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sočasno inženirstvo, razvoj izdelka, 3D digitalizacija

UDK klasifikacija:

POVZETEK
V sodobni industriji imajo čas, stroški ter kvaliteta vedno večji pomen. Pomembni pa so tudi
prijemi, katerih se podjetja poslužujejo, da dosežejo želene rezultate. V nalogi sem prikazal
razvoj izdelka od njegove zasnove do uresničitve ideje. To zajema izdelavo CAD, CAM
modela ter izdelavo na obdelovalnem centru. Izvedena je bila tudi primerjalna analiza izdelka
s pomočjo optičnega digitalizatorja. Na podlagi parametričnega modela so se naredile
primerjalne analize odstopanj med CAD in CAM modelom, CAD modelom in skeniranim
modelom v grafični obliki ter CAM modelom in skeniranim modelom v grafični obliki. Izdelek
sem predstavil v obliki projekta, kjer sem podal časovne in stroškovne plane. Pri mojem delu
sem se posluževal prijemov sočasnega inženiringa, kar je danes velika prednost pri samem
razvoju. S takšnim načinom dela lahko napake, ki se pojavijo odpravljamo sprotno in brez
odvečnih stroškov, kar pa je tudi namen sodobnega razvoja.

IX

PRODUCT DEVELOPMENT WITH SIMULTANEOUS ENGINEERING
APPROACH
Key words: simultaneous engineering, product development, 3D digitizing

ABSTRACT

In modern industry the time, expenses and quality have bigger and bigger importance. The
approaches which companies use to achieve the desired results are also significant. In my
thesis I presented the development of the product by its inception to the realization. This
includes the production of the CAD, CAM model and manufacture on the machining centre. A
comparative analysis with the help of the optical digitizer was also made. Based on the
parametric model, the comparative analyses of deviations between the CAD and CAM model,
the CAD model and the scanned model in graphical form and also between the CAM model
and the scanned model in graphical form, were made. I presented the product in a form of a
project. In it I gave plans for the time and expenses. In my work I used the approach of
concurrently engineering, which is a big advantage in the development. With this way of
working the errors that occur can be eliminated promptly and without extra expenses, and
that is also the purpose of modern development.
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Računalniško podprto konstuiranje (Computer Aided Design)
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Magistrsko delo

UVOD

1.1 Uvod splošnega področja magistrskega dela
Ker je konkurenca med podjetji zelo velika, je glavna naloga njih, da skušajo z sodobnimi
naprednimi prijemi čim bolj zmanjšati obratovalne stroške, zmanjšati časovne termine ter
skrbeti za visoko kvaliteto proizvodov. Zaradi teh meril so podjetja dejansko primorana
izvajati vedno nove ukrepe, posodabljati tehnologijo v proizvodnji ter skrbeti za ustrezen nivo
izobraženosti delovnega kadra. Pri takšnem načinu upravljanja v podjetjih je zelo pomembno
timsko delo, ali z drugo besedo sinergija. To pa pomeni, da so vse faze izdelave v procesu
med seboj zelo povezane.

1.2 Opredelitev magistrskega dela
V magistrskem delu bom predstavil način, kako se izvede razvoj novega izdelka, od same
ideje in do realizacije v obliki projekta. Za realni problem sem si izbral izdelek, ki sem ga
zasnoval ter v nadaljevanju izvedel vse faze izdelave, do končnega izdelka.
Pri tem sem uporabil metode sočasnega inženirstva in prikazal prijeme, ki so potrebni
za takšen način dela. Vse podatke sem strnil v obliki projekta, kjer je opisana vsa potrebna
dokumentacija, ki jo zahteva izdelek.

1.3 Struktura magistrskega dela
V prvem in drugem poglavju so opisane že znane teorije iz sočasnega inženirstva ter
planiranja projektov. Tretje in četrto poglavje pa opisujeta praktični del. V praktičnem delu je
zajet celoten opis vseh faz izdelave, od zasnove izdelka do njegove izdelave ter primerjalna
analiza. Vsa dokumentacija pa je zapisana tudi v obliki projekta, kjer so prikazani stroški
izdelka, časovni termini, možnosti trženja izdelka in predvidene možnosti za
izdelavo. Ker takšen način s katerim je bil izdelek razvit, bi bil predrag.
Opis faz izdelave zajema:


CAD model,



CAM model,



Izdelavo na obdelovalnem centru HELLER BEA1,
-1-
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Optično skeniranje izdelka, izdelavo parametričnega modela ter primerjalno analizo
med CAD, CAM in skeniranim modelom v grafično obliki.
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SOČASNI INŽENIRING

V zadnjem desetletju se je v svetu zelo razširila posebna oblika izvajanja razvoja novih
izdelkov, ki se povsem razlikuje od klasičnega načina. Temu pravimo v praksi drugače
sočasno inženirstvo. Prednost je v tem, da lahko s takšnimi inženirskimi prijemi znatno
zmanjšamo same stroške ter skrajšamo čas, ki je potreben za lansiranje izdelka na trg. Seveda
pa je za to potrebna dobra kadrovska elita, ki vključuje strokovnjake za tehnologijo in pa
strokovnjake za trženje. Ker so potrebe na trgu vse zahtevnejše, se je dobro posluževati
takšnega izvajanja. Vemo, da je konkurenca iz dneva v dan večja, trg pa je zahteven dejavnik,
od katerega so podjetja odvisna. Če pogledamo na primer avtomobilsko industrijo, ki danes
potrebuje 2 do 3 leta, da izdela nov model avta, pred dobrim desetletjem je bil ta čas vsaj
dvakrat večji. Primerjava na sliki (2.1).

Slika 2.1: Primerjava med modeloma audi.[7]
Če primerjamo sočasno inženirstvo z tradicionalnim načinom dela, je razlika v tem, da
z izvajanjem istih operacij pri sočasnem inženirstvu dosegamo bistveno boljše rezultate. Ko je
pri tradicionalnem zaporednem načinu končana faza razvoja, se rezultati posredujejo
tehnologom, ki imajo ponavadi pripombe na snovalske rešitve. Tukaj pa se pojavi problem.
Kljub odkritim napakam snovalcev, si ne moremo privoščiti popravkov, ker bi s tem znatno
povečali stroške in dobavni čas. Tega pa si ne moremo privoščiti, zato tehnologi pričnejo z
planiranjem in izdelavo. Ker pa se v vsaki fazi nabere nekaj napak, kar vpliva na kvaliteto
proizvoda, imajo marketinški strokovnjaki nalogo, da najdejo nove rešitve in načine, kako
izdelek prodati. Seveda pa morajo biti o predhodnih napakah in pomankljivi kvaliteti
proizvoda obveščeni. Shematski prikaz sočasnega inženirstva in zaporednega načina dela na
sliki (2.2 in 2.3). [1]
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Slika 2.2: Zaporedni način dela.[1]

Slika 2.3: Sočasno inženirstvo.[1]

Iz teh dveh slik je razvidno, da smo pri sočasnem inženirstvu v prednosti. To pa zaradi tega,
ker je omogočena komunikacija med določenimi fazami ter sočasno izvajanje operacij. [1]
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2.1 Sočasnost
Balič pravi, da “stopnjo prekrivanja določa način pridobivanja in gradnje informacije
določene aktivnosti razvojnega procesa, ki pogojuje delovanje ostalih predhodnih aktivnosti.
Potreben je čas, da je informacija, ki jo gradi trenutna aktivnost, toliko razvita, da je uporabna
za ostale aktivnosti“.
Poznamo tri stopnje prekrivanja in sicer:


brez prekrivanja, kjer se informacija postopno gradi in, ko je končana, se prenese na
naslednjo aktivnost,



delno prekrivanje, pri tej vrsti pride do prenosa informacij že preden je ta dokončna,
prenos informacije se prekine in predhodna aktivnost ugasne, naslednja pa začne z
gradnjo svoje informacije,



popolno prekrivanje, do tega pride takrat, ko sta aktivnosti med seboj neodvisni, zato
se lahko informacije obeh gradita hkrati.[1]

Dejavniki, ki vplivajo na oblike prekrivanja so:


odvisnost med aktivnostmi,



neprimerna informacija,



ali je aktivnost na kritični poti,



razpoložljive kapacitete za obdelavo razvite informacije,



neprimeren zapis informacije,



čas, ki ga potrebujemo za naslednjo aktivnost[1]

2.2 Sočasno inženirstvo v industriji
Podjetja, ki se poslužujejo sočasnega inženirstva, si lahko zagotavljajo večjo produktivnost,
kvaliteto in pa višje cene na tržišču. S tem, ko se krajšajo pretočni časi, lahko ustvarijo
posledično tudi večji dobiček, ker imajo večjo storilnost.
Pritisk pa je tudi na razvijalce programske opreme, da razvijajo in zagotavljajo
programe, ki so potrebni v takšnem industrijskem procesu. [1]
Pazljivi pa moramo biti pri proizvodih, ki so že oblikovani in ponavljajočih projektih, da ne
pride do nepotrebnega kroženja že znanih informacij. To pa bi vplivalo slabo na proizvodnjo,
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ker bi se povečali časovni roki in procesirali bi informacije, ki so že bile predhodno obdelane.
[1]
Če si postavimo neko mejo med podjetji, ki delajo po principu sočasnega inženirstva in
podjetji, ki še vedno delujejo na konvencionalni način, je jasno, da so v prednosti podjetja z
sočasnim inženirstvom. Takšna podjetja imajo tudi vizijo uspešnega delovanja na daljši rok,
saj lahko rešujejo kompleksne probleme z manj napora in jih realizirajo hitreje.
Pri tem pa ne smemo pozabiti na dober delovni team v podjetju, ki ga sestavljajo
različni strokovnjaki vse od snovalcev izdelka, do tržnih strokovnjakov. Dobro je, da imamo
kader z dobro splošno razgledanostjo. To je mišljeno v takšnem smislu, da vsak strokovnjak v
svojem členu verige pozna tudi nekaj osnov iz drugih področij. Tako se lahko proces izvaja z
večjo produktivnostjo in hitrejšim odkrivanjem napak, kar je zelo velikega pomena. Če
napake na nekem proizvodu najdemo pravočasno, jih lahko še popravimo, na koncu dobimo
kvaliteto in se izmaknemo odvečnim stroškom.
Balič pravi, da “skupine združujejo posameznike iz celotnega podjetja ne glede na to,
kateremu organizacijskemu oddelku pripadajo. Celoten proces pa nadzoruje vodja skupine,
zato se tak princip lahko enači z principi projektnega dela.[1]
Prednosti sočasnega inženirstva, ki imajo veliki vpliv so:


Paralelno izvajanje določenih aktivnosti (to pomeni, da se aktivnosti lahko
izvajajo sočasno in niso odvisne druga od druge),



Združevanje posameznih delovnih oddelkov, kar je boljše za doseganje ciljev,



Hitro odkrivanje napak, pri čemer pridobimo na času in prihranimo nepotrebne
stroške,



Medsebojno izobraževanje, znotraj razvojne skupine se posamezni strokovnjaki
z medsebojnim komuniciranjem dodatno izobražujejo,



Večja produktivnost, ker je čas razvoja proizvoda krajši, so člani razvojne
skupine prej na razpolago za naslednji projekt,



Ergonomične pridobitve, večja konkurenčnost, skrajšanje časov razvoja
izdelkov, zmanjšanje zalog, višja kvaliteta itd…[1]
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2.3 3D digitalizacija – Reverse engineering
V zadnjem desetletju se je v svetu zelo razširila tehnologija, 3D digitalizacije, ki jo drugače
opredelimo kot dober prijem v obratnem inženirstvu (Reverse engineering). Če definiramo
besedo obratno inženirstvo, oziroma jo nekako razčlenimo, si lahko to predstavljamo kot
nekaj kar se dogaja v nasprotnem vrstnem redu, kot bi bilo običajno. Za primer vzamemo
izdelek, ki ga želimo izboljšati. Imamo neke predhodne informacije o samem izdelku in pa
obstoječi izdelek. Ni potrebe, da bi ponovno risali načrte za izboljšave, ampak vzamemo za
izhodišče obstoječi izdelek in na podlagi tega dobimo z 3D digitalizacijo vse podatke, ki jih
potrebujemo da začnemo z nadgradnjo.[4]
3D digitalizacija je prisotna tako rekoč v vseh fazah življenjskega cikla. Zato se je
poslužuje vse več vrst podjetij, ker lahko služi za različne namene. Uporablja se lahko za hitro
izdelavo prototipov, nam pomaga pri kontroli proizvodov, izdelavi orodij ter pri obliki
dokumentacije za uporabo v prihodnosti. [4]
Uvajanje takšne vrste tehnologije pa posledično prinaša s sabo tudi padanje cen
programske ter strojne opreme, kar je dobro za podjetja. S postopki obratnega inženirstva iz
obstoječih oblik izdelamo CAD model, iz katerega izdelamo kopijo predmeta, ali ga
nadgradimo z novim oblikami in funkcijami. Sledi geometrijska optimizacija in
odstranjevanje napak. [4]
Z 3D skeniranjem lahko zajemamo podatke zelo majhnih predmetov ter vse tja do polne
velikosti letala in stavbe. Slika (2.4 in 2.5).[5]

Slika 2.4: Zob.[5]
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Slika 2.5: Letalo.[5]
2.3.1 Možnosti uporabe obratnega inženirstva
Kot sem že prej omenil, je spekter uporabe obratnega inženirstva zelo kompleksen.
Uporabljamo ga lahko na različnih področjih in za različne namene in sicer v strojništvu,
gradbeništvu, arhitekturi, medicini itd…[vir 6]
Nekaj primerov:


Posnemanje delov, ki nimajo CAD podatkov (lahko, da podatki o nekem izdelku ne
obstajajo več, ali pa bi nam vzelo preveč časa, da bi jih ustvarili na novo, zato
uporabimo 3D digitalizacijo in s tem pridobimo na času ter stroških),



Možnost arhiviranja podatkov o izdelku, ali orodju, zaradi kasnejše reprodukcije,



Visoka natančnost za orodjarske potrebe,



Pomoč pri medicini (npr. izdelava lobanjskih vsadkov, ali zobnih implatantov),



Dokumentiranje muzejskih kosov,



Ohranjanje kulturne dediščine ( razni kipci in figure), kar prikazuje slika (2.6).
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Slika 2.6: Kipec.[10]



Dokumentiranje obstoječih arhitekturnih del,



Merska kontrola izdelkov itd…[vir6]

2.3.2 Prednosti obratnega inženirstva
Ta postopek ima ogromno prednosti, ki niso pogojene samo z stroški in časovnimi termini. Je
pa to eden od ključnih dejavnikov zakaj se je obratnega inženirstva dobro posluževati. Poleg
teh dveh dejavnikov so še mnogi drugi in sicer:


Visoka natančnost, ki sega do 0,002mm,



Neodvisnost kar se tiče materialov,



Nismo omejeni na velikost objektov.

Dobra lastnost obratnega inženirstva se kaže v tem, da nam ni potrebno ustvarjati tega kar
je že bilo ustvarjeno. Pravzaprav bi bilo nesmiselno ponavljati enako stvar.

2.4 Pristopi k sočasnemu inženiringu – CE
Pri izvajanju sočasnega inženiringa poznamo dva pristopa, timskega in računalniško
podprtega. Pri prvem v ekipi sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij, kot so oblikovanje,
proizvodnja in trženje. Vsi skupaj prispevajo h končnemu proizvodu in zgodnjemu odkrivanju
morebitnih težav tako pri sami zasnovi, kot pri dizajnu. S takšnim delom multidisciplinarna
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ekipa preprečuje vrsto težav, ki se lahko pojavijo v zaključnih fazah razvoja izdelka. Drugi
pristop pa se osredotoča na računalniško podprt sistem, kjer orodja ter prenos podatkov
sodelujejo drug z drugim. Le to omogoča optimizacijo izdelka po različnih merilih v
virtualnem razvojnem ciklusu. [9]
2.4.1 Ogrodje Inštituta CMI Cranfield
Inštitut računalniško integrirane proizvodnje Cranfield je razvil ogrodje za razvoj izdelkov z
multidisciplinarno ekipo. Ogrodje je sestavljeno iz treh stopenj. Prva stopnja je predvsem
pripravljalna, v kateri višje vodstvo predstavi filozofijo sočasnega inženiringa ter določi
ukrepe za čimbolj učinkovito in spodbudno multidisciplinarno okolje. Potem izberejo člane
ekipe in določijo projekt. Na drugi stopnji višje vodstvo in ekipa skupaj določita strategijo in
poskusni projekt izvedejo. Na tej stopnji morajo vsi člani ekipe poznati in razumeti svoje
naloge in celotno delovno okolje, kar pozitivno vpliva na predčasno odkrivanje napak. Na
tretji stopnji celotna ekipa pregleda svoje delo ter na podlagi svojih izkušenj predlaga
morebitne spremembe in strukturne izboljšave. Po potrebi na tej stopnji izvedejo tudi širitev
ekipe na druge dele organizacije ter poskrbijo za morebitno dodatno usposabljanje. Na tej
stopnji celotna ekipa skrbi za izboljšave tekom celotnega procesa, medtem, ko višje vodstvo
po potrebi spreminja organizacijsko infrastrukturo. To ogrodje v celoti temelji na timskem
delu, podrobnosti o izvedenih korakih pa tukaj niso pomembne. [9]
2.4.2 Ogrodje, ki temelji na kompleksnosti izdelka
To ogrodje temelji na kompleksnosti izdelka, ki ga podjetje razvija. To lahko delimo na
notranjo kompleksnost (iz proizvodnega vidika) in zunanjo kompleksnost (iz vidika končnega
uporabnika/kupca). Kompleksnost izdelka ločimo na štiri glavne kategorije: a) izdelki, vodeni
s sestavnimi deli (visoka notranja, nizka zunanja kompleksnost), b) enostavni izdelki (nizka
notranja in zunanja kompleksnost), c) izdelek, voden s strani uporabnika (visoka zunanja,
nizka notranja kompleksnost) in d) kompleksni izdelki (visoka notranja in zunanja
kompleksnost). Štirje dejavniki, ki predstavljajo sredstva družbe, ljudje, proces, orodja in
formalne metode, so pri tem ogrodju bistvenega pomena, saj nam kompleksnost izdelka sama
pomaga pri izbiri strategij ter orodij, ki jih bomo tukaj uporabili. Na primer, pri proizvodnji
enostavnega izdelka (kategorija a) ne bomo posegli po zahtevnem in dragem orodju. Prav
tako takšno podjetje ne bo potrebovalo multidisciplinarne ekipe sodelavcev. Podjetje, ki
razvija izdelek z več podsistemi (kategorija b) bo pri delu iskalo kakovosten strokovni tim
sodelavcev, ki bo delo izvajalo z računalniško podprtim inženiringom. Pri podjetjih, ki delajo
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po naročilu uporabnika, in se trudijo njegove želje in potrebe prenesti v končni izdelek
(kategorija c), je zelo pomembna kvalitetna predstavitev in načrt za samo izdelavo izdelka.
Podjetja, ki proizvajajo najbolj kompleksne izdelke (kategorija d), pa morajo pri izvedbi
projekta

kombinirati

najnovejšo

računalniško

tehnologijo

z

visoko

kakovostno

multidisciplinarno ekipo sodelavcev. Če povzamemo, pri tem ogrodju vidimo, za kateri način
dela se bo podjetje na podlagi kompleksnosti projekta odločilo, vendar podrobnosti o uporabi
orodij ne izvemo. [9]

2.5 Ogrodje konzorcija PACE
Konzorcij PACE (Praktičen pristop k sočasnem inženiringu) je razvil splošno ogrodje, ki
temelji na upravljanju sprememb po korakih. Vsebuje sedem osnovnih korakov, ki so
razvijanje strategije, ocena, ustvarjanje kulture, izboljšave, načrt in spremembe, izboljšanje
položaja in izvajanje podpore. Vsak korak vsebuje ključne elemente za izvajanje, podjetje pa
mora najprej analizirati svoje poslovne cilje in razlog za spremembe. Za definiranje družbenih
ciljev je najprej potrebno opraviti SWOT analizo (definirati prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti). Nato nadaljujejo z analizo ljudi, tehnologije, orodja in procesov v podjetju. Kot
ključni element za kulturne spremembe v podjetju pa je potrebno opraviti usposabljanje
sodelavcev. Stopnja spremembe mora biti načrtovana zelo previdno, saj le ta zagotavlja
povratno informacijo o napredku, in če pride do odstopanja med načrtom in izvajanjem, jo je
potrebno spremeniti. Podpora višjega vodstva je pri vseh korakih zelo pomembna, saj je od
njih odvisna višina finančnih sredstev in tehnična podpora. Začetna vzpostavitev okolja je
ključnega pomena, saj izboljšave izvajajo na podlagi osnovnega načrta. To ogrodje višjemu
vodstvu zagotavlja bolj praktičen vodnik, saj z njegovo pomočjo prepoznajo potrebo po
sočasnemu inženiringu, najdejo nasvete, kako to izvajati, podrobnih navodil o tem, katera
orodja in tehnike uporabiti, pa pri tem ogrodju ne dobijo. [9]

2.6 Pristop usmerjen k tehnologiji
Različna podjetja uporabljajo različne pristope pri uvajanju sočasnega inženiringa. Podjetja,
ki to pri svojem delu uvajajo, so ponavadi strokovnjaki v napredni tehnologiji, poznajo
splošne koncepte in načela sočasnega inženiringa, večjo pozornost pa posvečajo orodjem, s
katerimi imajo pri projektih opravka. Računalniška tehnologija je potrebna za maksimalno
optimizacijo, katero morajo doseči še pred proizvodnjo prototipa. Glavna značilnost tega
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pristopa je odvisna od celotne sistemske integracije v procesu projektiranja. Od prototipa do
končnega izdelka pridejo v krajšem času, kot podjetje, ki isti izdelek proizvaja v
tradicionalnem ciklu. Prednosti takšnega pristopa so:


Kasnejše izboljšave izdelka so znižane na minimum,



Zaradi opravljenih virtualnih testov je verjetnost, da bi prototip propadel, zelo nizka,



Celotno oblikovanje je tudi že vnaprej ocenjeno. [9]

2.7 Predlagano ogrodje sočasnega inženiringa za dobavitelje
Proizvajalci izdelkov in opreme danes veliko dela prepuščajo dobaviteljem, in s tem razvojni
ciklus izdelka širijo po svetu. Proizvajalci skušajo število dobaviteljev zmanjšati, in s tem
izboljšati sodelovanje, saj jim s tem omogočajo aktivno sodelovanje v celotnem procesu
razvoja izdelka. To je izjemnega pomena pri vpeljavi same filozofije. V praksi to izgleda
takole: Proizvajalci najprej izberejo dobavitelje, ki se morajo z načinom dela najprej seznaniti,
nato pa še strinjati. V avtomobilski industriji za to uporabljajo tristopenjsko ogrodje
sočasnega inženiringa. Najprej identificirajo raven sprememb in prihodnje trende v razvojnem
ciklusu izdelka. Tukaj se dobavitelj seznani z delovnim okoljem proizvajalca. Drugi korak
sestoji iz ogrodja samega. Ta je sestavljen iz posebnih potreb in težav, s katerimi se
dobavitelji srečujejo. Tretji korak pa se osredotoča na izdelavo orodij, s katerim bodo izdelek
proizvedli. [9]
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PROJEKT

Beseda “projekt“ je zelo širok pojem, ki si ga lahko predstavljamo na več različnih načinov.
Rečemo lahko, da je star ravno toliko kot človeštvo, kajti vse kar dejansko človek počne,
bodisi od čisto majhnih stvari do kompleksnih, opredelimo kot nek projekt. Če čas zavrtimo
nazaj, na primer obdobje, ko je človek odkril ogenj oziroma, kako se ga zakuri, lahko rečemo,
da je to nekakšen projekt in napredek za človeštvo. Strategija je še dan danes enaka, ljudje
imamo želje po boljšem in ugodnejšem življenju.
Največje dosežke je človek ustvaril s pomočjo enkratnih in časovno omejenih procesov,
kar dokazuje zgodovina projektov, oziroma kaj se je do danes še ohranilo. Na primer
egipčanske piramide, kitajski zid…[2]

3.1 Opredelitev procesa in projekta
Človekova naravnanost k ustvarjanju ne glede na to, ali govorimo o človeku kot
posamezniku, ali združenem v neko skupino, organizacijo, pomeni organiziranje ciljno
usmerjenih procesov.
Procese delimo na :


Kontinuirane procese, ki se izvajajo za nedoločen čas in z njimi zagotavljamo nove
količine pred tem razvitih izdelkov in storitev,



Enkratne procese – projekte, le ti pa so ciljno usmerjeni in večinoma časovno omejeni,
saj z njimi ustvarjamo novosti, izboljšave, ki so nam v korist za različne namene. [2]

Kontinuirani proces v industrijskem svetu predstavlja množična, maloserijska in serijska
proizvodnja. Smeri razvoja teh procesov, ki vplivajo na ustvarjanje prihodka in vse večjo
konkurenčnost, se kaže v podjetjih s proizvodnjo izdelkov za široko porabo:


uvajanje avtomatizacije in robotizacije,



povezovanje procesov z vseh možnih strani,



razvoj kadra za pridobitev določenih znanj in usposobljenosti za izvajanje novih
opravil, ki jih zahteva sodobna proizvodnja ( informatizacija, robotizacija),



uvajanje e – poslovanja,



zniževanje stroškov, kar je danes v proizvodnji eden najpomembnejših dejavnikov
predvsem zaradi konkurence,
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hitro izvajanje in prevzemanje projektov. [2]

Vrste projektov

Če se ozremo okoli sebe lahko vidimo, da nas obdaja vrsto različnih projektov:


investicijski projekti,



organizacijski projekti,



raziskovalni in razvojni projekti,



industrijski projekti (primer podjetja, ki se ukvarja z preoblikovanjem pločevine uvede
nov izdelek, zato je potrebno je narediti nova orodja),



projekti v storitvenih organizacijah,



projekti v javni upravi.

Obstajajo pa tudi vrste projektov glede na druge kriterije in zahteve:


deterministični projekti in stohastični projekti,



interni projekti in eksterni projekti,



notranji in zunanji projekti [3]

3.2.1 Deterministični projekt
Pri tej vrsti projekta vemo vnaprej, da bodo vmesni cilji in končni cilji doseženi, razen v
primeru kakšni nepredvidenih težav. Determinirani projekti se planirajo po ciljno
retrogradnem dnem načinu, kar pomeni, da se v pripravi zagona projekta določijo vsi cilji
projekta, kar omogoča določitev tehnologije izvedbe. Glavna naloga tega projekta je, da se
najprej dobro osredotočimo na cilje, ki jih želimo in šele nato sledi izvedba.
V prvih prijemih zagona projekta se na podlagi določenih želja in zahtev najprej
določajo namenski in objektni cilji projekta. V nadaljevalni fazi zagona se na podlagi
namenskih ciljev določajo objektni cilji, izdela pa se tudi plan izvedbe projekta. Sledi faza
izvajanja, kjer se projekt tudi izvede po predvidenem planu . determinirani projekti so na
primer gradnja avtoceste, gradnja hiše….
Definicija determiniranega projekta po Hacu je torej “ projekt, pri katerem se na podlagi
vhodne strategije, ali naročila v pripravi zagona določijo namenski in objektni cilji ter na tej
podlagi izdelata celovit plan in organizacija izvedbe; projekt se nato po tem planu tudi izvedeverjetnost izvedbe projekta po planu je tako zelo velika.[2]
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3.2.2 Stohastični projekti
Ko gre za to vrsto projekta, naš cilj ni povsem natančno definiran, ampak se s pomočjo nekih
začetnih pogojev in dogajanj v projektu na podlagi le teh oblikujejo rezultati in aktivnosti, ki
nas povedejo do končnega cilja projekta. Ti projekti se od determiniranih projektov ločijo po
tem, da plana izvedbe pred začetkom faze izvajanja ne moremo točno definirati, zato tudi ne
moremo garantirati, da se bo po nekem predvidenem planu projekt tudi izvajal. Hauc pravi, da
“ plan izvedbe stohastičnih projektov je mogoče praviloma izdelati podrobno za prve
izvedene faze, za kasnejše pa teže. Temu primeren je tudi plan stroškov projekta in njegovega
financiranja“. [2]
Če pogledamo z grobega vidika to vrsto projekta, lahko rečemo, da stohastičen projekt
nima točno definiranega končnega, namenskega, kot tudi ne objektnega cilja, ko se njegov
proces začne. To pomeni, da izvajamo nek projekt, za katerega sploh ne vemo, kakšni bodo
končni rezultati in, ali bomo uspešni. Takšnih dogajanj pa si v realnem svetu v večini
primerov ne želimo, ker nas obkrožajo dejavniki kot so čas, nastali stroški… Zato pa cilje
vedno določamo z nekimi merili, ki nam pomagajo do želenega rezultata, to pomeni, več
meril imamo, bolj jasen je naš cilj. [2]
Projekte, ki so razvojno raziskovalne narave, opredelimo kot stohastične projekte. Cilji
razvojnih in inovacijskih projektov, temeljijo na neki osnovi že obstoječih znanj in raziskav,
ki so nam na razpolago. Če vzamemo primer podjetja, ki želi svoj proizvod nadgraditi, ga
izboljšati, bo podjetje izvedlo raziskovalni projekt, v katerem bodo doseženi predhodni cilji k
temu pripomogli. [2]
3.2.3

Interno primarni projekti

Ko želimo izdelovati v podjetju nov izdelek, s katerim bomo lahko konkurirali na trgu, se
pojavi pri strategiji razvoja sočasno še ena smernica, ki jo bomo morali vključiti, da bomo
lahko izdelek tržili. To pomeni, če se odločimo za nov izdelek, bomo morali najprej postaviti
novo montažno linijo, preden začnemo z proizvodnjo novega izdelka. [3]
Interno primarni projekt zahteva, da dokončamo neke predhodno potrebne, ali sočasne
projekte, da dosežemo skupni strateški namen. [2]
3.2.4 Eksterno primarni projekti
Hauc pravi, da “eksterni primarni projekti izvirajo iz regionalnih, nacionalnih, ali občinskih
razvojnih programov, lahko pa so zajeti tudi v programih mednarodnega sodelovanja.
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Eksterni projekti se pojavljajo na področju energetike, prometa, odstranjevanja, ali uničevanja
odpadkov, izobraževanja itd., vse do primarnih projektov, ki morajo biti izvedeni na ravni
države, na primer s sprejetjem zakonodaje, predpisov, ali pa s sklenitvijo meddržavne
pogodbe “.
3.2.5 Projekti z neposrednimi in posrednimi ekonomskimi učinki
Zanimiva je tudi ta vrsta projektov, glede na ekonomski učinek, ki ga zagotavlja določena
vrsta projekta. Kar je dandanes tudi eden ključnih dejavnikov, ko gre za določen projekt, ki ga
lahko določimo, preden sploh začnemo z izvajanjem strategij v projektu.
Ne glede na vrsto projekta, ki se ga poslužujemo ta od nas zahteva določena finančna
sredstva, da lahko nek proces sploh začnemo izvajati. V igri so tako rekoč stroški materiala,
raznih storitev, opreme, ki jo potrebujemo za določeno kakovostno delo, ki ga izvajamo v
projektu. [2]
Projekte glede na ekonomski učinek delimo na neposredne in posredne. Se pravi, da jih
lahko opredelimo na podlagi vložka, ki ga bomo investirali in si bomo z njim povrnili stroške
in ustvarili dobiček. [2]
Hauc pravi, “projekti z neposrednimi učinki so:
projekti, ki v eksplotaciji objektov – rezultatov zagotavljajo povračilo vloženih sredstev in
nato nadaljnji prihodek in s tem ustvarjanje dobička ter sredstev za nadaljnji razvoj“.
Če vzamemo za primer podjetje, ki želi na trg lansirati nov izdelek. Cilji podjetja pri
takšnem projektu so, da bodo z izdelkom, ki ga bodo spravili na trg pokrili vse stroške, ki jih
zajema takšen izdelek ter, da bodo z njim ustvarili dobiček za nadaljnji razvoj podjetja.
Projekti z posrednimi učinki pa ne zagotavljajo kritja vloženih sredstev, ampak pripomorejo k
boljši organiziranosti samega podjetja, ki je ključnega pomena. Ti projekti lahko v podjetju
predstavljajo velik strošek., ampak so pomembni, ker z njimi znižujemo ekonomske stroške in
krajšamo pretočne čase. Kar pa je za podjetje velikega pomena, saj lahko s tem pridobi
prednost pred drugimi podjetji in ustvari več dobička. [3]
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3.3 Planiranje projektov
Planiranje projektov je ena od pomembnejših funkcij, ki se izvaja v vsakem projektu. Ni
pomembno ali je projekt sam po sebi obsežen, ali bolj konzervativne oblike. V tej fazi se
določajo vsi parametri, ki so pomembni, da lahko izvedemo projekt do uspešnega zaključka.
To pomeni, če bomo projekt dobro preučili, ga razčlenili in upoštevali vse dejavnike, ki se
lahko pojavijo ter se bodo odvijali v določenem projektu, bo ta uspešen. Lahko rečemo, da se
vsak človek vsak dan v svetu sooča z planiranjem nečesa, kot so čisto vsakdanje stvari, ki pa
so samoumevne. Dejansko sploh ne razmišljamo, ko nekaj planiramo, ampak to počnemo
čisto nagonsko, da preživimo. Planiranje nas obkroža vedno, če vzamemo običajen primer,
kam bomo odšli na dopust. Spet je to nekakšno planiranje in organizacija, ki je potrebna, da
bomo uspešno prišli do zaključka oziroma, da bomo izbrali nam primerno. Pod to planiranje
pa spadajo dejavniki, ali merila, kot so čas, denar in pa želje nas samih, kaj sploh želimo. Ko
te vse dejavnike nekako povežemo skupaj, dobimo nek rezultat, ali cilj, ki ga lahko smatramo
kot uspešno zaključen projekt.
Paniranje projekta temelji na vhodni projektni strategiji in pripravi naročila za sam
zagon projekta. V projektnem naročilu projekta se določijo, cilji, projektna vsebina, stroški,
časovni roki in organizacija. Zagonski plan projekta vključuje v projekt izvajalce, ki so
predvideni v planu. Teoretično gledano, če vsi, ki opravljajo določene naloge v projektu
izvedejo uspešno in po zahtevanih merilih, je projekt izveden idealno. Kar pa je v praksi redek
dogodek, ali pa v nekaterih primerih ni možen, ker nas obkroža preveč spremenljivih možnih
motečih dejavnikov.
Če naštejemo nekaj razlogov, ki jih navaja (Hauc) zakaj je o idealnem izvajanju
projekta v praksi težko govoriti:


vhodna strategija projekta je določena, vendar se lahko še dopolnjuje in
spreminja v začetnih fazah, ko nam to še ne povzroča in predstavlja večjih
stroškov in ogroža zaključnega roka projekta,



v času izvajanja projekta se z sprotnim odvijanjem aktivnosti pojavljajo motnje,
ki jih prej nismo mogli predvideti,



potrebna sprememba planov projekta, zaradi potreb usklajevanja projekta, ker
se je posledično zaradi tega spremenila tudi sama vhodna strategija,
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zaradi pomanjkanja sredstev, bodisi finančnih, materialnih, ali pa prenizka
stopnja izobraženosti kadra, lahko vplivajo na težave, da se projekt ne more
izvajati po predvidenem planu….

Hauc pravi, da je “planiranje proces za določitev projekta na podlagi vhodne strategije
projekta, določitev namenskih in objektnih ciljev, priprave retrogradne razčlenitve projekta,
izdelave tehnologije izvedbe projekta, izvedba časovne analize, optimizacije plana z vidika
stroškov in izvedenih zmogljivosti, določitev projektnega sistema, priprave organizacije
vodenja in izvajanja projekta ter zagon izvajanja. Je proces ponovljenega planiranja ob
izvedenih kontrolah vse do končanja projekta“.
Planiranje je proces, ki ga izvajamo vedno pred začetkom izvajanja projekta in se ga
kasneje poslužujemo pri vsaki kontroli, ko ponovno planiramo. [2]
Plan se vedno izdela po zahtevah, ki jih želi naročnik, oziroma podjetje. V tej fazi, ko
planiramo projekt je zelo pomembna komunikacija med naročnikom in vodjem projekta. To
pa predvsem zaradi tega, da slučajno potem ob končanju projekta, le ta nebi izpolnjeval vseh
naročnikovih zahtev. Kar pa bi za nas pomenilo, da projekt kljub temu, da je bil izveden v
predvidenem časovnem roku in z predvidenimi stroški ne bi bil uspešen prav zaradi tega, ker
naročnik z projektom ni popolnoma zadovoljen. Lepa ponazoritev na sliki1.
3.3.1

Različne vrste planov

Obstaja več različnih vrst planov. Po Haučevi razčlenitvi plane projektov delimo na:


osnovne plane, katerih glavna vloga je časovno planiranje, stroški in viri,



plane podpore vodenja projektov, njihova naloga je, da zagotavljajo bolj uspešno in
učinkovito vodenje projektov in



povezovalne plane, ki omogočajo povezovanje z letnimi plani poslovanja.

Osnovne plane pa razdelimo na:


mrežni plan,



rokovni in terminski plan,



plan obremenitve izvajalcev,



plan stroškov,



plan mejnikov projekta in



plan kontrole
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Plane podpore vodenja projektov, ki zagotavljajo bolj uspešno in učinkovito vodenje
projektov delimo na :


plan razvijanja projektne organizacije,



plan sklepanja pogodb z izvajalci,



plan rizičnih izvajalcev,



plan razvoja kadrov za projektno vodenje,



plan stroškov projektnega vodenja in



plan vodenja dokumentacije

Pri povezovalnih planih, ki omogočajo povezovanje z letnimi plani poslovanja, pa je delitev
sledeča:


plan dnevnih zadolžitev,



plan izdajanja delovnih nalogov za izvajanje del na projektih,



finančni plan projektov in plan obremenitve izvajalcev. [2]
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3.3.2 Slikovna ponazoritev procesa planiranja projekta (slika 3.1).

Slika 3.1: Proces planiranja
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3.4 Izvedba projekta - od ideje do uresničitve
Do same ideje, da bi izvedli nek projekt nas pripeljejo različni dejavniki:


želja po izboljšanju že obstoječega predmeta,



povpraševanje na trgu za določene storitve, ali artikel,



želja, da bi ustvarili nekaj čisto novega,



boljši standard življenja itd….

Iz teh naštetih dejavnikov se nam lahko poraja ogromno idej, za ustvarjanje različnih
projektov, bodisi podjetnih, javno pomembnih, tržnih. Ko dobimo idejo kako bomo nekaj
izdelali, izboljšali to že lahko pomeni projekt. V smislu tega si takoj določimo cilje, ki jih
želimo doseči. Potem sledi členitev kako se bomo nečesa lotili, s kakšnimi prijemi in ali
imamo zadostno znanje, ali bo potrebna vključitev še kakšnega zunanjega dejavnika. Vemo,
da v določenih primerih ne moremo ugoditi vsem potrebam, ki jih zahteva določen projekt,
zato je potrebna uvedba nekoga, ki to obvlada. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti omejitev,
kot so finančna sredstva, zakoni na katere smo omejeni. Vse je odvisno od vrste projekta,
potem pa lahko pričnemo z členitvijo.
3.4.1 Začetek in zagon projekta
V tej fazi, ko se projekt začne, je glavno določanje ciljev projekta in iskanje rešitev kako jih
doseči. Koraki katerih se poslužujemo so:


opredelitev problema oziroma potrebe,



zbiranje informacij, v tem sklopu analiziramo že obstoječe stanje in predvidimo
finančne ter terminske vplive,



omejitve (to so vsi dejavniki, ki bi lahko ogrozili naš projekt, stroškovni, časovni,
kadrovski, finančni in pa analiza vplivnih dejavnikov),



analiza alternativnih možnosti (projektni team razišče možnosti za uresničitev
projekta),



postavitev ciljev projekta (določitev ciljev, ki so pogojeni z končnimi rezultati). [3]
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3.5 Uspešno zaključen projekt
Ko govorimo o uspešnosti projekta, to pomeni, da smo dosegli cilj, oziroma dobili
predvidevane rezultate z določenimi stroški, ki jih nismo prekoračili v dogovorjenem
časovnem terminu. Če smo to zagotovili, bi lahko rekli, da je naš projekt uspešno zaključen.
Ne smemo pa pozabiti na naročnika, ki je projekt naročil, ali kupca našega proizvoda.
Če na koncu kateri od teh ni zadovoljen, pa ravno ne moremo reči, da je nek projekt uspešen.
To je zelo dobro ponazorjeno na sliki (3.2).

Slika 3.2: Ponazoritev uspešnosti projekta.[3]

Ko pogledamo sliko vidimo štiri pomembne kriterije:


stroški,



čas,



kakovost in



zadovoljstvo naročnika.[3]

Če smo izpolnili vse kriterije, je projekt uspešen. Ni pa nujno, da je projekt učinkovit. Za
primer vzamemo gradnjo trgovskega centra. Vse aktivnost v projektu so se odvile po vnaprej
določenem planu. Nismo prekoračili finančnih sredstev, otvoritev centra v planiranem
časovnem roku, zadovoljen naročnik. Problem se pojavi, da v nakupovalnem centru ni dovolj
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obiskovalcev. To pomeni, da je projekt bil uspešno zaključen, vendar ni učinkovit. Če
gledamo na projekt iz našega stališča smo svoje izpolnili, za naročnika pa je to velik problem.
To je v današnjem svetu takšen zelo pogost pojav, ko se prepletata uspešnost in učinkovitost.
Če smo dosegli eno, pa nas bremeni drugo. [3]
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OPIS IZDELAVE POSAMEZNIH FAZ IZDELAVE

4.1 Izdelava CAD modela
Za izdelavo CAD modela sem uporabil program SIEMENS NX. V delovnem okolju Sketch
sem narisal kvadratno obliko, nato pa sem to obliko z ukazom Extrude spremenil v volumsko
telo, da sem dobil dimenzije surovca.
Sledila je izdelava izvrtin, utorov in ukrivljenih površin. Z klikom na površino sem
izbral ravnino na kateri sem želel spreminjati obliko in ponovno izbral ukaz Sketch za risanje
izvrtin ter utorov, kar prikazuje slika (4.1).

Slika 4.1: Izdelava CAD modela.
Postopek sem ponavljal tako dolgo, da sem dobil želeno obliko modela. Sam model ni
zahtevne oblike, tako, da je narisan v enem kosu. Na koncu, ko je bila oblika modela končana,
pa je bilo potrebno narediti posnetja ostrih robov z ukazom Edge Blend kar pomeni
zaokrožitev ter Chamfer, ki naredi ravno posnetje roba. Izdelava je preprosta, robove na
katerih želimo posnetja preprosto izberemo z klikom, v ponujeno okence, ki se nam odpre ob
izbiri ukaza pa vpišemo samo mero, ki jo želimo za posnetje določenega roba. Geometrijsko
bolj zahtevne oblike pa lahko modeliramo po delih in jih na koncu sestavimo v celoto.
Končna oblika modela je prikazana na sliki (4.2).
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Slika 4.2: Končna oblika CAD modela.

4.2 Izdelava CAM modela
Za izbran izdelek sem v programskem paketu SIEMENS NX, ki je eden vodilnih na področju
programiranja, izdelal CAM model. Izdelek ima različne značilne tipe 3D površin in sicer
ravne ter ukrivljene površine. Sama izdelava CAM modela ni tako enostavna, kot bi si mislili,
saj je potrebno kar dosti znanja s področja tehnologije, orodij in pa dobro obvladovanje
programskega paketa NX.
Preden sploh lahko pričnemo z obdelavo CAM programa, je potrebno pripraviti
tehnologijo 3D CNC rezkanja ter določiti s katerimi orodji se bodo izdelale določene
površine. Poznati pa moramo tudi stroj, na katerem bomo kasneje ta izdelek rezkali. Če
navedem nekaj osnovnih zahtev, ki jih je potrebno poznati:


Delovno območje stroja, da je znano kakšne velikosti obdelovancev lahko
obdelujemo,



Orodja, ki jih uporabljamo na stroju – poznati moramo geometrijo orodja, da nam je
znano, če lahko z določenim orodjem, ki ga izberemo sploh izdelamo neke površine,
kjer nas omejuje na primer globina obdelave. Posledice so lahko hude, ker lahko
pride do trka in loma orodja, ali pa celo do poškodb samega stroja,



Parametre stroja, da lahko pri izdelavi CAM modela določimo ustrezne rezalne
parametre.
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Pri določanju tehnologije moramo biti pazljivi, kajti to je eden ključnih dejavnikov, ki potem
vpliva na samo ekonomičnost obdelave izdelka. Zelo pomemben je čas obdelave, katerega
generiramo z izbiro orodja, rezalnimi parametri in pa načinom obdelave, oziroma kakšne
bodo poti orodja. Pri izbiri poti orodja je mišljeno, da je pot po kateri se giblje orodje čim bolj
izkoriščena in imamo čim manj neizkoriščenih gibov.
4.2.1

Uvoz CAD modela v programski paket NX

Ker sem CAD model narisal v programu CATIA V5, je bilo potrebno najprej CAD model
uvoziti v NX 8.5. V delovnem okolju NX sem iz menija start izbral ukaz IMPORT. Nato sem
v okencu, ki se mi je ponudilo našel datoteko CAD modela in zaključil s potrdilom. Tako se
je izvedel prenos, ki ga prikazuje slika (4.3).

Slika 4.3: Uvoz CAD modela.
4.2.2 Risanje surovca
Ko sem uvozil CAD model, je sledila določitev surovca. To je postopek, kjer se določijo
dimenzije. Ponavadi vedno na tistih površinah kjer začnemo z obdelavo, pustimo malo več
materiala, da lahko surovec poravnamo. Pustimo kakšnih par milimetrov več, v mojem
primeru je bil surovec 5 mm višji.
V NX – u sem surovec enostavno narisal kar čez obstoječi CAD model. Širina in
dolžina sta ostali enaki CAD modelu, v višino pa sem ga povečal za 5mm.
Pri tej operaciji sem izbral ukaz SKETCH. S pomočjo tega ukaza se v programu
postaviš v risalno okolje, kjer sem narisal enostaven kvadrat enakih velikosti kot je CAD
model. Ko je bila 2D oblika končana, sem zapustil risalno okolje in izbral ukaz EXTRUDE. S
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tem ukazom pa sem iz narisane 2D ravnine raztegnil obliko v prostor in določil njeno
dimenzijo, ki je v mojem primeru 105mm, (slika 4.4).

Slika 4.4: Določitev surovca.
Ko je surovec določen pa sem iz menija START izbral ukaz MANUFACTURING, kar
pomeni, da sem z to izbiro izbral v programu okolje, kjer se lahko prične z CAM obdelavo
modela.
4.2.3 Določitev koordinatnega izhodišča
Koordinatno izhodišče je potrebno določiti zato, da lahko potem stroj zazna kje je ta točka na
obdelovancu, da se lahko orodje po njej orientira in izdelala želeno obliko izdelka.
Kot je razvidno iz slike (4.4), je koordinatno izhodišče že postavljeno na surovcu.
Vendar ga je potrebno postaviti na določen rob, kjer ga želimo in pa spremeniti usmerjenost
koordinat X, Y in Z. Koordinatno izhodišče sem postavil na sprednji levi rob, na vrhu
surovca. Koordinate X, Y in Z sem moral ustrezno obrniti kot prikazuje puščica na sliki (4.5).
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Slika 4.5: Določitev koordinatnega izhodišča.
4.2.4 Določitev surovca in izdelka
Pomembno je, da se označi surovec in izdelek. To sem naredil tako, da sem izbral ukaz
kreiranje geometrije. Pojavil se je zavihek PART GEOMETRY, v katerem sem moral izbrati
objekt, nato pa sem se postavil z kurzorjem na izdelek tako, da se je ta obarval, ga z klikom
potrdil in zaključil. Postopek sem ponovil, z razliko, da sem določil surovec. (slika 4.6 in 4.7).

Slika 4.6: Določitev izdelka.
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Slika 4.7: Določitev surovca.
4.2.5 Kreiranje orodja
V tej fazi sem določil vsa orodja katera sem izbral za izdelavo in sicer:


Stebelno frezalo Ø12mm,



Oblikovno frezalo Ø12mm,



Oblikovno frezalo Ø6mm.

Vsakemu orodju je potrebno določiti vrsto in pa vpisati ustrezne parametre. Na sliki (4.8)
lahko vidimo zavihek, kjer se določajo parametri orodja.

Slika 4.8: Kreiranje orodja stebelnega frezala.

- 29 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

4.2.6 Kreiranje operacij
Ko sem končal z določitvijo orodja, sem lahko pričel z kreiranjem operacij. Operacije si
sledijo po vrsti. Od grobe obdelave do fine. Pri izbiri operacij je potrebna previdnost in pa
seveda dobro poznavanje funkcij, ki jih imamo na voljo. Treba je izbrati tiste, ki omogočajo
čim boljšo obdelavo, se pravi, da so poti orodja optimalne in izkoriščene. Na sliki (4.9)
vidimo operacijo REST MILLING, kar pomeni odvzem ostanka materiala.
Vse operacije, ki sem jih uporabil si sledijo po vrsti:


Groba obdelava z stebelnim frezalom Ø12mm,



Fina obdelava z stebelnim frezalom Ø12mm,



Fina obdelava z oblikovnim frezalom Ø12mm (tukaj sem ustvaril še tri dodatne
operacije, s katerimi se je odstranil ostanek materiala na določenih površinah, orodje
pa je bilo omejeno z funkcijo Boundaries,



Fina obdelava z oblikovnim frezalom Ø6mm.

Slika 4.9: Kreiranje operacije Rest Milling.
Z različnimi operacijami tako kreiramo NC program. Lahko pa tudi preverjamo koliko
materiala je ostalo po določeni obdelavi. To je dobro predvsem zaradi tega, da lahko že v
sami izdelavi CAM programa preverimo kolikšna so odstopanja na posameznih obdelanih
površinah. Tiste površine pa je potem potrebno še dodatno obdelati. Tudi v mojem primeru je
prišlo do odstopanj, kar prikazuje slika (4.10). Kjer je model obarvan modro, je odstopanje
pozitivno, kjer pa je obarvan rdeče, pa je že prevelik odvzem materiala.
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Tam, kjer je ostalo preveč materiala, je bila potrebna dodatna obdelava. To pa sem rešil
tako, da sem pot orodja omejil. Kjer so se pojavila odstopanja, sem narisal ravnine in s tem
omejil orodje, da se giblje samo znotraj določene ravnine, ki jih lahko vidimo na sliki (4.10).

Slika 4.10: Prikaz odstopanj CAM modela.
Ko izbiramo med večimi načini obdelave, je potrebno spremljati tudi kako se giblje
orodje. Ta faza je pomembna predvsem zaradi skupnega časa obdelave. Če orodje dela jalove
gibe, je posledično zaradi tega večji čas obdelave, kar pa za nas ni sprejemljivo. Program je
potrebno zgenerirati tako, da je čim bolj optimalen. Slika (4.11) prikazuje poti orodja
oblikovnega frezala Ø12mm.

- 31 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Slika 4.11: Prikaz poti orodja v programu NX.

V mojem primeru, ko sem določil vse operacije, je skupni čas obdelave znašal skoraj 7
ur. Potem pa sem naredil analizo vseh operacij in pregledal kje so še možnosti za pridobitev
časa. Največ sem pridobil pri operaciji REST MILLING, kjer je bilo uporabljeno stebelno
frezalo Ø12mm. Pred generiranjem je čas operacije znašal 1 uro in 45 minut, potem pa sem z
spremenjenim načinom obdelave ta čas skrajšal na 54 minut. Pri vseh operacijah pa sem
pridobil na času tako, da sem pri gibanju orodja postavil zahteve, da se orodje ne vrača vedno
v začetek koordinatnega izhodišča, ampak sledi prejšnji obdelavi. S to funkcijo so se
obdelovalni časi pri vseh operacijah zmanjšali vsaj za polovico. Končni čas obdelave pa je bil
3 ure in 36 minut.
V programu pa imamo tudi možnost pogleda simulacije obdelave oblike. Slika (4.12)
prikazuje operacijo grobe obdelave z stebelnim frezalom Ø12mm. Simulacijo lahko ustavimo
v vsakem koraku, ki ga izvaja orodje in imamo realen vpogled, kako bo obdelava potekala na
stroju.

- 32 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Slika 4.12: Simulacija poteka obdelave v programu NX.

4.3 Izdelava izdelka na stroju HELLER BEA1
Ko so bile zaključene faze CAD in CAM modela, je bila na vrsti izdelava izdelka, ki je v
mojem primeru škatla za pisala in papirnate blokce. Izdelava se je izvajala na obdelovalnem
centru HELLER BEA1.
Preden pa se je izdelava pričela, je bilo potrebno opraviti še vrsto opravil, ki so včasih
celo bolj zamudna, kot pa potem sama obdelava na stroju. Stroj je potrebno pripraviti pred
vsako novo obdelavo izdelka. V pripravo je vključena izbira in nastavitev orodij, izbira
pravilne vpenjalne priprave, če jih imamo na razpolago več vrst.
Za moj izdelek so si sledile faze izdelave takole:


Priprava surovca,



Izbira in nastavitev orodja,



Priprava stroja,



Vpenjanje surovca,



Kontrola NC programa in



Postopek obdelave izdelka.

Pri vseh podanih prijemih pa moramo biti zelo natančni, kajti vsaka majhna napakica
nam lahko vpliva na kvaliteto končnega izdelka, ali pa nam povzroča med samo obdelavo
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nezaželene učinke. Lahko pride do trka orodja, kar je lahko posledica loma orodja in celo
poškodb stroja. Takšnih nevšečnosti si ne želimo, ker pripeljejo do velikih stroškov. Zato je
res potrebna velika mera natančnosti in doslednosti, da ne pride da takšnih izpadov.
4.3.1 Priprava surovca
Za material sem izbral CIBATOOL, ker je ugoden za obdelavo. Pri tej vrsti materiala ni
potrebe po hlajenju orodja, zato se orodje ne obrablja dosti. Iz večjega kosa je bilo potrebno
surovec razrezati na dejanske maksimalne mere ter pustiti še nekaj dodatka za poravnavo.
Razrez se je izvedel na tračni žagi Bomer, ki jo prikazuje slika (4.13). Mere surovca so
znašale 150x150x65mm.

Slika 4.13: Razrez surovca.
Po razrezu je bilo potrebno surovec še poravnati in rezkati na zahtevane mere. To pa se
je izvedlo na konvencionalnem frezalnem stroju WMV. Pri žaganju se je pustil dodatek
materiala 2 desetinki milimetra, tako, da se je na frezalnem stroju lahko surovec čim bolj
natančno izdelal na želeno mero 150x150x65mm. (Slika 4.14).
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Po končani izdelavi surovca, se je preverila natančnost izdelave glede na zahtevane
mere z digitalnim pomičnim merilom. Odstopanja so znašala maksimalno do 5 stotink
milimetra v pozitivni smeri.

Slika 4.14: Frezanje surovca na točno mero.
4.3.2 Vpenjanje surovca
Pri vpenjanju se lahko hitro pojavijo težave zaradi geometrijsko kompliciranih oblik izdelkov.
Potrebna je velika pozornost, da surovec pravilno vpnemo in z dovolj velikimi silami
pritrdimo na delovno mizo. Če ga ne pritrdimo dovolj močno, lahko zaradi sile rezanja orodja
pride do izpada surovca. Ta pritrdilna sila pa tudi ne sme biti prevelika, ker se surovec zaradi
tega lahko deformira. Zato je potrebno najti tisto optimalno privijalno silo, ki pa je odvisna
od vrste materiala ter rezalnih sil.
Glede na geometrijsko obliko izdelka pa je potrebna tudi pravilna izbira vpenjalne
priprave. V mojem primeru je bila najnižja točka obdelave na 23mm višine surovca.
Vpenjalne čeljusti na obdelovalnem centru pa so višine 25mm. Zato se je pojavil problem, ker
z takšnimi čeljustmi obdelava ne bi bila mogoča, ker bi se z orodjem zaleteli v njih. Najti je
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bilo treba rešitev, zato sem se odločil, da surovec podložim z ploščicami pravokotne oblike in
z tem pridobim 6mm. Možna varianta bi bila, da bi surovec vpel čisto na robu. Zaradi
takšnega vpetja pa bi lahko prišlo do izpada surovca, kar pa bi bilo neugodno. (Slika 4.15).

Slika 4.15: Vpenjanje surovca v stroj HELLER BEA1.
4.3.3 Nastavitev orodja
Ker se orodje pri rezanju materiala obrablja, je vedno potrebna nastavitev orodja, da vpišemo
v stroj dejanske geometrijske podatke. To je potrebno narediti zato, da pri obdelavi ne pride
do prevelikih odstopanj. Zaradi kompenzacije orodja ne dobimo želene natančnosti. Če
vzamemo za primer stebelno frezalo Ø12mm. Dejanska mera premera rabljenega orodja ni
več 12mm, ampak je lahko nekoliko manj, zato je potrebno orodje izmeriti in vpisati
izmerjeno vrednost v stroj. Tako potem stroj glede na to mero izračunava poti orodja in lahko
zagotavljamo, da bo izdelek izdelan bolj natančno.
Za vsa orodja, ki sem jih uporabil pri obdelavi, se je na merilni napravi ZOLLER
izmerila njihova dejanska geometrija. Izmerjeni podatki pa so se vnesli v krmilje stroja.
Izmerjeni premeri vseh uporabljenih rezkal so znašali manj od dejanskih. (Slika 4.16).
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Slika 4.16: Umerjanje orodij na napravi ZOLLER.
4.3.4 Kontrola programa
Preden pričnemo z obdelavo je pomembno, da preverimo program, da ne pride kje do kakšnih
trkov orodja in pa NC koda mora biti v takšnem zapisu, da jo lahko krmilje stroja bere. Zato
sem moral NC kodo, ki sem jo dobil iz programa NX pretvoriti, ker krmilje na obdelovalnem
stroju HELLER takšnega zapisa ne pozna. Zapis NC kode sem spremenil tako, da je datoteka
programa zapisana z končnico “pim“. Nato pa se je lahko na krmilje stroja naložil program in
se je začela obdelava.
4.3.5 Potek obdelave na stroju
Pred pričetkom izvajanja prve operacije, je bilo potrebno določiti še koordinatno izhodišče na
stroju oziroma ničelno točko. Z posebnim orodjem so se odtipale tri ravnine X,Y in Z v
spodnjem levem kotu, glede na vpetje surovca. Tako lahko krmilje stroja zazna surovec in ve
kako se orientirati pri obdelavi glede na to točko.

- 37 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Pri spremljanju izvajanja operacij se je videlo katere operacije so bile v programu dobro
zastavljene. Na primer prva operacija grobe obdelave z stebelnim frezalom Ø12mm, je bila
dobro izbrana. Sama strategija prekrivanja orodja in njegovih poti je bila glede na model
idealna. Orodje ni imelo jalovih gibov in je dobro sledilo samemu profilu modela pri
odrezavanju. (Slika 4.17).

Slika 4.17: Prikaz obdelave na stroju HELLER BEA1.
Operacija z oblikovnim frezalom Ø12mm je bila kar se tiče strategije malo slabša. Že v
programu NX – a se je pri pogledu simulacije obdelave pokazalo, da na določenih površinah
ostaja preveč materiala in sama površina obdelovanca ni tako kvalitetna. Zato je bilo potrebno
v programu izdelati še nekaj operacij, kjer je bilo gibanje orodja omejeno na samo tiste dele
površine, kjer je bil ostanek materiala.
Ugotovil sem, da je največja napaka operacije z oblikovnim frezalom Ø12mm ta, da se
orodje ne giblje pravilno glede na geometrijo obdelovanca. Pravilne poti orodja bi bile
izvajane vzdolžno glede na vboklino in naklone, ki so na obdelovancu. V mojem primeru pa
so gibi orodja potekali prečno. Posledica tega je bil večji obdelovalni čas in pa slabša kvaliteta
površine izdelka. Slaba stran takšnega gibanja pa ni le za izdelek, temveč tudi za orodje, ker
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se neprestano dotika in odmika ko odrezuje. Pri vzdolžnem gibanju pa naredi daljši rez in tudi
zagotovljena je boljša hrapavost površine zaradi lepšega prekrivanja orodja.
Po koncu obdelave se je izdelek izpel in očistil. Pripravljen je bil za naslednji korak in
sicer digitalno skeniranje obdelanih površin, iz katerih je naprej sledila analiza geometrijske
natančnosti izdelka.

4.4 Optično skeniranje izdelka
3D digitalizacija je odlično orodje, s katerim lahko zajamemo različne geometrijske modele.
Z drugo besedo rečemo, da je to obratno inženirstvo, ker z samim postopkom začnemo proces
v obratni smeri. Z fizičnim modelom pridemo do CAD modela, kar se mogoče sliši malo
čudno. Vendar se ta tehnologija v zadnjem desetletju vse več uveljavlja in si brez nje skoraj
današnjega inženirstva ne predstavljamo več.
Princip ja takšen, da iz 3D skenerja ne moremo uporabiti podatkov, ampak jih je
potrebno prej obdelati. Pri 3D digitalizaciji dobimo le nek oblak točk, iz katerega potem z
obdelavo dobimo volumsko telo.
Moj namen pri 3D digitalizaciji izdelka je bil takšen, da izdelek poskeniram in naredim
primerjave odstopanj med skeniranim modelom v grafični obliki, CAD in CAM modelom.
Tako sem dobil iz primerjav podatke o odstopanjih in pojasnil zakaj je do njih prišlo. Tako, da
sem nazorno prikazal vse faze razvoja izdelka in kje prihaja do težav ter kako jih sprotno
rešujemo. Za digitalizacijo pa sem uporabil optični skener ATOS GOM II.
Pri 3D digitalizaciji je potrebna velika natančnost, da iz skeniranega objekta dobimo
čim boljše rezultate, ki so pomembni za kasnejše primerjave. To pomeni, če objekt
poskeniramo z slabo natančnostjo, bodo pogreški pri nadaljnjih primerjavah večji, kar pa je
slabo, ker ne bo možno podati dobre analize glede odstopanj. Izdelek izdelan z veliko
natančnostjo lahko zaradi slabe 3D digitalizacije napačno analiziramo.
Postopki 3D digitalizacije zajemajo:


Pripravo strategije,



Postavitev in zagon sistema,



Pripravo objektov,



Kalibracijo senzorja,



Optično skeniranje objekta in
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Ustvarjanje parametričnega modela v programu ATOS.

4.4.1 Priprava strategije
Ta faza je pomembna, ker zajema veliko dejavnikov in sicer:


Analizo objekta, ki je pomembna zaradi namembnosti digitalizacije,



Ugotavljanje določenih problematičnih mest, ki so v mojem primeru izvrtine. Ker so
dokaj globoke je bila težava, da jih je bilo težko v celoti poskenirati.



Izbira pravega merilnega območja, katerega sem izbral 350mm,



Določitev strategije zajemanja površin.

4.4.2 Postavitev in zagon sistema
Digitalizator mora biti trdno nameščen, da potem med skeniranjem ne prihaja do premikov,
ker z tem povzročamo nenatančnost. Preveriti je potrebno, da leče digitalizatorja niso
umazane in, da izberemo pravilne leče glede na merilno območje. Že prah, ki se nabere na
lečah lahko vpliva na naše delo in nas ovira. Prostor v katerem skeniramo je dobro, če je
zatemnjen, nato pa lahko zaženemo sistem.
4.4.3 Priprava objektov
Površine merjenca morajo biti čiste in razmaščene. Najboljše je, če je merjenec, ki ga
skeniramo svetle barve, ker je takšna površina neodbojna. Problem temnejših površin pa
rešimo tako, da na skenirani objekt nanesemo tanek sloj belega prahu. Pri mojem objektu
takšnih težav ni bilo, ker je izdelek iz materiala CIBATOOL, kar je zaradi svetle površine
materiala zelo ugodno.
Na sam merjeni objekt pa je potrebno nalepiti tudi referenčne točke. Glede na te točke
digitalizator sam preračunava razdalje med njimi in si jih pri skeniranju oštevilči ter zapomni.
Skeniranje poteka tako, da si digitalizator iz prejšnjih skenov zapomni točke in z naslednjimi
poskeniranimi ustvarja geometrijo merjenca.

4.4.4 Kalibracija senzorja
Preden pa sem pričel z optičnim skeniranjem merjenca, je bilo potrebno sistem skalibrirati.
Kalibracija pa se lahko izvede z kalibracijskim križem, ali ploščo. Uporabil sem kalibracijsko
ploščo z različnimi velikostmi pik. Sledila je nastavitev kamer in projektorja. Kamere sem
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nastavil pod določenim kotom ter odkril zaščite zaslonk. Nato pa sem z skeniranjem plošče, ki
sem jo obračal skalibriral sistem. (Slika 4.18).

Slika 4.18: Kalibracija optičnega digitalizatorja.
4.4.5 Optično skeniranje
Za takšen izdelek je bilo potrebnih štirinajst skenov, da se je dobila kakovostna oblika
parametričnega modela. Površine so bile dobro zajete. Največji izziv pa so predstavljale
izvrtine, ker je bilo potrebnih kar nekaj različnih zornih kotov, da je digitalizator zaznal
globino in uspel ustvariti zahtevano geometrijsko obliko. (Slika 4.19).
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Slika 4.19: 0ptično digitaliziranje izdelka.
4.4.6 Poravnava parametričnega modela
Ko sem dobil želeno obliko parametričnega modela, je sledila še poravnava. V programu
ATOS sem poleg mojega parametričnega modela odprl še CAD in CAM model v obliki
datoteke STL. Nato pa sem naredil poravnavo med CAD in parametričnim modelom. To je
bilo potrebno zato, da sem lahko kasneje v programu ATOS VIEWER izvedel analizo med
vsemi tremi modeli. Slika (4.20) prikazuje poravnavo med CAD modelom, ki je zelene barve
in parametričnim modelom, ki je obarvan sivo.
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Slika 4.20: Parametrični model.
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PRIMERJALNE ANALIZE IN REZULTATI IZDELKA MED
POSAMEZNIMI FAZAMI (CAD, CAM IN SKENIRANEGA
IZDELKA V GRAFIČNI OBLIKI)

Ko je narejena optična digitalizacija fizičnega modela, lahko naredimo primerjalne analize
med CAD, CAM in skeniranim modelom v grafični obliki. Z tem postopkom pridemo hitro
do želenih rezultatov med posameznimi fazami izdelave in podamo analizo odstopanj med
njimi ter zakaj je do njih sploh prišlo. Program ATOS VIEWER nam omogoča, da odpremo
na primer datoteko CAD in CAM modela v STL obliki in primerjamo kakšna so odstopanja.
Spreminjamo lahko merilno skalo, izberemo poljubna mesta in odčitamo kakšen je odstopek
med prekrivanima modeloma. Sama geometrijska oblika pa se glede na skalo merilnega
območja obarva rdeče, če so na modelu odstopanja v pozitivni smeri, in modro pri
odstopanjih v negativno smer. Tako že lahko takoj opazimo katera mesta so problematična.
Moja naloga je bila, da naredim analizo med:


CAD in CAM modelom,



CAD in skeniranim modelom v grafični obliki in



CAM in skeniranim modelom v grafični obliki.

Med vsako analizo je prišlo do odstopanj, nato pa sem moral za vsako fazo izdelave ugotoviti
zakaj je prišlo do razlik in kako jih odpraviti.

5.1 Primerjava CAD modela z simulacijo obdelave
Pri primerjavi med CAD modelom in simulacijo obdelave je prišlo do največjih odstopanj na
vbočeni površini in na najnižji točki naklonov. Kar je lepo razvidno iz slike (5.1), kjer so
površine obarvane rdeče in rumene barve. Odstopanja so v pozitivni smeri največ do dveh
desetink milimetra.
Do teh odstopanj pa je prišlo zaradi načina obdelave in napačnega gibanja orodja.
Strategija operacije oblikovnega frezala bi morala biti predvidena tako, da bi orodje
odrezavalo material vzdolžno glede na krivuljo. V mojem primeru pa se je orodje gibalo
prečno na krivuljo. Zato so opazni ostanki materiala v prečni smeri. Na ostalih površinah, ki
so obarvane zeleno, pa ni bilo nobenih odstopanj.
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Slika 5.1: Analiza CAD in CAM modela.

5.2 Primerjava med CAD modelom in skeniranim modelom v grafični
obliki
Med tema dvema modeloma so največja odstopanja na dnu in pa na ukrivljeni površini. Na
ukrivljeni površini so odstopanja negativna do dveh desetink milimetra, na dnu pa pozitivna
do 1,3 desetinke milimetra.
Ta odstopanja so nastala zaradi vpenjanja, ker je bilo potrebno surovec podložiti, da se
orodje nebi zaletelo v obdelovanec in takšna vpenjalna priprava ni najbolj ugodna za takšno
geometrijsko obliko. Surovec je bil tudi malo premočno privit z vpenjalnimi čeljustmi in ga je
po straneh malo napelo. Zato so po straneh odstopanja pozitivna , na sredini krivulje pa
negativna.
Če bi želeli ta odstopanja zmanjšati, bi bilo potrebno prilagoditi vpenjalno pripravo, da
bi surovec lepo nalegal na površino delovne mize. V mojem primeru pa ta odstopanja glede
na uporabo izdelka nimajo nobenega vpliva, zato je izdelek izdelan v mejah tolerance. Sive
pike na modelu pa so referenčne točke. Vidne pa so tudi sledi poti orodja na ukrivljeni
površini, zaradi izbrane operacije obdelave. (Slika 5.2).
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Slika 5.2: Analiza CAD modela in skeniranega modela v grafično obliki.

5.3 Primerjava med CAM modelom in skeniranim modelom v grafični
obliki
Tukaj je primerjava dokaj podobna prejšnji, vendar, če natančno pogledamo so odstopanja
manjša. To pa zaradi tega, ker je simulacija obdelave imela od CAD modela nekoliko manšja
odstopanja in je večji približek realnemu izdelku ,ki se je izdelal na stroju. Odstopanja pa so
ista kot med CAD modelom in skeniranim modelom, zaradi načina vpenjanja. Razlika je le
med velikostjo odstopanj. Največji pogrešek na ukrivljeni površini je 1,6 desetinke milimetra
v negativni smeri, na dnu pa 9 stotink milimetra v pozitivno smer. (Slika 5.3).
Nato pa sem naredil še en pogled za prerez kar prikazuje slika (5.4), s katerim se res
lepo vidi, da je bil surovec vpet malo postrani, ker linije obdelanih notranjih površin in
zunanjih neobdelanih niso vzporedne. Vidna pa so tudi odstopanja izvrtine in utora, ki imajo
negativen pogrešek zaradi izmere orodja.
Pogrešek znaša največ desetinko milimetra, zaradi kompenzacije orodja. To pa je
posledica neupoštevanja dejanskih premerov orodja v programu NX. Za stebelno frezalo
Ø12mm, sem vzel premer 12mm in ne dejanskega izmerjenega.
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Slika 5.3: Analiza CAM modela in skeniranega modela v grafični obliki.

Slika 5.4: Prerez CAD modela in skeniranega modela v grafični obliki.
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Če potegnem črto čez primerjalno analizo vseh faz, je končna slika kar se tiče
uporabnosti izdelka zadovoljiva. Prednost pa je, da lahko s takšnimi prijemi hitro rešimo
probleme, ki se pojavljajo pri ustvarjanju izdelka.
Ugotovil sem, da moramo biti pri obdelavi na strojih zelo previdni, prav tako pri
umerjanju orodja in pozicioniranju surovca. Zelo pomembna je tudi strategija tehnološkega
postopka ter kakšne operacije določimo pri samem programiranju obdelave izdelka.
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PROJEKT RAZVOJA ŠKATLE ZA PISALA IN

6

PAPIRNATE BLOKCE
6.1 Uvod
Vedno znova in znova se predmeti, ki jih uporabljamo, da si olajšamo delo z njimi
izboljšujejo in ustvarjajo tudi novi. V mojem projektu sem se odločil za razvoj izdelka, ki je
škatla za pisala in papirnate blokce. To je znan izdelek, ki je že bil razvit za pisarniške
potrebe. Glavni cilj projekta je bil, da za izdelavo določenega izdelka spoznam vse faze od
zasnove do razvoja:


Zamisel oblike in zasnova izdelka,



Izdelava CAD modela,



Izdelava CAM modela,



Izdelava na stroju,



Primerjalna analiza.

Če bi želel takšen izdelek prodati na trgu, bi to bilo nemogoče, ker so stroški same
izdelave glede na izbrane načine previsoki. Za trženje takšnega izdelka, bi moral spremeniti
potek izdelave, ki nebi bila izvedena na obdelovalnem centru z frezanjem, ampak bi izdelek
vlival, ali brizgal iz plastične mase. Seveda pa moramo dobiti tudi model odlitka, oziroma
orodje za brizganje, za kar pa je ta izdelek z mojimi prijemi izdelave idealen. Na podlagi tega
prototipnega izdelka bi se lahko izdelal model za vlivanje, ali orodje za brizganje.
Kot sem že omenil, je namen projekta razvoj izdelka, kar je lahko tudi izhodišče za dobro
poslovno priložnost in sicer serijsko izdelavo tega izdelka.
Projekta sem se lotil z sodobnimi principi, ki jih zajema sočasno inženirstvo. Prednost
takšnega izvajanja je v tem, da je med posameznimi fazami boljša komunikacija. Izognemo pa
se lahko nepotrebnim stroškom in odpravimo napake brez večjih problemov. Pri razvoju
izdelka so se faze izvajale ena za drugo. Se pravi ko je bila določena faza zaključena, se je
pričela izvajati druga.
6.1.1 Vpliv sočasnega inženiringa pri projektu razvoja izdelka
Konvencionalni način razvijanja je za sodobni čas zastarel, ker podjetja z takšnim pristopom v
kratkem pretočnem času niso zmožna dosegati visoke kvalitete. Če pa jo dosegajo, pa je
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stroškovno gledano za takšna podjetja velik problem, ker zaradi konkurence na trgu ni možno
preživeti.
Iz mojega praktičnega primera sem ugotovil, da je dobro, če se poslužujemo sočasnega
inženiringa iz naslednjih razlogov:


Hitrejše odkrivanje napak,



Hitra rešitev problemov, ki nastanejo,



Napake, rešujemo brez odvečnih stroškov,



Komunikacija med fazami izdelave je boljša.

To so osnovni kriteriji, ki sem jih pri izdelavi določenih faz izdelka osvojil.

6.2 Vsebinska zasnova projekta
Ustvaril sem si obliko izdelka in sicer kakšen bi bil dizajn škatle za pisala in papirnate blokce.
Na papirju sem si skiciral približno obliko in jo dimenzijsko ovrednotil. Geometrijo izdelka je
bilo potrebno predvideti tako, da potem pri izdelavi nebi bil omejen z stroji in orodji, ki sem
jih imel na voljo. Nato pa je sledila izdelava plana določenih faz izdelave.
6.2.1 Opis izdelka
Gre za pisarniški pripomoček, ki je namenjen za shranjevanje pisal in papirnatih blokcev.
Geometrija izdelka je dokaj enostavna in prilagojena tako, da se lahko izdela na
obdelovalnem centru HELLER BEA1. Škatla ima za shranjevanje pisal izvedeno eno izvrtino
in utor ter pravokotno vdolbino za papir. Geometrija škatle je sestavljena iz osnovnih tipov
površin in sicer:


Ravnih površin,



Ukrivljenih površin. (Slika 6.1).
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Slika 6.1: Škatla za pisala in papirnate blokce.
6.2.2 Tržne možnosti izdelka
Z takšnim načinom izdelave, kot je bil razvit ta izdelek, bi bila tržna možnost izdelka
nemogoča. Stroški, ki so nastali pri vseh fazah so znatno previsoki, realna cena za takšen
izdelek pa bi lahko znašala okrog 10€ .
Pa tudi sam postopek izdelave je predolg, če bi želeli imeti serijsko proizvodnjo za ta
izdelek. Za trženje bi bilo potrebno najti drugo tehnologijo izdelave, ki bi lahko na primer bila
vlivanje, ali brizganje. Z brizganjem iz plastične mase pa bi lahko takšen izdelek serijsko
izdelovali ter ga prodali na tržišču z primerljivo ceno.
Da pa pridemo do izvedbe takšne tehnologije, pa so prav tako potrebni določeni
postopki, ki sem jih izvedel. Če rečem temu tako, da je ta izdelek prototip, lahko na podlagi
tega prototipa izdelam orodje za brizganje izdelka iz plastične mase.
6.2.3 Opis posameznih faz izdelave
Najprej je bilo predvideno in tudi izvedeno risanje 3D modela v programskem paketu CATIA.
Po končanju tega je sledila izdelava CAM modela, oziroma izdelava NC programa. Za
izdelavo tega sem uporabil program NX SIEMENS. Pri določitvi operacij je bilo potrebno že
določiti katera orodja bom uporabil. Pri sami izbiri orodij pa se je pojavila težava. Glede na
izbrano in narisano geometrijo izdelka, izdelava le tega ni bila mogoča, ker na razpolago
nisem imel določenih orodij. Zato je bilo potrebno geometrijo izdelka prilagoditi. Ker je bil
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CAD model narisan v programu CATIA in se je uvozil v NX, model ni imel več zgodovine,
da bi ga lahko popravil v delovnem okolju NX –a. CAD model sem moral dimenzijsko
popraviti. Lahko bi spremenil že obstoječi model iz CATIE, vendar sem se odločil da ga
ponovno narišem v NX – u. To pa zaradi tega, če bi hotel še karkoli potem na CAD, ali CAM
modelu spreminjati, nebi povzročalo težav. Na primer, če bi želel na CAD modelu
spremembe, bi enostavno v risalnem okolju spremenil geometrijo in bi potem v delovnem
okolju za izdelavo NC programa sam program zgeneriral kodo. Ni potrebe ponovne izdelave
CAM modela.
Naslednji korak je obsegal:


Pripravo surovca iz materiala CIBATOOL

Iz večjega kosa materiala se je na določene mere odrezal surovec. Nato je sledila še
poravnava na konvencionalnem frezalnem stroju, kjer so se dosegle natančne mere surovca.


Izbiro in umerjanje orodja

Izbrano orodje je bilo potrebno nastaviti. Nastavitev se je izvedla na napravi ZOLLER, da
sem dobil natančne geometrijske podatke o orodju, ki so potrebni za natančno obdelavo.


Obdelavo na stroju HELLER BEA1

Za obdelavo je bilo potrebno najprej pregledati NC program, da so poti orodja pravilne in ne
pride kje do trka orodja. Nato se je na krmilje stroja naložil program in se je pričela obdelava.
Po končanju teh faz sem dobil želen izdelek, kateremu pa je sledila še primerjalna
analiza. Z to analizo sem dobil rezultate odstopanj med izvedbo določenih faz:


CAD in CAM modelom,



CAD in skeniranim modelom v grafični obliki ter



CAM in skeniranim modelom v grafični obliki.

Preden pa sem lahko naredil primerjave med temi modeli, pa je bilo potrebno izdelek
poskenirati z optičnim digitalizatorjem ATOS. Na podlagi skeniranja sem dobil parametrični
model, z katerim sta se primerjala CAD in CAM model.
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6.3 Analiza konkurence
Za ta izdelek, ki je namenjen za shranjevanje pisarniške opreme, kot so na primer pisala,
papirnati blokci, škarje itd., imamo na tržišču na razpolago ogromno izdelkov. Različnih
oblik, dimenzij in materialov (Slika 6.2).

Slika 6.2: Namenski pisarniški pripomoček[8]
Ker je konkurenca zelo velika, je naloga proizvajalca takšnega izdelka, da razvije dobro
tehnologijo za razvoj. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec sem razdelil na dva tipa.
Prvi tip je doseganje optimalnih pogojev za izdelavo izdelka:


Dobra tehnologija,



Kratek čas izdelave,



Stroški izdelave, ki so pogojeni z izbiro tehnologije morajo biti minimalni.

Drugi tip pa zajema karakteristike izdelka:


Funkcionalnost izdelka,



Dizajn izdelka,

Če dosežemo pogoje prvega tipa in izdelek izdelamo z stroški, ki jih bomo z prodajo
izdelka pokrili, še ne pomeni, da bomo izdelek uspešno tržili. Drug tip pogojev je predvsem
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odvisen od potencialnih kupcev izdelka. Ta tip pogojev je težko predvideti vnaprej. Zato v tej
fazi obstaja vedno riziko, ali je izdelek izdelan po merah, da bo ustrezal kupcem.

6.4 Planiranje projekta
Planiranje je faza v kateri si postavimo izhodišče samega poteka procesa. Ta faza je zelo
pomembna in je potrebna dobra organiziranost, da bo projekt, ki ga izvajamo potekal čim bolj
tekoče.
Moj projekt sem razčlenil na več delovnih paketov. Pod vsak delovni paket pa spadajo
aktivnosti, ki si sledijo po določenem vrstnem redu.
Pri samem planiranju projekta ni bilo težko določiti aktivnosti, ki so bile potrebne za
dosego cilja projekta, ker gre za takšno vrsto projekta, kjer so cilji jasni in je izbira aktivnosti
logična. To se je pokazalo tudi pri samem izvajanju in uresničevanju projekta, ker ni bilo
nobenih težav. Takšen kot je bil predviden plan izvajanja vseh operacij, tako se je projekt
tudi izvedel.
Delovne pakete sem razdelil na:


Zasnovo izdelka,



Pripravo surovca,



Izdelavo na stroju ter



Primerjalno analizo.

Pod vsakim delovnim paketom pa so se izvedle aktivnosti oziroma operacije tako, da so si
sledile po točno določenem vrstnem redu. Ko je bila končana prva aktivnost, se je začela
izvajati druga. Med vsemi delovnimi paketi in njihovimi aktivnostmi, pa so potekale
informacije, kar je pri sočasnem inženirstvu eden izmed ključnih dejavnikov.
Med vsakim delovnim paketom sem pri izvajanju aktivnosti lahko uporabil informacije
in zahteve, ki jih zajema posamezna aktivnost. Ugotovil sem, da je takšen način dela boljši,
saj so informacije med posamezniki, ki delajo na določenem področju boljše. Je pa tudi
potrebno imeti za takšno izvajanje ustrezno usposobljen kader. Če pogledamo povezavo med
delovnim paketom zasnove izdelka in izdelave izdelka, tehnolog in operater CNC stroja
morata biti dobro informirana. Tehnolog mora vedeti kakšna orodja so na razpolago, da jih
lahko izbira pri izdelavi CAM modela in pa seveda kakšne geometrijske oblike so izvedljive
na stroju, ki se ga poslužuje. Zato je potrebnega več znanja in izkušenj. Poleg tega pa je
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dobro, da operater, konstrukter in tehnolog sodelujejo in so informirani o določeni fazi v
procesu izvajanja. Na primer konstrukter zasnuje nov izdelek, tehnolog naredi program za
CNC stroj, operater pa potem ugotovi, da izdelek zaradi njegove geometrije ni možno izdelati
na stroju, ki ga imajo na voljo. Zaradi tega pa je potrebno sodelovanje, da ne pride do takšnih
napak in nepotrebnih stroškov.
6.4.1 Planiranje po delovnih paketih
Planiranje poteka projekta ni bilo težavno. Za vsako operacijo v določenem delovnem paketu
je dobro znano koliko časa se posamezna faza izvaja. Na sliki (6.3, 6.4 in 6.5) lahko vidimo
potek planiranja projekta za delovne pakete :


Zasnova izdelka,



Primerjalna analiza in



Izdelava na stroju.

Slika 6.3: Časovni plan zasnove izdelka.
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Slika 6.4: Časovni plan primerjalne analize.
Pri tem delovnem paketu izdelava na stroju, je upoštevana časovno samo obdelava na
stroju. Kar se tiče priprave surovca in drugih del, ki so pogojena z izdelavo na stroju, ne
moremo šteti pod delovne ure. Zanima nas samo končni čas obdelave, ki se izvaja na
obdelovalnem centru, ta pa znaša 3,5h.

Slika 6.5: Časovni plan obdelave na stroju.
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6.5 Namenski cilji projekta
Preglednica 6.6: Namenski cilji projekta.

ZAP.

NAMENSKI CILJI PROJEKTA

OPIS NAMENSKEGA CILJA

1

Razvoj novega izdelka

Razvoj škatle za pisala in papirnate blokce

2

Uporaba sočasnega inženirstva

Izdelek bo nastal z uporabo principov

ŠT.

sočasnega inženirstva
3

Opis izdelave

Podroben opis vseh faz izdelave, ki jih
zajema takšen razvoj

4

Izdelek uspešno izveden

Vse faze bodo optimalno izvedene in izdelek
izdelan v mejah tolerance

6.6 Objektni cilji projekta
Preglednica 6.7: Objektni cilji projekta.

ZAP.

OBJEKTNI CILJI PROJEKTA

OPIS OBJEKTNEGA CILJA

1

CAD model

Izdelava CAD modela v programu NX

2

CAM model

Izdelava CAM modela v programu NX

3

Priprava surovca

Razrez na tračni žagi in poravnava na

ŠT.

frezalnem stroju
Obdelava izdelka

Obdelava se izvede na obdelovalnem centru
HELLER BEA1

4

Primerjalna analiza

Izdelek se poskenira in naredi parametrični
model za primerjalne analize
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Matrika kompetenc in odgovornosti

Preglednica 6.8: Matrika kompetenc in odgovornosti.
IZVAJALEC
PROJEKTNI
MENEDŽER

TEHNOLOG

KONSTRUKTER

OPERATER

PODROČJE V
ORGANIZACIJI

DEL. PAKET / AKTIVNOST
IZDELAVA CAD MODELA

I

K

S

I

KONSTRUKTER

IZDELAVA CAM MODELA

I

S

I

I

TEHNOLOG

PRIPRAVA SUROVCA

I

I

I

S

OPERATER

IZDELAVA NA STROJU

I

N

I

S

OPERATER

OPTIČNO SKENIRANJE

I

S

N

I

TEHNOLOG

LEGENDA: I – izvede in odgovarja, S – sodeluje, K – koordinira, N – nadzira, I – je informiran
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6.7 Predračun stroškov projekta
Preglednica 6.9: Predračun stroškov projekta.

DELOVNI PAKET

AKTIVNOST
STROŠKI

SKUPAJ

1

2

3

4

1. Zasnova izdelka

1.1 CAD model

30€

30€

1.2 CAM model

60€

60€

25

25

2. Nabava materiala
3. Izdelava na stroju

Obdelava na HELLER BEA1

105€

105€

4. Primerjalna analiza

4.1 Optično skeniranje

90€

90€

4.2 Izdelava parametričnega modela

60€

60€

370€

370€

SKUPAJ
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6.8 Stroškovni tok projekta po aktivnostih
Preglednica 6.10: Stroškovni tok projekta.
DELOVNI PAKET /
AKTIVNOST

TRAJANJE

ZAČETEK

KONEC

DELOVNO
MESTO

OBSEG

MATERIAL

URNA

DELA

POSTAVKA

(URE)

(€)

Izdelava CAD modela

1 dan

15.4.13

15.4.13

Konstukter

1

30

Izdelava CAM modela

1 dan

16.4.13

16.4.13

Tehnolog

2

30

Obdelava na stroju

1 dan

1.5.13

1.5.13

Operater

3,5

Optično skeniranje

1 dan

15.5.13

15.5.13

Tehnolog

1

90

1dan

15.5.13

15.5.13

Tehnolog

1

60

Izdelava
modela

parametričnega

25€

30

SKUPAJ
8h
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6.9 Retrogradna struktura projekta (WBS)

Slika 6.11: Retrogradna struktura.
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SKLEP

Vse faze od zasnove do izdelave izdelka so bile uspešno izvedene. Izdelek se je izdelal v
mejah tolerance, kar je pokazala tudi primerjalna analiza. Skozi faze izdelave sem se ogromno
naučil in videl, da je za razvoj potrebno ogromno znanja in sodelovanja, da dosežemo želen
cilj. Med delom so se pojavile nepredvidene napake in problemi, ki pa sem jih z prijemi
sočasnega inženiringa pravočasno odkril in odpravil. Prednost takšnega načina dela je ravno v
tem, da se napake odkrivajo sprotno in rešujejo hitro. Seveda pa brez dobre informiranosti
med posameznimi fazami izdelave takšen način nebi bil mogoč. Zato je ključnega pomena
tudi sam potek informacij med fazami. Kot sem že omenil, je izdelek izdelan v mejah
tolerance, ampak vseeno je prišlo do določenih odstopanj. Pri izdelavi CAM modela bi bila
potrebna malce drugačna strategija poti orodja, kar se pokaže potem pri obdelavi na stroju. Z
izbiro druge strategije bi pridobil na času, odstopanja, pa bi bila še malo manjša.
Ta izdelek, oziroma prototip, je za serijsko izdelavo zaradi izbranih faz izdelave seveda
predrag. Je pa dobro izhodišče za nadaljnji razvoj. Če bi želeli takšen izdelek serijsko
izdelovati, bi bilo potrebno spremeniti tehnološke postopke. Primerljiva tehnologija za
serijsko proizvodnjo bi bila lahko izvedena z brizganjem iz plastike. Cilj magistrskega dela je
bil razvoj izdelka in ob tem spoznati prijeme sočasnega inženiringa ter vse skupaj predstaviti
v obliki projekta. Zastavljen cilj sem dosegel, na tem področju pa bi bilo še ogromno dela, če
bi želel izdelek serijsko izdelovati.
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