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Wstęp  
Rodzina programów umożliwiająca z równym powodzeniem 

modelowanie przestrzenne 3D, jak również generowanie kodów 
CNC na obrabiarki sterowane numerycznie znane są pod nazwą 
zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM/CAx (rys.1). 
Przy ich zastosowaniu możliwe jest stworzenie całej wirtualnej 
drogi produktu, przez modelowanie konstrukcji danego 
elementu, stworzenie dokumentacji technicznej, analizę  
i obliczenia wytrzymałościowe, aż do urzeczywistnia się idei 
wyrobu dzięki wygenerowaniu programu  za pomocą którego 
sterowane są obrabiarki CNC i centra obróbkowe [1]. 
Moduł konstrukcyjny CAD umożliwia swobodne modelowanie 
3D wraz z tworzenie dokumentacji technicznej. 
Przeprowadzanie obliczeń inżynierskich umożliwia moduł CAE, 
a dzieje się to poprzez parametryczne projektowania  
w początkowej fazie, po czym następuje analiza inżynierska 
ujmująca zarówno obliczenia jak i tak ważną w dzisiejszych 
czasach optymalizację. Końcowym etapem jest moduł trzeci 
zwany CAM, za pomocą którego jesteśmy w stanie, w bardzo 
krótkim czasie wygenerować program sterujący przeznaczony 
na maszynę CNC, czy dowolne centrum obróbcze i dokonać 
wstępnej symulacji. Poza tymi trzema najważniejszymi,  
i najbardziej znanymi modułami istnieje oczywiście cała masa 
modułów dodatkowych, które są stosowane do zadań 
specjalnych [1]. 

Najważniejszą cechą wszystkich modułów wchodzących  
w skład zintegrowanych systemów komputerowych jest szeroko 
rozwinięta parametryzacja i dzięki temu inżynier ma możliwość 
wprowadzenia zmian do projektu w dowolnym momencie. Przez 
zastosowanie dwukierunkowości integracji wewnątrz systemu 
zmiany te można dokonać z dowolnie przyjętego środowiska,  
co dotyczy w tym samy stopniu modelu przestrzennego, 
złożenia, dokumentacji, czy procesu technologicznego. 
Wszystkie moduły zostały wyposażone we wspólny dla nich 
model matematyczny, zwany także referencyjnym. Wówczas 
zmiany są przeprowadzane naturalnie, również w pozostałych 
aktywowanych modułach. W takim przypadku umożliwia  

to pracę w trybie projektowania współbieżnego, mówiąc innymi 
słowy od koncepcji do produktu [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Trzy podstawowe moduły wchodzące w skład 
zintegrowanych systemów komputerowych [1] 

 
1. Zastosowanie systemu CAD 

Komputerowe wspomaganie projektowania  CAD ma 
następujący zakres [1]: 

a) szczegółowe opracowanie modelowanego elementu, 
b) wybór postaci geometrycznej, 
c) przeprowadzenie analiz konstrukcji, 
d) prowadzenie obliczeń inżynierskich, 
e) wykonanie symulacji złożenia w warunkach 

eksploatacji, 
f) wykonanie dokumentacji technicznej. 

Systemy zintegrowane CAD (rys.2) są wyposażone  
w modelowanie geometryczne, za pomocą którego jest 
projektowany obiekt. System CAD posiada dwa podstawowe 
typy modeli płaski 2D i przestrzenny (bryłowy) 3D. Nie ulega 
wątpliwości, iż najmniej skomplikowany jest model płaski 2D, 
jest to ukazanie modelowanego obiektu w dwóch rzutach,  
na dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyznach. Kiedy 
mamy do czynienia ze złożonymi obiektami, stanowi to pewne 
wady ponieważ widoczne są jedynie krawędzie 
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zamodelowanego obiektu. Modelowane obiekty są tworzone 
przy pomocy punktów, linii, okręgów, itp. Niewątpliwą zaletą 
modeli 2D jest to, iż przy ich użyciu wykorzystuje się dość mało 
pamięci komputera i liczby danych, w przypadku modelowania 
obiektów i ich przenoszenia do innych systemów. W przypadku 
modeli bryłowych 3D, to są one projektowane w przestrzeni 
trójwymiarowej. Ale już w tym przypadku mamy do czynienia  
z trzema rodzajami modeli, a różnica pomiędzy nimi polega  
na różnym sposobie kreowania, to znaczy za pomocą linii, 
powierzchni, czy też części objętościowych [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rys. 2. Model wałka wykonany w programie 3D Solid Works 

 
2. Zastosowanie systemu CAM 

Komputerowo zintegrowane systemy CAM (rys.3,4) 
umożliwiają inżynierom wykonanie procesów technologicznych, 
a wszystko to może się dziać z wykorzystaniem niezbędnych 
danych z systemów CAD. System ten umożliwia integrację fazy 
projektowania połączoną z fazą konstrukcyjną elementu. 
Wszystko to zapewnia technologiczność projektowanej 
konstrukcji. Omawiając moduły technologiczne, to można 
powiedzieć, że są one dobierane w zależności od grupy 
procesów wytwórczych. Ich różnorodność zapewnia 
wspomagane wytwarzanie większej części procesów 
technologicznych, z którymi można się zetknąć w przemyśle. 
Operacjami tymi mogą być na przykład operacje wiertarskie, 
tokarskie, frezarskie, jak również operacja przecinania 
drutowego, plazmowego czy laserowego [2]. Poza tymi 
modułami, istnieją również moduły specjalistyczne, stworzone  
dla technologii specjalnych, jak na przykład moduły obróbki  
kół zębatych [3]. Praktyczna część zastosowania system CAM 
rozpoczyna się od założeń technologicznych (tab. 1) [3]. 
Kolejnym etapem jest wygenerowanie kodu CNC na podstawie 
modelu bryłowego lub napisanie kodu CNC w przypadku mniej 
zaawansowanych systemów wspomagających wytwarzanie 
(tab.2). 
 
Tab. 1. Założenia do przeprowadzenia wirtualnego procesu 
technologicznego  

MATERIAŁ Aluminium 

PRZYGOTÓWKA 25 x 55     [mm] 

PROCES 
TECHNOLOGICZNY 

Operacja 1 

Stanowisko 1 
Symulacja w programie MTS 
1. Toczyć detal wg dokumentacji 

Operacja 2 

Stanowisko 1 
Symulacja w programie MTS 
1. Ciąć pręt na wymiar 53 mm 

NARZĘDZIA 1. Nóż tokarski do planowania 
2. Nóż tokarski do obróbki 

kształtującej powierzchnię 
zewnętrzną wałka – nóż lewy.  

3. Nóż tokarski do obróbki 
kształtującej powierzchnię 
zewnętrzną wałka – przecinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 3. Symulacja procesu toczenia przeprowadzona  
w wirtualnym środowisku program CAM - MTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 4. Wykonany wałek w wirtualnym środowisku program 
CAM - MTS 

 
Tab. 2. Kod CNC napisany w programie MTS - CNC 

KOD CNC 

() 

(( 26.04.2015 09:53 

( 
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( KONFIGURACJA 

(   OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 

(   STEROWANIE MTS TM01 

( 

( PRZEDMIOT OBRABIANY 

(   WALEC D020.000 L100.000 

(   MATERIAŁ "N\Aluminium\AlMgSi0.5" 

( 

( WRZECIONO GŁÓWNE Z PRZEDM. OBRABIANYM 

(   UCHWYT TOKARSKI "Uchwyt tokarski\Uchwyt 
szczękowy\KFD-HS 074" 

(   SZCZĘKA STOPNIOWA "Szczęka\Szczęka 
stopniowa\HM-110_130-02.002" 

(   RODZAJ ZAMOCOWANIA MOCOWANIE ZEWNĘTRZNE 
STOPNIOWANY NA ZEWN. 

(   GŁĘBOKOŚĆ ZAMOCOW. E20.000 

((  Prawa powierzchnia przedmiotu obrab.: Z+0149.500 

( 

( KONIK 

(   KIEŁ CENTRUJĄCY "Kieł centrujący\Kieł centrujący\171 
MT1 020-050" 

(   POZYCJA KONIKA Z+1095.000 

( 

( AKTUALNE NARZĘDZIE T01 

( NARZĘDZIA 

(   T01   "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-SCLCL-2020 L 
1208 ISO30" 

(   T02   PUSTY 

(   T03   "DIN69880 V 30\Nóż kątowy lewy\CL-SVJCL-2020 L 
1604 ISO30" 

(   T04   PUSTY 

(   T05   PUSTY 

(   T06   "DIN69880 V 30\Przecinak\ER-SGTFL-1212 L 01.6-
0 ISO30" 

( WARTOŚCI KOREKCJI 

(   D01 T01 Q3 R000.800 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 
E005.005 I-000.800 K-000.800 A+004.375 L011.855 N01 

(   D02 T02 Q8 R000.800 X+070.000 Z+0032.000 G000.000 
E060.000 I-000.800 K+000.000 A-030.000 L013.597 N01 

(   D03 T03 Q3 R000.400 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 
E052.393 I-000.400 K-000.400 A+002.372 L016.178 N01 

(   D04 T04 Q8 R003.000 X+070.000 Z+0034.000 G006.000 
E090.000 I-003.000 K+000.000 A+000.000 L003.000 N01 

(   D05 T05 Q3 R000.800 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 
E032.178 I-000.800 K-000.800 A+002.372 L010.785 N01 

(   D06 T06 Q3 R000.160 X+060.000 Z+0041.300 G001.600 
E000.000 I-000.160 K-000.160 A+000.000 L008.000 N01 

(   D07 T07 Q2 R000.400 X-006.843 Z+0160.000 G000.000 
E005.002 I+000.400 K-000.400 A+004.723 L005.977 N01 

(   D08 T08 Q8 R000.400 X+070.000 Z+0032.000 G000.000 
E050.000 I-000.400 K+000.000 A-040.000 L009.422 N01 

(   D09 T09 Q3 R000.400 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 
E052.393 I-000.400 K-000.400 A+002.372 L016.178 N01 

(   D10 T10 Q3 R000.400 X+070.000 Z+0035.500 G000.000 
E045.316 I-000.400 K-000.400 A-045.313 L008.697 N01 

(   D11 T11 Q2 R000.400 X-008.238 Z+0170.000 G000.000 
E032.079 I+000.400 K-000.400 A+002.721 L005.992 N01 

(   D12 T12 Q3 R000.800 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 
E027.130 I-000.800 K-000.800 A+002.372 L015.678 N01 

(   D13 T13 Q8 R000.217 X+070.000 Z+0042.699 G000.000 
E000.000 I-000.217 K+000.000 A+000.000 L000.000 N01 

(   D14 T14 Q8 R003.000 X+070.000 Z+0034.000 G006.000 
E090.000 I-003.000 K+000.000 A+000.000 L003.000 N01 

(   D15 T15 Q2 R000.100 X-013.500 Z+0155.000 G002.220 
E000.000 I+000.100 K-000.100 A+000.000 L006.000 N01 

(   D16 T16 Q2 R000.200 X+014.800 Z+0100.000 G002.000 
E000.000 I+000.200 K-000.200 A+000.000 L008.800 N01 

( 

( PKTY ZEROWE PRZEDM. 

((  Prawa powierzchnia przedmiotu obrab.: Z+0149.500 

(   G54 X+000.000 Z+0149.500 

( 

() 

N0010 G54 

N0020 G90 

N0030 T0101 M04 S2500 F0.2 

N0040 G96 S3000 

N0050 G00 X22 Z1 

N0060 G57 X0.2 Z0.2 

N0070 G81 X0 Z1 I1 

N0080 G42 

N0090 G01 Z0 

N0100 X4 Z-6 

N0110 Z-6.30 

N0120 X6 

N0130 Z-7.8 

N0140 X7 

N0150 Z-9.3 

N0160 X9 

N0170 Z-15.3 

N0180 X9.75 

N0190 X14 Z-19.3 

N0200 Z-21.3 

N0210 X15 

N0220 Z-22.8 

N0230 X16 

N0240 Z-24.3 

N0250 X17 
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N0260 Z-26.3 

N0270 X20 Z-27.8 

N0280 G40 

N0290 G80 

N0300 G26 

N0310 T0303  

N0320 G00 X0 Z1 

N0330 G23 O80 Q280 S1 

N0340 G26 

N0350 T0606 

N0360 G00 X25 Z-40.8 

N0370 G01 X19 

N0380 X25 

N0390 Z-44.2 

N0400 X19 

N0410 X25 

N0420 Z-47.7 

N0430 X19 

N0440 X25 

N0450 Z-50.2 

N0460 X1 

N0470 X25 

N0470 G26 

N0480 M30 

 
Proces toczenia [4] został również wykonany  

w rzeczywistości na tokarce CNC (rys.5). Praktyczna część 
rozpoczyna się również od założeń technologicznych (tab. 3). 

 
Tab. 3. Założenia do przeprowadzenia rzeczywistego procesu 
technologicznego  

MATERIAŁ Aluminium 

PRZYGOTÓWKA 25 x 55 

PROCES 
TECHNOLOGICZNY 

Operacja 1 

Stanowisko 
Piła taśmowa 
2. Ciąć pręt na wymiar 53 mm 

Operacja 2 

Stanowisko 
Tokarka CNC 
2. Toczyć detal wg dokumentacji 

Operacja 3 

Stanowisko 
Obróbka ślusarska 
1. Stępić ostre krawędzie 

NARZĘDZIA 1. Piła taśmowa 
2. Nóż tokarski do planowania 
3. Nóż tokarski do obróbki 

kształtującej powierzchnię 
zewnętrzną wałka – nóż lewy.  

4. Nóż tokarski do obróbki 
kształtującej powierzchnię 
zewnętrzną wałka – przecinak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Wykonany wałek w rzeczywistości na tokarce CNC 

 
3. Zastosowanie systemu drukowania 3D 

Proces drukowania 3D został wykonany w rzeczywistości  
na przeznaczonej do tego drukarce.. Praktyczna część 
rozpoczyna się od założeń technologicznych (tab. 4) [5]. 

 
Tab. 4. Założenia do przeprowadzenia procesu drukowania 3D 

MATERIAŁ ABS 

PRZYGOTÓWKA OPERACJA BEZUBYTKOWA  

PROCES 
TECHNOLOGICZNY 

Operacja 1 

Stanowisko 
Drukarka 3D 
1. Nakładać warstwy materiału 

NARZĘDZIA BRAK 
 
Model 3D wałka wykonany przy zastosowaniu systemów 

CAD został wczytany w postaci pliku z rozszerzeniem *stl  
do programy komputerowego obsługującego drukarkę 3D  
(rys.6, 7). 
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Rys. 6. Model 3D wałka w środowisku komputerowym 
obsługującym drukarkę 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Model 3D wałka w środowisku komputerowym 
obsługującym drukarkę 3D zorientowany w układzie 
przestrzennym 

 
Kolejnym etapem było wydrukowanie wałka na drukarce 3D 

(rys.8). Wałek omawiany w artykule jest wydrukowany  
z tworzywa ABS, ale najnowsze doniesienia mówią o tym,  
że badacze cały czas pracują nad drukowaniem części 
samochodowych z metalu.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Wykonany wałek w rzeczywistości na tokarce CNC 

 
4. Podsumowanie 

Nadrzędnym celem pracy było opracowanie procesu 
technologicznego dla wałka w zintegrowanym systemie 
komputerowym CAD/CAM. Pierwszą część pracy stanowi krótka 
analiza literaturowa, a więc rozwinięcie teoretyczne pojęć 
związanych bezpośrednio z praktyczną stroną pracy. Praca 
została zrealizowana przy wsparciu zintegrowanych programów 
komputerowych CAD/CAM, dlatego w części teoretycznej 
zostały rozwinięte pojęcia związane z zintegrowanymi 
systemami komputerowymi. I tak dowiadujemy się, że obecnie 
w świecie inżynierskim możemy spotkać się z trzema 
podstawowymi modułami wchodzącymi w skład zintegrowanych 
systemów komputerowych, a są nimi moduł CAD, CAM i CAE. 

Bezpośrednio w pracy zostały wykorzystany moduł CAD 3D  
za pośrednictwem programu SolidWorks, został w nim 
wykonany model 3D wałka. Program ten został także 
wykorzystany do zapisu modelu w pliku *stl, obsługiwanego 
przez drukarki 3D. W artykule został wykorzystany również 
moduł CAM programu MTS, gdzie do przyjętej technologii 
wykonania wałka dobrano odpowiedni uchwyt obróbkowy oraz 
narzędzia, jak również napisano kod CNC kompatybilny  
z zastosowaną obrabiarką sterowaną numerycznie na której  
w rzeczywistości przeprowadzono proces toczenia.  

Należy zwrócić uwagę na pojawiające się problemy 
występujące przy integracji systemów CAM i obrabiarek CNC. 
Wydaje się, że najważniejszym czynnikiem powodującym 
niedopasowanie istniejących systemów CAM z obrabiarkami 
CNC jest to iż symulacje obróbcze odbywające się w wirtualnym 
środowisku programu nie są w stanie wziąć pod uwagę 
dynamiki obrabiarki, czy też jej dokładności geometrycznej oraz 
dokładności ruchowej.  

Systemy CAD/CAM mimo iż są dość nowymi rozwiązaniami, 
to na dobre goszczą w świecie przemysłu samochodowego. 
Odnoszą się one jednak najczęściej do konwencjonalnych 
metod obróbkowych, a więc do obróbki ubytkowej (wiórowej). 
Mimo, że na świecie obróbka ta jest wiodąca I masowo 
stosowana, charakteryzuje się wieloma wadami, np. utratą 
materiału w formie wiórów, koniecznością zakupienia drogiego 
oprzyrządowania jakim są uchwyty obróbkowe, narzędzia.  
Ale jej podstawową zaleta jest to, że istnieje wiele informacji  
na podstawie których obróbka ubytkowa jest poznana  
i optymalizowana oraz umożliwia uzyskanie wymaganych 
dokładności. W kontrze stoi obecnie zastosowanie drukowania 
3D, które jest procesem przyrostowym, a więc bezubytkowym, 
do przeprowadzenia którego potrzebujemy jedynie materiału, 
bez oprzyrządowania i narzędzi. Obecnie jest to nowa gałąź 
techniki i badania nad poprawieniem jej efektywności wciąż 
trwają, obecnie wydruki 3D nie dają wymaganych dokładności. 
Ale tam gdzie jest to możliwie zaczynają być stosowane  
w przemyśle motoryzacyjnym.  
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3D printing in the automobile industry 

Abstract 
 

The article presents the possibility of classical and modern techniques for producing various kinds of vehicles, for example of the roller. 
Discusses theoretical issues commonly used CAD systems in all kinds of manufacturing companies. Also described CAM systems and showing 
their application to the development process in both the computer and in reality production. The next step was to show an innovative approach to 
the manufacturing process which is the use of 3D printing.In this paper the modeling. 
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