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Streszczenie. W pracy zwrócono uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają systemy CAD w kosztory-
sowaniu procesów obróbki skrawaniem. Wskazano kilka koncepcji poszerzenia istniejącej aplikacji 
kosztorysującej o moduły wykorzystujące systemy CAD, co w znaczący sposób powinno pomóc 
w szybszym i dokładniejszym kosztorysowaniu procesów technologicznych.
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1. Wprowadzenie

W czasach, gdy rozwój przemysłowy na świecie nabiera dużego tempa, firmy
zmuszone są coraz szybciej udoskonalać swoje oferty, tak aby nie pozostać w tyle za 
innymi. Skrócenie czasu produkcji, zwiększenie jakości wytwarzanego produktu oraz 
osiągnięcie jak najatrakcyjniejszej jego ceny to trzy główne cele, do których musi dążyć 
każda firma, aby pozostać konkurencyjną na współczesnym rynku i móc rywalizować
z innymi. Kosztorysowanie procesów technologicznych jest jedną z tych form działal-
ności inżynierskiej, gdzie bardzo łatwo popełnić poważne błędy. Sytuacja taka wynika 
z dużej złożoności problemu oraz ogromnej wiedzy, jaką musi dysponować technolog 
podczas tworzenia prawidłowego procesu technologicznego, który zagwarantuje wy-
tworzenie elementu w atrakcyjnej dla klienta cenie przy zapewnieniu odpowiednio 
wysokiego zysku dla firmy przygotowującej produkt. W procesie kosztorysowania
technolog przyjmuje wiele uproszczeń, co ma prowadzić do wyraźnego skrócenia 
czasu odpowiedzi na zapytanie ofertowe i jak najszybszego wysłania oferty do klienta. 
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Z tego powodu sugerowana w ofercie cena często obarczona jest błędem, który może 
sięgać nawet 20%. Pojawia się zatem pytanie, czy istnieje możliwość znacznego zredu-
kowania tego błędu poprzez stworzenie aplikacji, dzięki której technolog nie będzie 
już musiał przyjmować wielu znaczących uproszczeń (które istotnie wpływają na 
wynik końcowy), a skomplikowane i czasochłonne algorytmy obliczeniowe zostaną 
zakodowane w programie i będą wykonywane automatycznie.

W roku 2004 na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 
Warszawskiej powstała aplikacja umożliwiająca szybkie kosztorysowanie procesów 
technologicznych obróbki skrawaniem [1]. Wstępne testy u partnera przemysłowego 
(firma zajmująca się wytwarzaniem podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego)
wykazały, że aplikacja działa poprawnie i jest w stanie znacząco pomóc technologowi 
w procesie kosztorysowania operacji obróbki skrawaniem. Technolog podając kilka 
istotnych parametrów, uzyskiwał czas obróbki z dokładnością znacznie wyższą, niż 
w przypadku obliczeń „ręcznych”. 

Kolejny etap prac nad aplikacją miał poszerzyć możliwości działania programu 
poprzez rozbudowanie go o kolejne moduły, które mogłyby jeszcze bardziej ułatwić 
technologowi wprowadzanie, odczyt i magazynowanie danych, a także wyelimino-
wać błędy powstające w trakcie ich wprowadzania oraz (w dalszej perspektywie) 
usprawnić całościowe zadanie tworzenia procesów technologicznych. Do realizacji 
tego typu zadań postanowiono wykorzystać narzędzie będące naturalnym środo-
wiskiem pracy każdego inżyniera — edytor rysunku CAD.

Obserwacja sposobu wykorzystywania przez technologów wdrożonej aplikacji 
wspomagającej kosztorysowanie procesów technologicznych pozwoliła stwierdzić, 
że w przypadku kosztorysowania bardziej złożonych elementów pojawia się problem 
odnalezienia poszczególnych obiektów w strukturze kosztorysu, z racji tego, że jest 
ich zazwyczaj bardzo dużo, a ich identyfikacja (w dotychczasowej wersji aplikacji)
mogła się odbywać prawie wyłącznie poprzez nazwy lub opisy odpowiadające 
oznaczeniom na dokumentacji papierowej. Oznaczało to, że inżynier cały czas 
musiał pracować nie tylko w środowisku zaproponowanej aplikacji komputerowej, 
ale także bezpośrednio z papierową dokumentacją techniczną. Uwzględniając 
oczywisty fakt, że większa liczba dokumentów, na których pracownik musi się 
skupić w danej chwili swojej pracy, prowadzi do większego ryzyka popełnienia 
przez niego błędu, przyjęto założenie, że wyeliminowanie tego typu problemów 
w znaczący sposób poprawiłoby działanie powstałej już aplikacji kosztorysującej 
i ułatwiłoby bezbłędną współpracę technologa z programem. 

Jeśli weźmie się pod uwagę to, że powszechnym sposobem przekazywania so-
bie informacji jest dzisiaj droga elektroniczna, a zapytania ofertowe coraz częściej 
zawierają rysunki techniczne dołączone w postaci wektorowych bądź też rastro-
wych plików graficznych, można stwierdzić, że naturalną drogą rozwoju aplikacji
powinno być wykorzystanie danych zawartych w takich rysunkach bezpośrednio 
w procesie kosztorysowania. Technolog nie musiałby wtedy skupiać się na odczy-
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tywaniu często bardzo złożonych rysunków i przepisywaniu określonych danych 
do aplikacji kosztorysujących, gdyż to zadanie wykonałby za niego odpowiedni 
moduł systemu. W plikach grafiki wektorowej zapisane są bowiem wszystkie
niezbędne dane potrzebne do dokładnego opisu geometrii kosztorysowanego ele-
mentu, a umiejętne wydobycie ich stamtąd wyeliminowałoby niebezpieczeństwo 
popełnienia przypadkowego błędu przy ich wprowadzaniu.

W dalszej części referatu przedstawione zostały koncepcje i sposoby wyko-
rzystania systemów CAD w aplikacji do szybkiego kosztorysowania procesów 
technologicznych, dzięki czemu działające już oprogramowanie stałoby się bardziej 
precyzyjnym i łatwiejszym w użyciu narzędziem pozwalającym technologowi szybko 
i bezbłędnie wprowadzać dane, a także przedstawiać w sposób graficzny wyniki
wykonanej pracy. Wszystko to powinno prowadzić do wymiernego skrócenia czasu 
kosztorysowania procesów obróbki skrawaniem, przy jednoczesnym zwiększeniu 
dokładności otrzymywanych wyników oraz zwiększeniu przejrzystości całego 
kosztorysu i łatwości poruszania się po nim. 

2. Koncepcje użycia systemów CAD w programach do szybkiego 
kosztorysowania procesów technologicznych

Zastosowanie systemów CAD w aplikacjach kosztorysujących wymaga przyjęcia 
założenia, że wybrane elementy dokumentacji technicznej dostarczane są tech-
nologowi w postaci grafiki wektorowej. Aplikacja musi radzić sobie z najbardziej
popularnymi rozszerzeniami rysunków zapisanych w grafice wektorowej lub też
wszystkie pliki powinny być przesyłane w neutralnym formacie wymiany danych 
(np. DXF, IGES) albo w określonym standardzie (np. XML). W wielu współczesnych 
przedsiębiorstwach procent zapytań ofertowych przesyłanych w postaci dokumenta-
cji cyfrowej jest jeszcze niewielki w stosunku do dokumentacji przesyłanej w formie 
papierowej. W takiej sytuacji osiągnięcie korzyści wynikających ze zintegrowania 
aplikacji kosztorysującej z edytorem rysunku CAD wymagałoby skanowania rysunku 
nadesłanego w formie papierowej do postaci bitmapy, a następnie konwertowania 
go do postaci wektorowej, za pomocą technik wektoryzacji [2, 3]. W docelowej 
wersji oprogramowania należy dążyć do zintegrowania aplikacji kosztorysującej 
z modułami odpowiedzialnymi za wektoryzację rysunków rastrowych, co docelowo 
znacznie uprościłoby i skróciło proces dołączania do systemu graficznej doku-
mentacji technicznej. Uzasadnione wydają się też próby zastosowania elementów 
inżynierii odwrotnej w procesie kosztorysowania, poprzez próbę skanowania fi-
zycznego modelu produktu bezpośrednio do aplikacji kosztorysującej, która w ten 
sposób otrzymywałaby komplet niezbędnych do swego działania parametrów. 
Tego typu rozwiązania niosą ze sobą wiele problemów związanych z dokładnym 
odwzorowaniem modeli, co zostało szerzej opisane w pracach [6, 7].
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Integracja edytorów rysunku CAD (zarówno dwu-, jak i trójwymiarowych) 
z aplikacją kosztorysującą pomogłaby w odczytywaniu danych geometrycznych 
obiektu, niezbędnych do szybkiego oszacowania kosztów procesów technologicznych 
związanych z wykonaniem zadanego produktu. Możliwe jest stworzenie aplikacji, 
która bezpośrednio odczytywałaby dane z rysunku technicznego (zapisanego 
w formie cyfrowej), przy czym pozyskiwanie niezbędnych parametrów z rysunku 
wektorowego mogłoby odbywać się na kilka sposobów: 
• Odczytywanie przez program parametrów wybranych obiektów wskazywanych 

przez użytkownika
Po zaimportowaniu do aplikacji wybranego rysunku, technolog wykonując 
stosowne zadanie kosztorysowe (np. kosztorysując stopień toczonego wałka), 
wskazuje określone obiekty na rysunku; parametry wskazanych obiektów 
(przede wszystkim geometryczne) przekazywane są do aplikacji kosztorysującej 
jako dane wejściowe do procedur obliczeniowych.

• Automatyczna identyfikacja kosztorysowanego obiektu (np. wał, tuleja itp.)
Idea zakłada opracowanie specjalnych algorytmów umożliwiających automa-
tyczną identyfikację elementów graficznych znajdujących się na rysunku, co
sprawiłoby, że technolog nie musiałby wskazywać poszczególnych obiektów, 
a jedynie importowałby rysunek do aplikacji kosztorysującej (odczyt i przeka-
zanie parametrów elementów graficznych odbywałyby się automatycznie). Kon-
cepcja taka jest bardzo trudna do realizacji; pewnym sposobem jej uproszczenia 
może być założenie wykorzystania w procesie kosztorysowania istniejących już 
w systemach CAD specjalistycznych narzędzi rysunkowych typu „Generator 
wałków” dostępnych np. w systemie Autodesk AutoCAD Mechanical. Praca 
w oparciu o dane i informacje kreowane przez tego typu narzędzia pozwala-
łaby w szybszy sposób identyfikować strukturę i cechy obiektów znajdujących
się w graficznej dokumentacji technicznej, jednak wymagałaby od wszystkich
uczestników procesu projektowego wykorzystywania narzędzi typu „Generator 
wałków”; tego typu podejście umożliwiałoby także odczyt nie tylko cech pa-
rametrów geometrycznych kosztorysowanych obiektów, ale także innych cech 
typu materiał, z jakiego wykonany jest detal; w omawianej koncepcji naturalne 
wydaje się też odczytywanie wszelkiego rodzaju informacji znajdujących się 
w tabliczkach rysunkowych.

• Wprowadzenie specjalnego, prostego edytora rysunku, który opisze obiekt w ten 
sposób, że będzie on łatwo interpretowany przez aplikację kosztorysującą
Koncepcja taka przewiduje stworzenie własnego, autorskiego narzędzia, które 
pozwoliłoby technologowi generować detal (np. wałek) w ten sposób, że byłby 
on rozpoznawany przez system jako konkretny obiekt inżynierski, a nie zbiór 
wektorów; tego typu podejście wymagałoby jednak od użytkownika tworzenia 
dodatkowej dokumentacji, co z kolei mogłoby zwiększyć czas opracowywania 
kosztorysu.
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Każdy z wyżej wymienionych sposobów w znaczący sposób eliminuje niebez-
pieczeństwo popełnienia błędu podczas wprowadzania danych. Zyskuje się także 
możliwość łatwego opisania krzywizn (np. w procesie kosztorysowania obróbki 
kształtowej), poprzez odczyt ich parametrów bezpośrednio z systemu CAD. Do-
datkowo aplikacja mogłaby uwzględniać kolejność wskazywania przez technologa 
poszczególnych elementów detalu (np. stopni wałka), co z kolei mogłoby określać, 
w jakim porządku wykonywane będą poszczególne etapy obróbki skrawaniem 
(który stopień wałka wykonywany będzie pierwszy, który drugi itd.).

Dotychczasowa wersja aplikacji kosztorysującej szacowała koszty w taki spo-
sób, że każdy stopień wałka analizowany był jako osobny element, przez co nie-
jednokrotnie okazywało się, że do każdego stopnia system dobierał zupełnie inne 
narzędzia skrawające. Ponadto tego typu procedura nie do końca odpowiadała 
rzeczywistym operacjom wykonywanym na obrabiarce, co było kolejnym źródłem 
niedoskonałości wyników zwracanych przez aplikację. Jeśli przyjęto by założenie, 
że dzięki współpracy z systemem CAD program znałby kolejność, w jakiej miałyby 
być obrabiane kolejne powierzchnie detalu, aplikacja mogłaby dobierać jedno opty-
malne narzędzie do całościowej obróbki wybranych elementów detalu, co znacznie 
ułatwiłoby selekcję narzędzi do obróbki w procesie kosztorysowania. Jeśli ponadto 
istniałaby możliwość odczytania z rysunku parametrów półfabrykatu, z którego 
ma być wykonany detal, aplikacja byłaby w stanie wyliczać istniejące naddatki, co 
jeszcze bardziej przyspieszyłoby proces kosztorysowania.

Kolejnym ważnym problemem, który mógłby zostać wyeliminowany dzięki 
integracji systemów CAD z aplikacją kosztorysującą, jest możliwość wizualizacji 
kosztorysowanego obiektu zarówno w trakcie procesu szacowania kosztów, jak 
i po jego zakończeniu. W obecnych realiach pracy, technolog zaznacza na rysunku 
(kolorami bądź też przyjętymi przez siebie oznaczeniami) obrabiane powierzchnie, 
kolejność obróbki, a także informację odnośnie tego, czy ma do czynienia z ob-
róbką zgrubną czy wykańczającą. W ten sposób łatwo może poruszać się po całym 
rysunku oraz zachowuje kontrolę nad poszczególnymi operacjami technologicz-
nymi. W pierwszej wersji aplikacji kosztorysującej poszczególne elementy danego 
obiektu (np. kolejne stopnie wałka) zapisywane były w strukturze drzewa i właśnie 
tam można było sprawdzić jednostkowy koszt obróbki każdego z nich. Taka forma 
prezentacji wyników staje się jednak kłopotliwa w momencie, gdy mamy do czy-
nienia z bardziej skomplikowanym obiektem. Tutaj z pomocą może przyjść system 
CAD. Prezentacja wyników w strukturze drzewa, połączona z graficzną wizualizacją
elementu w edytorze CAD daje możliwość szybkiego zidentyfikowania kosztory-
sowanego elementu. Technolog miałby w ten sposób możliwość zaznaczania na 
rysunku kosztorysowanych powierzchni, zaś system automatycznie dokonywałby 
powiązań pomiędzy graficznymi elementami rysunku a odpowiednimi danymi
w bazie aplikacji kosztorysującej. Tym samym technolog uzyskiwałby możliwość 
odczytywania parametrów obróbki danej powierzchni po wskazaniu jej na rysunku 
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bądź też identyfikowania na rysunku stosownej części detalu po wskazaniu wybranej
pozycji kosztorysu w aplikacji kosztorysującej. Możliwości takie znacznie ułatwi-
łyby proces wyszukiwania obrabianych elementów i praktycznie pozwoliłoby na 
całkowite zaprzestanie korzystania z rysunków w postaci papierowej i zastąpienie 
ich znacznie wygodniejszą postacią elektroniczną.

Dzięki integracji systemów CAD z aplikacją kosztorysującą możliwe staje się 
też tworzenie obszernych bibliotek elementów znormalizowanych i powtarzalnych 
(np. narzędzi), których parametry mogłyby być prezentowane technologowi nie 
tylko w postaci liczb, ale też w formie graficznej. Realne stałoby się wówczas np.
analizowanie współpracy dobranego narzędzia z obrabianym przedmiotem.

Kolejną zaletą wykorzystania systemów CAD w procesie kosztorysowania 
operacji technologicznych jest możliwość tworzenia specjalistycznych nakładek 
kosztorysujących na konkretne edytory rysunku CAD (np. systemy AutoCAD 
lub Catia). Aplikacja kosztorysująca włączałaby się wówczas „w tle” działającego 
programu CAD i na bieżąco kosztorysowałaby projektowany element. W takiej 
sytuacji projektant niemal natychmiast otrzymywałby informacje na temat kosz-
tów wykonania projektowanej przez siebie części, co pozwalało by mu na bieżąco 
zmieniać rozwiązanie projektowe tak, aby uzyskiwać jak najniższy koszt wykonania 
detalu. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że inżynier nie musiałby 
uczyć się nowego środowiska pracy, gdyż nadal poruszałby się w obrębie interfejsu 
znanego mu systemu CAD. 

Jedną z oczywistych zalet zintegrowania oprogramowania CAD z aplikacją 
kosztorysującą jest też możliwość wykorzystania edytora rysunku jako narzędzia do 
prezentacji określonych wyników uzyskanych obliczeń (parametrów stworzonego 
kosztorysu). W rozwiązaniu takim istniałaby możliwość generowania rysunku 
skosztorysowanego obiektu z automatycznym naniesieniem na niego wszelkich 
parametrów wyliczonych w procesie kosztorysowania. Taki rysunek, wraz z in-
formacjami odnośnie parametrów obróbki, mógłby być w kolejnych etapach prac 
projektowo-wytwórczych importowany do systemu CAM. Współpraca systemu 
CAD z aplikacją kosztorysującą, a także z systemami CAM, mogłaby prowadzić 
do powstania dużego zintegrowanego środowiska wspomagającego projektowanie 
procesów technologicznych. Aplikacje CAD/CAM już teraz są powszechnie stoso-
wane [4, 5], jednak w połączeniu z aplikacjami kosztorysującymi stałyby się bardzo 
przydatnym narzędziem wspomagającym pracę technologa.

W procesie kosztorysowania wszystkie rysunki dostarczone technologowi 
w postaci elektronicznej mogą być przechowywane w specjalnie opracowanej na 
te potrzeby bazie danych. Powinno to znacznie usprawnić proces przeszukiwania 
wykonanych już zleceń w celu np. odnalezienia kosztorysów podobnych do obecnie 
realizowanego i zaadaptowania ich do warunków bieżącego zapytania ofertowego 
(wykorzystanie metody Case Based Reasoning).
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3. Elementy koncepcji wdrożone do aplikacji szybkiego 
kosztorysowania

Obecnie trwa rozbudowa aplikacji kosztorysującej, stworzonej na wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, o moduły CAD. 
Część wymienionych w poprzednim rozdziale koncepcji udało się już zrealizować, 
część (ze względu na złożoność problemu) pozostaje w fazie realizacji bądź też 
w fazie planowania. Dotychczas zbudowano moduł, dzięki któremu technolog sam 
może oznaczać (na zaimportowanym uprzednio do aplikacji rysunku) obrabiane 
powierzchnie. Jest to realizowane na zasadzie zmiany kolorów linii, jakimi rysowany 
jest element. Aplikacja zapamiętuje oznaczenia i wprowadza je odpowiednio do 
struktury drzewa kosztorysu (patrz rysunek 1). 

Rys. 1. Identyfikacja elementów detalu na podstawie wybranych pozycji w kosztorysie

Powstał też moduł, dzięki któremu ułatwione jest wprowadzanie danych 
z rysunku technicznego bezpośrednio do aplikacji. Zaznaczanie poszczególnych 
obiektów rysunkowych, z jednoczesnym podaniem informacji na temat wskaza-
nego obiektu (na przykład wprowadzenie informacji, że kliknięty prostokąt jest 
kolejnym stopniem kosztorysowanego wałka), powoduje przesłanie do aplikacji 
kosztorysującej wszystkich parametrów geometrycznych związanych ze wskazanym 
obiektem (np. długość stopnia, średnica itp.). Eliminuje to w znacznym stopniu 
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powstawanie błędów w procesie wprowadzania danych przez technologa. W ten 
sposób aplikacja otrzymuje też informację na temat liczby stopni wałka, co będzie 
przydatne w kolejnym etapie rozbudowy aplikacji (dołączenie modułów związanych 
z optymalizacją procesu obróbki skrawaniem). 

Kolejnym wdrożonym do aplikacji modułem CAD jest biblioteka rysunków 
i parametrów narzędzi do obróbki skrawaniem. Poprzez wizualizację ustawienia 
przedmiotu obrabianego względem narzędzia, system staje się pomocny w procesie 
wykrywania ewentualnych kolizji, które mogłyby powstać w wyniku nieodpowied-
niego dobrania np. oprawki narzędzia dla danej operacji obróbkowej. Działanie 
tego modułu przedstawione zostało na rysunku 2. 

Rys. 2. Wizualizacja współpracy narzędzia z przedmiotem obrabianym

4. Wnioski

Rozbudowanie aplikacji do szybkiego kosztorysowania procesów obróbki 
skrawaniem o moduły współpracujące z systemami CAD znacząco usprawnia 
pracę technologa, ułatwia proces wprowadzania danych do programu, pozwalając 
wyeliminować częste błędy z tym związane. Jednocześnie zwiększa się przejrzystość 
całej aplikacji, przez co technolog znacznie szybciej i łatwiej wykonuje całą pracę 
związaną z kosztorysowaniem. Wstępne testy aplikacji u partnera przemysłowego 
wykazały, że potrzebna jest jeszcze rozbudowa systemu o kolejne moduły współ-
pracujące z CAD, które pozwoliłyby na większą automatyzację pracy w zakresie 
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identyfikacji modeli geometrycznych, a także na pracę z edytorami grafiki 3D.
Archiwizacja rysunków technicznych w bazie danych aplikacji kosztorysującej 
umożliwia powiązanie danych graficznych dokumentacji z informacjami nie-
graficznymi przechowywanymi w bazie, a także usprawnia proces przetwarzania
graficznej dokumentacji technicznej.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r.  
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Application of CAD systems for calculation of costs of machining processes
Abstract. The aim of this article is to underline the importance and role of the CAD systems in
the calculation of the costs of machining processes. A number of ideas how to extend application 
of an existing cost estimation with the CAD system modules is presented. These extensions should
significantly improve the speed and accuracy of the cost calculations.
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