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Апстракт – У оквиру рада представљена је концепција компијутерског управљања машинама (CNC -

Computer Numerical Control) кроз примену нових производних технологија, примену CAD/CAM технологија 

у програмирању технолошког процеса израде погонског ротора стоматолошке турбине коришћењем 

софтверских пакета SolidWorks и SolidCAM. Суштину примене CAD/CAM технологија као дела подршке 

процесима конструисања и производње, чини модел производа, односно рачунарска интерпретација 

стварног модела. CAD технологије интегришу три дисциплине: геометријско моделирање, рацунарску 

графику и конструисање. CAM технологије су у директној вези са CAD технологијама, али укључују и 

производне дисциплине (планирање технологије обраде, програмирање компијутерски управљаних машина 

алатки, пројектовање алата, контролу…), као и дисциплине аутоматизације.  Циљ истраживања је да представи 

да постоји више могућих технологија израде погонског ротора, као што су нека од метода Rapid Prototyping-а 

или ливењем у металним калупима под притиском, али због повећања трошкова при изради алата за ливење 

или набавке прашкастог материјала за неку од метода Rapid Prototyping-а као најповољнијом и 

најмеродавнијом се показала технологија израде ротора употребом петоосног CNC аутоматског струга са 

специјалним магацином алата. 
 

Кључне речи – CNC, ротор, CAD/CAM 

1 УВОД 

 Израда било којег производа започиње са идејом. Да би се идеја претворила у завршни производ она 

мора проћи кроз неколико фаза израде од разраде концепта, дизајна, разраде потребне технолошке 

документације, израдe прототипа, доградње недостатака прототипа и коначно израдом крајњег производа. 

Све ове фазе представљају одређени трошак и губитак времена, тј. ако се на неки начин могу смањити 

трошкови и време које је уложено у поступцима израде, од идеје до крајњег производа, то би представљало 

велику предност у производњи. Смањење ових трошкова могуће је применом нових производних 

технологија, применом машина алатки са компијутерским управљањем (CNC -Computer Numerical Control) 

као и применом CAD/CAM програма. 

 CNC (Computer Numerical Control)-CNC машине управља рачунар, на основу програма, који задаје 

човек, одговарајућим програмима или командама. Карактеришу се великом производношћу, прецизним 

радом и великим бројем функција. Када су производне технологије подржане рачунарима, то кориснику 

пружа велики спектар могућности да их примени. Без тих технологија, данас је немогуће замислити неке од 

видова производње. 

 Машине алатке са компијутерским управљањем, обрадни центри, индустријски роботи и 

рачунарско управљачки системи као основне компоненте флексибилне аутоматизације омогућили су високу 

флексибилност и продуктивност производних система за израду сложених делова. На флексибилност 

технолошких система знатно утиче њихова технолошка припрема где значајно место заузима примена 

савремених софтверских система за програмирање обрадних процеса. 

 Данашњи ниво развоја CAD/CAM програма карактерише велики број програма различитих 

произвођача. Иако ови програми данас по својим карактеристикама и могућностима постају све сличнији 



међусобом, могућност ширег избора,  често представља додатни проблем за опредељење инжењера. Који 

софтверски пакет је оптималан у датим технолошким и фабричким условима, са аспекта техничких 

могућности које пружа корисницима, потребне хардверске платформе, цене лиценце и потребног нивоа 

информатичког знања као и начину на који се приступа и врши обликовање у CAD/CAM апликацијама је 

тешко одредити. 

 Овим радом дат је увид у основне концепције компијутерског управљања кроз примену нових 

производних технологија, примену CAD/CAM технологија на конкретном примеру при изради ротора који 

се користи у стоматологији, коришћењем софтверских пакета SolidWorks и SolidCAM и петоосног CNC 

аутоматског струга сa магацином алата Cincom Citizen A20.  

 Ротор који је предмет рада KAVO 9000 од алуминијум (AlCu4Mg1), и има своју примену у 

турбинама М8900L, 9000L и 9000LS. 

 

Слика 1. Ротор KAVO 9000 

 Све турбине карактеришу исти углови, приказани на слици 2. где угао колена износи 19ᵒ, а угао код 

главе турбине 100ᵒ, што олакшава рад у тешко приступачним подручјима. На слици 2. приказане су цеви , за 

довод ваздуха (наранџасте боје) кроз коју протиче ваздух притиска p=35 PSI ≈ 2.4 bar који покреће ротор,  и 

одвод ваздуха (зелене боје). Независно у којој се турбини користи ротор KAVO 9000 карактерише велики 

број обртаја 220.000 - 240.000 о/min, мала бука 57-59 dB, снага од 19-23 W. 

 

 

Слика 2. Карактеристични углови и прказ протока ваздуха код турбина 
  



2 ОСНОВНА СТРУКТУРА CAD/CAM СИСТЕМА 

 Све већа људска потреба за новим, бољим, поузданијим и за руковање погоднијим производима 

пред инжењере је поставила нове задатке. Отуда потиче и потреба за развојем нових технологија. 

 Данас у напредним технологијама, критична активност се односи на конструисање јер се процењује 

да је то 70% до 80% од цене развоја и производње. Када се говори о традиционалном приступу развоја 

производа, пројектовање и производња одвијају се секвенцијално (као две засебне целине), уместо 

истовремено.  

 Из тог разлога данас се у паралелном или симултаном инжењерству решавају проблеми 

пројектовања и производње паралелно. Овакав начин развоја производа могућ је једино уколико су 

производне технологије подржане компјутерима. 

 CAD (енгл. Cоmputer-Аided- Dеsign) представља компјутерски подржано пројектовање, а омогућава 

лакше и брже пројектовање и конструисање производа почевши од концепције или модела па до прототипа. 

Даје нам могућност брже анализе најразличитијих конструкција (од једноставне полуге па све до аеро-

профила). 

  

 Уз помоћ компјутерски подражног инжењерства могуће је неку структуру симулирати и тестирати 

на статичко, динамичко као и топлотно понашање итд… 

 CAМ (енгл. Computer-Aided-Manufacturing) je компјутерски подржана производња и обухвата све 

фазе производње у смислу оптимизације коришћења великог броја података. Основна идеја оваквог начина 

развоја технологије је да се компјутер користи у сврху генерисања програма за CNC (компјутерски 

управљане) машине алатке. Потреба за развојем оваквих програмских пакета проистекла је из потребе да се 

на CNC машинама алаткама израђују делови сложене геометрије брзо, квалитетно и ефикасно. 

 Последња фаза у развоју ових технологија довела је до интеграције CAD и CAM система у 

компактну целину односно CAD/CAM систем што омогућава кориснику интеграцију функција.  
 CAD/CAM системи имају нарочито велику примену код пројектовања технологије израде делова са 

сложеном геометријом који често захтевају више осну обраду (разни алати за обраду материјала пластичним 

деформисањем, скулпторске површине итд…) 

 Наиме све до појаве овог вида развоја производа, односно развоја претходно поменутих производа 

конвенционалним методама био је мукотрпан посао који је захтевао низ активности (ангажовање 

конструктора, технолога, контролора) које се применом CAD/CAM система могу делимично избећи. 

 Основна идеологија пројектовања технологије применом CAD/CAM система је да се на основу 

референтног модела који се добија као излаз из CAD модула генерише NC програм који представља излаз из 

CAM модула. Основна шема CAD/CAM система дата је на Слици 3. 

 

Слика 3. Ток активности у технологији CAD/CAM програмирања CNC машина 



3 ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ РОТОРА СТОМАТОЛОШКЕ ТУРБИНЕ 

Погонски ротор стоматолошке турбине може се израдити следећим технологијама: 

1. Спровођењем стругарских и глодачких операција на стандардним струговма и глодалицама са 

компјутерским управљањем (Computer Numerical Control), 

2. Ливењем наведене легуре алуминијума у металним калупима под притиском, 

3. Неком од Rapid Prototyping метода, и 

4. Новом методом спровођења стругарских и глодачких операција на аутоматском CNC стругу са 

специјалним магацинома алата, где се у магацину алата поред стругарских алата налазе и глодачки 

алати са сопственим погоном. 

 Спровођењем стругарских и глодачких операција на одвојеним машинама са компјутерским 

управљањем умањује се продуктивност технолошког процеса, а како је обрадак врло мали, отежан је процес 

манипулације и позиционирања. 

 Код технолошког процеса ливења наведене легуре под притиском, потребно је урадити алат са више 

отисака, а након тога је потребно извршити одговарајућу термичку обраду како би се побољшале динамичке 

карактеристике израдка којима је исти изложен у процесу функционисања. 

 Rapid Prototyping методом може се добити израдак потребне геометрије, али такав израдак не бих 

имао потребне динамичке карактеристике собзиром на процес функционисања торбине. 

 Технолошки процес израде турбинског ротора употребом аутоматском CNC струга са специјалним 

магацином алата који у магацину алата поседује алате за глодање са сопственим погоном је најмеродавнија 

метода израде погонског ротора стоматолошке турбине. 

 

Слика 4. Изглед CNC аутоматског струга сa магацином алата - Cincom Citizen A20 

Референтни модел и модел припремка 

 Референтни модел је модел (коначног изгледа) готовог производа, за чију производњу је потребно 

дефинисати технологију у оквиру CAM модула. Референтни модел приказан је на Слици 5. 

 Модел припремка такође је неопходан за дефинисање захвата и операција технолошког процеса 

обраде као и избор стезног прибора Слика 5. 



 

Слика 5. а) Референтни модел ротора; б) Модел припремка 

План стезња 

 При постављању и стезању припремка за процес обраде на CNC машинама морају се испоштовати 

сва правила о базирању, имајући у виду тачност мера и квалитета одређене површине. 

 План стезања дефинише начин стезања припремка у коме су позиционо дати сви елементи потребни 

за процес базирања и стезања. За израду ротора потребно је извршити само једно стезање. 

Листа операција 

Табела 1. Листа операција 

ЛИСТА ОПЕРАЦИЈА МАШИНА: Cincom Citizen A20 Назив: Ротор KAVO 9000 Лист број: 1 Има листа: 1 

БРОЈ ЛИСТЕ: 1 Број дела: Саставио: Дарко Луковић 681/2018 Датум: 

Број и назив 

операције 

З
ах

в
ат

 б
р

. 

Назив захвата 

А
л
ат

 б
р

. 

Назив алата 

Режим резања 

Н
ап

о
м

ен
а 

Брз. Рез. Број обр. 
Пом. 

крет. 

Дуб. 

рез. 

m/min o/min mm/min mm 

1. Прво стезање 1. Чеона обрада Т1 Нож за спољну обраду  3000 300   

 2. Бочна обрада Т1 Нож за спољну обраду  4500 100   

 3. Забушивање Т2 Забушивач  Ø2 mm  3000 300   

 4. Бушење рупе  Т3 Бургија Ø3.18 mm  3000 200   

 5. Чеона обрада канала Т4 Нож за канал  3000 100   

 6. Бочна обрада канала Т5 Нож за канал  3000 100   

 7. Израда пера  Т6 Глодало Ø2.8mm  3000 400   

 8. Израда канала на перима Т7 Глодало Ø1mm  3000 200   

 9. Одсецање комада Т8 Нож за одсецање  3500 350   



Документација алата 

 Документацију о алатима чине: 

• листа алата 

• склопни приказ алата и 

• карта алата 

 Листа алата садржи називе припадајућих алата, позиције алата, типове алата и њихове пречнике, 

резну геометрију и слично. У раду су дати резни алати за глодање.  

 Склопни цртеж алата садржи цртеж склопа алата (резни део, држач, адаптер и додатке), листу 

елемената склопа као и димензије подешавања. 

 Карта алата садржи идентификацију алата (број алата, ознаку склопа алата, назив алата), изглед 

алата са означеним пројектованим и стварним димензијама, компезационе вредности и број регистара са 

компезационим величинама 

 

Слика 6. Алат Т6 

 

Слика 7. Алат Т7 

 



Симулација технолошких секвенци 

 У раду су дате технолошке секвенце израде лопатица ротора. Седми захват је ирада пера глодалом 

Ø 2.8 mm, а режими су S=3000 o/min и F=400 mm/min 

 

Слика 8. Путања алата Т6 

 Осми захват је израда канала на перима глодалом Ø 1 mm, а режими су S=3000 o/min и 

F=200mm/min 

 

Слика 9. Путања алата Т7 

  



4 ПОСТПРОЦЕСИРАЊЕ 

 Да би се добио готов део на CNC машини, потребно је креирати програм у NC коду прилагођен 

конкретној управљачкој јединици. Програм се генерише на основу путање алата генерисане предходном 

методологијом. Постпроцесирање или формирање извршог управљачког програма за покретање CNC 

машине изводи се удве фазе: 

• Формирање CL Data files и 

• И формирање MCD files према изабраном типу постпроцесора. 

 CL Data files је уствари APT програм који је употребљив за управљачку јединицу, али директно не 

покреће машину, због чега се формира MCD files према конкретном постпроцесору. Формиран MCD 

представља извршни G-код за покретање CNC машине. Формирање CL Data files могуће је извести за 

комплетну групу захтева, али и за сваку појединачну операцију (секвенцу). 

 На основу NC кода добијеног постпроцесирањем за конкретну упраљачку јединицу који је извежен 

у машину Cincom Citizen A20 , добијен је готов део приказан на слици 10. 

 

Слика 10. Приказ готовог изратка ротора и осовине КAVO9000 

Табела 2. Приказ дела секвенце генерисаног NC кода захвата чеона и обочна обрада 

(Ceona obrada) 

G94 G97 S3000 M3  

M8  

/M263  

G0 X17.1 Z4  

Z0  

G1 X-1.6 F300  

Z1.702  

G0 Z3  

X17.1   

    P30 

(Bocna obrada)  

S4500  

S4500  

G0 X15.1 Z2  

X10.9  

Z1.97  

G1 Z-5.6 F100  

X15.208  

G0 Z2  

G0 X1000 

G20 HP=1 

M9 M262 M5  

/M51 

/G04 F2 

M50 

G97 S300 

    P40  

M1 

G140  

G136  

G0 X1000 

G20 HP=1 

MT=0201  

(M869 G4 F3) 

M868 

M321 

  G20 HP=1 

T02 M109  



5 ЗАКЉУЧАК 

 Глобализација савременог тржишта захтева производњу све сложенијих производа, са великим 

бројем варијанти пројектних решења, у циљу прилагођавања специфичним захтевима крајњег купца. 

Конкуренција на светском тржишту захтева стално повећање квалитета производа, смањење цене, смањење 

времена изласка производа на тржиште и флексибилну производњу, што омогућује нова технплогија Rapid 

Manufacturing. 

 Посматрано са техничко-технолошког аспекта, услов опстанка на тржишту је стално увођење нових 

технологија као што су: програмабилна и флексибилна аутоматизација, компјутерски интегрисана 

производња и нови концепти: агилни производни системи, интелигентни производни системи и сл. У 

области пројектовања нових производа и технологија примена компјутера кроз увођење система као што су 

CAD/CAM, CAE, CAPP и интеграција кроз конкуретно инжењерство у пројектовању је императив у 

одржавању конкурентног положаја на тржишту. 

 Високо софистицирани софтвери и хардвер данас минимизирају цену коштања, повећавају квалитет 

и производност, смањују време развоја, а све у циљу стварања конкурентног производа.  

 Овим радом приказано је да постоји више могућих технологија израде ротора за стоматолошке 

турбине, као што су нека од метода Rapid Prototyping-а или ливењем у металним калупима под притиском, 

али због повећања трошкова при изради алата за ливење или набавке прашкастог материјала за неку од 

метода Rapid Prototyping-а или слабих динамичких карактеристика готовог дела, као најповољнијом и 

најмеродавнијом се показала технологија израде ротора употребом петоосног CNC аутоматског струга сa 

магацином алата.  

 Такође су детаљно објашњене основне концепције компијутерског нумеричког управљања кроз 

примену нових производних технологија, примену CAD/CAM технологија при изради ротора КAVO9000 и 

коришћењем софтверских пакета SolidWorks и SolidCAM, као и постпроцесирање или формирање извршог 

управљачког програма за покретање петоосног CNC аутоматског струга сa магацином алата. 
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