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ABSTRAKT 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie 

konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná 

časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. 

Nasleduje zmapovanie súčasného stavu konštrukčnej dokumentácie 

vytváranej na oddelení Konštrukcie a zmapovanie situácie na oddelení 

Technológie spoločnosti Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. 

V ďalšej časti je uskutočnená analýza problému pri spracovaní a zdieľaní 

konštrukčných podkladov pre potrebu zefektívnenia procesu CNC 

programovania. Záverečná časť práce obsahuje zhodnotenie a závery pre 

realizáciu navrhovaných riešení. 

 

Kľúčové slová 
CNC programovanie, CAD/CAM systémy, smernica, inštrukcia, štandard, 

konštrukčné podklady, efektivita procesu 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims at designing a solution to the comprehensive use of 

construction underlying documents for the CNC programming of turbine 

casings. The introductory part of the thesis contains a description of the CNC 

programming and CAD/CAM systems. The following is mapping of the current 

state of the construction underlying documents, and mapping of the situation 

in the department of technology in Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., 

Brno. The further section presents an analysis of the problem that arose when 

processing and sharing the construction underlying documents with the aim of 

streamlining the CNC programming process. The closing part presents the 

evaluation and conclusions for implementation of the proposed solutions. 

 

Key words 
CNC programming, CAD/CAM systems, directive, instruction, standard, 

design dates, efficiency of the process 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA 

MATEJKOVÁ, M. Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC 

programování turbínových skříní. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2010. 70 s.  

Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List     6 

 

ROZŠÍŘENÝ ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na návrh řešení pro komplexní využití 

konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. První část 

práce obsahuje stručný popis a princip CNC programování, propojení a použití 

CAD/CAM systémů. Další část práce je zaměřena na zmapování současného 

stavu konstrukční dokumentace dodávané útvarem Konstrukce a na 

zmapování současné situace na oddělení Technologie v spoločnosti Siemens 

Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. Dále je uvedena charakteristika 

podnikových směrníc, instrukcí a standardů, popis a důvody budování 

integrovaného systému řízení v podniku. Je zde uveden stručný popis 

hlavních konstrukčních částí parní průmyslové turbíny a postup obrábění 

turbínové skříně na portálové frézce. Dále je provedena analýza problému při 

zpracování a sdílení konstrukčních podkladů pro potřeby zautomatizování 

a zefektivnění přípravy podkladů pro CNC programování turbínových skříní. Je 

zde přiblížen a popsán proces probíhající při zpracování a tvorbě 3D modelů, 

konstrukčních výkresů, včetně uvedení zjištěných skutečností a problémů při 

jejích tvorbě. Dále je popsán postup CNC programátora při tvorbě 

a zpracování CNC programů pro obrábění turbínových skříní a vyhodnocení 

jednotlivých způsobů tvorby CNC programů z hlediska jejích vyskytujících se 

četností i z hlediska jejích časové náročnosti. Závěrečná část diplomové práce 

obsahuje navrhovaná řešení jednak na skladbu konstrukčních podkladů tak i 

řešení na zefektivnění současného procesu tvorby CNC programů pro 

obrábění turbínových skříní. Dále je uvedeno zhodnocení a  závěry pro 

realizaci navrhovaných řešení. 

 

 

 

Klíčová slova 
CNC programování, CAD/CAM systémy, směrnice, instrukce, standard, 

konstrukční podklady, efektivita procesu 
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ÚVOD 

Pre dosiahnutie a udržanie úspechu spoločnosti je dnes nutnosťou mať 

udržateľne konkurencieschopný výrobok vo výrobnej sfére alebo 

konkurencieschopné služby v nevýrobnej oblasti podnikania. Požiadavky na 

túto konkurencieschopnosť sú stále vyššie, preto sú výrobcovia nútení poznať 

a využívať najnovšie a najefektívnejšie procesy, postupy, metódy 

a technológie a zároveň neustále zavádzať do výroby inovácie. Iba takto si 

dokážu dlhodobo udržať spokojných zákazníkov. 

V dnešnej dobe automatizácie, skracovania výrobných časov, 

zvyšovania produktivity a zároveň nutnosti vyrábať i tvarovo zložité súčiastky 

v čo najkratšom čase s požadovanou kvalitou a presnosťou povrchu, je 

nevyhnutné použitie CNC obrábacích strojov. S tým samozrejme úzko súvisí 

použitie CAD/CAM systémov, ktoré slúžia na prípravu dát a CNC programov. 

Aby sa proces tvorby spracovania výrobných podkladov a následného 

využitia vo výrobe stal čo najviac efektívnym, je dôležité stanoviť spôsoby 

a postupy ich spracovania. Ďalej je nutné zefektívniť procesy prebiehajúce na 

jednotlivých oddeleniach podniku a predovšetkým procesy a činnosti 

prebiehajúce medzi týmito oddeleniami. To je možné iba pomocou stanovenia 

interných podnikových smerníc, inštrukcií a štandardov a ich následným 

striktným dodržiavaním. Jednotlivé interné podnikové smernice, inštrukcie 

a štandardy musia súčasťou integrovaného systému riadenia spoločnosti IMS. 
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1  TEORETICKÝ ROZBOR SÚČASNÉHO VÝROBNÉHO 
PROCESU 

Technologická príprava výroby, CNC programovanie, príprava podkladov 

pre CNC obrábacie stroje, CAD/CAM systémy, prešli v posledných rokoch 

rýchlym, významným a výrazným vývojom. CNC obrábacie stroje pre 

sústruženie či frézovanie sú konštruované minimálne s tromi a viac číslicovo 

riadenými osami, tie sú lineárne a v prípade viac osí i rotačné. 

 

1.1 Princíp CNC programovania 

CNC programovanie predstavuje tvorbu riadiacich programov pre 

obrábanie obrobkov na číslicovo riadenom obrábacom stroji. V strojárskej 

praxi existuje viac úrovni programovania CNC obrábacích strojov a používa sa 

niekoľko riadiacich systémov, ako napríklad SINUMERIK, FANUC, 

HEIDENHAIN a iné. CNC riadiace systémy pozostávajú z tzv. programovacích 

jazykov, ktoré obsahujú príslušné NC kódy. Výsledný CNC program je tvorený 

týmito kódmi a na základe programu vzniká výsledný produkt, čiže vzniká 

strojárska súčiastka. Význam, štruktúra a syntax jednotlivých NC príkazov 

(kódov) pre určité typy CNC systémov sú podobné alebo sa v niektorých 

prípadoch odlišujú. Spôsoby programovania môžu byť rôzne. Základným 

spôsobom programovania je manuálne (ručné) programovanie, je to tzv. DIN 

ISO programovanie. Ďalším možným spôsobom je dielenské programovanie. 

Operátor pomocou jednoduchých zadávacích tabuliek vytvorí jednotlivé NC 

príkazy. Najvyššou úrovňou programovania je automatické programovanie 

s použitím CAD/CAM systémov (model CAD, obrobenie CAM). CAD/CAM 

systémy musia obsahovať postprocesor, ktorý preloží interný kód CAM 

systému do riadiaceho kódu konkrétneho CNC obrábacieho stroja. [1] 

 

1.2 CAD/CAM systémy 

CNC programovanie úzko súvisí s počítačovými systémami CAM 

a súčasne sa s nimi prelína. CAM (Computer Aided Manufacturing - 

počítačom podporovaná výroba) a CAD (Computer Aided Design – počítačom 
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podporovaný návrh súčiastky, počítačová podpora tvorby konštrukčnej 

dokumentácie) systémy sú určené na prípravu dát a programov pre 

automatickú výrobu súčiastok, celých zostáv, elektronických obvodov apod. na 

číslicovo riadených strojov, či na obrábacích centrách. CAD/CAM systém slúži 

pre automatické spracovanie CNC programov na počítači a výstupom je 

spracovanie riadiaceho CNC programu riadiaceho systému CNC stroja. [1] 

CAM systémy využívajú a spracovávajú hlavne geometrické a ďalšie 

dáta získané v štádiu počítačového návrhu súčiastky, prípadne celých 

komponentov pomocou CAD systémov. [2] 

CAD/CAM systémy v poslednej dobe vo veľkej miere nahradili klasické 

programovanie a to hlavne vo veľkých, či stredne veľkých výrobných 

podnikoch. Tieto systémy umožňujú vytvoriť CNC program na výrobu 

komplikovaných tvarov súčiastky a to v pomerne krátkom čase. V porovnaní 

s klasickým programovaním by táto výroba bola oveľa viac časovo náročná, či 

dokonca v niektorých prípadoch by výroba pomocou klasického 

programovania bola i nemožná. [1] 

 

Postup pri výrobe použitím CAD/CAM systémov je nasledovný: 

- nákres a návrh súčiastky finálneho tvaru a rozmerov, 

- návrh polotovaru, 

- stanovenie tvaru a korekcie nástrojov, 

- určenie nulového bodu obrobku a bodov výmeny, 

- výber vhodnej technológie a stratégie obrábania. [1] 

 

Celý proces obrábania sa po vytvorení dráh nástrojov odsimuluje 

a v prípade nezrovnalostí sa dodatočne upraví. Pomocou vhodného 

postprocesora sa vytvorí NC program, ktorý sa do riadiaceho systému CNC 

obrábacieho stroja vloží cez DNC server alebo IP adresu stroja. 

Oblasť číslicového riadenia výroby (NC – Numerical Control) je 

najprepracovanejšou oblasťou CAM systémov. Jedná sa o súbor činností 

využívajúci programy pre radu  výrobných strojov, ako sú sústruhy, 
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frézovačky, vŕtačky, brúsky, ohýbačky, rezacie stroje konvenčné 

i nekonvenčné (laser, vodný lúč, plazma), tak i tváriace a lisovacie stroje 

prostredníctvom ich riadiacich systémov. [2] 

Vo väčšine prípadov sú súčasťou CAM systémov nástroje pre tvorbu 

postprocesorov. Postprocesory priamo prekladajú geometrické dáta definujúce 

dráhy nástrojov do takej formy, ktorá je akceptovateľná riadiacim systémom 

daného CNC stroja. Pre najčastejšie používané riadiace systémy a moduly pre 

simuláciu sú vytvorené knižnice hotových postprocesorov. Moduly pre 

simuláciu zobrazujú animovaný priebeh výroby. CNC programátor môže 

pomocou týchto simulácií postupne kontrolovať priebeh jednotlivých operácií 

a zároveň zamedziť možným kolíziám nástroja s obrobkom alebo stretnutiu 

nástroja s upínacími časťami. [2] 

 

1.3 DNC riadenie 

DNC sieť (Direct / Distributed Numerical Control – priame / disribuované 

číslicové riadenie) predstavuje prevádzkový režim v podnik, pri ktorom sú do 

počítačovej siete priamo napojené a riadené jednotlivé výrobné zariadenia. [3] 

DNC server predstavuje hlavný počítač, na ktorý sú napojené NC / CNC 

stroje a umožňuje ich priebežné prepojenie a vkladanie CNC programov, ktoré 

sú archivované. Pomocou DNC servera sú na príslušné CNC stroje zasielané 

potrebné CNC programy a zároveň i naopak, tzn. z CNC stroja sú prenášané 

informácie na DNC server. Je zaistená spätná väzba medzi CNC obrábacím 

strojom a DNC serverom. [3] 

 

1.4 Predpokladaný vývoj v CAM oblasti 

V priemyselnej výrobe najmä vo veľkých a nadnárodných podnikoch 

a korporáciách, ale i v menších spoločnostiach je trendom v čo najväčšej 

miere využívať technológie CAD (Computer Aided Design)/CAM (Computer 

Aided Manufacturing)/CAE (Computer Aided Engineering). Avšak využívanie 

iba jednej z uvedených technológií, či je to CAD, CAM alebo CAE 

a zanedbanie, prípadne úplne vynechanie nadväzujúcich častí môže zbytočne 
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znížiť efektivitu využitia moderných strojov vo firme. To isté platí i pre výrobcov 

systémov počítačovej podpory a tomuto trendu sa musia bezpodmienečne 

prispôsobiť. V záujme získať, udržať a rozšíriť si svoje postavenie na trhu 

musia svoje produkty neustále modernizovať a inovovať, aby boli v čo 

najväčšej miere schopní plniť požiadavky, očakávania a priania zákazníkov 

a zároveň musí byť zákazník presvedčený o dôležitosti a nevyhnutnosti 

používať práve tento systém vo svojej spoločnosti. [2] 

 

V súčasnosti a v blízkej budúcnosti je možné v oblasti CAM systémov 

očakávať tieto trendy a možnosti rozvoja: 

• najnovšie výsledky získané výskumom z oblasti teórie technológie 

obrábania sústružením, frézovaním, brúsením, vŕtaním pravidelne 

zapracovávať do jednotlivých modulov (počítačová podpora nových 

technológií suchého, tvrdého a vysokorýchlostného obrábania, 

obrábania po krivkách – B-spline, Bézier spline), 

• počítačová podpora progresívnych technológií, ako je laser, vodný lúč, 

plazma, 

• podpora výroby i v ďalších technologických oblastiach, napr. zváranie, 

montáž, tvárnenie hlbokým ťahaním a ohýbaním a pod. a tvorba 

vhodných modulov, 

• s cieľom efektívnejšieho využívania vyriešených úloh a rôznych 

problémov zapracovať expertné systémy do oblasti počítačovej podpory 

výroby, 

• možný prechod od CAD/CAM systémov k prostrediu CAPE (Concurrent 

Art to Product Environment). Toto prostredie umožňuje pomocou 

riadenia komplexne riešiť všetky štádiá realizácie nového výrobku od 

virtuálneho návrhu až po fyzickú realizáciu vo výrobe, 

• využívanie štandardu STEP (Standard for the Exchange of Product 

model data). Tento štandard predstavuje preberanie modelu z CAD 

systémov špecializovanými CAM systémami. [2] 
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Súčasné a budúce úspešné CAM systémy musia mať nevyhnutne 

schopnosť zaradiť sa do integrovaného reťazca technológií počítačovej 

podpory. A to jednak od návrhu modelu a jeho odsimulovania v animovanom 

virtuálnom prostredí, až po jeho skutočnú výrobu a expedíciu výrobku ku 

konečnému užívateľovi. Najlepšie CAM systémy budú súčasťou silných 

CAD/CAM/CAE systémov, alebo bude ich rozvoj samostatný, ale v tomto 

prípade musia byť plne kompatibilné a s maximálnou možnosťou prepojiteľné 

s ďalšími systémami počítačovej podpory a celopodnikovým informačným 

systémom. [2] 
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2  POŽIADAVKY SPOLOČNOSTI SIEMENS INDUSTRIAL 
TURBOMACHINERY, s.r.o. 

Cieľom diplomovej práce je návrh riešení komplexného využitia 

konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň, ktoré 

zefektívnia spracovanie CNC programov na oddelení Technológie spoločnosti 

Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. 

Požiadavky spoločnosti Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o. sú 

kladené na zautomatizovanie prípravy podkladov pre CNC programovanie 

z dôvodu eliminácie ľudských chýb a zefektívnenie procesu tvorby CNC 

programov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List     18 

 

3  ZMAPOVANIE SÚČASNÉHO STAVU KONŠTRUKČNEJ 
DOKUMENTÁCIE DODÁVANEJ Z ÚTVARU KONŠTRUKCIE 

 

3.1 Charakteristika podnikových smerníc, inštrukcií a 
štandardov 

Jednotlivé útvary a oddelenia podniku sú riadené pomocou interných 

podnikových smerníc, podnikovými inštrukciami a štandardami. 

Smernice a inštrukcie môžu mať celopodnikový charakter, tzn. 

vymedzujú a charakterizujú činnosti pre chovanie celého podniku a ďalšie 

smernice a inštrukcie sú zvlášť definované pre každý útvar, oddelenie, 

pracovisko a  segment podniku. Tieto sú zamerané na konkrétne činnosti 

a procesy v danom segmente. Definovanie a určenie jednotlivých smerníc 

a inštrukcií je z pohľadu fungovania podniku, zabezpečenia určitých 

štandardov a vymedzenia chovania a s tým spojených zodpovedností 

jednotlivých oddelení a pracovníkov, nevyhnutným opatrením. 

Nevyhnutnosťou je samozrejme ich dodržiavanie. 

 

Štandardy predstavujú určitú požadovanú alebo prípustnú úroveň 

vlastností vecí, v tomto prípade sú to štandardy dodržiavané pri tvorbe 

výrobnej dokumentácie. Štandard určuje, ako majú určité veci vyzerať, čo 

všetko majú obsahovať, stanovuje požiadavky na produkt, na konečný 

výsledok. Sú dôležitým indikátorom pre meranie splnenia požiadaviek na 

kvalitu a definujú cieľové požiadavky. [4] 

 

Interné podnikové smernice a inštrukcie slúžia pre riadenie činností 

a konania ľudí v danej spoločnosti. V elektronickej, prípadne písomnej forme 

ošetrujú konkrétne záležitosti z rôznych oblastí, obsahujú definície a taktiež 

povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov pri spracovávaní a tvorbe rôznych 

dokumentov, postupov, metodík alebo procesov, či pri výrobe konečného 

produktu. [4] 
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Riadenie spoločnosti a management kvality definujú a konkretizujú 

smernice a inštrukcie  a doplňuje ich podľa aktuálnych požiadaviek, nových 

skutočností alebo zmenených právnych predpisov. Jedná sa o dokumentárny 

postup, ktorý obsahuje popisy prebiehajúcich procesov a činností v podniku. 

Smernice musia byť v organizácií dodržiavané a plnené, zároveň musia 

obsahovať a určovať zodpovednosti a právomoci vyplývajúce pre daných 

pracovníkov pri vykonávaní jednotlivých činností. 

 

Všetky smernice a inštrukcie podniku, jednak celopodnikové, ale 

i konkrétne smernice a inštrukcie týkajúce sa jednotlivých podnikových 

útvarov, v tomto prípade útvaru Konštrukcie a útvaru Technológie, sú 

súčasťou integrovaného systému riadenia podniku. 

 

3.2 Integrovaný systém riadenia 

Jednotlivé podnikové smernice a inštrukcie sú začlenené do 

integrovaného systému riadenia spoločnosti (IMS - Integrated Management 

System).  

 

IMS predstavuje dobrovoľný nástroj uplatňovania jednotného, 

efektívneho, procesného a systémového riadenia organizácie na základe 

podnikových stratégií, strategických cieľov a spôsobov na ich dosiahnutie. 

Pomocou integrovaného systému riadenia majú spoločnosti možnosť ukázať 

svoje záväzky voči udržateľnému rozvoju a to v oblasti vzťahu k zákazníkovi, 

k bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia, informačnej bezpečnosti 

a v neposlednom rade i v oblasti vzťahu k životnému prostrediu. [5] 

 

Integrovaný systém riadenia (Obr. 1) sa uplatňuje v oblastiach: 

- komplexnej starostlivosti o životné prostredie, 

- minimalizovania environmentálnych vplyvov, riadenia environmentálnych 

aspektov, zlepšovania environmentálneho správania a profilu, 

- v oblasti kvality vyrábaných výrobkov, prípadne poskytovaných služieb 

neustále zlepšovanie a zvyšovanie kvality, 
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- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- informačnej bezpečnosti, 

- pri plnení požiadaviek a prianí zákazníkov a „stakeholders“ spoločnosti, 

- pri dodržovaní právnych predpisov. [5] 

 

 
Obr. 1 Schéma integrovaného systému riadenia [5] 

 

IMS v spoločnosti tvoria nasledujúce systémy riadenia: 

- QMS (Quality Management System) – Management kvality, patrí sem 

norma ISO 9001, 

- EMS (Environmental Management System) – Environmentálny 

management, ISO norma 14001, 

- HSMS (Health Safety Management System) – Systém riadenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – túto problematiku charakterizuje 

a rieši OHSAS 18001, 

- ISMS (Information Security Management System) – Management 

bezpečnosti informácií – norma ISO 27001. [5] 

 

Vymenované systémy riadenia nie sú globálnym zoznamom systémov 

riadenia, ktoré nevyhnutne musia tvoriť integrovaný systém riadenia, ale môže 
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sa ďalej dopĺňať i o ďalšie systémy riadenia podľa potreby a situácií 

jednotlivých spoločností. Ďalším takýmto systémom môže byť napríklad 

zavedenie systému riadenia sociálnej zodpovednosti podniku. 

 

Stratégia budovania IMS bude v organizácií úspešná len za podmienky, 

že nebude v rozpore so záujmami všetkých zainteresovaných subjektov, tzv. 

„stakeholders“ spoločnosti (Obr. 2). [5] 

 

 
Obr. 2 „Stakeholders“ spoločnosti [5] 

 

Pojem „stakeholders“ označuje zainteresované subjekty. Podľa [5] sa 

jedná sa o skupiny osôb či organizácií, ktorí majú alebo môžu mať vplyv na 

chod organizácie, či môžu byť týmto chodom ovplyvňovaní. 

Je dôležité vedieť zanalyzovať a  správne určiť najdôležitejších 

„stakeholders“ firmy, ich vplyv a silu na danú firmy, ciele a očakávania. 

Poznanie najvplyvnejších „stakeholders“ je významné z toho dôvodu, že sú to 

práve oni, ktorí rozhodnú, či daná navrhovaná stratégia budovania IMS bude 

realizovaná alebo nie. Samozrejme, toto platí nie len pri stratégií budovania 

integrovaného systému riadenia podniku, ale i pre ostatné navrhované a 

realizované stratégie podniku. [6] 

Dôvodov, prečo v podniku budovať IMS je viacero. Zavedenie systému 

managementu kvality (QMS) normy ISO 9001 sa stáva vo výrobných, ale 
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i nevýrobných spoločnostiach pri uspokojovaní požiadaviek a prianí zákazníka 

samozrejmosťou, tak aktuálnym problémom je i starostlivosť o životné 

prostredie a bezpečnosť práce na pracovisku. Toto rieši a zároveň riadi 

procesy vplývajúce na životné prostredie systém environmentálneho 

managementu (EMS). Jedným z najdôležitejších článkov úspešnej a zdravo 

fungujúcej spoločnosti sú jej motivovaní zamestnanci. K tomu treba vytvorenie 

bezpečného pracovného prostredia, čo rieši systém management bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (HSMS). [5] 

 

V dnešných časoch neustáleho rozvíjania informatizácie spoločnosti sa 

informácie stali najvýznamnejšími aktívami spoločnosti, preto je potrebné 

zabezpečiť ich ochranu pri uchovávaní, aktualizácii a poskytovaní. Touto 

problematikou sa zabýva systém managementu bezpečnosti informácií 

(ISMS), norma ISO 27001. Cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť 

informácií, pretože ich zneužitie predstavuje obrovskú hrozbu pre spoločnosť. 

[7] 

 

3.3 Interné smernice a inštrukcie pre útvar Konštrukcie 

Pri riešení daného problému sú pre útvar Konštrukcie najdôležitejšie 

a smerodajné interné podnikové inštrukcie týkajúce sa vypracovania 

výkresovej dokumentácie a zásady evidencie a archivácie spracovávaných 

dokumentov.  

 

3.3.1 Inštrukcia pre výkresovú dokumentáciu 

Útvar Konštrukcie sa pri spracovávaní výrobnej dokumentácie riadi 

internými podnikovými inštrukciami, ktoré stanovujú zákonné pravidlá, ktoré je 

nutné dodržiavať pri spracovaní výkresovej dokumentácie a kusovníkov. Tieto 

pravidlá sú v súlade so štandardami platnými pre útvar Konštrukcie. Pod 

pojmom výkresová dokumentácia je v podniku chápaná všetka dokumentácia, 

súvisiaca a slúžiaca ako výrobné podklady pre výrobu častí, podzostáv 

a zostáv turbínového zariadenia, to znamená všetky výrobné výkresy, 

kusovníky a výkresové podklady pre jednotlivé projekty. [8] 
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Výkresová dokumentácia je kreslená na výkresoch, ktoré majú 

štandardizované rozmery a každý výkres obsahuje štandardné popisové pole 

podľa danej normy. Taktiež kusovníky sú v súlade s danou smernicou 

vyplňované na predpísaných formulároch a sú ukladané priamo do 

informačného systému spoločnosti. Pri kreslení výkresovej dokumentácie sa 

používajú predpisy a zvyklosti pre technické kreslenie, ktoré sú platné 

v podniku a dodržujú sa všetky podnikové štandardy. [8] 

Ďalší dôležitý bod pri kreslení výkresovej dokumentácie sa týka kreslenia 

na počítačoch. Podľa podnikovej inštrukcie sa musí pri kreslení na počítačoch 

dodržiavať definované štandardné prostredie. [8] 

Každý zhotovený výkres a kusovník musí byť pred predaním k archivácií 

skontrolovaný a schválený jednak určenými pracovníkmi z Konštrukcie, ale 

taktiež i pracovníkmi z Project Quality. Vo väčšine prípadov je to materiálový 

inžinier, ktorý prevádza kontrolu z hľadiska použitého materiálu, posudzuje 

jeho vhodnosť a vlastnosti. Z týmto súvisia i zodpovednosti jednotlivých 

pracovníkov. [8] 

 

3.3.2 Inštrukcia pre evidenciu a archiváciu výrobnej dokumentácie 

Táto inštrukcia popisuje zásady, podľa ktorých sa má viesť evidencia 

a archivácia výrobnej dokumentácie a dokumentov, ktoré s ňou súvisia. 

Všetky zásadné a dôležité informácie a dokumenty musia byť archivované 

a evidované. [9] 

Inštrukcia definuje povinnosti pracovníkov, ktorí pri vykonávaní prác sú 

povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a chovať sa tak, aby nedochádzalo 

k rastu výrobných nákladov a zhoršovaniu životného prostredia. Ide 

o integrovaný systém akosti, ekológie, ľudských zdrojov, bezpečnosti 

a logistiky. [9] 

V inštrukcii o archivácii a evidencii je popísaný postup a pravidlá 

archivácie výkresovej dokumentácie. Pravidlom je, že originál výkresu 

v elektronickej forme je uložený do Teamcentra, kde je skontrolovaný 
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a schválený. Potom je  uvoľnený k ďalšiemu použitiu len v needitovateľnej 

podobe vo formáte .tif. 

 

3.4 Software používaný útvarom Konštrukcie 

Oddelenie Konštrukcie používa rozdielne softwarové systémy než 

používané systémy na oddelení Technológie. 

Útvar Konštrukcie používa na výpočty konkrétnych hodnôt parnej turbíny 

a následnú tvorbu konštrukčných výkresov viacero výpočtových a CAD 

softwarov. Na výpočet jednotlivých hodnôt parnej turbíny je používaný 

výpočtový software RotStat. Tento program umožňuje automatickú tvorbu 

výkresov a to pre prietokové časti parnej turbíny. Ďalej pomocou 2D/3D CAD 

softwaru MEDUSA útvar Konštrukcie vytvára konštrukčné výkresy rotorových 

lopatiek, respektíve využíva šablóny výkresov pre rotorové lopatky. 

Konštrukčné 2D výkresy sú vytvárané pomocou CAD programu 

AutoCAD (výkresy s príponou .dwg). Vo formáte .dwg sú výkresy v natívnej, 

čiže editovateľnej podobe, to znamená, že je možné s nimi ďalej pracovať. 

Najčastejšie sú konštrukčné podklady vytvárané pomocou 3D modelu 

parnej turbíny a 3D modelov jednotlivých častí parnej turbíny. Na tvorbu 3D 

modelov sa používa software Pro/ENGINEER a v poslednom čase sa na 

oddelení Konštrukcie prechádza pri modelovaní návrhov jednotlivých dielcov 

a zostáv na systém NX. Systém NX je priamo integrovaný v softwarovom 

systéme Teamcenter. Na systém NX sa bude prechádzať postupne, 

v najbližších dvoch rokoch sa bude v systéme Pro/ENGINEER pracovať 

naďalej. 

Teamcenter garantuje, že jednotlivé výkresy, ktoré sú tu nazdieľané 

a uložené neboli nikým a nijakým spôsobom zmenené. Výkres uložený 

v Teamcentre vo formáte .tif je jediný riadený dokument, podľa ktorého sa 

budú vyrábať jednotlivé komponenty parnej turbíny. Tento formát výkresu je 

opatrený všetkými potrebnými elektronickými podpismi daných zodpovedných 

pracovníkov a toto zaisťuje správnosť, jedinečnosť a aktuálnosť daného 

výkresu. 
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3.5 Výstupy z útvaru Konštrukcie 

Útvar Konštrukcie sa riadi podľa všeobecných interných podnikových 

smerníc, podľa vnútorných podnikových smerníc, inštrukcií a štandardov pre 

ich oddelenie. Ďalej sú tu zaužívané určité postupy pre tvorbu konštrukčných 

podkladov.  

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnne výstupy z útvaru Konštrukcie. 

Tab.1 Zoznam dokumentácie, výstupov z útvaru Konštrukcie 
 

Výstupy z útvaru Konštrukcie 
Výkresy - papier 
Kusovníky 
Predpisy objednávacích návrhov, technické zmeny, dodatky 
Dokumentácia (mapa stroja, passporty, prevádzkové 
predpisy) 
Ostatné dokumenty 
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4  ZMAPOVANIE SITUÁCIE NA ODDELENÍ TECHNOLÓGIE 

 

4.1 Interné smernice a inštrukcie pre útvar Technológie 

Technologický útvar podniku má tiež určené smernice a inštrukcie, podľa 

ktorých musí postupovať a riadiť sa. Z pohľadu riešenia problému je 

smerodajná interná organizačná smernica pre spracovanie technologickej 

dokumentácie, inštrukcie pre vypracovanie technologického postupu a zásady 

CNC programovania pri spracovávaní CNC programov. Jednotlivé smernice 

a inštrukcie sú súčasťou integrovaného systému riadenia (Integrated 

Management System).  

 

4.1.1 Smernica pre spracovanie technologickej dokumentácie 

Účelom smernice je stanovenie postupu pre spracovanie a vystavenie 

technologickej dokumentácie pre technologickú prípravu výroby. Táto 

smernica je určená pre pracovníkov technologickej prípravy výroby. [10] 

Pracovník Technológie (technológ, CNC programátor) dostane z útvaru 

Konštrukcie potrebné podklady, ktoré sú nevyhnuté pre spracovanie 

technologickej dokumentácie pre príslušnú montážnu skupinu, resp. pre 

príslušný projekt. Tieto podklady sa nachádzajú v obale, ktorý obsahuje 

výkresy zostáv a výkresy detailov, hrubovací výkres odliatkov a výkovkov, 

projektový kusovník a lehotový lístok so stanovenou lehotou pre daný 

projekt.[10] 

Jednou z odkazujúcich inštrukcií je inštrukcia pre CNC programovanie, 

ktorá je pre riešenie zadaného problému určujúca a z ktorej bude riešenie 

problému vychádzať. 

Súčasťou smernice pre spracovanie technologickej dokumentácie je 

určenie zodpovednosti za jednotlivé činnosti, správny chod a plnenie 

termínov.[10] 
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4.1.2 Inštrukcia pre vypracovanie technologického postupu 

Inštrukcia pre vypracovanie technologického postupu určuje pravidlá pre 

tvorbu technologických postupov na oddelení Technológie a je záväzná pre 

pracovníkov, ktorí tieto postupy vypracovávajú. [11] 

Definuje pojem technologický postup ako súpis všetkých potrebných 

činností, prostriedkov a údajov technického, organizačného a ekonomického 

charakteru pre výrobu jednotlivých produktov. Jednotlivé operácie sú tvorené 

danými činnosťami. Z pohľadu logistiky je účelom zostavenia technologického 

postupu stanovenie podmienok pre zaistenie kvalitnej výroby podľa 

požiadaviek, ktoré sú určené v konštrukčnej dokumentácii a v I&T plánu 

(Inspection and Test Plan). Celý proces musí prebiehať pri minimálnych 

celkových nákladoch a prácnosti, v čo najkratšej priebežnej dobe výroby a to 

s ohľadom na reálne možnosti výroby. Produkt musí byť za daných podmienok 

vyrobený kvalitne, bezpečne s dodržaním zásad bezpečnosti práce a musia 

byť minimalizované nepriaznivé vplyvy na oblasť životného prostredia. [11] 

 

Technologický postup musí splňovať požiadavky na: 

- úplnosť – všetky potrebné údaje k zaisteniu výroby, 

- správnosť – bezchybný a bez nesprávnych údajov, 

- zrozumiteľnosť – obsah postupu musí byť jasný, jednoznačný, nesmú 

vznikať pochybnosti o jednotlivých pojmoch a údajoch, 

- účelnosť – optimálne a reálne podmienky pre výrobu, 

- stručnosť – len nutné údaje pre výrobu, s použitím odborných technických 

pojmov, 

- prehľadnosť – požiadavka na vhodnú úpravu a jednoduché nákresy, 

- ekologickú šetrnosť, 

- realizovateľnosť s minimálnymi bezpečnostnými rizikami. [11] 

Do technologického pracoviska sa z Konštrukcie dostane obal montážnej 

skupiny, ktorý obsahuje súbor podkladov pre spracovanie technologickej 

dokumentácie pre príslušný projekt. Tento obal je v podstate výstupom 
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z konštrukcie a hlavnými, resp. smerodajnými vstupnými podkladmi pre útvar 

Technológie. 

V ďalšej časti inštrukcie sú popísané požiadavky na technologický 

postup, ktoré musí daný technológ zaoberajúci sa touto problematikou poznať 

a dodržiavať. Technológ musí poznať technické a organizačné podmienky, 

poznať vybavenie, členenie a možnosti pracoviska SIT a zvoleným 

technologickým postupom dosiahnuť rovnomernej vyťaženosti jednotlivých 

pracovísk. Jednou z ďalších povinností, ktoré musí technológ dodržiavať 

a ktorá sa týka riešeného problému je spolupráca technológa pri zostavovaní 

postupu s programátormi CNC strojov. Ďalej musí v textovej časti operácií 

technologického postupu uviesť požiadavku na CNC program. [11] 

 

Inštrukcia ďalej definuje systém SAP. Systém SAP (Systems 

Applications and Products in Data Processing) je momentálne hlavným 

sieťovým programom spoločnosti SIT. Pomocou tohto sieťového počítačového 

programu je v rámci spoločnosti SIT a jej jednotlivých útvarov riadený 

informačný tok. [11] 

V spoločnosti SIT je možné použitie niekoľkých ďalších programov 

(Sysklass, Catia V5, EdgeCAM a iné), čo je v skutočnosti realizované, avšak 

tieto programy sú spravidla prepojené s hlavnými informačným systémom, 

prípadne je aspoň zaistený prenos určitých dát medzi jednotlivými 

programami. SAP je celopodnikovým informačným systémom používaný nie 

len managementom spoločnosti, ale i jednotlivými útvarmi a zamestnancami. 

Pomocou informačného systému SAP je spoločnosť SIT prepojená i 

s riadením v Nemecku a vzájomne si zdieľajú všetku potrebnú dokumentáciu. 

Pomocou systému SAP sa pracovník v Nemecku dostane k potrebným 

informáciám a dokumentom spracovaných v SIT v Brne a naopak. 
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Začlenenie a prepojenie systému SAP v Spoločnosti SIT s jednotlivými 

počítačovými programami a aplikáciami je možné charakterizovať 

z nasledujúcej schémy (Obr. 3). 

 

 
Obr. 3 Začlenenie a prepojenie systému SAP v Spoločnosti SIT 

(autor: Ing. Jan Němec, 2007) 

 

Súčasťou a nevyhnutnou časťou tejto inštrukcie je určenie povinností, 

právomocí a s tým súvisiacej zodpovednosti za jednotlivé činnosti a včasné 

a bezchybné vypracovanie technologického postupu. [11] 

 

4.1.3 Inštrukcia pre CNC programovanie 

Interná podniková inštrukcia popisuje činnosti spojené so spracovaním 

CNC programov na oddelení Technológie. Definuje pojem CNC program, 

CAD/CAM systém a DNC server. 
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Pod pojmom CNC program je zahrnutý riadiaci program pre CNC stroj 

v kóde riadiaceho systému CNC vrátane všetkých nevyhnutných častí, medzi 

ktoré patrí vlastný program, čiže dáta na pamäťovom médiu (pevný disk 

v CNC stroji, DNC serveru apod.), ďalej výpis programu (obsahujúci 

komentáre), nastavovací list nástrojov a kontrolná tabuľka súradníc. 

CAD/CAM systém slúži pre automatické spracovanie CNC programov na 

počítači a výstupom je spracovanie riadiaceho CNC programu riadiaceho 

systému CNC stroja. Pojem DNC server charakterizuje tzv. počítačovú 

stanicu, ktorá je určená k prenosu CNC programov do a z CNC stroja. [12] 

Inštrukcia ďalej určuje postup pri evidencii CNC programu, jednotlivé 

spôsoby prípravy, spracovania a úprav CNC programu, jeho expedíciu 

 a prípadné ladenie programu priamo na stroji a následnú archiváciu CNC 

programov. [12] 

Inštrukcia pre CNC programovanie vymedzuje odpovedajúce 

zodpovednosti jednak CNC programátorov a taktiež i pracovníkov 

obsluhujúcich CNC stroj priamo vo výrobe. [12] 

 

4.2 Výstupy z útvaru Technológie 

Útvar Technológie sa riadi podľa všeobecných interných podnikových 

smerníc a podľa vnútorných podnikových smerníc, inštrukcií a štandardov pre 

ich oddelenie.  

Výstupom CNC programovania je CNC program, číslo daného programu 

a doplňujúci výkres k obrobku (nastavenie obrobku, nulové body). 

 

4.3 Popis CAM softwaru 

Oddelenie Technológie používa na prípravu CNC programov pre 

obrábacie stroje software Edgecam. 

Tento software sa zaraďuje medzi CAD/CAM systémy, respektíve sa 

jedná o kompletné softwarové CAM riešenie. Pomocou tohto systému je 

možné programovanie sústružníckych, frézovacích a sústružnícko – 

frézovacích strojov, drôtové rezanie. Ďalej je vhodný pre výrobu zápustiek 
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a tvarových foriem. Príklady možného využitia softwaru sú zobrazené na 

nasledujúcich obrázkoch (Obr. 4 Sústruženie, Obr. 5  Frézovanie, Obr. 6 

Výroba foriem, Obr. 7 4-5 osové obrábanie, Obr. 8 3D modelovanie, Obr. 9 

Sondovanie) [13]: 

 

     
   Obr. 4 Sústruženie [13] Obr. 5 Frézovanie [13] Obr. 6 Výroba foriem[13] 

 

       
Obr. 7 Obrábanie 4-5 osové [13] Obr. 8 Modelovanie 3D [13] Obr. 9 Sondovanie [13] 

 

4.3.1 Moduly 

Software Edgecam sa skladá z viacerých modulov. Jednotlivé moduly sú 

rozdelené na oblasti frézovania, sústruženia, ďalej sa jedná o produkčnú časť, 

špeciálne systémy, výukovú časť pre školy, rôzne a rozširujúce moduly. 

Balíčky modulov sú pre frézovanie, sústruženie a produkčné obrábanie 

(obsahuje frézovanie a sústruženie) rozdelené na základné, plus 

a profesionál. Medzi špeciálne systémy patrí modul komunikačný, modul 

EdgeCAM Part Modeler a Drôtové rezanie. Rozširujúce moduly obsahujú 4-

osé plynulé frézovanie, 5-osé plynulé frézovanie, AUTOTAS Link, CATIA V4 

Loader, Generátor a Kompilátor Postprocesorov, EgdeCAM Komunikačný, 

EdgeCAM Solid CAD/CAM, EdgeCAM Solid obrábač pre ACIS, EdgeCAM 

Solid obrábač pre Inventor, EdgeCAM Solid obrábač pre CATIA V5, EdgeCAM 

Solid obrábač pre Granite, EdgeCAM Solid obrábač pre Parasolid, EdgeCAM 

Solid obrábač Max, EdgeCAM Manažer Strategií a IGES Healing. [13] 
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Edgecam Solid Obrábač je schopný zo všetkých hlavných CAD 

systémov načítať natívne dáta. Tým predchádza chybám, ktoré vznikajú pri 

prevode dát cez rozhranie tretích strán. Software pri obrábaní Solid Modelov 

rozoznáva rôzne útvary automaticky a následne priradí týmto útvarom 

a modelom určitý obrábací proces. [13] 

Toto je ale podmienené jednotným systémom konštrukcií jednotlivých 

častí modelu. 

Ďalší modul Edgecam Manažér Stratégií (Obr. 10 Vývojový diagram) je 

určený pre vytváranie, zachovávanie a zautomatizovanie znalostí a metód, 

ktoré boli už technológom použité pri riešení predchádzajúcich zákaziek. [13] 

 
 

 
Obr. 10 Vývojový diagram [13]  

 

Touto automatizáciou dochádza k zníženiu potrebného času na CNC 

programovanie a tým pádom k šetreniu nákladov. Práca CNC programátora sa 

stáva efektívnejšia, pretože pri často opakujúcich sa výrobných rutinách 

program umožňuje automatické nastavenie stratégii obrábania pre dané 

útvary. V jednotlivých stratégiách sú uložené inteligentné procesy, pomocou 

ktorých je možné prispôsobenie na základe rôznych parametrov útvaru 

a rôznych typov geometrie. Okrem vysoko efektívneho riadenia CAM procesov 
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táto aplikácia zaisťuje, že všetky znalosti technológa zostanú zachované 

v podniku i pre ďalšie budúce využitie. [13] 

 

Pre efektívne využitie tohto modulu je potrebné jednotlivé stratégie 

nahrať a každú z nich jednotlivo upraviť pre všeobecné použitie. Ďalej je 

nevyhnutné udržiavať databázu nástrojov a zároveň klásť dôraz na jednotný 

spôsob tvorby 3D modelov. 

 

Útvar Technológie, respektíve CNC programátor má k dispozícií 

nasledujúce moduly: 

- Edgecam Produkčné Plus, 

- Edgecam Produkčné, 

- Edgecam Frézovanie Plus, 

- Edgecam Frézovanie, 

- Edgecam Solid obrábač pre Granite, 

- Edgecam Solid CAD/CAM, 

- Edgecam Manažér stratégií, 

- Edgecam Generátor a Kompilátor Postprocesorov, 

- Edgecam sieťová licencia. 

 

4.4 Kompatibilita softwaru 

Je mimoriadne dôležité, aby používaný software pre CNC programovanie 

a pre tvorbu technologických materiálov bol kompatibilný s čo najväčším 

počtom softwarov, ktoré sú používané jednotlivými oddeleniami podniku pri 

príprave podkladov pre obrábanie danej súčiastky či daných komponentov. 

Táto kompatibilita je žiaduca z dôvodu vyššej efektivity práce technológa pri 

spracovávaní CNC programu pre CNC obrábací stroj. Tým sa dosiahne 

i podstatné zníženie času potrebného na prevod vstupných dát. 

 

Edgecam je schopný načítať a spracovať súbory formátu IGES, VDA-FS, 

DXF a DWG. Zahrňuje design pre 2D a 3D drôtovú geometriu. Jednotlivé 

moduly EdgeCAMu umožňujú kompatibilitu so systémami ACIS (.sat, .sab), 
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Autodesk Inventor (.ipt), Catia V5 (.catpart, catproduct), Parasolid (.xmt, .xmb), 

SolidWorks (.sldprt), Solid Edge (.prt), Pro/ENGINEER a Pro/DESKTOP. [14] 

Pri použití modulu pre ACIS sú zavádzané natívne súbory typu .sat a 

.sab. V každej verzii systému EdgeCAM je zahrnutá posledná verzia jadra 

ACIS. Tak je zaistená nadväznosť na súbory zo všetkých CAD systémov, 

ktoré sú založené na jadru ACIS. [14] 

Ďalší modul je pre načítanie .ipt súborov z Autodesk Inventoru. Pre 

načítanie týchto súborov je nevyhnutné, aby Autodesk Inventor, Desing 

Tracking alebo Voloview Express boli nainštalované na rovnakom počítači ako 

EdgeCAM. Princípom je načítanie modelov ako 3D Solid entity tak, aby 

EdgeCAM bol schopný analyzovať útvary a generuje na nich dráhy 

nástrojov.[14] 

Súbory typu .catpart a .catproduct sú modulom pre CATIU V5 priamo 

načítané spolu so súbormi ACIS do EdgeCAMu. Systém analyzuje útvary 

modelov, ktoré sú načítané ako 3D Solid entity a generuje na nich dráhy 

nástrojov. [14] 

Pre načítanie 3D Solid modelov zo systémov Pro/ENGINEER 

a Pro/DESKTOP nie je nutné, aby tieto softwari boli nainštalované na 

rovnakom počítači. Modely sú spracované ako 3D Solid entity a po analýze 

útvaru systém generuje dráhy nástrojov. Pri využití modulu pre systémy 

Parasolid, SolidWorks a Solid Edge sú súbory typu .xmt, .xmb, .sldprt a .prt 

načítané ako natívne 3D modely. EdgeCAM dokáže analyzovať tieto útvary 

a potom generuje na nich dráhy nástrojov. [14] 
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4.5 Popis a charakteristika komponentov parnej turbíny 

Spoločnosť SIT vyrába priemyselné parné turbíny (Obr. 11), ktoré je 

možné použiť pre široké spektrum aplikácií. Medzi typické aplikácie patria 

priemyselné a mestské teplárne, spaľovne odpadu a biomasy, chemický 

a petrochemický priemysel – pre pohony generátorov a kompresorov, 

papierenský priemysel, cukrovary, ťažba ropy a plynu – pre pohony 

generátorov a kompresorov, paroplynové cykly, kogenerácia a elektrárne. [15] 

 

 
Obr. 11 Parná turbína – ukážka [16] 

 

Parné turbíny sú lopatkové rotačné stroje. Princípom je zmena tepelnej 

energie na energiu mechanickú. Medzilopatkovými kanálmi preteká para, 

expanduje a jej tepelná energia sa mení na kinetickú energiu. Táto kinetická 

energia je odvádzaná ako mechanická energia. Parné turbíny je možné 

klasifikovať podľa viacerých kritérií, napr. vysokotlakové, strednotlakové 

a nízkotlakové, ďalej kondenzačné, protitlakové, odberové a parné turbíny 

s prihrievaním pary a ďalšie možné delenie parných turbín. [17] 
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4.5.1 Stručná charakteristika hlavných častí parnej turbíny 

Hlavné konštrukčné časti parnej turbíny (Obr.12) sú rotor, skriňa turbíny, 

nosič statorových lopatiek, ložisková časť (predné a zadné ložisko), upchávky, 

spojky. 

 

 
Obr. 12 Rez turbínou 3D (Zdroj SIT) 

 

Rotor 
Rotor sa vyrába buď ako hriadeľ alebo ako dutý bubon, ktorý na 

obidvoch koncoch vybieha do hriadeľa. Statorové lopatky sú upevnené 

v drážkach. [17] 

Skriňa turbíny 
Turbínová skriňa je delená v horizontálnej rovine. Skladá sa z dvoch 

častí, ktorými sú vršok a spodok turbínovej skrine. Obe časti skrine sú k sebe 

stiahnuté pomocou predpätých skrutiek. [17] 
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Nosič statorových lopatiek 
Nosič statorových lopatiek je vkladaný do turbínovej skrine a sú v ňom 

uchytené statorové lopatky. Slúži k jednoduchšej kompletizácií skrine a jej 

samostatnej výrobe. 

Upchávky 
Pred skriňou a za výstupným hriadeľom sú vonkajšie upchávky. Pre 

oddelenie tlakových stupňov sa používajú vnútorné upchávky 

(labyrintové).[17] 

Ložiská 
Používajú sa radiálne a axiálne ložiská, jedno axiálne a dve radiálne. Je 

tu potreba kontroly prevádzkovej teploty. [17] 

Spojky 
Kotúčová spojka sa používa v tom prípade, ak bude prenášaná i axiálna 

sila a zubová spojka slúži na vyrovnávanie axiálnej dilatácie. [17] 
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4.6 Postup výroby turbínovej skrine 

V spoločnosti SIT sa turbínové skrine obrábajú buď na horizontálnych 

alebo na portálových frézkach (Obr.13). 

Východiskovým polotovarom turbínovej skrine je odliatok, jeho 

následným obrobením na portálovej alebo horizontálnej frézke vznikne 

turbínová skriňa, do  ktorej sú pri montáži vložené a upevnené ostatné časti 

parnej turbíny. Turbínová skriňa sa skladá z dvoch konštrukčných častí, ktoré 

sú pri montáži k sebe priskrutkované. Deliaca rovina turbínovej skrine je 

horizontálna. 

V nasledujúcej časti práce je spracovaný technologický postup obrábania 

turbínovej skrine na portálovej frézke. 

 

4.6.1 Postup obrábania turbínovej skrine na portálovej frézke 
Obrábanie turbínovej skrine na portálovej frézke prebieha v troch 

hlavných technologických krokoch, ktorými sú orysovanie odliatku turbínovej 

skrine, obrábanie pred zváraním a obrábanie turbínovej skrine po zváraní.  

 

 
Obr. 13 Portálová frézka (Zdroj SIT) 

 

Pri každom kroku technologického postupu obrábania turbínovej skrine je 

dôležité a žiaduce, aby bola turbínová skriňa presne vyrovnaná na deliacu 

rovinu. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List     39 

 

I. Orysovanie odliatku turbínovej skrine 

Odliatok turbínovej skrine (Obr. 14) sa premeria a zostrojí sa (narysuje sa) 

deliaca rovina, ďalej sa orysuje prípojná príruba a vonkajšie čelo upchávky. 

 

      
Obr. 14 Orysovanie odliatku turbínovej skrine (Zdroj SIT) 

 

II. Obrábanie pred zváraním 

V tejto časti obrábania sa turbínová skriňa najskôr musí vyrovnať na deliacu 

rovinu tým spôsobom, že sa skriňa položí na deliacu rovinu a to deliacou 

rovinou smerom dolu (Obr. 15).  

Po kontrole súbežnosti s orysovaním sa frézujú technologické plôšky. 

Funkciou týchto technologických plôšok je presné uloženie skrine pri obrábaní, 

na tieto plôšky sa bude skriňa neskôr pokladať. 

 

    
Obr. 15 Vyrovnanie na deliacej rovine (Zdroj SIT) 
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Ďalším krokom je prepnutie deliacou rovinou nahor. Skriňa sa položí na 

ofrézované technologické plôšky a podľa odliatku sa vyrovná do osy, tzn. že 

sa rovná osa turbíny s pozdĺžnou osou X obrábacieho stroja. Toto 

vyrovnávanie prebieha pomocou 3D mechanických hodiniek.  

 

Potom sa uskutočňuje frézovanie deliacej roviny (Obr. 16), prípojnej príruby 

a vonkajšieho čela upchávky a prídavkom 2mm/plochu pre ďalšie obrábanie. 

Nasleduje overenie umiestnenia vedenia pre nosiče s pomocou hrotu, tým 

spôsobom, že sa hrotom naznačia do deliacej roviny medzné body vedenia.  

 

Ďalším krokom je obrobenie vedenia upchávky a vyrovnávacieho piestu 

s prídavkom 2-3mm/pl. Ďalej sa predvŕtajú diery v deliacej rovine a to 

s prídavkom 2-5mm/pl.  

Následne sa frézujú potrebné technologické plochy vo vnútri skrine, ktoré sú 

potrebné pre zváranie. 

 

    
Obr. 16 Prepnutie deliacou rovinou nahor a frézovanie deliacej roviny (Zdroj SIT) 

 

 

 

 

 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List     41 

 

Prepnutie deliacou rovinou nadol. Pri tejto technologickej operácií sa frézujú 

zvarové plochy na trubkách, prírubách apod. Ďalej je nutné frézovanie okien 

pre odbery (Obr. 17).  

 

    
Obr. 17 Prepnutie deliacou rovinou nadol a frézovanie zvarových plôch a okien pre 

odbery (Zdroj SIT) 

 

III. Obrábanie po zváraní 

Vyrovnanie na deliacej rovine a prefrézovanie technologických plôšok pre 

upínanie (z dôvodu vyrovnania nerovností po tepelnej úprave). 

Ďalším bodom procesu obrábania je frézovanie spodnej hrany pätiek pre 

ložiskový stojan s prídavkom 2mm/pl (Obr. 18). 

 

    
Obr. 18 Vyrovnanie na deliacej rovine, frézovanie technologických plôšok a pätiek pre 

ložiskový stojan (Zdroj SIT) 

 

Prepnutie deliacej roviny nahor.  

V tejto časti procesu obrábania turbínovej skrine sa deliaca rovina frézuje 

s prídavkom 0,5mm/pl, ďalej sa zúhlujú čelné plochy pätiek pre ložiskový 
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stojan, ktorý sa nachádza u prednej upchávky a frézujú sa pomocné plochy 

pre upínanie.  

Ďalšími technologickými operáciami sú: 

- vŕtanie a rezanie závitov dier v deliacej rovine, 

- frézovanie deliacej roviny s prídavkom 0,1mm/pl, 

- frézovanie tvarových odľahčení v deliacej rovine, 

- obrobenie upchávky, vyrovnávacieho piestu, vedenia a prípojnej príruby 

s prídavkom na čelá 1mm/pl, 

- odfrézovanie pomocného zaslepení (z dôvodu tlakovej skúšky), 

- frézovanie technologickej plochy pre usadenie dýzových skríň apod., 

- obrobenie vedenia (len čelné plochy, pretože priemery sú zhotovené na 

hotovo z predchádzajúcej operácie), 

- frézovanie čela prípojnej príruby s prídavkom 0,5mm/pl, 

- vŕtanie a rezanie závitov dier na prípojnej prírube, 

- frézovanie drážok pre kamene na prípojnej prírube (používajú sa na 

spojenie s výstupným hrdlom), 

- obrobenie upchávky, vyrovnávacieho piestu a prípojnej príruby na hotovo, 

- frézovanie drážok pre dýzový segment, 

- frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov kameňov v deliacej rovine. 

Nasledujúci obrázok (Obr. 19) zobrazuje obrobenú turbínovú skriňu po vyššie 

uvedených technologických operáciách. 

 

    
Obr. 19 Obrobená turbínová skriňa po zváraní (Zdroj SIT) 
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Prepnutie deliacou rovinou nadol. Uskutočňujú sa nasledujúce operácie: 

- vŕtanie a rezanie závitov na prípadných otvorov na vonkajšej strane 

turbínovej skrine, 

- frézovanie zahĺbenia otvoru v deliacej rovine, 

- frézovanie spodné plochy predných pätiek na hotovo (Obr. 20). 

 

 
Obr. 20 Prepnutie na deliacu rovinu a obrobenie na hotovo (Zdroj SIT) 

 

4.6.2 Postup obrábania turbínovej skrine na horizontálnej frézke 
Tento spôsob obrábania turbínovej skrine na horizontálnej frézke je 

obdobným ako pri obrábaní na portálovej frézke, ktorý je uvedený 

v predchádzajúcej časti práce. Z tohto dôvodu nie je už konkrétny postup 

obrábania na horizontálnej frézke v práci uvedený. 
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5  ANALÝZA PROBLÉMU PRI SPRACOVANÍ A ZDIEĽANÍ 
KONŠTRUKČNÝCH PODKLADOV  

Táto analýza je zameraná na zistený problém, vznikajúci pri spracovaní 

a následnom zdieľaní konštrukčných podkladov pre výrobné podklady, 

predovšetkým pre CNC programovanie turbínových skríň. Pre definovanie 

problému pri spracovaní konštrukčných podkladov turbínovej skrine (ale i pri 

spracovaní konštrukčných podkladov obecne) a pre jeho analýzu a následné 

stanovenie návrhov riešení, je nutné zistiť situáciu a spôsoby práce, činnosti 

a spôsoby spracovania výrobných podkladov na jednotlivých oddeleniach, 

prednostne na oddelení Konštrukcie a Technológie a následne použitie vo 

Výrobe. 

Ďalej je dôležité poznať používané celopodnikové informačné systémy, 

ich vzájomné prepojenie, dostupnosť a možnosť využívania jednotlivými 

pracovníkmi, kompatibilitu používaných softwarov, predovšetkým na 

oddeleniach Konštrukcie, Technológie a vo Výrobe.  

Je nutné taktiež poznať vstupy a výstupy z jednotlivých oddelení, ich 

následné spracovanie a efektívnosť využitia daných podkladov. Jednotlivé 

vstupy a výstupy sú uvedené a charakterizované pomocou určenia procesu 

toku dát v podniku a to konkrétny tok dát začínajúci na oddelení Konštrukcie, 

cez Technológiu, Výrobu až po Kvalitu. 

Na základe zistených informácií je nutné konkretizovať problém, ktorý 

vzniká pri využívaní a spracovaní konštrukčných podkladov, najmä z pohľadu 

riešenia a tvorby CNC programov na oddelení Technológie. 

 

5.1 Proces toku dát v podniku 

Nasledujúce tabuľky (Tab. 2 a Tab. 3) zobrazujú rozbor existujúceho 

výrobného procesu a toku dát v jednotlivých útvaroch podniku. Súhrnne 

ukazujú vstupy, požiadavky a výstupy od vzniku konštrukčných podkladov na 

oddelení Konštrukcie, spracovaní výrobných podkladov a spracovanie CNC 

programov na oddelení Technológie, predanie podkladov do výroby, výroba 

hotového dielca a následne kontrola a meranie na oddelení Kvality. 
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Pomocou nasledujúcej súhrnnej tabuľky (Tab. 2) je zaznamenaná 

problematika toku dát z útvaru Konštrukcie pre potreby útvaru Technológie, 

respektíve pre CNC programovanie turbínových skríň.  

 
Tab.2 Znázornenie toku dát medzi útvarom Konštrukcie a útvarom Technológie  

(zdroj SIT) 
 

 
 

Proces toku dát medzi Výrobou a Kvalitou je zobrazený pre predstavu 

ďalšieho využitia a spracovania výrobných podkladov až po realizáciu 

konečného hotového výrobku. Ďalej nasleduje meranie a kontrola hotového 
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dielca. Potrebné vstupy pre jednotlivé útvary, ich požiadavky na dodávané 

vstupy a následné výstupy sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke (Tab. 3). 

 
Tab.3 Znázornenie toku dát medzi Výrobou a oddelením Kvality (zdroj SIT) 

 
 

5.2 Definovanie problému pri používaní konštrukčných 
podkladov 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách a vychádzajúc 

z preskúmania jednotlivých oddelení podniku a zistenia toku dát medzi týmito 

oddeleniami (konkrétne medzi oddelením Konštrukcie, Technológie, Výroby 
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a Kvality), je nutné z dôvodu zvýšenia efektivity práce jednotlivých 

pracovníkov a zároveň zvýšenie efektívneho využívania času jednotlivých 

oddelení odstrániť tzv. „stenu“ (Obr. 21). 

 

Obr. 21 Prebiehajúci proces za „Stenou“- Process behind the Wall (autor: Ing. Jan 

Němec, 2007) 

 

5.3 Priblíženie problému pri ďalšom využití konštrukčných 
podkladov 

Táto tzv. „stena“ je vytvorená medzi útvarom Konštrukcie a útvarom 

Technológie pri predávaní a zdieľaní potrebnej konštrukčnej dokumentácie 
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a jej ďalšieho využitia pre spracovanie potrebných CNC programov pre 

turbínovú skriňu. Tento definovaný problém a „stenu“ znázorňuje 

predchádzajúci obrázok (Obr. 21), ktorý v jednoduchosti vyobrazuje proces 

tvorby konštrukčnej dokumentácie, jej archiváciu a následne použitie pre 

potreby technologického spracovania až po prenos a uloženie potrebných dát 

na DNC server obrábacích strojov vo Výrobe. 

 

5.3.1 Popis procesu prebiehajúceho na oddelení Konštrukcie pri 
spracovaní konštrukčných podkladov 
Po vytvorení a vymodelovaní 3D modelu turbínovej skrine a jej 

jednotlivých častí, ale i po vytvorení 3D modelu obecne (ostatných 

konštrukčných častí parnej turbíny) konštruktéri z vytvoreného modelu 

prevedú jednotlivé časti do 2D výkresov. Prípadne spracujú 2D výkresy, to 

znamená výkres zostavy turbínovej skrine, jej častí a potrebné detailné 

výkresy. Tieto výkresy musia byť náležite a správne okótované, musia byť 

určené potrebné hodnoty a informácie v popisnom poli, predpísaný materiál, 

polotovar a jeho spracovanie. Takto korektne spracovaný elektronický výkres 

je následne vytlačený do papierovej podoby a po kontrole je opatrený 

podpisom pracovníka zodpovedného za správne a aktuálne prevedenie 

daného komponentu parnej turbíny. Podpisom opatrený výkres je jediným 

správnym a smerodajným dokumentom, podľa ktorého je možno ďalej 

spracovávať výrobnú dokumentáciu. Takýto papierový výkres je uložený 

v archíve výkresov. Prípadné zmeny a revízie výkresov musia byť 

jednoznačne vyznačené taktiež v papierovej podobe. 

V elektronickom a natívnom formáte je výkres a  3D model zdieľaný iba 

v rámci útvaru Konštrukcie. Pre ostatné oddelenia podniku sú výkresy uložené 

a zdieľané v elektronickom, ale needitovateľnom formáte .tif v rámci 

celopodnikového systému SAP alebo Teamcenter. 

 

5.3.2 Popis procesu prebiehajúceho na oddelení Technológie pri 
spracovaní CNC programov 
Z pohľadu dodávanej konštrukčnej dokumentácie CNC programátorovi 

pre spracovanie výrobných podkladov turbínovej skrine, chýba elektronický 
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natívny formát výkresu alebo elektronický editovateľný 3D model. 

K elektronickej podobe výkresu sa môže programátor dostať pomocou 

systému SAP alebo Teamcenter, ale ako už bolo spomenuté, tak iba 

k needitovateľnému formátu .tif.  

CNC programátor si z konštrukčného archívu urobí kópiu potrebnej 

konštrukčnej dokumentácie, ktorá je nutná pre spracovanie daného CNC 

programu, respektíve programov, prípadne si potrebnú dokumentáciu vyhľadá 

v SAPu alebo Teamcentru, odkiaľ si vytlačí potrebnú dokumentáciu. Z danej 

dokumentácie si musí nanovo vytvoriť potrebný 3D model obrobku alebo 

odpovedajúce kontúry obrobku, potrebnú pre vypracovanie CNC programu. 

Pre získanie potrebného elektronického editovateľného 3D modelu alebo 

konštrukčného výkresu, bez toho, aby ho musel programátor nanovo 

vypracovávať podľa konštrukčného výkresu v papierovej podobe, má CNC 

programátor možnosť požiadať pracovníkov Konštrukcie. V niektorých 

prípadoch je tejto požiadavke programátora vyhovené. Poskytnutý výkres, 

formát .dwg má výhradne iba informatívny charakter. Ak má CNC programátor 

k dispozícií tento natívny formát, pre jeho ďalšie korektné použitie musí urobiť 

jeho validáciu. 

Konkrétny detailný postup a popis jednotlivých činností programátora pri 

tvorbe potrebných CNC programov je uvedený v podkapitole 5.4. 

 

5.3.3 Zhrnutie zistených skutočností pri tvorbe a následnom zdieľaní 

konštrukčných podkladov 

Po zanalyzovaní situácie na oddelení Konštrukcie, po zistení 

používaných štandardov a zvyklostí konštruktérov, ktoré používajú pri tvorbe 

3D modelov jednotlivých častí parnej turbíny boli zistené nasledujúce 

skutočnosti: 

1. Papierový formát konštrukčných výkresov alebo elektronický 
needitovateľný formát 

Archivačný výstup konštrukčných podkladov (výkresy zostáv, výkresy 

detailov, kusovníky, predpisy objednávacích návrhov, technické zmeny) je buď 
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v papierovej podobe alebo je pre použitie ostatných oddelení sprístupnený 

v elektronickej podobe needitovateľný formát .tif. 

Výkres uložený vo formáte .tif je jediný riadený dokument, podľa ktorého 

je možné vyrábať jednotlivé komponenty parnej turbíny, needitovateľný formát 

výkresu s poslednou zaznamenanou revíziou zaisťuje správnosť, jedinečnosť 

a aktuálnosť daného výkresu. 

2. Zdieľanie natívnej formy konštrukčných podkladov iba v rámci 
oddelenia Konštrukcie 

Všetky elektronické dáta si konštruktéri nechávajú u seba vo svojich 

počítačoch, prípadne, ak sú sprístupnené a zdieľané v editovateľnom formáte 

(3D modely, výkresy .dwg), tak iba v rámci svojho oddelenia Konštrukcie. 

Avšak u takto zdieľaných dát neexistuje žiadna záruka, že sú aktuálne 

a správne, sú chápané iba ako podklady pre papierové výkresy. 

3. Nejednotný štýl spracovania konštrukčných podkladov 
Chýba jednotný spôsob spracovania konštrukčných podkladov. To je 

spôsobené používaním nejednotného softwaru a rôznymi návykmi a 

zvyklosťami jednotlivých konštruktérov pri tvorbe konštrukčnej dokumentácie. 

Týka sa to jednak spôsobu kótovania jednotlivých potrebných rozmerov, štýlu 

kótovania s ohľadom pre následné vytvorenie a spracovanie CNC programu, 

rôzneho spôsobu zaokrúhľovania či nastavenia rôzneho počtu desatinných 

miest. Ďalej je to v súčasnosti nejednotný štýl a spôsob tvorby 3D modelu. 

Ten vzniká nie len z dôvodu rozdielneho spôsobu práce a modelovania 

jednotlivých konštruktérov, ale i v rámci jedného 3D modelu spracovaného 

jedným konštruktérom sú použité rôzne štýly a využívané rozličné možnosti 

a spôsoby, ktorými je možné v danom CAD systéme vytvárať v 3D modely 

potrebné diery, otvory, apod. 

 

5.4 Postup CNC programátora pri tvorbe a spracovaní CNC 
programov  

Po analýze a definovaní problému pri spracovaní konštrukčných 

podkladov a ich ďalšieho využitia pre tvorbu výrobných podkladov (v tomto 
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prípade CNC programov) je nutné zanalyzovať taktiež postup CNC 

programátora pri spracovaní CNC programov, ktoré spracováva na základe 

vytvorenej a dodanej konštrukčnej dokumentácie a na základe požiadaviek 

z Výroby. 

 

5.4.1 Popis činností CNC programátora v SIT 

Primárne je nutné definovať pojem technológia obrábania v zmysle 

používaného pri CNC programovaní na oddelení Technológie. Technológia 

obrábania znamená nastavenie procesu obrábania v CAM softwaru. Zároveň 

je spojená s voľbou nástrojov, stanovením rezných podmienok, spôsobu 

obrábania s daným nástrojom a na danú kontúru obrobku. 

Spôsobov, ktoré môže CNC programátor použiť pri príprave, spracovaní 

a úprave CNC programu je viacero. Pri voľbe spôsobu spracovania CNC 

programu záleží na skúsenostiach a schopnostiach CNC programátora. Ďalej 

samozrejme záleží i na tvare, náročnosti danej súčiastky, odpovedajúceho 

technologického postupu a typu stroja, na ktorom bude daná súčiastka 

obrábaná. 

Programátor môže CNC program spracovať ručne s následným zápisom 

na počítači, ďalej je možné poloautomatické spracovanie s využitím počítaču 

a napríklad textového editoru (tabuľkového editoru). Ďalšou metódou je 

automatické spracovanie pomocou CAD/CAM systému alebo automatické 

spracovanie pomocou parametrického programu v CAD/CAM systéme. 

Najčastejším postupom, pomocou ktorého CNC programátor v SIT 

pripravuje, spracováva a upravuje CNC program pre turbínovú skriňu je 

automatické spracovanie pomocou CAD/CAM systému. Programátor si 

najskôr pripraví orientačný náčrt tvaru súčiastky (v tomto prípade turbínovej 

skrine) aj so základnými geometrickými charakteristikami. Následne vytvorí 

tvar súčiastky, ktorý má byť opracovaný, pomocou EdgeCAM softwaru. Po 

dokončení tvorby kontúry programátor zvolí a implementuje na daný tvar 

obrábacie cykly, ktoré sú obsiahnuté v EdgeCAM softwari. Pomocou 

vybraných obrábacích cyklov opracuje určený tvar turbínovej skrine. 
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V poslednej fáze prípravy a tvorby CNC programu programátor spustí 

postprocesoring, pri ktorom EdgeCAM vygeneruje konečný CNC program. 

V prípade potreby korekcie vygenerovaného CNC programu alebo z dôvodu 

jeho záverečnej úpravy použije programátor textový editor. 

Obrobenie turbínovej skrine je zložitým a časovo náročným procesom 

(rádovo stovky EFH). Pre obrobenie jednej skrine musí programátor vytvoriť 

podľa náročnosti až 20 programov. Po vytvorení CNC programov všetky 

vytlačí a odovzdá na daný CNC stroj.  

 

5.4.2 Postup práce CNC programátora 

CNC programátor pri spracovaní výrobných podkladov a pri tvorbe CNC 

programov vo väčšine prípadov postupuje tak, že si najskôr založí vlastný tzv. 

„obal“, potom jednotlivým CNC programom priradí odpovedajúce číslo a toto 

číslo zaeviduje pre ďalšie použitie. Následne CNC programátor vytvorí CNC 

program pomocou softwaru EdgeCAM. Pri tvorbe CNC programu pracuje s 

konštrukčnými podkladmi určitými spôsobmi a to podľa toho, v akej forme sú 

konštrukčné podklady dodané z útvaru Konštrukcie. Buď sa jedná o natívny 

formát súborov (majúce iba informatívny charakter a len na vyžiadanie), alebo 

o needitovateľný formát, ktorý sa vyskytuje takmer vo všetkých prípadov.  

Po vytvorení CNC programu programátor tento program graficky 

odsimuluje. Pomocou simulácie skontroluje, či daný program bez problémov 

funguje a či sa v ňom nevyskytujú chyby, jednak z hľadiska správneho 

obrobenia obrobku, tak i z hľadiska výberu správnych obrábacích nástrojov 

a voľbou najvhodnejších a optimálnych rezných podmienok. 

Po odladení CNC programu pomocou postprocesoru vygeneruje CNC 

kód pre daný obrábací CNC stroj. Nakoniec CNC programátor vytlačí korektný 

CNC program, ktorý slúži ako technologický podklad pre výrobu. 

 

 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List     53 

 

Konkrétny postup a popis jednotlivých krokov CNC programátora pri 

spracovaní výrobných podkladov sa skladá z nasledujúcich činností:  

1. Programátor si založí vlastný tzv. „obal“. 
CNC programátor si skopíruje z podkladov dodaných z útvaru 

Konštrukcie potrebnú výkresovú dokumentáciu a potrebné technologické 

postupy vytvorené útvarom Technológie. Z týchto dokumentov si založí 

vlastný „obal“, s ktorým bude v ďalších fázach postupu pracovať. 

2. Zaevidovanie čísel CNC programov. 
Na základe predchádzajúcich skúseností CNC programátor odhadne 

počet a zameranie jednotlivých programov nutných pre výrobu. Čísla 

a zameranie týchto programov zapíše do Evidencie programov a následne 

jednotlivé čísla doplní do príslušných technologických postupov v systéme 

SAP. 

3. Tvorba CNC programu pomocou softwaru EdgeCAM 
Programátor má viacero možností tvorby CNC programu pomocou 

softwaru EdgeCAM. Tieto možnosti vyplývajú a sú obmedzené formou 

dostupných konštrukčných podkladov, ktoré má programátor k dispozícií. 

Jednotlivé spôsoby tvorby CNC programu sú rozdielne časovo náročné 

a zároveň je odlišná i efektivita práce CNC programátora.  

a) CNC programátor zadáva kontúru obrobku z papierového 

konštrukčného výkresu ručne a následne zadáva potrebnú technológiu 

obrábania taktiež ručne. Tento spôsob tvorby CNC programov sa vyskytuje 

v 90% všetkých prípadov a zároveň je tento spôsob najviac časovo náročný 

a tým pádom i najmenej efektívnym.  

b) V prípade, ak má CNC programátor k dispozícií digitálnu kontúru 

obrobku (má iba informatívny charakter a na vyžiadanie), tak túto kontúru 

upraví podľa potrieb pre aplikáciu danej technológie. Po úprave kontúry 

stanoví spôsob technológie obrábania daného obrobku. Tento postup je 

momentálne výnimočný a tvorí iba 5% všetkých prípadov. 

c) Tretí možný spôsob, ktorý CNC programátor pri tvorbe CNC programu 

môže použiť spočíva v tom, že si programátor predpripraví podklady 
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v externom programe (MS Excel) a potom z tohto programu prevedie export 

dát pre CAM program. Následne načíta v CAM programu tieto externé dáta 

a pomocou týchto dát je CAM program schopný vytvoriť kontúru obrobku. 

Prípadne určí automaticky i žiadanú technológiu obrábania. Tento spôsob 

tvorby CNC programu sa vyskytuje v 5% všetkých riešených prípadov 

turbínovej skrine. 

4. Grafická simulácia CNC programov 
Po dokončení aplikácie CAM technológie programátor vytvorí grafickú 

simuláciu (odsimuluje CNC program) a určí prípadnú diagnostiku vzniknutých 

nezrovnalostí a chýb v CNC programe. Vzniknuté problémy následne rieši 

zmenou alebo úpravou určitých parametrov CNC programu, voľbou rezných 

podmienok alebo výberom obrábacích nástrojov. 

5. Generovanie CNC kódu pre obrábacie centrum 
V tejto časti tvorby technologických podkladov CNC programátor 

pomocou postprocesoru vygeneruje CNC kód pre daný CNC stroj. 

6. Vytlačenie CNC programu 
V poslednej fáze vypracovania technologických podkladov pre výrobu 

CNC programátor vytlačí korektný CNC program a následne prebieha kontrola 

daného CNC programu. 
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5.5 Vyhodnotenie jednotlivých spôsobov tvorby CNC 
programu 

Vyhodnotenie jednotlivých spôsobov tvorby CNC programu je zamerané 

na grafické vyhodnotenie z pohľadu percentuálneho výskytu a z pohľadu 

časovej náročnosti. 

 

5.5.1 Percentuálny výskyt spôsobov tvorby CNC programu 

Nasledujúci graf znázorňuje jednotlivé spôsoby, ktoré programátor 

používa pri tvorbe CNC programu. Najčastejším spôsobom, vyskytujúcim sa v 

90% všetkých prípadov a zároveň i najmenej efektívnym a najmenej 

dynamickým spôsobom tvorby CNC programu je ručné zadávanie kontúry 

podľa papierového konštrukčného výkresu, ktorý je dodávaný z útvaru 

Konštrukcie. V 5 % prípadov sa vyskytuje tvorba kontúry pomocou externého 

programu a v ďalších 5 % je CNC program vytváraný pomocou digitálnej 

kontúry. 
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Obr. 22 Graf četnosti výskytu jednotlivých spôsobov tvorby CNC programu 
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5.5.2 Časová náročnosť spôsobov tvorby CNC programu 
Ďalší graf zobrazuje potrebu času (v minútach) na jednotlivé spôsoby 

tvorby CNC programu. V grafe je uvedený príklad časovej náročnosti pre 

tvorbu CNC programu pre časť turbínovej skrine, konkrétne CNC program pre 

kamene pre nosiče. Jednotlivé časy predstavujú relatívny časový odhad 

odborného pracovníka pre daný úkon (pre daný CNC program).  
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Obr. 23 Časová náročnosť jednotlivých spôsobov tvorby CNC programu 

 

1. Ručné zadávanie kontúry 
V prípade ručného zadávania kontúry je pre CNC programátora tento 

spôsob tvorby CNC programu najviac časovo náročný. Časová náročnosť je 

spôsobená tým, že CNC programátor si musí nanovo prekresliť danú 

súčiastku (tvar, kontúru). Často je nutné i skontrolovať a prepočítať jednotlivé 

hodnoty rozmerov z dôvodu nepresného kótovania konštruktéra, prípadne 
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z dôvodu rôznych, nejednotných spôsobov zaokrúhľovania číselných hodnôt 

na výkresoch každého z konštruktérov. 

 

2. Digitálna kontúra 
Ďalším možným spôsobom tvorby CNC programu je pomocou digitálnej 

kontúry. Tvorba CNC programu pomocou digitálnej kontúry predstavuje 

dynamickú metódu tvorby programu. Tento spôsob tvorby CNC programu je 

možný v tom prípade, keď má programátor k dispozícií digitálnu kontúru 

obrobku. Programátor získa digitálnu kontúru: 

- z natívneho formátu konštrukčného výkresu (.dwg), 

- z 3D modelu obrobku editovateľného formátu (.prt, .iges). 

Získanú kontúru obrobku z .dwg výkresu alebo z 3D modelu CNC 

programátor následne upraví podľa potrieb, aby bola daná kontúra bola 

použiteľná pre aplikáciu potrebnej technológie obrábania. Toto sa momentálne 

uskutočňuje iba v 5 % všetkých prípadov tvorby CNC programu. 

 

3. Tvorba kontúry pomocou externého programu 
Najrýchlejším spôsobom tvorby CNC programu je podľa grafu tvorba 

kontúry pomocou externého programu. Tento spôsob je najmenej časovo 

náročný iba za predpokladu splnených nasledujúcich podmienok. Programátor 

má už dopredu pripravené (napríklad z predchádzajúcich riešených zákaziek) 

súbory v externom programe (konkrétne tabuľkové súbory v programe Excel). 

Jedná sa o vytvorený podporný program a zároveň však musí byť 

i parametricky spracovaný výkres. Tento spôsob je z pohľadu času síce 

najrýchlejším riešením, ale nie z obecného hľadiska. Obecne a dlhodobo 

efektívnym nie je tento spôsob najvýhodnejší, pretože je viazaný pre jeden typ 

CNC programu s konkrétnymi číselnými hodnotami a jeho použitie je vhodné 

iba v jednotlivých konkrétnych prípadoch. Nejedná sa teda o dynamickú 

metódu tvorby CNC programu. 
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6  NÁVRH RIEŠENÍ 

Na základe uvedenej analýzy problému a preskúmania súčasnej situácie 

na oddeleniach Konštrukcie a Technológie sú navrhované riešenia: 

- na skladbu konštrukčných podkladov, 

- na zefektívnenie súčasného procesu tvorby CNC programov. 

 

6.1 Navrhované opatrenia na skladbu konštrukčných 
podkladov 

Navrhovanými riešeniami sú v tomto prípade: 

1. Poskytnutie natívneho formátu 3D modelu turbínovej skrine CNC 
programátorovi 

Tu je nevyhnutný jednotný spôsob spracovania 3D modelu turbínovej 

skrine. Pre zefektívnenie práce CNC programátora je nutné určiť a zaviesť do 

procesu modelovania 3D modelov jednotné štandardy a jednotné spôsoby 

modelovania. To znamená, že podľa týchto štandardov budú konštruktéri 

vytvárať 3D modely turbínovej skrine. Jedná sa v prvom rade o určenie 

a zjednotenie spôsobov vytvárania otvorov, dier, závitov, apod. v CAD 

systéme. 

Pri nejednotnom spôsobe modelovania 3D modelu a jeho jednotlivých 

častí, CAM systém používaný CNC programátorom nedokáže rozoznať, že sa 

jedná napríklad o rovnaký typ dier, a pri zadávaní programu rozdelí tieto diery 

do viacerých skupín i keď sa jedná o totožné diery, ktoré je možno opracovať 

rovnakým spôsobom. Tým sa v CNC programe vytvárajú zbytočne viaceré 

cykly pre ich obrobenie a zbytočne sa predlžuje čas pri procese výroby. 

Jednotným spôsobom tvorby dier CAM systém rozpozná a zaradí totožné 

diery do jednej skupiny. 

Vďaka natívnemu formátu 3D modelu turbínovej skrine CNC programátor 

dokáže z modelu pre potreby daného CNC programu vybrať správne kontúry 

bez toho, aby si daný model, prípadne kontúru potrebnej časti modelu, musel 
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nanovo prekresľovať a modelovať. Tým sa znižuje nutný čas potrebný na 

tvorbu CNC programov a redukuje sa možnosť vzniku ľudskej chyby. 

 

2. Poskytnutie konštrukčných výkresov turbínovej skrine CNC 
programátorovi v editovateľnom formáte 

Pri tvorbe konštrukčných výkresov a následného zdieľania 

editovateľného formátu je taktiež dôležitý a z pohľadu následného efektívneho 

využitia pre proces CNC programovania nevyhnutný jednotný spôsob procesu 

tvorby výkresov. To znamená, pre využitie konštrukčných výkresov v procese 

tvorby CNC programov je nutný jednotný spôsob kótovania a zaokrúhľovania 

rozmerov obrobku. 

 

Pre efektívne využitie navrhovaných riešení je nutné, aby mal CNC 

programátor konštrukčný výkres alebo model obrobku ešte pre začatím 

programovania, čiže dané natívne formáty (výkres: .dwg, model: .prt, .iges) 

musia byť súčasťou dodávaných konštrukčných podkladov, prípadne musí byť 

umožnený prístup k aktuálnym a korektným natívnym formátom súborov. 

 

6.2 Navrhované opatrenia a nové spôsoby tvorby CNC 
programov 

Z dôvodu nutnosti zvýšenia programovateľnosti strojov ťažkého 

obrábania, požadovaného vnesenia dynamiky do obrábacieho procesu a na 

základe požiadaviek dielny sú navrhované i zmeny a opatrenia na jednotlivé 

CNC programy. Tieto opatrenia sa priamo dotýkajú pracovníkov Technológie, 

predovšetkým CNC programátorov. Sú to opatrenia na zautomatizovanie 

tvorby niektorých CNC programov jednotlivých častí turbínovej skrine, ktoré sú 

často používané a opakujúce sa. V týchto prípadoch je v porovnaní 

s parametrickým programom, ktorý bol doteraz využívaný, výhodnejšie 

zautomatizovanie daného CNC programu. Tento CNC program bude 

„napevno“ naprogramovaný. Operátor bude môcť korigovať len rezné 

podmienky a vykonávať korekciu nástrojov. 
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Navrhované riešenia na zautomatizovanie vybraných CNC programov 

turbínovej skrine: 

1. Zautomatizovanie tvorby programu pre frézovanie kameňov v deliacej 
rovine. 

Doteraz sa pre frézovanie kameňov v deliacej rovine používal výhradne 

parametrický program na dielni.  

2. Zautomatizovanie tvorby programov pre frézovanie vedenia pre 
nosiče. 

3. Zautomatizovanie tvorby programu pre zvarové plochy 
V prvej fáze bude vytvorený parametrický program, po jeho odladení 

budú vytvorené CNC programy „napevno“ naprogramované. 

4. Prepracovanie postprocesorov 
Ďalší návrh sa týka používania postprocesorov v procese tvorby CNC 

programov. Zmeny sa dotýkajú prepracovania postprocesorov a zavedenia 

uhlových hláv do postprocesorov, čo momentálne už umožňuje CAM systém. 

Ďalej do postprocesorov zapracovať parametrické programy tak, aby boli po 

odladení „napevno“ naprogramované priamo z CAM systému. 

 

Pre využitie automatickej formy CNC programov je nutné a žiaduce 

zrevidovať stav všetkých potrebných a používaných nástrojov v TDM (Tool 

Database Management – riadenie nástrojovej databázy). 
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7  ZHODNOTENIE A ZÁVERY PRE SPOLOČNOSŤ SIT 

Spoločnosť Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno, je popredný 

svetový výrobca priemyselných parných turbín. Predstavuje veľký výrobný 

podnik, preto pre realizáciu navrhovaných riešení na skladbu konštrukčných 

podkladov, je nutné jednotlivé činnosti a procesy určiť a definovať pomocou 

interných podnikových smerníc, inštrukcií a štandardov. 

 

7.1 Určenie podnikových smerníc, inštrukcií a štandardov 

Na základe navrhovaných riešení na skladbu konštrukčných podkladov, 

zefektívnenie súčasného procesu tvorby CNC programov a nutnosti zvýšenia 

programovateľnosti CNC strojov, je žiaduce, aby vedenie spoločnosti SIT 

uskutočnilo nasledujúce opatrenia: 

- vypracovanie a implementovanie internej podnikovej smernice pre 

zdieľanie natívneho formátu 3D modelov medzi útvarom Konštrukcie 

a Technológie, 

- vypracovanie a implementovanie internej podnikovej smernice pre 

zdieľanie a ukladanie natívnej verzie konštrukčných výkresov 

v podnikovom systéme Teamcenter, 

- určenie a vytvorenie štandardov pre jednotný spôsob spracovania 3D 

modelu a pre jednotný spôsob procesu tvorby konštrukčných výkresov. 

 

7.1.1 Interná podniková smernica pre zdieľanie a poskytovanie 3D 

modelových dát 

Jedná sa o definovanie, vytvorenie a následné implementovanie 

vnútornej podnikovej smernice pre zdieľanie a poskytovanie 3D modelov 

editovateľného formátu (.prt, .iges) medzi útvarom Konštrukcie a Technológie. 

Pomocou smernice sa určí proces zdieľania a poskytovania všetkých 3D 

podkladov v riadenej podobe. 

Ako vhodné sa javí umiestnenie 3D modelov v podnikovom systéme 

Teamcenter. 
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7.1.2 Interná podniková smernica pre ukladanie natívneho formátu 

konštrukčných výkresov v podnikovom systéme Teamcenter 

Pre určenie spôsobu a ukladania požadovanej podoby konštrukčných 

výkresov natívneho formátu (.dwg) je potrebné vypracovanie 

a implementovanie vnútornej podnikovej smernice o spôsobe zdieľania 

a ukladania editovateľného formátu konštrukčných výkresov v podnikovom 

systéme Teamcenter. Týmto sa zaistí správnosť, jedinečnosť a aktuálnosť 

daného výkresu a CNC programátor môže takýto konštrukčný podklad 

efektívne využiť pri tvorbe CNC programu. 

 

7.1.3 Štandardy pre jednotný spôsob spracovania 3D modelu 

a štandardy pre jednotný spôsob procesu tvorby konštrukčných 

výkresov 

Pre efektívne využitie poskytnutých natívnych formátov jednotlivých 

modelov, alebo editovateľných konštrukčných výkresov je nutné určiť 

a vytvoriť štandardy pre jednotný spôsob spracovania 3D modelu a pre 

jednotný spôsob procesu tvorby konštrukčných výkresov. 

 

7.2 Plán realizácie navrhovaných riešení na zefektívnenie 
súčasného procesu tvorby CNC programov 

Vlastná realizácia navrhnutých možných zmien je uvedenie daných 

postupov a riešení do praxe. K riadeniu a koordinácií uvádzaných návrhov 

riešení pre zefektívnenie súčasného procesu tvorby CNC programov je 

predovšetkým nutné stanoviť časový horizont (stanoviť termíny), v ktorom 

budú navrhované zmeny dosiahnuté. Ďalej musia byť určení pracovníci, ktorí 

sú zodpovední za implementáciu daných zmien a postupov. Zároveň je 

nevyhnutné zaistiť, aby boli s týmito zmenami a novými postupmi oboznámení 

všetci zainteresovaní zamestnanci (technológovia, CNC programátori, 

pracovníci vo výrobe, obsluha CNC strojov a taktiež pracovníci kvality). Ďalej 

musí byť určená spätná väzba, čiže priebežná a následná kontrola 

dodržovania stanovených termínov. Je nutné určiť približný počet EFH 
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(efektívnych hodín), ktoré sú potrebné na prípravu a realizáciu jednotlivých 

návrhov riešení. 

V nasledujúcej súhrnnej tabuľke (Tab. 4) je stanovený termín ukončenia 

realizácie zmien, pracovník zodpovedný za realizáciu jednotlivých zmien 

(agent zmeny), dátum priebežnej kontroly a odhadovaný potrebný čas na 

danú úlohu v EFH. 

 
Tab.4 Časový harmonogram jednotlivých zmien 
 

 
Navrhovaná 

zmena  

 
Popis 
zmeny 

 
Agent 
zmeny

Potrebný 
čas  

[EFH] 

Dátum 
priebežnej 
kontroly 

 
Termín 

ukončenia 

Zautomatizovanie 

tvorby CNC 

programov pre 

obrábanie 

kameňov 

v deliacej rovine 

CNC 

program 

„napevno“ 

naprogramo-

vaný 

C
N

C
 program

átor 

 

 

25 

 

 

30.04.2010 

 

 

31.5.2010 

Zautomatizovanie 

tvorby CNC 

programov pre 

obrábanie vedenia 

pre nosiče 

CNC 

program 

„napevno“ 

naprogramo-

vaný 

C
N

C
 program

átor 

 

 

100 

31.5.2010 

Ďalšie 

priebežné 

kontroly 

vždy po 

mesiaci 

 

 

30.4.2011 

Zautomatizovanie 

tvorby CNC 

programov pre 

obrábanie 

zvarových plôch 

CNC 

program 

„napevno“ 

naprogramo-

vaný 

C
N

C
 program

átor 

 

 

130 

30.04.2010 

Ďalšie 

priebežné 

kontroly 

vždy po 

mesiaci 

 

 

30.4.2011 

 

Navrhované zmeny a časový plán zobrazený v Tab.4 predstavuje 

priebeh realizácie navrhovaných opatrení a nových spôsobov tvorby daných 

CNC programov pre turbínovú skriňu. 
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Pre podporu procesu CNC programovania je z dôvodu časovej 

vyťaženosti CNC programátorov spracovaný návrh na zriadenie pozície 

špecializovaného pracovníka pre podporu a vývoj CNC programovania. 

 

7.2.1 Zriadenie pozície špecializovaného pracovníka pre podporu a vývoj 

programovania 

Dôvod nutnosti zriadenia tejto pozície špecializovaného pracovníka pre 

podporu a vývoj CNC programovania vyplýva zo skutočnosti, že CNC 

programátor je pri využívaní pracovného času limitovaný objemom práce na 

tvorbe CNC programoch pre dielňu a následnú podporu práce pri riadení 

a obsluhe CNC strojov. Týmto organizačným opatrením sa vytvorí priestor 

a časové možnosti i pre  požadovanú úpravu programovacích prostriedkov, 

konkrétne pre úpravy a vytvorenie postprocesorov, využitie možností, ktoré 

ponúka CAM software. To znamená pripraviť v CAM softwari jednotlivé 

obrábacie stratégie a tie následne implementovať do procesu tvorby CNC 

programovania. 

Toto všetko je možné zaistiť pre možnosti, ktoré poskytnú 3D modelové 

dáta. 
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ZÁVER 

Na základe preskúmania súčasnej situácie na oddeleniach Konštrukcie 

a Technológie, analýzy problému pri spracovaní a následnom zdieľaní 

konštrukčnej dokumentácie a procesu tvorby CNC programov boli navrhnuté 

riešenia jednak na skladbu konštrukčných podkladov, taktiež i na 

zefektívnenie súčasného procesu tvorby CNC programov. 

Boli zistené a vyhodnotené tri možné spôsoby tvorby CNC programu 

z pohľadu percentuálneho výskytu a z pohľadu časovej náročnosti. V 5% 

prípadov sa vyskytovala tvorba kontúry obrobku pomocou externého 

programu, v 5% bol CNC program vytváraný pomocou digitálnej kontúry. 

V 90% všetkých prípadov sa vyskytovalo ručné zadávanie kontúry podľa 

papierového konštrukčného výkresu. Tento spôsob je však pre CNC 

programátora najviac časovo náročným a zároveň i najmenej efektívnym 

spôsobom tvorby CNC programu. Z tohto dôvodu boli navrhnuté opatrenia na 

skladbu konštrukčných podkladov, ktorými sú: 

- poskytnutie natívneho formátu 3D modelu turbínovej skrine CNC 

programátorovi, 

- poskytnutie konštrukčných výkresov turbínovej skrine CNC programátorovi 

v editovateľnom formáte. 

Pri oboch navrhovaných opatreniach je však nutné klásť dôraz na 

jednotný spôsob procesu modelovania a procesu tvorby konštrukčných 

výkresov. Z toho vyplýva nutnosť stanovenia a určenia štandardov. 

Opatrenia na zefektívnenie súčasného procesu tvorby CNC programov 

boli navrhnuté z dôvodu nutnosti zvýšenia programovateľnosti CNC strojov. 

Jedná sa o zautomatizovanie tvorby konkrétnych CNC programov, u ktorých je 

zautomatizovanie výhodnejšie oproti doteraz používanému parametrickému 

programu. Ďalší návrh sa týka používania postprocesorov v procese tvorby 

CNC programov. 
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Pre zdieľanie a poskytnutie konštrukčných podkladov natívneho formátu 

CNC programátorovi je nutné vypracovať interné podnikové smernice 

a stanoviť štandardy. Jednotlivými navrhovanými podnikovými smernicami, 

inštrukciami a štandardami sú: 

- interná podniková smernica pre zdieľanie a poskytovanie 3D modelových 

dát, 

- interná podniková smernica pre ukladanie natívneho formátu 

konštrukčných výkresov v podnikovom systéme Teamcenter, 

- štandardy pre jednotný spôsob spracovania 3D modelu a štandardy pre 

jednotný spôsob procesu tvorby konštrukčných výkresov. 

Navrhované vnútorné podnikové smernice, inštrukcie a štandardy musia 

byť začlenené do integrovaného systému riadenia spoločnosti IMS. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
 

 
Skratka/Symbol 

 
Jednotka 

 
Popis 

CAD  Computer Aided Design – počítačom 
podporovaný návrh súčiastky 

CAE  Computer Aided Engineering – počítačová 
podpora inžinierskych prác  

CAM  Computer Aided Manufacturing - počítačom 
podporovaná výroba 

CAPE  Concurrent Art to Product Environment – 
počítačová podpora výrobného inžinierstva 

CNC  Computer Numeric Control – počítačové 
číslicové riadenie 

DNC  (Direct / Distributed Numerical Control – 
priame / distribuované číslicové riadenie 

EFH [hod] Efektívna hodina 
EMS  Environmental Management System – 

Environmentálny management 
HSMS  Health Safety Management System – 

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

IMS  Integrated Management System - 
integrovaný systém riadenia spoločnosti 

IT  Information Technology – informačné 
technológie 

IP 
 

 Internet Protocol – internetový protokol 

ISMS  Information Security Management System – 
Management bezpečnosti informácií 

I&T plán  Inspection and Test Plan – Kontrola a plán 
skúšok 

NC 
 

 Numerical Control – číslicovo riadený 

SAP  Systems Applications and Products in Data 
Processing - Systémy aplikácií a produktov 
v oblasti spracovania dát 

SIT  Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o. 
STEP  Standard for the Exchange of Product model 

data – štandard pre výmenu výrobných 
modelových dát 

TDM  Tool Database Management – riadenie / 
správa nástrojovej databázy 

QMS  Quality Management System – 
Management kvality 
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