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Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH

2004-2005
VáÏení ãtenáﬁi,
v tomto informaãním zpravodaji Vás jako obvykle upozorníme na nejv˘znamnûj‰í novinky v námi dodávan˘ch aplikacích z oblasti CAx/PLM.
Rádi bychom také zdÛraznili nutnost stálého
hledání zpÛsobÛ, jak zv˘‰it efektivitu pouÏívaného vybavení. Pﬁíklady úspû‰né optimalizace vyuÏití moÏností systému Unigraphics by i pro Va‰i
firmu mohly b˘t zku‰enosti z Barum Continental
a Sklostroje Turnov. Obû spoleãnosti patﬁí ke
svûtové ‰piãce v oblasti svého pÛsobení a jejich
postﬁehy najdete v samostatn˘ch ãláncích tohoto zpravodaje.
V‰ichni, kdo se pohybují v této velmi zajímavé,
dynamické, ale konkurenãnû neúprosné oblasti, jednoznaãnû pociÈují, Ïe poﬁídit si i ten nejlep‰í software nestaãí. Dnes jiÏ není tﬁeba zdÛrazÀovat, Ïe software je pouze nutnou podmínkou nastartování procesu CAx/PLM, ale Ïe úspûch se dostavuje jen pokud víme
jak software pouÏít a pokud máme
kvalifikované, skuteãnû dobﬁe vy‰kolené odborníky. Dodavatel ﬁe‰ení je tím, kdo musí vûdût, jak
software správnû pouÏít a tuto
znalost zahrnout do navrhovaného
ﬁe‰ení.
Pro konkrétní aplikace mnohdy jiÏ
nestaãí jen základní verze systému, ale pro dosaÏení maximální
produktivity je nutné systém vybavit aplikaãními nadstavbami. Tento
trend dnes jednoznaãnû nab˘vá na
dÛleÏitosti vzhledem k neustálému tlaku na
udrÏení si konkurenceschopnosti.
Na‰e spoleãnost AXIOM TECH má dnes jiÏ více
neÏ desetileté zku‰enosti z nejrÛznûj‰ích oblastí aplikací CAx/PLM. Díky moÏnosti vidût
a ﬁe‰it nejrozmanitûj‰í poÏadavky jsme neustále obohacováni o nové zku‰enosti, které jsou
pﬁekvapivû inspirující i v úplnû odli‰n˘ch úlohách. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe umíme pomoci nov˘m uÏivatelÛm systém efektivnû nasadit. U jiÏ
zabûhnut˘ch uÏivatelÛ se ukazuje jako velmi pﬁínosné absolvovat vÏdy po nûjakém ãase tzv. audit efektivity. Na základû spoleãné anal˘zy pak
ãasto zpracováváme doplÀující aplikace, které
mohou zv˘‰it produktivitu práce v ﬁádu desítek procent.
Máme pﬁirozen˘ zájem, aby námi dodávané a spravované aplikace byly v co nejlep‰í
kondici a pﬁiná‰ely
Vám, na‰im partnerÛm, nejen radost
z práce, ale i zaslouÏen˘ ekonomick˘ profit.
Pﬁeji Vám mnoho úspûchÛ pﬁi Va‰í nároãné práci a tû‰ím se na v˘mûnu zku‰eností a pﬁípadnou náv‰tûvu u Vás.
Milan TÛma, obchodní ﬁeditel

Barum Continental
Nasazení CAx systému
UNIGRAPHICS pﬁi v˘robû
forem na pneumatiky
Na zku‰enosti s nasazením systému
Unigraphics ve v˘robû forem na pneumatiky
jsme se zeptali ﬁeditele divize VFB koncernu
Continental, pana Ladislava Zemka.
Pane ﬁediteli, Va‰e divize koncernu Continental je dlouholet˘m uÏivatelem Unigraphics.
Jak˘m zpÛsobem probûhl proces nasazení CAD/CAM technologie u vás?
Víte, v˘roba forem na pneumatiky je pomûrnû specifická problematika s komplikovanou
technologií, a to vysok˘mi poÏadavky na pﬁesnost a hlavnû poÏadavky na cenu a rychlost
dodání. V na‰í divizi musíme vyrobit roãnû 380 kusÛ prvoforem a 900 kusÛ opakovan˘ch
forem. Pouze nasazení CAD/CAM systému nám pﬁi specifické v˘robû a vysok˘ch poÏadavcích na produktivitu nestaãí. My jsme jiÏ mûli urãité zku‰enosti a pﬁedstavy o práci ze systému Euclid. Pﬁi v˘bûru
Unigraphics jsme samozﬁejmû vycházeli ze skuteãnosti, Ïe
systém je pouÏíván celosvûtovû v koncernu Continental, ale
hlavnû jsme poﬁízení podmínili dodáním kompletního ﬁe‰ení
pro podporu modelování dezénÛ a také v˘roby forem na pûtios˘ch frézkách.
AXIOM TECH jako dodavatel nemûl v prvních fázích úplnû
jasnou pﬁedstavu o nároãnosti poÏadavkÛ. Ale podaﬁilo se
jim s pomocí zku‰eností na‰ich NC programátorÛ zvládnout
zprogramování základních nadstaveb pro modelování a NC
obrábûní dobﬁe.
O co konkrétnû ‰lo?
Dezény pneumatik jsou navrhovány komplikovan˘m systémem, základem jsou 2D data.
Z nich je potﬁeba odvodit 3D model vãetnû nestandardního smr‰tûní, které vychází z technologie. Pak následuje fáze pûtiosého NC programování, které musí respektovat nároky
na vyuÏití stroje, moÏnosti nástrojÛ a pﬁesnost. Frézují se i dráÏky 1 mm ‰iroké a hluboké aÏ 5 mm. V˘vojáﬁi z firmy AXIOM TECH zvolili pﬁi zpracování na‰í problematiky strategii „wizard“. Funkce naprogramovaného nástroje lze kombinovat s bûÏn˘mi funkcemi
Unigraphics. Máme jak jistotu vysoké produktivity u standardních tvarÛ, tak zvládnutí nestandardních prvkÛ pneumatik. Na‰i pracovníci tak pracují v systému nad Unigraphics
v kombinaci s bûÏn˘mi funkcemi.
pokračování na str. 2

Sklostroj Turnov CZ
CAD – jenom investice nestaãí
Hlavním zaﬁízením ve v˘robním programu spoleãnosti Sklostroj Turnov CZ je skláﬁsk˘ tvarovací
stroj. Konstrukce stroje je tvoﬁena ﬁadou modulÛ sestávajících se z jednotliv˘ch mechanismÛ
a komponent. K tomu pﬁistupuje nepﬁeberné mnoÏství typÛ a provedení volitelného pﬁíslu‰enství
– v˘sledn˘ celek ãítá nûkolik tisíc komponent. KaÏd˘ expedovan˘ stroj je vlastnû unikátní, vyrábûn˘ pﬁesnû dle specifikace zákazníka.
Urãitû jste uÏ sly‰eli o poãítaãové podpoﬁe pﬁípravy v˘roby a znáte zkratky jako jsou CAD,
CAM, CAE nebo novûj‰í PLM. V˘hody a pﬁínosy
nasazení jsou prezentovány jejich dodavateli,
v odborném tisku, v ﬁadû studií. V tomto ãlánku
vám pﬁedstavíme podnik, kde poznali, Ïe nezáleÏí pouze na tom jaké programové vybavení nasadíte, ale také jak jej nasadíte, a také Ïe
úvodní investice do prostﬁedkÛ musí b˘t pod-

poﬁena i po organizaãní a systémové stránce.
Tím podnikem je velmi úspû‰n˘ exportér, dodavatel strojních zaﬁízení, linek i cel˘ch v˘robních
závodÛ na v˘robu obalového skla – Sklostroj
Turnov CZ, s.r.o.

TûÏké zaãátky
O tom, Ïe bude perspektivní a efektivní vybavit
konstruktéry v˘konn˘m 3D CAD/CAM systépokračování na str. 7
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Co nás ãeká v UG NX3 a jak se vlastnû jmenuje Unigraphics?
NeÏ Vás seznámím s chystan˘mi novinkami, které by mûla obsahovat nová verze UG: NX3, tak
musím nejprve objasnit jak je to vlastnû nyní
s pojmenováním Unigraphicsu. Díky slouãení UG
se systémem I-Deas do‰lo i ke zmûnû názvu, takÏe Unigraphics jiÏ neexistuje pod tímto názvem,
ale oficiální název produktu je NX. Verze NX3 je
první verze, kde jiÏ do‰lo k definitivnímu splynutí
obou systémÛ. Úãelem tohoto ãlánku není podrobné seznámení s novou verzí NX3, ale spí‰e
náznak funkcí, které mne zaujaly a urãitû zproduktivní práci s UG, resp. s NX.
První v˘razná zmûna je v plotrování. Tato funkce
je komplexnû zmûnûná tak, Ïe jiÏ není omezení
pouze na HPGL a postscriptové tiskárny, ale lze
vyuÏívat v‰echny Windows zaﬁízení. Kromû detailních moÏností definic tlou‰tûk a barev, lze vytvoﬁit náhled na plotrované v˘kresy, seskládat v˘kresy rÛzn˘ch formátÛ na papír atd.
Také definice defaultních nastavení je nyní ﬁe‰ena na pﬁehledném nastavování s menu, nahrazující dosavadní definice pomoci ug_metric.def. Pro
uÏivatele je tak mnohem snaÏ‰í customizace programu.
V modelingu lze povaÏovat za v˘znamnou zmûnu
tvorbu asociativních kﬁivek a bodÛ. Díky této
funkci lze velmi rychle vytvoﬁit asociativní kﬁivku
(úseãku, oblouk, spline...) obecnû v prostoru,
aniÏ by bylo nutné pouÏívat skicáﬁ. To vede ke zv˘‰ení moÏností modifikace modelu.
V‰emi modelovacími funkcemi se prolíná nová
vlastnost NX, která se naz˘vá Knowledge for designers, coÏ je nenápadn˘, ale velmi uÏiteãn˘ nástroj, kter˘ se aktivuje vÏdy pﬁi zadávání para-

metrÛ. To nám umoÏní pﬁímo v rozpracované
funkci definovat parametr (napﬁ. v˘‰ku extrudovaného tûlesa nebo prÛmûr díry ãi rádius zaoblení) buì jako asociativní v˘sledek mûﬁení, pﬁípadnû svázání parametrÛ nebo dal‰í vazby
s existující geometrií. (Viz. obr. 1 a 2)
1

2

Je‰tû bych zmínil roz‰íﬁení funkce Blend (zaoblení), kde je nyní moÏné definovat více radiusÛ najednou v jedné operaci (v jednom feature), coÏ
umoÏní jednak rychlej‰í definici, ale pﬁedev‰ím
snaÏ‰í editaci (Viz. obr. 3). Kromû dal‰ích roz‰íﬁení je moÏné napﬁ. definovat radius, kter˘ sko-

kovû konãí uprostﬁed hrany. Za zmínku taky stojí
tvorba 3D textu. Lze pouÏít v‰echny druhy windows fontÛ a dynamicky mûnit jejich velikost.
Vzniklé kﬁivky pak mÛÏete pouÏít pro vytvoﬁení objemov˘ch tûles.
Modul assembly je roz‰íﬁen o definování kinematick˘ch mechanismÛ – Assembly Motion (je souãásti licence na Assembly). Funkce Assembly
Cut umoÏÀuje provádût booleovské operace pﬁímo mezi tûlesy v jednotliv˘ch komponentech bez
nutnosti vytváﬁet wave linky.
Drafting má pﬁepracované vkládání pohledÛ
a tvorbu ﬁezÛ. Pﬁi vkladání pohledu mÛÏete pﬁímo
na 3D náhledu zvolit orientaci základního pohledu, odvozené pohledy se mohou zobrazovat ve
vystínovan˘ch náhledech a vkládají se intuitivnû.
Také pﬁi tvorbû ﬁezÛ se zobrazuje 3D náhled pro
snaÏ‰í definici. (Viz. obr. 4 a 5) .
NX3 samozﬁejmû obsahuje spoustu dal‰ích zlep-

4

3

5

‰ení, napﬁ. funkce Sheet metalu byla komplexnû
pﬁedûlána podle Solid Edge, kde je tento modul
‰piãkovû propracovan˘.
Na závûr bych chtûl je‰tû upozornit na inovovan˘
vzhled NX3, ikony se podﬁizují nov˘m (XP) trendÛm.
Petr MÀaãko

Barum Continental: Nasazení CAx systému UNIGRAPHICS pﬁi v˘robû forem na pneumatiky
dokončení ze str. 1

Jaké pﬁínosy mûlo nasazení Unigraphics
u vás?
DÛleÏit˘m pﬁínosem je zvládnutí dezénÛ, se
kter˘mi jsme mûli dﬁíve potíÏe. A dal‰ím pﬁínosem je v˘razné zv˘‰ení produktivity jak pﬁi
pﬁípravû modelÛ, tak také sníÏení ãasÛ na
strojích. Jde ﬁádovû o desítky procent v porovnání s pﬁedchozím 3D systémem. Na‰e divize si tak upevnila vedoucí svûtové postavení ve v˘robû forem.
Dal‰ím pﬁínosem je to, Ïe se nám podaﬁilo
prosadit na‰i filozofii tvorby dezénÛ celosvûtovû v koncernu Continental. Nebyla to jednoduchá cesta, pﬁesvûdãit americké a nûmecké experty o kvalitû pouÏívaného ﬁe‰ení.
V˘sledkem je, mimo jiné, i vysoká prestiÏ na‰ich pracovníkÛ u jejich zahraniãních kolegÛ
ve v˘voji a konstrukci Continental a jejich akceptace do v˘vojov˘ch t˘mÛ spoleãnû s kolegy z „Axiomu“.
AXIOM TECH se tímto stal souãástí v˘vojové
základny Continental v oblasti programového
vybavení pro oblast CAD/CAM/CAE. ¤e‰ení,
jehoÏ poãátek byl ve VFB se stalo základním
ﬁe‰ením v celém koncernu.
Je nasazení v oblasti modelování a obrábûní
koneãn˘m ﬁe‰ením u vás?
Rozhodnû ne. Ve v˘robû je ﬁada dal‰ích procesÛ od mûﬁení pﬁes optimalizaci tvaru, vy-

hodnocení mûﬁení, generování konstrukãní
dokumentace aÏ po dal‰í obrábûní. Nechali
jsme si zpracovat firmou AXIOM TECH audit
toku informací a návrh moÏností jejich vyuÏití.
Máme vizi propojit tyto procesy na základû
existence poãítaãového 3D modelu jako
unikátního a kompletního zdroje informací pomocí sady nástrojÛ, které budou uvedené ãin-

nosti podporovat v rÛzn˘ch oddûleních VFB.
Násobná vyuÏitelnost dat sniÏuje náklady na
jejich poﬁízení, sniÏuje moÏnost chyby a v˘raznû zvy‰uje produktivitu.
Ladislav Zemko, ﬁeditel divize v˘roby forem
koncernu Continental. V roce 2003 mu bylo
udûleno pﬁedsedou vlády âR ocenûní
„ManaÏer roku 2003“.
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Je o rok více a o dvû verze Solid Edge více
- Solid Edge V16
V posledním vydání zpravodaje jsem pﬁedstavoval novinky v Solid Edge V14. Dnes Vám mohu
pﬁedstavit verzi novou. Dne 18. 8. 2004 bylo
ohlá‰eno ukonãení v˘voje Solid Edge V16, proto je vhodné Vám ﬁíci co nového tato verze pﬁiná‰í.
1

Hlavním mottem této verze je dÛsledná podpora návrhu od konceptu k detailní konstrukci.
Základem k nové generaci koncepãního návrhu
jsou virtuální komponenty (obr. 1). S jejich pomocí si uÏivatel jednodu‰e vytvoﬁí strukturu
vznikající sestavy a pomocí funkce „Publikovat“
nechá automaticky vytvoﬁit odpovídající soubory
na disk. Novû byla zakomponována podpora
hladin ve v‰ech 3D prostﬁedích, takÏe uÏivatel
mÛÏe daleko snadnûji ﬁídit zobrazení ãástí skic
návrhu a modelÛ. Pro podporu komfortnûj‰í
práce pﬁi vytváﬁení skic konceptÛ ve 3D prostﬁedích je nyní dostupná kompletní sada pﬁíkazÛ, na které jsou uÏivatelé zvyklí ze 2D prostﬁedí. Z novinek mÛÏeme jmenovat tﬁeba projekãní
ãáry nebo v˘bûr pomocí mnohoúhelníku.
V patnácté verzi Solid Edge poprvé umoÏnil nastavení podsestavy na základû vazeb zadan˘ch
v nadﬁazené sestavû. V16 roz‰iﬁuje tuto funkãnost i na modely. Jako pﬁíklad mohou slouÏit
pruÏiny (obr. 2). UÏivatel do sestavy vloÏí nûko-

si zvolí, které komponenty budou právû pouÏity,
tzn. Ïe konstruktér vytvoﬁí variantní podsestavu
„on-line“ pﬁi jejím vkládání.
V prostﬁedí sestav jsou kromû pﬁíkazÛ ·roubové spojení novû zakomponovány také nástroje
pro modelování pﬁíhradov˘ch konstrukcí (viz
obr. 3). V˘hodou je moÏnost zvolit si v jaké poloze má b˘t umístûn prÛﬁez a v˘bûr profilu pﬁímo z databáze materiálÛ nebo ze seznamu uÏivatelem definovan˘ch profilÛ. Modul XpresRoute pro tvorbu oh˘ban˘ch trubek byl roz‰íﬁen
o funkce pro automatické skládání potrubí obsahující fitinky (obr. 4).
Pﬁi práci na modelu pﬁibyla ve stromu prvkÛ
funkce pro zobrazení ﬁídících a ﬁízen˘ch konstrukãních prvkÛ pro vybran˘ konstrukãní prvek.
V prostﬁedí pro konstrukci plechov˘ch dílÛ pﬁibyla funkce pro vytvoﬁení nastﬁiÏení v rozích tenkostûnného tûlesa a pro pﬁevedení tenkostûnného modelu na plechov˘ díl. Solid Edge V16
pﬁiná‰í kromû jiÏ znamého renderu nov˘ pﬁídav-

4

n˘ modul pro lep‰í a rychlej‰í tvorbu vizualizací
Visual Studio+, obsahující stovky pﬁedefinovan˘ch materiálÛ, desítky nov˘ch stylÛ prostﬁedí,
nové typy svûtel a dal‰í moÏnosti pro fotorealistické ztvárnûní modelÛ (obr. 5).
Paleta datov˘ch formátÛ, které je moÏno do
Solid Edge naãítat pﬁímo, byla roz‰íﬁena
o AutoCAD 2004 a Pro/E Wildfire. Pro snadnûj‰í pﬁechod uÏivatelÛ ze systému Autodesk
Mechanical Desktop je dostupn˘ prÛvodce pro
hromadn˘ import 2D i 3D dat.

2

lik instancí jedné pruÏiny, které se vÏdy pﬁizpÛsobí podle vazeb, kter˘mi jsou ﬁízeny. Datovû
jsou ov‰em v‰echny instance spojeny s jedním
modelem. Dále je vylep‰ena práce pro tvorbu
variantních sestav, kdy si jiÏ uÏivatel nemusí
správnou variantu vytvoﬁit pﬁedem, pﬁed vloÏením variantní sestavy do nadﬁazené sestavy ale
staãí, kdyÏ nadefinuje, které komponenty se
mohou variantními stát. Pak v nadﬁazené sestavû v okamÏiku potﬁeby variantní podsestavy

Na‰e nové sídlo se nachází od pÛvodní adresy
snad jen 500 m, pﬁesto je nové prostﬁedí v mnohem klidnûj‰í ãásti mûsta. Nové prostory lépe
odpovídají zamûﬁení a potﬁebám firmy, nabízejí
komfortnûj‰í podmínky i pro ‰kolení a konzultace na‰ich uÏivatelÛ. K dispozici je velké vlastní
parkovi‰tû.
•••
Jsme rádi, Ïe ﬁady uÏivatelÛ systémÛ NX Unigraphics a Solid Edge roz‰íﬁily mimo jiné spoleãnosti jako Brnoform, s.r.o., DT Bautrade s.r.o.
Nov˘ Jiãín, EUROFORM a.s. KromûﬁíÏ, GOTTSCHOL ALCUILUX CZ, spol. s r.o. Hulín, Interier
¤íãany a.s., MEZSERVIS, s.r.o. Vsetín, PNEUFORM Hulín, a.s., Slévárny Tﬁinec, a.s. a Swoboda - Stamping, s.r.o. Jihlava.
•••

5

O dal‰ích novinkách Solid Edge V16 se mÛÏete
doãíst na webov˘ch stránkách
www.solid-edge.cz, www.solidedge.com.
3

AXIOM TECH s.r.o.
je dlouhodobû nejv˘znamnûj‰ím a nejvût‰ím partnerem
UGS PLM Solutions
ve stﬁední Evropû.
Za rok 2003 byl vyhlá‰en jako partner s nejvy‰‰ím obratem v oblasti Solid Edge v âR.
•••
V prÛbûhu ãervence 2004 se na‰e zlínská kanceláﬁ pﬁestûhovala do nov˘ch prostor na adresu
Kamenná 2525.

Václav Blahník

Po nûkolika letech úspû‰ného provozu dostane
internetov˘ systém uÏivatelské podpory Helpdesk www.axiomtech.cz/helpdesk novou tváﬁ.
Nebude se jednat jen o grafická vylep‰ení,
n˘brÏ v souladu s námûty a pﬁipomínkami uÏivatelÛ bude funkãnost doplnûna o webové diskuzní fórum, jehoÏ cílem je zv˘‰it pruÏnost komunikace v rámci Helpdesku a zpﬁístupnit dotazy k jednotliv˘m problémÛm ‰irokému okruhu
zájemcÛ. Otevírá se tak prostor pro intenzivní
v˘mûnu zku‰eností z praxe pﬁímo mezi uÏivateli. ZároveÀ budou diskuzní prostor monitorovat
na‰i konzultanti, kteﬁí jsou pﬁipraveni zodpovídat Va‰e odborné dotazy.
Doufáme, Ïe toto fórum bude pﬁínosem k lep‰í
v˘mûnû poznatkÛ a nov˘ch informací.

AX1 12.9.2004 17:35 Stránka 4

4

CAx/PLM technologie

Práce s Unigraphicsov˘mi soubory v Solid Edge
Solid Edge dovoluje pracovat se soubory vytvoﬁen˘mi v Unigraphics a naopak Unigraphics se
soubory Solid Edge. Pﬁed otevﬁením je v‰ak tﬁeba znát co soubor obsahuje, napﬁ. zda je to díl
nebo sestava, neboÈ se otvírají rÛzn˘m zpÛsobem. Je také tﬁeba vûdût, co se souborem potom budeme dûlat. Pokud chceme vytvoﬁit parametrick˘ model, pouÏijeme volbu Feature Recognizer pro rozpoznání prvkÛ v Unigraphicsovém
souboru. Pokud chceme vytvoﬁit model asociativní na Unigraphicsu, pouÏijeme pﬁíkaz Insert
Part Copy pro vloÏení asociativní kopie Unigraphicsového souboru. Pokud model nemá speciální urãení, mÛÏeme pouÏít pﬁíkaz Open pro vytvoﬁení neasociativního tûlesa.
Typy dat, které mÛÏe Solid Edge z Unigraphicsu ãíst:
• Solid body
• Sheet body
• Struktura sestavy vãetnû názvÛ dílÛ a v˘skytÛ
a jejich barvy.
Typy dat, které mÛÏe Unigraphics z Solid Edge
ãíst:
• Unigraphics mÛÏe ãíst Solid Edge modely dílÛ
a sestavy.
Otevﬁení Unigraphicsového sestavy v Solid
Edge:
Unigraphicsové soubory sestavy a dílu mají stejnou koncovku (.PRT). Proto musíte b˘t opatrní
pﬁi otevírání Unigraphicsov˘ch souborÛ v Solid
Edge. Následující kroky jsou nepatrnû odli‰né
v závislosti na typu otvíraného souboru.

vého souboru obsahujícího více tûles, objemová
tûlesa jsou zkopírována do Solid Edgeového
souboru a pﬁidána jako základní prvky - tûlesa.
Otevﬁení Solid Edgeov˘ch modelov˘ch souborÛ
v Unigraphicsu:
• V Unigraphicsu se jednodu‰e zvolí pﬁíkaz pro
otevﬁení souboru.
Stejnû jako v Solid Edge se mÛÏete rozhodnout,
zda Solid Edgeov˘ soubor bude v Unigraphicsu
otevﬁen asociativnû nebo neasociativnû.

Dvû metody pro otevﬁení souboru s Unigraphicsov˘m dílem v Solid Edge:
• Neasociativní import Parasolidov˘ch dat pﬁímo do Solid Edge.
• PouÏití asociativního embeddingu pro vytvoﬁení linku mezi Unigraphicsov˘m souborem
a Solid Edgeov˘m modelem.
Otevﬁení souborÛ obsahující Multi-Bodies (více
tûles):
Solid Edge dovoluje otevﬁít Unigraphicsové soubory, které obsahují více objemov˘ch tûles. Pro
tyto soubory mÛÏete pouÏít oba templaty, jak
pro sestavu, tak pro díl. Pokud pouÏijete template pro Solid Edgeovou sestavu pro otevﬁení
Unigraphicsového souboru obsahujícího více objemov˘ch tûles, vytvoﬁí se jednotlivé komponenty pro kaÏdé tûleso. Pokud se pouÏije template
pro Solid Edgeov˘ díl pro otevﬁení Unigraphicso-

PouÏití korektních verzí Parasolid:
Solid Edge a Unigraphics sdílí pro komunikaci
vloÏené soubory Parasolid. To mÛÏe b˘t problém
pokud nebûÏí na stejné verzi Parasolidu.
Napﬁíklad: Pokud software bûÏí na star‰í verzi
Parasolidu, nemÛÏe ãíst soubor y vytvoﬁené
v softwaru bûÏícím na novûj‰í verzi Parasolidu.
Následuje specifikace verzí Parasolidu pro
v‰echny verze Solid Edge a Unigraphics.
Solid Edge verze / Parasolid verze
V6 / V10.0, V7 / V11.0 , V8 / V11.1
V9 / V12, V10 / V13, V11 / V13
V12 / V14, V14 / V14.1, V15 / V15
Unigraphics verze / Parasolid verze
V15 / V10.0, V16 / V11.0, V16.1 / V11.1
V17 / V12, V18 / V13, NX / V14,
NX2 / V15
Dal‰í podrobné informace s pﬁesn˘m postupem
najdete na HELPDESKu:
www.axiomtech.cz/helpdesk.

Novinky ve Vericut 5.4
Nová verze Vericutu sebou pﬁiná‰í ﬁadu nov˘ch funkcí a vylep‰ení funkcí
stávajících. Zde jsou nûkteré z nich:
Rychlej‰í a v˘konnûj‰í AUTO-DIFF
Vericut nabízí v nové verzi v˘konnûj‰í algoritmus porovnání nasimulovaného
obrobeného tvaru s kontrolním modelem. Nová funkce Compare By Region
umoÏÀuje analyzovat pouze urãitou oblast bez nutnosti provádût v˘poãet pro
celou souãást. Tím se dramaticky zvy‰uje rychlost anal˘zy, protoÏe software
nemusí propoãítávat oblasti, které NC
programátora v danou chvíli nezajímají.
Souãástí nové funkce je i volba Apply
Region Over Entire Stock. Pﬁi jejím zapnutí Vericut postupnû propoãítává ohraniãenou, uÏivatelem zadanou oblast (kvádr), kterou posouvá podél celé souãásti. Tento postup umoÏÀuje
provést anal˘zu celé souãásti s pﬁesností, která by standardním algoritmem nebyla z dÛvodu omezené operaãní pamûti moÏná.
Nová verze rovnûÏ umoÏÀuje provádût porovnání v zadaném regionu
s pﬁesností vy‰‰í neÏ je tolerance nastavená pro simulaci. V takovém pﬁípadû provede Vericut automaticky pﬁepoãet simulovaného tvaru v daném
regionu na pﬁesnost danou tolerancí AUTO-DIFF a poté provede porovnání.
Nové moÏnosti modulu Model Export
Model Export umoÏÀuje vytvoﬁit CAD model z NC dat. Takov˘ model obsahuje v‰echny obrobené tvary jako otvory, zaoblení, tvarové kapsy, stûny.

Ve verzi 5.4 Vericut pouÏívá novou metodu exportu, která vytvoﬁí kompaktní objemov˘ model tak, Ïe malé plo‰ky odpovídající jednotliv˘m NC
ﬁádkÛm nahradí jednou vût‰í plochou. Tato nová metoda v˘raznû zvy‰uje
pﬁesnost a dal‰í pouÏitelnost takto vytvoﬁeného CAD modelu.
Optimalizace pro materiály s vysokou tvrdostí
Vericut 5.4 nabízí nové optimalizaãní strategie vytvoﬁené speciálnû pro tvrdé materiály.
Adjust Feed Rate for Non-Climb detekuje, Ïe nástroj
obrábí nesouslednû a automaticky pﬁizpÛsobí rychlost posuvu.
Adjust Feed Rate for Thin Radial Width upraví rychlost posuvu v pﬁípadû,
Ïe nástroj obrábí s velmi úzkou nebo nepodporovanou ‰íﬁkou ﬁezu.
Adjust Feed Rate for Side-loaded Cut detekuje situace, pﬁi kter˘ch by nástroj mohl b˘t pﬁíli‰ odtlaãován do strany. Toto nastavení automaticky
upraví hodnotu posuvu tak, aby se vliv odtlaãování sníÏil.
Grafické zobrazení okamÏit˘ch ﬁezn˘ch podmínek
Nová verze nabízí nové grafické zobrazení ﬁezn˘ch podmínek. Pomocí menu
lze nakonfigurovat skladbu veliãin
v grafu a ty pak barevnû zobrazovat
v závislosti na ãase. Je moÏné zobrazovat tyto hodnoty: posuv za minutu,
posuv za otáãku, obvodovou rychlost,
otáãky, odebíran˘ objem, tlou‰Èku tﬁísky, hloubku ﬁezu a ‰íﬁku ﬁezu a to jak
neoptimalizované, tak i optimalizované hodnoty. To umoÏÀuje je‰tû pﬁesnûj‰í a snadnûj‰í doladûní optimalizaãních podmínek.
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Prezentace modulÛ
programu Cadmould
Program Cadmould je nástrojem pro v˘poãetní
simulaci vstﬁikování plastov˘ch dílcÛ. Je urãen
pﬁedev‰ím do konstrukcí a nástrojáren, které
se zab˘vají v˘robou forem pro lisování plastÛ.
Základním modulem je Cadmould Rapid, kter˘
provádí v˘poãet prÛbûhu plnûní s rozloÏením
aktuálního tlakového a teplotního pole v taveninû. Po provedení v˘poãtu jsou k dispozici v˘sledková kritéria, která popisují smyková napûtí, studené spoje, místa uzavﬁení vzduchu
a celkovou kvalitu dílce. DoplÀkov˘mi v˘sledky
jsou pﬁídrÏná síla a parametry stroje.

Dal‰ím modulem je Cadmould Fill, kter˘ najde
uplatnûní jak u konstruktérÛ a v˘robcÛ forem,
tak u technologÛ pﬁímo pﬁi v˘robû. Oproti v˘‰e
zmiÀovanému modulu umoÏÀuje navíc anal˘zu
vícenásobn˘ch forem a pﬁesnûj‰í popis pÛsobení dotlakov˘ch sil.
Pro zji‰tûní prÛbûhu smr‰tûní a deformací se
pouÏívá dal‰í nadstavbov˘ modul, a to Cadmould Warp. Tento modul provádí v˘poãet zpracovatelského smr‰tûní a deformace plastového dílce vychladlého aÏ na teplotu okolního
prostﬁedí. Pro tento v˘poãet pouÏívá data pﬁevzatá ze simulace dotlakové fáze (tlakové prÛbûhy) a orientace vláken. Zajímav˘m doplÀkem
je moÏnost mûﬁení velikosti plastového dílce,
coÏ umoÏÀuje porovnat konstrukci s v˘robou.
Pﬁi produkci plastov˘ch dílcÛ je obvykle souãástí formy i chladící soustava, která má za
úkol ochlazovat ãi temperovat formu. Anal˘zu
chladící soustavy provádí modul Cadmould
Cool. V˘sledkem je rozloÏení teplotního pole
na povrchu tvarov˘ch dutin pro plnící a chladící fázi vstﬁikovacího procesu. V˘sledky z tohoto modulu se pﬁená‰ejí do anal˘zy plnûní
a anal˘zy smr‰tûní a deformací.
Souãástí tohoto modulu jsou rovnûÏ prostﬁedky pro konstrukci temperaãních kanálÛ nezávislé na CAD.

Solid Edge Mold Tool
Konstrukce a v˘roba forem pro vstﬁikování plastÛ je velmi roz‰íﬁen˘m strojírensk˘m odvûtvím
nejen ve svûtû, ale i v âeské republice. Spoleãnost UGS PLM Solutions na tuto skuteãnost reaguje dal‰ím specializovan˘m nadstavbov˘m modulem ke ‰piãkovému „mainstream“ CAD systému Solid Edge nazvan˘m Mold Tool. UÏ více neÏ
4 roky existuje nadstavbov˘ modul k CAx/PLM
systému NX Unigraphics (produkt taktéÏ od spoleãnosti UGS PLM Solutions) nazvan˘ Mold
Wizard, kter˘ je prÛlomov˘ a jedineãn˘ svou
funkãností pro automatickou konstrukci forem.
Solid Edge, jako men‰í bratr Unigraphics, nyní
pﬁichází s „men‰ím bratrem“ Mold Tool. Mold
Tool je nástroj, kter˘ vede konstruktéra „krok za
krokem“ v jednotliv˘ch konstrukãních krocích
konstrukce formy. Ve‰keré operace jsou pak automaticky provedeny s následnou moÏností editace a jsou na sobû asociativnû závislé. Jak tedy Mold Tool pracuje? V první fázi se zaloÏí projekt, tím se vytvoﬁí nov˘ adresáﬁ, do kterého jsou
pak ukládány v‰echny komponenty formy. V dal‰ím kroku se do sestavy formy nalinkuje v˘lisek,
zadá se objemové nebo délkové smr‰tûní
a správná orientace v˘lisku ve formû. Pro urãení

orientace je v˘lisek automaticky zanalyzován
z hlediska úkosÛ a stûny v˘lisku jsou obarveny
podle velikosti a orientace úkosu. Pro konstrukci formy je moÏné pouÏít i nûkolik rÛzn˘ch v˘liskÛ, které budou vyrábûny v jedné formû. Po nadefinování polohy v˘lisku se v dal‰ím kroku automaticky vygeneruje dûlící rovina, navrhne se
velikost vloÏek a provede se i „otisk“ pro vytvoﬁení dutin vloÏek. Konstruktér pﬁitom neztratil
moÏnost editace dûlící roviny, coÏ samozﬁejmû
ocení zku‰ení „formaﬁi“. NavrÏen˘ rozmûr vloÏek
si uÏivatel mÛÏe samozﬁejmû rovnûÏ upravit.
Takto vytvoﬁené vloÏky lze pak jednodu‰e a asociativnû rozkopírovat pro vytvoﬁení vícenásobné
formy. Pﬁi roznásobení má konstruktér moÏnost
volit orientaci jednotliv˘ch vloÏek ve formû.
Následuje zase automatická konstrukce horní

a dolní desky vloÏek. Systém sám navrhne optimální velikost v závislosti na zvoleném standartu normalizovan˘ch desek (Hasco, DME,…).
Mold Tool provede vloÏení vloÏkov˘ch desek
a odeãtení kapes pro vloÏky. Automatická konstrukce je pﬁitom dotaÏena i do takov˘ch detailÛ,
jako je volba velikosti zaoblení vloÏek a kapes
pro vloÏky. Dále se pokraãuje volbou typu formy
dle zvoleného standartu (Hasco, DME, Futaba,
LKM). Dojde k automatickému seskládání v‰ech
desek formy a osazení sloupky, ‰rouby atd.
UÏivatel následnû provede doplnûní formy
o ‰rouby, které pﬁipevÀují vloÏky a osadí formu
vtokovou tryskou. V‰echny normalizované komponenty samy generují v pﬁíslu‰n˘ch deskách
otvory pro jejich umístûní. Pro doplÀkové normálie mÛÏe konstruktér volit kromû jiÏ zmínûn˘ch
standardÛ je‰tû komponenty od firmy Misumi.
Následuje osazení formy vyhazovaãi. Konstruktér si zvolí v˘robce, typ a délku a nadefinuje polohu vyhazovaãÛ ve vloÏce. Systém sám provede
oﬁezání vyhazovaãÛ a rozkopírování do dal‰ích
hnízd vícenásobné formy. Dal‰ím velmi dÛleÏit˘m
prvkem formy je vtokov˘ kanál. Ten se vytváﬁí
opût automaticky dle naskicované sítû. Konstruktér volí typ a velikost prÛﬁezu kanálu. Na v˘bûr má z kruhového, pÛlkruhového, trapézového
a arkoidálního prÛﬁezu, rozmûry si volí libovolnû.
Dále má moÏnost na konkrétní vûtve vtokové
soustavy definovat redukci prÛﬁezu pro zachování kontinuální rychlosti proudûní plastu pﬁi plnûní formy. Samotn˘ vtokov˘ otvor do dutiny formy
je taktéÏ modelován automaticky dle zvoleného
rozmûru a tvaru. Tvary jsou následující: pﬁím˘,
tunelov˘, kﬁivkov˘ (banánov˘) nebo trapézov˘.
Volba velikosti je na uÏivateli. V˘vojáﬁi nezapomnûli u vtokové soustavy ani na pﬁidrÏovací
otvory vtoku pﬁi otvírání formy se dvûma tvarov˘mi variantami. Zb˘vá formu doplnit je‰tû chladícími kanály, coÏ je jiÏ velmi jednoduchá operace.
Pokud je tﬁeba je‰tû formu osadit „‰íbry“, konstruktér nadefinuje pouze dûlící plochu tvarové
vloÏky a Solid Edge jej oddûlí z modelu. Pak jiÏ
konstruktér bûÏn˘mi modelovacími nástroji provede úpravu tvaru a doplnûní dal‰ích potﬁebn˘ch
komponent formy pro rozjíÏdûní ‰íbrÛ. K dispozici má stále knihovnu normálií.
Vytvoﬁení v˘kresové dokumentace sestavy, dílÛ
a kusovník je otázkou nûkolika desítek minut.
Solid Edge obsahuje tzv. Quicksheet templaty,
které mají nadefinovány ve‰keré náleÏitosti v˘kresu. Po vloÏení souãásti do tohoto Quicksheet
templatu dojde k automatickému rozmístûní pohledÛ, ﬁezÛ a detailÛ, provede se automatické
okótování a u sestavy i opozicování s kusovníkem. Tvarové ãásti formy lze obrábût v CAM
systémech napﬁ.: Unigraphics, EdgeCAM apod.
Pﬁínos takové aplikace, jeÏ v˘raznû zrychluje
práci konstruktéra, je viditeln˘ ihned, neboÈ v dobû stále rostoucí konkurence je nezbytné reagovat na poÏadavky zákazníkÛ v co nejkrat‰ím ãase. Navíc do budoucnosti se mÛÏeme tû‰it na
dal‰í vylep‰ování Mold Toolu a zﬁejmû (jak jiÏ firma UGS PLM Solutions ukazuje v pﬁípadû
CAx/PLM systému NX Unigraphics) i na nové
znalostnû specializované aplikace, kter˘ch je jiÏ
v systému Unigraphics nûkolik.
Václav Blahník
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Novinky v oblasti simulaãního programu MAGMAsoft®
Program pro v˘poãetní simulaci procesu plnûní
a tuhnutí – MAGMAsoft®, patﬁí k celosvûtovû
nejroz‰íﬁenûj‰ímu systému. V souãasné dobû
existuje více jak 750 prÛmyslov˘ch instalací tohoto programu po celém svûtû. V âeské republice je v souãasnosti 12 instalací a to pﬁedev‰ím u velk˘ch oceláﬁsk˘ch firem. V souvislosti
s rostoucími poÏadavky automobilového prÛmyslu v‰ak rovnûÏ dochází k oÏivení v oblasti
produkce hliníkov˘ch odlitkÛ. Tyto odlitky jsou
z valné vût‰iny vyrábûny metodou vysokotlakého lití (obr. ã. 1). Právû takov˘m producentem je
firma DGS Liberec (v minulosti Alupress), která
je rovnûÏ uÏivatelem programu Magma v âR.
Tato firma je souãástí ‰v˘carského koncernu
Von Roll. V Liberci v minulosti pouÏívali simulaãní program konkurenãního dodavatele, ale
po dvoumûsíãní zápÛjãce programu Magma se
rozhodli pro „replacement“. DÛvodem byla pﬁedev‰ím snaÏ‰í a uÏivatelsky pﬁíjemná obsluha
programu, jednoduch˘ postup pﬁi generování v˘poãetní sítû, rychlost v˘poãtu, kvalitnûj‰í v˘sledky a vy‰‰í vypovídací schopnost.
Na podzim leto‰ního roku se pﬁipravuje distribuce nové verze programu MAGMAsoft® s oznaãením 4.2 – SR 2. Kromû ﬁady zmûn a vylep‰e-

Odborné semináﬁe Unigraphics v praxi
Pro zv˘‰ení informovanosti o problematice
spojené s efektivním vyuÏívání CAx technologií
poﬁádá AXIOM TECH sérii odborn˘ch semináﬁÛ
a workshopÛ na témata t˘kající se pﬁedev‰ím
systému NX Unigraphics a Solid Edge.
Tradiãnû se jedná o semináﬁe seznamující
s nov˘mi verzemi tûchto programÛ, které se
poﬁádají jak ve Zlínû, tak ve Îìáru n. Sázavou.
V leto‰ním roce jsme také poﬁádali tématicky
úzce zamûﬁené semináﬁe: v bﬁeznu to byl semináﬁ urãen˘ i potenciálním zájemcÛm, kde byl
pﬁedstavován modul Unigraphicsu urãen˘ pro
konstrukci forem – MOLDWIZARD a program
pro anal˘zu vstﬁikování plastÛ CADMOULD.
Semináﬁ se konal ve Zlínû v BaÈovû vile
a v Praze v Hewlett-Packard. Hojná úãast
svûdãí o zvy‰ujícím se zájmu o problematiku
vstﬁikování plastÛ.
V dubnu probûhl také semináﬁ zab˘vající se
modelovacími tipy a triky, customizací a pﬁizpÛsobení systému Unigraphicsu potﬁebám
uÏivatelÛ.
Do budoucna hodláme v poﬁádání odborn˘ch
semináﬁÛ dále pokraãovat a samozﬁejmû rádi
uvítáme podnûty a návrhy na témata, která by
mohla tvoﬁit náplÀ budoucích semináﬁÛ a workshopÛ.
Petr MÀaãko

ní bude v této verzi zcela pﬁepracován nadstavbov˘ modul pro v˘poãet litin – MAGMAiron.
Tento modul umoÏÀuje v závislosti na chemickém sloÏení litiny a pouÏité v˘robní technologii –
metalurgii, provádût pﬁedpovûì struktury odlitkÛ (podíl ferit/perlit, poãet zárodkÛ grafitu, místa bílého tuhnutí) a stanovení mechanick˘ch
hodnot (pevnost, tvrdost, taÏnost). Simulaci lze
provádût u ‰ed˘ch litin (CGI) a u tvárn˘ch litin
(SGI). U nové verze tohoto modulu je zcela pﬁepracováno dosazování taveniny, tzv. „Feeding“.
Podstatnû lépe je tak zachycen prÛbûh sekundárního stahování litiny, které má znaãn˘ vliv na
koneãn˘ v˘skyt staÏenin v odlitku. Shoda mezi
vypoãten˘mi v˘sledky a slévárenskou praxí byly
ovûﬁovány ve firmách MAN B&W v Dánsku
a METSO PAPER ve ·védsku.
Po úspû‰ném nasazení programu MAGMAsoft®
ve firmû INTERMET Group (SRN) se rozhodli pro
poﬁízení tﬁetí instalace. Tato firma se specializuje na dodávky litinov˘ch odlitkÛ do automobilového prÛmyslu. Firma Volkswagen AG v Braunschweigu se rozhodla pro pﬁechod na dvouprocesorovou verzi programu. V koncernu VW je
program Magma instalován ve v‰ech poboãkách
(Audi, VW, ·KODA Auto). Nov˘mi evropsk˘mi

uÏivateli se stali La Industrial Cerrajera (·panûlsko), Alteams Oy (Finsko), Metalpres Donati
(Itálie) a Fonderie Guido Glisenti (Itálie). V USA
provedli instalace u firem Lufkin Industries,
PHB Die Casting a Sancast Inc. Na asijském trhu si firma Hyundai Motor Company poﬁídila jiÏ
sedmou instalaci programu, za úãelem posílení
v˘vojového t˘mu skupiny Hyundai/Kia.
RozloÏení teplotního pole taveniny pﬁi 70 % naplnûní dutiny formy. Nenaplnûné oblasti jsou prezentovány prÛhlednou ‰edou barvou. Odlitek je vyrábûn metodou vysokotlakého lití.

AutoVue verze 18
V loÀském roce zaãala na‰e spoleãnost dodávat prohlíÏeã CAD formátÛ AutoVue, ãímÏ reagovala na stále se zvy‰ující poptávku po moÏnosti prohlíÏet, okomentovat, pﬁípadnû verifikovat data z rÛzn˘ch CAD systémÛ. PÛvodním zámûrem bylo zamûﬁení pﬁedev‰ím na uÏivatele
Unigraphicsu, kteﬁí potﬁebují prohlíÏet nejen 3D
data, ale také v˘kresovou dokumentaci.
Ukázalo se v‰ak, Ïe zájem o AutoVue je podstatnû ‰ir‰í, tedy nejen u uÏivatelÛ Unigraphicsu, ale i jin˘ch CAx systémÛ.
Vedle konstrukce to ãasto b˘vá obchodní oddûlení, kde zpracovávají cenové nabídky na budoucí v˘robek, existující zatím pouze ve virtuální formû, nejãastûji v podobû 3D CAD dat nebo
v obecn˘ch formátech IGES nebo STEP. Také
ve v˘robní sféﬁe je poÏadavek na prohlíÏení
3D modelÛ a v˘kresÛ stále ãastûj‰í, vãetnû
moÏnosti ãtení doprovodné dokumentace bez
nutnosti vlastnit software, ve kterém byla vytvoﬁena.
Nyní je na trhu nová verze – AutoVue 18. Chtûl
bych zde popsat co mÛÏe tato verze pﬁinést jak
stávajícím, tak budoucím uÏivatelÛm.
V oblasti DIGITAL MOCKUP (digitální prototypy)
pﬁibyla moÏnost importovat a kombinovat virtuální sestavu z rÛzn˘ch CAD systémÛ. Také lze
sestavu seskládat pﬁímo v AutoVue pomocí vazeb, stejnû jako v CAD systémech. Novinkou je
moÏnost detekovat kolize (interference) sestavy a ovûﬁit tak správnou funkãnost je‰tû pﬁed
zaãátkem v˘roby.
Dal‰í novinky jsou také v moÏnostech práce
s 3D modely, pﬁípadnû 2D v˘kresy. UÏivatel si
mÛÏe vytvoﬁit své vlastní souﬁadné systémy.
Byla roz‰íﬁena moÏnost pracovat s GDT symboly (toleranãní znaãky) a definovat informace pro

v˘robu (PMI- Produkt manufacturing information) jako napﬁ. drsnosti.
DÛleÏité je roz‰íﬁení funkãnosti v oblasti mûﬁení
– pﬁedev‰ím nové typy uchopovacích bodÛ na
hranách a moÏnost pﬁímého mûﬁení na ﬁezech.
Pro zv˘‰ení funkãnosti obsahuje nová verze
moÏnost pracovat s nov˘mi formáty. Roz‰íﬁení
se t˘ká Catie 5 R12a13, ProE Wildfire 2.0,
Inventor 8, Solid Edge v 15 a dal‰í.
Z obecn˘ch formátÛ je to pﬁedev‰ím STEP 214.
Podrobnûj‰í informace naleznete na
www.axiomtech.cz.
Petr MÀaãko
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Sklostroj Turnov CZ
pokračování ze str. 1

mem rozhodli ve Sklostroji jiÏ pﬁed lety. Po nároãném v˘bûru, kterého se zúãastnili zástupci
v˘poãetního stﬁediska, konstruktéﬁi i ekonomové byl ke stávajícímu 2D systému AutoCAD poﬁízen CAD/CAM systém Unigraphics, v té dobû
je‰tû na platformû UNIX. Kdo si vzpomenete na
ceny HW v tomto období, dovedete si pﬁedstavit
v˘‰i investice pﬁi poãtu 8 stanic.
Systém byl nasazen do oblasti konstrukce,
anal˘z a NC programování. Prvního viditelného
pﬁínosu bylo dosaÏeno jiÏ bûhem pár mûsícÛ po
za‰kolení pracovníkÛ pﬁi v˘voji nového zpÛsobu
odstávky lahví z linky, kter˘ byl patentován. 3D
CAD Unigraphics se ve Sklostroji prosazoval
hlavnû ve v˘voji nov˘ch konstrukãních uzlÛ,
anal˘zách kinematiky a pevnosti a pﬁípravû NC
programÛ.
Pracovi‰tû 3D CAD v‰ak nepokryla kompletnû
potﬁeby konstrukce a do‰lo k situaci bûÏné v témûﬁ kaÏdém strojírenském podniku – existující
a platná v˘kresová dokumentace, soubûÏnû
pouÏívan˘ 2D systém a velk˘ objem dat v nûm
vytvoﬁen˘ch, nastupující 3D CAD a to v‰e pod
tlakem generálek star‰ích strojÛ, vydání konstrukãní dokumentace pro existující stroje
s úpravami a v˘voj nov˘ch strojních zaﬁízení.
Nevidûli jste to jiÏ nûkde?
BohuÏel soubûÏné pouÏívání 2D CAD bylo pﬁíãinou nesourodosti dat a v˘kresové dokumentace
a moÏností jak s nimi pracovat. Projevily se problémy v návaznosti na v˘robu, provádûní zmûn,
odvozování nov˘ch velikostí stávajících strojÛ….
V˘sledkem byl men‰í nárÛst produktivity práce v konstrukci neÏ se oãekávalo a s tím i men‰í ochota vedení investovat do rozvoje konstrukce.
Nevyjasnûnost koncepce v konstrukci mûla za
následek i urãité zakonzervování konstrukãních
postupÛ, které se více „poddávali“ stavu, neÏ
aby vyuÏívali moÏností nov˘ch nástrojÛ.

Napravení chyb
S pﬁíchodem nového vedoucího v˘vojové konstrukce, do‰lo k internímu vyhodnocení stavu
vyuÏití investice do podpory konstrukãních prací. V˘sledek vyhodnocení nebyl uspokojující,
av‰ak management Sklostroje situaci rychle vyhodnotil a postavil pﬁed nového ‰éfa konstrukce úkol: zajistit zhodnocení prostﬁedkÛ vkláda-

CAD – jenom investice nestaãí
n˘ch do podpory pﬁípravy v˘roby, zdokumentovat
jeho stav a navrhnout opatﬁení ke zv˘‰ení produktivity konstrukãních prací.
Sklostroj oslovil dodavatele CAD systému - spoleãnost AXIOM TECH s poÏadavkem na provedení auditu pouÏívání CAD v Unigraphics ve v˘vojové konstrukci a technické pﬁípravû v˘roby.
Audit probûhl na nûkolika úrovních – pouÏívan˘
HW, systémová koncepce, vyuÏití dodaného SW
z pohledu licencí, vyuÏívání SW z pohledu moÏností a znalostí konstruktérÛ, koncepãnost práce v CAD, tok informací mezi oddûleními TPV,
ochrana dat…
V˘sledek auditu, prezentovan˘ vedení a majitelÛm firmy, nebyl nijak oslÀující, ale ani totálnû
tragick˘. Nûco se udûlalo, nûjak to funguje, ale
pﬁi stávajícím zpÛsobu pouÏívání jiÏ nelze jít dál
v progresivním a produktivním pouÏívání CAD.
Je potﬁeba nûco udûlat nejen v oblasti investic,
ale také metodiky. Vedení konstrukce spoleãnû
s AXIOM TECH vypracovalo plán dosaÏení vy‰‰í
produktivity v horizontu 6 mûsícÛ.
Bylo provedeno strategické rozhodnutí o roz‰íﬁení licencí systémÛ a tím pokrytí potﬁeb cel˘ch
skupin konstruktérÛ. Vedle posílení HW byla
provedena i systémová opatﬁení zabezpeãující
pﬁístupy k datÛm, archivaci a unikátnost dat.
Jako nejdÛleÏitûj‰í oblast projektu se jevila zmûna koncepce práce pﬁi definováním cíle - kompletního 3D modelu stroje.
Prvním dÛleÏit˘m krokem byla obnova znalostí
v‰ech uÏivalÛ Unigraphics na úrovni nové verze
a s ohledem na definovan˘ cíl. Druh˘m krokem
bylo stanovení závazn˘ch konstrukãních postupÛ s podporou tzv. Master Model Concept.
Zásady byly zafixovány jak ve formû templatÛ,
tak i v dokumentaci s charakterem smûrnice generálního ﬁeditele Sklostroj. Této fáze se zúãastnili i dva pracovníci AXIOM TECH. Stali se
souãástí v˘vojov˘ch t˘mÛ, roz‰íﬁili jejich v˘vojovou kapacitu, sdíleli své zku‰enosti s uÏivateli
a tím garantovali proveditelnost a reálnost definované koncepce. Konstruktéﬁi Sklostroje se také mohli obracet na své doãasné kolegy
z „Axiomu“ s pﬁipomínkami a dotazy na práci
s CAx systémem. Ty se shromaÏìovaly na serveru, kde na nû bylo odpovídáno a zároveÀ vÏdy
v pátek byly zodpovûzeny a vysvûtleny na fóru
konstruktérÛ. S postupem ãasu tak, jak byl CAD
systém osvojován do hloubky, se mûnil charakter a poãet dotazÛ. Intenzivní podpora, okamÏité ﬁe‰ení problémÛ a jasná vize tak zkrátila nábûhovou dobu pouÏívání SW hlavnû u nov˘ch
uÏivatelÛ.
Dal‰ím úkolem pracovníkÛ dodavatele CAD bylo
také navrhnout koncepãní strukturu konstrukãních uzlÛ strojÛ, které se dodávají pro rÛzné typy linek tak, aby bylo dosaÏeno maximální vyuÏitelnosti existujících dat.
To se jim podaﬁilo úspû‰nû dosáhnout s pomocí koncepce ﬁídících sestav a funkcí interpart
modelling u vícesekãního základního rámu stroje. Konstrukce základní variantu rámu vãetnû v˘kresÛ podkladÛ pro kusovníky byla zpracována
zhruba za 500 konstrukãních hodin, odvození

dal‰ích variant (4, 6, 8 sekãní stroj z 10 sekãního) pak trvalo v‰ak jiÏ trvala zhruba 70 hodin
kaÏdá. Velkou ãást doby zabrala úprava v˘kresÛ
a kontrola návazností po automatickém vygenerování modelÛ. Spoleãnû s obnovou v˘kresÛ se
automaticky pﬁepisoval obsah razítek a ãísla v˘kresÛ po zmûnû modelu. Této funkãnosti bylo
dosaÏeno pomocí nadstavbov˘ch programÛ dodan˘ch AXIOM TECH.
Podobné v˘sledky byly dosaÏeny i u skupin nosníku mechanismu a rámu pﬁíãníku.
V dal‰í fázi zvy‰ování produktivity byl nasazen i
systém pro podporu práce s normáliemi vãetnû
napojení na existující systém TPV. Tím se zabezpeãilo unikátní sdílení interních ãísel databáze Sklostroje a údajÛ v kusovníku v CAD.
Kompletní propojení CAD s TPV ve Sklostroji je
v plánu dal‰ích etap.

Profesionalita
v kaÏdé úrovni ﬁetûzce
Nyní jiÏ ve Sklostroji mohou ﬁíci „DokáÏeme rozumnû vyuÏívat Unigraphics“ Díky jeho vyuÏívání
a zavedení koncepce Master-model zv˘‰ili svou
produktivitu ﬁádovû o desítky procent. Do‰lo
v‰ak nejen k nárÛstu kvantity produkce konstrukce, ale i kvality – v podobû pﬁihlá‰ek pûti
nov˘ch patentÛ.
Jedním z pﬁedpokladÛ pro úspû‰né vyuÏívání
systému Unigraphics v pﬁípravû v˘roby je i zvládnutí správy dokumentace. Na jeho zavedení
spolupracoval AXIOM TECH s dodavatelem tohoto systému a v˘sledkem jejich spolupráce je
dostupnost konstrukãních dat pro ﬁadu pracovníkÛ Sklostroje i mimo konstrukci.
Jedním z dÛsledkÛ je, Ïe servisní oddûlení jiÏ se
sv˘mi poÏadavky nezdrÏuje konstruktéry a samo si mÛÏe vyhledat a pouÏít potﬁebnou dokumentaci. S pomocí EasyArchivu dnes ve Sklostroji vyhodnocují i produktivitu konstruktérÛ
a monitorují efektivitu investice do CAx podpory
ve v˘voji – díky takzvan˘m manaÏersk˘m v˘stupÛm mûﬁí objem i kvalitu práce v˘voje a konstrukce v ãase.
Mají tedy ovûﬁeno, Ïe dÛsledn˘ pﬁechod ke 3D
konstruování dílãích mechanismÛ i cel˘ch strojÛ
pﬁinesl v˘razné zv˘‰ení produktivity práce pﬁi
souãasném zv˘‰ení její kvality.
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