sestavení 

* úroveň Machining Assemblage 

         

3.1.1 Úroveň  KOMPONENTY 

Definice komponenty viz. kapitola 1.2.1 

Vzhledem k chybějícímu systému detailní evidence komponent byla na přelomu roku 

2007/2008 provedena inventura nářadí na jednotlivých strojích a inventura skladu 

(viz  Příloha č.3 – Inventura) .  

Jednotlivým komponentám bylo přiřazeno jedinečné pětimístné skladové číslo SCN 

(Suplly Component Number). Toto číslo bylo zavedeno do ERP  systému a zároveň 

bylo fyzicky umístěno na jednotlivé komponenty. Pod tímto číslem je komponenta 

evidována v ERP systému a  vstupuje do dalších procesů ve firmě.  

 

V TDM, je-li to pro daný typ komponenty relevantní, jsou přiřazena geometrická a 

 fyzikální data: 

*importem CAD-dat přímo od výrobce komponenty. V případě, že tato data výrobce 

neposkytuje je komponenta změřena a CAD-data vytvoří zaměstnanci společnosti              

*zapsání nejdůležitějších parametrů komponenty týkající se geometrie - celková délka 

vyvážení, celková hmotnost, rozsah možného vyložení 

*přiřazení kódu a typ upínacího rozhraní pro smontovatelnost, jak ve směru ke stroji, 

tak nástroji dle tab. 3.1. K typu je dále uveden parametr upřesňující kód rozhraní 

*přiřazení příslušenství, příslušenství je podskupinou komponent.Je to nezbytný, 

samostatný díl komponenty 
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V geometrickém modu TDM je každé komponentě vytvořen 2D obrys definující tvar, 

dané části komponenty pro potřeby CAM-systémů. Pro potřeby verifikace a CAM-

systému je pak obrys  rozdělen do čtyřech možných hladin:      

*Hladina DRŽÁK, ve verifikačním procesu může být této hladině přiřazena max.  

možné přiblížení k obrobku. Např. nástrojový upínač. 

*Hladina NEŘEZNÁ ČÁST, neřezná část nástroje. Např. držák plátku. 

*Hladina ŘEZNÁ ČÁST, řezná část nástroje. Např. řezná část spirálového vrtáku. 

*Hladina POPIS a KÓTY, obsahuje kóty a popisy v 2D grafice komponenty.           

Přičemž pouze první tři jsou načteny CAM-systémem při přebírání 2D grafiky do 

CAM-systému.        

Pro potřeby prvotní implementace TDM byly stanoveny tři podskupiny komponent:    

*Upínače a prodloužení 

*Řezné nástroje 

*Příslušenství 

       

 Upínače a prodloužení 

Obsahuje nástrojové upínací prvky a je rozdělena na dvě hlavní části – upínače a 

prodloužení. Nástrojové upínače jsou rozděleny do skupiny dle typu upínacího 

rozhraní směrem k nástroji, podskupinami je pak dále dělen dle typu upínacího 

rozhraní ke stroji. Na obr.3.1 je příklad rozdělení komponent typu upínač. 

        

  Obr.3.1 Příklad rozdělení komponent typu upínač 

 

 

 

810-Tepelný upínač
810001-SK 50 DIN 69871
810002-SK 40 DIN 69871
810003-HSK63 a DIN 69893

811-Hydraulický upínač
811001-SK 50 DIN 69871
811002-SK 40 DIN 69871
811003-HSK63 a DIN 69893
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Prodloužení je prozatím pracovním názvem této skupiny – nevystihuje totiž přesně 

tuto skupinu. Lepším názvem by bylo slovo redukce. Obsahuje tyto tři skupiny:    

Prodloužení – upínací rozhraní ke stroji i nástroji je shodného typu i velikosti 

Adaptér – upínací rozhraní na straně k nástroji je různé od rozhraní ke stroji. Případně 

shodné, ale je rozdílný rozměr upínání. 

Kleština – do této skupiny spadají veškeré upínací kleštiny. V nástrojovém rozhraní 

(viz 3.1.2) jsou kleštiny brány jako sada s typem rozhraní 1 a hodnotou tohoto rozhraní 

od min. možného Ø  upnutí do max. možného Ø upnutí realizovatelné konkrétní sadou 

kleštin. 

 

Řezné nástroje  

Obsahují komponenty určené k obrábění. 

Tyto komponenty jsou rozděleny dle uvážení Metodika nástrojů společnosti na tyto 

základní části : 

vyvrtávací nástroje – frézy – závitníky - závitové frézy – výstružníky - středící nástroje 

– záhlubníky - speciální nástroje  

 

Každá z uvedených částí části obsahuje další podskupiny. Příklad pro FRÉZY uveden 

na obr. 3.2 

 

Obr. 3.2 Příklad rozdělení komponent typu řezný nástroj, jmenovitě frézy 

       

 

 

 

903-frézy
903xxx-Válcová fréza ostrá
903xxx-Válcová fréza toroidní
903xxx-Kulová fréza
903xxx-Čelní fréza
903xxx-Kuželová fréza
903xxx-Tvarová fréza
903xxx-T-drážkovací fréza
903xxx-Gravírovací fréza
903xxx-Speciální fréza
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Příslušenství 

 Tato skupina zahrnuje dvě podskupiny a to: 

 *řezné destičky - s dalším dělením - frézovací 

                                                          - vrtací 

                                                          - závitové 

*vyvrtávací nástroje – držák plátku, obsahuje nastavitelný držák plátků pro vyvrtávací 

hlavičky 

 

Do této části nejsou v prvotní fázi implementace zařazeny díly příslušenství jako jsou 

podložky pod destičky, uchytávací šrouby destiček atp. V budoucnu, ukáže-li se to 

potřebné, budou do TDM zařazeny. 

Kompletní stromová struktura komponent, tak jak byla zavedena společnosti TIRAD 

(viz Příloha č.4 – Stromová struktura TDM TIRAD). Nastavení vychází z 

technologických potřeb a potřeb nástrojového vybavení společnosti. Jednotlivým 

komponentám byl přiřazen kód a typ upínacího rozhraní  směrem k obrobku i ke stroji 

dle tabulky 3.1. Kód definuje o jaké rozhraní se jedná. Typ definuje jakých hodnot 

může rozhraní nabývat: 

Typ 1 – tzv. válcové rozhraní s testem průměru – kompatibilita je vázaná jednak kódy 

a dále testuje smontovatelnost průměru ČEP - DÍRA 

Např. Při sestavovaní nástrojového sestavení  vrtacího sklíčidla s min. Ø upnutí 3mm a 

s max. Ø upnutí 13 bude systém kontrolovat nejen kompatibilitu kódu rozhraní, ale též  

Ø stopky upínaného nástroje, nachází-li se tento v intervalu < 3 , 13 >.  

Typ 0 – tzv. pevné rozměry hledání jen přes kód rozhraní. Vhodné např. pro upínání  

nástrojových upínačů do stroje. Přidělené kódy nekopírují zcela přesně DIN či ISO 

normy. Kódy jsou přiděleny dle potřeby a způsobu používání jednotlivých komponent 

společností TIRAD. Přiřazení kódů rozhraní jednotlivým komponentám určuje 

Metodik nástrojů firmy TIRAD.           

 Kódům v systému ČEP – DÍRA byla nadefinovaná kompatibilita.  

Jednotlivým typům děr, byly přiřazeny odpovídající, tj. spojitelné (fyzicky a 

technologicky), díry a naopak. V tab. 3.2 je uveden příklad kompatibilních děr pro čep 

stopkové frézy vhodné do tepelného upínače. V tabulce 3.3 pak kompatibilita pro díru 

nástrojových upínačů corogrip a kleštinových upínačů OZ a ER. Kompletní tabulka 

kompatibility (viz Příloha č.5 - Kódy a Kompatibilita TDM ).   
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Tab. 3.1 Kódy upínacích rozhraní     

 

 

 

 

 

 

Popis interface Kód- čep Typ
Závitová fréza (čep) Z 1
Stopkova (vhodná pro tepelko) H6 SH6 1
Stopková (nevhodná pro tepelko) SH7 1
Stopková Weldon SW 1
Trn T 1
Morsekužel MK 1
Stopková Whistle-Notch SWN 1
Modulátor Wolhaupter MW 1
Capto C 1
4-hran pro zavitník 4H 1
Kleština ER KER 1
Kleština OZ KOZ 1
Kleština Hydro KH 1
Kleština SINO KSS 1
Kleština pro prodloužení KP 1
SK50 DIN 69871 SK50 0
SK40 DIN 69871 SK40 0
HSK63 A DIN 69893 HSK63 0

Popis interface Kód – díra Typ
Závitove upnutí(díra) IZ 1
Díra H6 (Tepelko) IH6T 1
Díra H6 (Kleština+Corogrip) IH6K 1
Díra H6 (Hydro+Tendo) IH6H 1
Díra H7 (Vrtací sklíčidlo) IH7V 1
Díra weldon ISW 1
Trn upnutí IT 1
Díra Morse IMK 1
Díra Whistle-Notch IWN 1
Upnutí Modulátor Wolhaupter IMW 1
Capto upnutí IC 1
Díra 4-hran pro zavitník I4H 1
Díra pro kleštinu ER IKER 1
Díra pro kleštinu OZ IKOZ 1
Díra pro kleštinu Hydro IKH 1
Dira pro kleštinu SINO IKS 1
Díra pro kleštinu pro prodloužení IKP 1
SK50 ISK50 0
SK40 ISK40 0
HSK63 A IHSK63 0
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Tab 3.2 Kompatibilita  ČEP – DÍRA  pro stopkovou frézu vhodnou pro upnutí do tepelného upínače    

     

Tab 3.3  Kompatibilita díra - čep pro nástrojové upínače typu Corogrip a Kleštinových upínačů OZ ER 

 

3.1.2      Úroveň  Složené nástroje TA 

Jsou to jednotlivá nástrojová sestavení dle definice nástrojového složení z kapitoly 

1.3.1. 

Jedná se o smontovatelný řetězec komponent. Tato úroveň slouží zejména k řešení   

smontovatelnosti sestavení dle upínacích rozhraní komponent a konečnou 

geometrickou  podobu TA. 

  Aplikace TDM při sestavování nástrojových sestavení TA nabízí automaticky pouze 

komponenty  k odpovídajícím kódům a typům nástrojových rozhraní. Sestavování 

může být realizováno jak směrem od obrobku, tak i směrem od stroje. Při sestavování 

TA lze  zadat vyložení nástroje. Příklad sestavení: 

Komponenty: 

Kulová stopková fréza: řezný Ø D=8mm,  

                                       upínací Ø stopky Du=8mm h6 

                                       rozhraní ke stroji: Kód – SH6, Typ - 1 min.8 max. 8 

                                       vyložení nástroje: max. 54,6 max. 74 

 Kleština pro SINO upínač: sada kleštin s upínacím Ø do upínače D=20 mm 

                                             rozhraní k nástroji: Kód - IH6H, Typ - 1 min. 3,5 max17,5 

                                             rozhraní ke stroji: Kód - KSS, Typ – 1 min.20 max. 20       

SINO upínač: vnitřní průměr pro vložení nástroje/kleštiny D=20 mm 

                       rozhraní k nástroji: Kód - IKS, Typ – 1, min 20 max. 20  

                       rozhraní ke stroji: Kód – ISK50, Typ - 0 

Popis interface Kód Typ Min Max Kompabilita
Stopkova(vhodná pro tepelko) H6 SH6 1 Průměr stopky Průměr stopky IKH

IKS
IH6T
IH6K

Popis interface Kód Typ  Min  Max Komatibilita
Díra H6 (Kleština OZ ER+Corogrip) IH6K 1 Průměr díry Průměr díry SH6

SH7
SW

SWN
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Při sestavování je nástroji přiřazen status Hlavní břit (při převzetí CAM-systémem 

určuje, která strana sestavení směřuje k obrobku) a dále vyložení nástroje. Formulář - 

Montáž nástroje je na obr.3.3. Po vyhledání komponent sestavení přes tento formulář 

je automaticky vygenerována 2D grafika sestavení. 

Grafika sestaveného nástroje je na obr.3.4. 

       

Obr. 3.3 Formulář Montáž nástroje  
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Obr. 3.4 Grafika sestaveného nástroje 

 

Na úrovni Složených nástrojů jsou automaticky spočteny výsledné hodnoty 

hmotnosti a zadáme vyvážení celého sestavení. Stromová struktura složených nástrojů 

TA kopíruje stromovou strukturu řezných nástrojů z úrovně Komponenty (viz. Příloha 

č.4 – Stromová struktura TDM TIRAD). 

    

3.1.3       Úroveň MA obráběcí soustava 

V této úrovni jsou shromaždovány technologické, výkonové i ekonomické 

parametry.  Zahrnuje faktory ovlivňující obráběcí proces. Obsahuje fyzické parametry 

i technologické know-how společnosti, poskytuje možnost zachycení zkušeností s 

obráběním konkrétního materiálu  za konkrétních podmínek od: 

 *obráběcích strojů –  možné typy přívodu chlazení, tlaky chlazení, otáčky vřetena, 

výkony vřetene,  rychloposuvy, obráběcí posuvy, hodinová sazba stroje, cena nástroje, 

atp. [10]. 

 *nástrojových sestavení TA - nevyváženost sestavení, tuhost (subjektivně určil                                                      

Metodik nástrojů s ohledem na geometrii) geometrii, typ přívodu chlazení, ceny 

komponent atp. 

 *materiálů – zejména jeho mechanické vlastnosti a to především jeho pevnost (Rm),                             

tvrdost (HB případně HRC). 

 *technologie – způsob obrábění( dokončování, předdokončování, hrubování ) 
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Data pro stroje a materiály jsou řešeny  ve formě  tzv. Pomocných tabulek(ty obsahují 

výše jmenované parametry): 

*správa strojů 

*správa materiálů 

 

  V této úrovni je vytvořena obráběcí soustava MA - ke konkrétnímu nástrojovému 

sestavení TA s danou geometrií, nevyvážením a tuhostí jsou přiřazeny řezné podmínky 

na základě katalogů výrobců nástrojů v závislosti na vlastnostech obráběného 

materiálu, způsobu obrábění, vlastnostech stroje, typu přívodu chlazení nebo 

přimazávání a jeho chladící mediu. Této soustavě je pak přiřazeno jedinečné číslo 

MAN. Pod tímto číslem soustava vstupuje do monitorovacích systémů a  

předvýrobních a výrobních procesu společnosti dle popisu v kapitole 1.2.2. Zadané 

parametry MA jsou zpětně korigovány na základě zpětné vazby od strojů. Korekci 

provádí Metodik nástrojů. 

   Tato část TDM je v době vzniku této práce teprve vytvářena, proto je popis pouze 

obecný. 

Na obrázku 3.5 je zobrazen formulář pro MA v podobě, v které byl dodán firmou 

COSCOM po zapracování požadavků na MA společnosti TIRAD. Softwarové řešení 

TDM umožňuje nastavení jednotlivých oken  a polí administrátorem, v tomto případě 

Metodik nástrojů. Ne všechna pole budou po úplné implementaci aktivní, případně 

přesně v této podobě.  
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Obr.3.5. Formulář pro MA 
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3.2 Stručný popis postup implementace TDM do chodu strojní firmy 

TIRAD 

Při výběru dodavatele systému, jimž se stala firma COSCOM došlo k řadě setkání, 

kde zastupitelé společnosti TIRAD seznámili pracovníky firmy COSCOM se svými 

požadavky na chod systému ve firmě TIRAD (viz Příloha č.6 -.TIRAD_Požadavky na 

Tool data management). Firmou COSCOM byli vytvořeny požadované chybějící 

položky, případně byli stávající přejmenovány, nebo od nich bylo upuštěno.   

 

Implementace systému do chodu firmy v době vzniku této práce není dokončena. 

Zavadění TDM je složitý proces. Často vyžaduje změny oproti  původním představám. 

Postup implementace je proto uveden jen bodově. 

 

Bodový postup implementace, tak jej zvolila společnost TIRAD:  

*pro chybějící požadované parametry, případně pro parametry, které si firma TIRAD 

určila výpočetně jinak než je standartní pro COSCOM, byly firmou TIRAD vytvořeny 

vzorce (viz Příloha č.7 - Vzorce pro TDM), které firma COSCOM zapracovala do 

modulu systému určeného firmě TIRAD [10]. Potřeba vlastních vzorců rozdílných od 

původních vznikla z důvodu zamýšlené implementace optimalizačního a verifikačního 

systému VeriCut. 

*společnost COSCOM se zavázala vytvořit odpovídající softwarové rozhraní pro 

možnost  propojení CAM systémů a systému ERP používaných firmou TIRAD s 

databázovou i grafickou částí TDM. 

*ve společnosti TIRAD byla provedena inventura jednotlivých skladových položek, 

kterým bylo přiděleno  SCN – skladové číslo komponenty. 

*Metodikem nástrojů byla sestavena stromová struktura pro Komponenty (viz Příloha 

č.4 - Stromová struktura TDM), z ní byla vytvořena i stromová struktura pro 

nástrojová sestavení TA  a  obráběcí soustavu MA (část – řezné nástroje). 

*přiřazení reprezentantů jednotlivým komponentám a jednotlivým TA – každé 

koncové větvi stromové struktury komponent je přiřazena konkrétní komponenta, tedy 

reprezentant. V návaznosti následuje přiřazení reprezentantů TA – každé koncové 

větvi stromové struktury TA je přiřazeno konkrétní nástrojové sestavení TA (viz. 
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Příloha č.8 – Reprezentanti). Po prvním zavedení reprezentantu dochází ke korektuře 

stromů TDM (ne všem větvím stromu byl nalezen odpovídající  reprezentant) 

*přiřazení relevantních technologických parametrů Metodikem nástrojů a vyladění  

formulářů pro jednotlivé typy reprezentantů 

*vyplnění pomocných tabulek pro stroje a nejčastěji obráběné materiály 

*současně s implementací probíhá monitoring na strojích – pro nejčastěji používané 

nástroje jsou vytvořena MA. Pro jejich složení jsou důležitá nástrojová složení. Jejich 

sestavení a parametry určuje Metodik nástrojů dle svých subjektivních zkušeností. 

Uvažuje i zkušenosti obsluhy. Nástrojům, které mohou mít různé vyložení od upínače, 

jsou tato vyložení zadána v určité řadě. Těmto MA je přiřazen status ZKUŠEBNÍ. 

*obsluha vybraného stroje a CAM-programátoři absolvují školení o funkcích a 

používání systému TDM a zahájí zkušební provoz 

*zkušební provoz je monitorován. V průběhu testování se upravují zjištěné 

nesrovnalosti, případně jsou dotvářeny nebo rušeny další funkce TDM. 

*po odzkoušení a odladění systému jsou sestavována postupně další MA, dále je 

proškolena zbylá obsluha strojů. Odladěným MA je přidělen status UVOLNĚNO. 

*systém MTM monitoruje rozdíly mezi zadanými řeznými podmínkami a 

realizovanými řeznými podmínkami (popsáno v kapitole 1.2.2). Metodik nástrojů tyto 

rozdíly vyhodnocuje a v případě potřeby upravuje parametry jednotlivých MA. Každé 

z MA má uloženou tzv. HISTORII. Ta zaznamenává, kdo a jaké změny na daném MA 

provedl. 

  

  Pro potřeby implementace TDM byla ve společnosti TIRAD vytvořena pozice – 

Správce TDM. Tento správce, po dobu zavádění systému, úzce spolupracuje s 

Metodikem nástrojů. Hlavní náplní Správce TDM je vytvoření funkčních částí 

systému a jeho uvedení do chodu. Po odzkoušení a odladění tyto dvě pozice splynou v 

jednu. Řízení a administrace dat TDM spadá do kompetencí Metodika nástrojů 

společnosti TIRAD.  
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4  Technicko-hospodářské hodnocení přínosu zavedení 

TDM do strojní chodu firmy 

   Jak bylo zmíněno výše, systém TDM je v době vzniku této práce průběžně 

implementován. Technický a ekonomický přínos pro společnost TIRAD proto ještě 

nemůže být exaktně analyzován. Tento  přínos je proto možné pouze předpokládat.  

    Přínos implementace TDM tedy zavedení systematizované jednotné správy nástrojů 

do chodu společnosti  spočívá zejména:  

*ve sjednocení nástrojové databáze pro jednotlivé CAM-systémy a ERP systémy 

používané společností TIRAD. Systematizovaná správa umožňuje lepší přehled o 

potřebě a používání daného nástroje. Usnadňuje monitorovací proces z něhož dále těží 

v podobě zpětné vazby sloužící k odladění jednotlivých obráběcích soustav MA pro  

další využití u obrábění podobných výrobku. Takto odladěné MA eliminují riziko 

ztráty technologického know-how společnosti při časté fluktuaci specialistů. 

*databáze umožňuje CAM-programátorům vybírat nástrojové sestavení na daný 

materiál a stroj dle velkého množství kriterii. Vyhledávat lze podle rozměrových 

parametrů, ale i podle technologických např. dle řezné rychlosti a posuvů odladěných 

na daný materiál a stroj. Vyhledávat je možno podle těchto kriterii současně. 

Výsledkem takto odeslaného dotazu databance je pak setříděná nabídka vhodných 

disponibilních nástrojových sestavení vhodných k obrábění daného materiálu na 

konkrétním stroji při konkrétní technologické operací obrábění. Umožňuje tedy CAM 

operátorům pracovat s reálnými nástroji a ověřenými technologiemi. Toto opatření tak 

snižuje vedlejší tzn. neproduktivní časy CAM-operátorů. 

*propojená a  sjednocená databáze obráběcích soustav MA s relevantními CAD-daty 

umožní plné využití optimalizačního a verifikačního systému VeriCut. Doposud byl 

značný problém s přejímáním CAM-dat – rozdílné databáze jednotlivých CAM-

systémů s absencí  CAD-dat nástrojových složení. To vyžadovalo vytvoření další 

samostatné nástrojové databáze pro potřeby VeriCutu. TDM systém umožňuje 

vytvoření z obrysu definovaného k ose symetrie (osa rotace) 3D model, který dále 

využívá VeriCut k verifikaci NC - dat.  Technologické parametry databáze TDM pak 

VeriCut přebírá k optimalizaci řezných podmínek NC - dat. 
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*v součinnosti s monitoringem strojů umožní určení a sestavení nejpoužívanějších 

nástrojových sestavení TA fyzicky u stroje. Z monitoringu stroje VK13- TAJMAC-

ZPS 1680 určeného k dokončovacím operacím vyplývá, že z 281 nástrojů 10 

nejpoužívanějších zabírá 53,1% času obrábění (viz Příloha č.9 – VK13-využití 

nástrojů). Výhledově je pro tyto nejběžněji používané nástroje možno sestavit vždycky 

trvalé nástrojové sestavení a na jejich vyladění se primárně zaměřit. Předpokládá se, že 

toto opatření  zkrátí i neproduktivní časy obsluhy. Ty jsou eliminovány i tvorbou tzv. 

Nástrojových listu. Ty obsahují informace o nástrojovém sestavení TA jako je – 

seznam komponent TA atp. 

Potenciál úspor s použitím TDM pro strojní  firmu můžeme vidět na obr.4.1[11]. 

 

Obr.4.1  potenciál úspor TDM [11]. 

 

  Z grafu na obr.4.1 je patrný značný nárůst investic v počáteční fázi implementace 

TDM do chodu firmy. Do výše počátečních investic se promítá zejména pořizovací 

cena systému TDM, dále náklady na mzdy pracovníků vytvářejících logiku systému 

TDM pro daný závod, náklady pracovníků plnící databázi TDM, náklady spojené s 

inventarizací a označením jednotlivých skladových položek, náklady na nutné 

proškolení zaměstnanců společnosti. Po  implementaci TDM se náklady minimalizují. 
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Do jejich výše se promítají jen náklady na mzdu Správce TDM/Metodik nástrojů. Ten 

po implementaci zakládá nové potřebné obráběcí soustavy MA a průběžně dolaďuje 

stávající [11]. 
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Závěr  

Zákazníci výrobních společnosti platí svým dodavatelům za kvalitně odvedenou 

práci. Ta, v případě společností zabývající se kovoobráběním, vzniká pouze v 

okamžiku, kdy je odebírána tříska z polotovaru. Pro udržení konkurenceschopnosti je 

proto nutná vysoká produktivita. Pro produktivitu je nutné, aby byla efektivně 

využívána pracovní doba všech zaměstnanců a pracovních strojů tzn. aby břit nástroje, 

co největší část z pracovní doby, odebíral třísku z polotovaru, a to za co nejlepších 

řezných podmínek. 

   Tato práce byla zaměřena na popis funkcí a implementace systému TDM do chodu 

strojní firmy TIRAD. Společnost TIRAD předpokládá, že TDM v součinnosti 

s ostatními systémy Kybernetického prostoru pro řízení a plánování výroby při 

správném zavedení ,zvýší produktivitu výroby společnosti na základě: 

*zvýšení efektivity využití pracovní doby CAM-operátorů zkrácením neproduktivních 

časů v důsledku snadného a účelného vyhledávání vhodných nástrojových sestavení z 

jednotné databáze 

*zvýšení efektivity využití pracovní doby obsluhy strojů zkrácením neproduktivních 

časů v důsledku předpřipravených nejpoužívanějších nástrojů 

*zvýšení efektivity využití pracovní doby obsluhy strojů v důsledku přesné znalosti 

složení komponent TA 

*efektivnějšího využívání možností obráběcí soustavy MA, tedy zefektivnění řezných 

podmínek v závislosti na zpětné vazbě od obráběcích strojů pro konkrétní soustavu: 

   STROJ – NÁSTROJOVÉ SESTAVENÍ - OBROBEK 

*efektivnějšího využití optimalizačního a verifikačního systému VeriCut v důsledku 

sjednocení databáze nástrojových sestavení s možností přímého importu 3D modelu 

tohoto sestavení z TDM do VeriCut.  
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 Seznam použitých zkratek a symbolů 

CAD ………………..počítačová podpora konstrukce 

CAM ……………….počítačová podpora výroby 

Dc…………………..řezný průměr nástroje 

E ……………………modul pružnosti materiálu tyče 

ENCMT ……………změny NC - dat na dílně 

ERP…………………systém pro řízení skladu a plánování 

 F…………………....síla působící na tyč [N] 

MA …………………obráběcí soustava 

MT………………….obráběcí stroj 

MTM……………….monitoring strojů 

NCDI……………….systém vyzískávající informace z NC – kódů 

SCN………………...skladové číslo komponenty 

TA…………………...nástrojové sestavení 

TDM………………...systém správy nástrojů 

fz …………………….posuv na zub 

J……………………...kvadratický moment průřezu tyče  

l ……………………..délka tyče  

n……………………..otáčky 

vc…………………….řezná rychlost 

vf1……………………pracovní posuv pro dokončovací operace 

vf2……………………pracovní posuv pro hrubovací operace 

w…………………….průhyb tyče  

z……………………..počet zubů  
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