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PROČ POTŘEBUJÍ VÝROBCI 
VSTŘIKOVACÍCH FOREM 
SPECIALIZOVANÝ CAD/CAM 
SOFTWARE?

Myslíte, že je to složitá otázka? Není, 
odpověď je jednoduchá: aby ušetřili.

Před nějakou dobou jsem psal článek 
na téma zvýšení výkonu konstruktéra 
a jedním z bodů byla práce na dvou mo-
nitorech. Znám několik lidí, kteří pracují na 
jednom monitoru 
a říkají, že dva ne-
potřebují, ale ne-
znám nikoho, kdo 
by pracoval na 
dvou monitorech 
a řekl mi, že jeden 
dá pryč, protože 
mu jeden stačí. 
Prostě každý, kdo 
vyzkouší práci na 
dvou monitorech, 
zjistí, že to zjednoduší a  zrychlí práci, 
a tedy ušetří čas. A čas jsou peníze.

A  jak vám k většímu zisku může pomoci 
specializovaný CAD/CAM software? Je to 
stejné jako s  těmi dvěma monitory. Z  fi-
rem, kde dělají elektrody a formy v obec-
ném CAD/CAM prostředí na sestavy, často 
slýchám, že nic měnit nepotřebují, jejich 
softwarové řešení je kvalitní, mají v  něm 
řadu projektů a  fungují takto roky. Nevy-
bavuji si však žádnou firmu, kde by nasadili 
v  rámci bezplatné zápůjčky Cimatron se 
specializovanými funkcemi a nadstavbami 
a  po testování by řekli, že to nefunguje, 
že ho nechtějí a  vrátili se k  původnímu 

řešení. Nejde o  to, že by původní řešení 
bylo špatné, jde o to, že nebylo zaměřené 
a  vyvíjené na typ práce, kterou s  ním je 
potřeba dělat – na konstrukci a  výrobu 
nástrojů.

Ano, výhrady jsou pochopitelné: „Zase 
další software… Přejít na něj by bylo na 

dlouho a  kom-
plikované…. A  co 
naše hotové staré 
projekty.“ Nebu-
du vám tvrdit, že 
je to jednoduché 
a  přechod na 
nový systém pro-
běhne lusknutím 
prstu. CAD/CAM 
Cimatron není 

„malování“, ale SPECIALIZOVANÝ soft-
ware na konstrukci forem, EDM elektrod 
a postupových lisovacích nástrojů. 

Z  hlediska kon-
strukce i  výroby 
velmi náročné 
obory ve strojařině. 
Ale když vám tato 
změna umožní 
konstruovat i  slo-
žité formy v  řádu 
hodin, nikoli dnů 
nebo dokonce týd-
nů, a  když některé 
elektrody dokážete 

udělat pomocí předem definované šablo-
ny na jedno kliknutí, tak se to vše zkrátka 
vyplatí. 

Krásný příklad je třeba právě práce kolem 
EDM elektrod, kde se dostáváme i k naší 
dlouhodobé spolupráci se společností 
PENTA. Většinou se setkávám s  tím, že 
konstruktér vytvoří elektrodu a k ní výkres 
se souřadnicí nájezdu. Výkres odnese na 
dílnu, kde si ho vezme obsluha hloubičky 
a  ručně zadá do hloubicího stroje data, 
jako je poloha, kam má elektroda najet, 
přibližná velikost pálicí plochy, technolo-
gie hloubení, kvalita výsledného povrchu 
atd. Spolu s firmou PENTA jsme v softwa-
ru Cimatron vytvořili šablonu, která umož-
ní nahrát všechny tyto údaje ze Cimatronu 
automaticky do čipu elektrody nebo 
přímo uložit jako CNC program. Obsluha 
tedy jen založí načipované elektrody do 
zásobníku. Stroj si v automatickém provo-
zu vezme elektrodu, přečte údaje z  čipu 

nebo ze soubo-
ru. Poté najede 
na startovní 
pozici a  eroduje 
p o ž a d o v a n ý 
tvar. Je to rych-
lé, bezpečné 
a  nehrozí chyba 
při přepisování 
erodovacích pa-
rametrů. 

„Pořízení Cimatronu jako komplexního 
CAD/CAM řešení znamenalo velký techno-
logický skok a umožnilo nám samostatnost 
ve výrobě forem.“

Ing. Miloš Kristen, technický ředitel, NAREX 
BYSTŘICE s.r.o., Bystřice, Česká republika

„Už první koncept formy, důležitý pro na-
cenění, dokážu se Cimatronem připravit 
velmi rychle. Vedle komfortní práce s  3D 
modelářem jsou velmi podstatné také kva-
litní nástroje pro zapracovávání změn, což 
je jedna ze zásadních věcí pro urychlení 
práce.“ 

Juraj Pittner, majitel konstrukční kanceláře, 
Ľubica, Slovensko
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VŠE JE „O ČASE“ A TÍM PÁDEM „O PENĚZÍCH“, KTERÉ DOKÁ-
ŽETE UŠETŘIT. 

Když jsem byl požádán o sepsání tohoto článku, kolegyně mi řek-
la: „Kubo, cílem by mělo být, aby si čtenář položil otázku, zda má 
procesy vyladěné tak, jak by mohl mít, a pokud ne, tak aby nás 
chtěl vidět na kus řeči o tom, co ho trápí.“ 

Ano, je naším cílem probudit váš zájem o CAD/CAM řešení Cima-
tron, a to především proto, že si myslíme, že výrobcům elektrod 
a  forem máme co nabídnout. Cimatron je nástroj, který pro ně 
může být opravdu zajímavý a jehož návratnost může být v řádu 
měsíců. Cimatron dokážeme zapůjčit zdarma na dlouhodobější 
testování, abyste mohli jeho přínos sami posoudit. 

Máte-li na mě jakýkoli dotaz, nebo mi chcete ukázat, že s vaši-
mi formami to není tak jednoduché, zavolejte mi prosím, rád se 
vašemu tématu budu věnovat.

Jakub Štětina

vedoucí implementace a technické podpory CAD/CAM Cimatron 
pro ČR a SR

jstetina@t-support.cz

tel. +420 739 592 527

www.cimatron.cz, YouTube: Cimatron CZ

Sestava elektrod v prostředí CAD/CAM Cimatron.

Náhled na vstřikovací formu konstruovanou v Cimatronu.

analýza zaformování dílu, moldflow analýza, oprava importovaných modelů, katalog normálií a základů forem, inteligentní
tvorba chlazení, vtoku a  vyhazovacích systémů, plošný a  objemový modelář, jednodutinové i  násobné formy, trvalá 
technická podpora, strom funkcí, pokročilá tvorba dělicí roviny, cimatron.cz


