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ANDRZEJ MAZURKIEWICZ   

Czynniki wpływające na jakość powierzchni stali po cięciu 

strumieniem wodno-ściernym  

Factors that influence the quality of the surface after cutting the water-

abrasive stream

STRESZCZENIE 

Cięcie strumieniem wodno-ściernym posiada coraz większe zastosowanie ze 

względu na możliwą obróbkę wielu rodzajów materiałów i o znacznej 

grubości. Jednak jakość uzyskanej powierzchni, a także dokładność kształtu 

jest bardzo zależna od wielu czynników. Na przykładzie próbek stalowych 

oceniono wpływ doboru  różnych parametrów cięcia  na stan  jej powierzchni 

oraz dokładność uzyskanego kształtu.  

ABSTRACT 

The cut of the water-abrasive stream possesses more and more large use 

because of the possible processing of many kinds of materials and about the 

considerable thickness. However the quality of the got  surface, and  also the 

exactitude of the shape dependents on many factors. The influence of the 

selection of the various parameters of cut  on the condition of  her surface and 

exactitude of the got shape was estimated on the example of the steel samples.  

 

1. WSTĘP 

Obróbka strumieniem wodnym lub wodnościernym AWJ 

(Abrasive Water - Jet Machining) począwszy od 1983 roku zyskała 

zdecydowanie na znaczeniu, szczególnie w USA. Tam też został 

zainicjowany  w latach  1990 - 1991 projekt badawczy związany             
z rozwojem nowej generacji technologii obróbkowych, które jako 

narzędzia wykorzystują strumień wodno-ścierny. Rozwój ten jest 

ściśle związany z wprowadzaniem nowych, częściowo trudno 

obrabialnych materiałów (np. materiały ceramiczne, tworzywa 
warstwowe, tworzywa wzmacniane włóknami itp.), jak też z nowymi 

wymaganiami w odniesieniu do geometrii przedmiotów (np. kształty 

kompleksowe, cienkie mostki, itp.) [1, 2, 3]. 

Od 1975 r. UHDE Firma Uhde High Pressure Technologies 
wytwarza seryjnie pompy (wzmacniacze ciśnienia) do cięcia 

wysokociśnieniowym strumieniem wody. Większości zastosowań 

wystarczają pompy o standardowych zakresach ciśnień roboczych (do 

3800 bar bądź do 4150 bar), dla bardziej wymagających zastosowań 
Uhde już od 2001 roku  oferuje systemy do cięcia strumieniem wody 

o maksymalnym ciśnieniu roboczym 6000 bar (rys. 1).  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Zastosowanie strumienia wodnościernego o ciśnieniu 6000 bar ma 
dla użytkownika kilka istotnych zalet, w stosunku do powszechnie 
stosowanego cięcia z ciśnieniem 3500 bar, m.in.: 

 do 2,5-krotny wzrost maksymalnej prędkości posuwu głowicy 

tnącej (prędkości cięcia) przy użyciu tej samej ilości 

ścierniwa, na rysunku 1 jest pokazany wykres porównujący 

potencjał cięcia dwoma metodami; 

 tę samą jakość powierzchni cięcia przy 30-40% mniejszej 

ilości ścierniwa lub 1,8-krotnie większej prędkości posuwu 
głowicy tnącej; 

 możliwość przecinania bardzo grubych materiałów w zakresie 

do 500 mm; 

 możliwość cięcia cienkich blach bez użycia ścierniwa, np. 

tytan do 3 mm, Al do 6 mm przy cięciu z prędkością 30 

mm/min i strugą o średnicy 0.2 mm [4]. 

2. OBRÓBKA STRUMIENIEM WODNO-ŚCIERNYM (AWJ) 

Obróbka strumieniem wodnym lub wodno - ściernym jest 

procesem ubytkowym, podczas którego strumień ten poprzez dyszę o 

średnicy 0,1÷ 0,35 mm kierowany jest na powierzchnię obrabianego 
materiału i tam odrywa jego cząstki.  

Proces cięcia strumieniem wodnym stosuje się w odniesieniu do 

części, których wykonanie innymi technologiami jest trudne, 
kosztowne lub wręcz niemożliwe. Metoda jest szczególnie opłacalna 

w przypadku małych i średnich serii, serii pilotowych, czy prototypów 

wyrobów. Proces nie wymaga, bowiem konstrukcji i wykonania 

drogich form i narzędzi. 

Cięcie laserowe, z uwagi na wysoką temperaturę w obszarze 

cięcia, ma ograniczone zastosowanie głównie do stopów żelaza. 

Prędkość procesu cięcia jest tam wprawdzie znacznie większa, 

jednakże w przypadku grubszych materiałów jakość powierzchni 
w obszarze topienia jest niska. Cięcie na elektrodrążarkach drutowych 

jest bardzo dokładne, ale wolne i wymagające manipulowania 

obrabianym materiałem. Nie może być stosowane w odniesieniu do 

wszystkich materiałów np. tworzyw sztucznych. 
Wskaźniki technologiczne procesu obróbki strumieniem 

wysokociśnieniowym (wydajność, falistość, głębokość wnikania 

powiązana z grubością ciętego materiału, chropowatość powierzchni) 

zależą przede wszystkim od: 

 ciśnienia strumienia; 

 prędkości przesuwu strumienia względem materiału 

obrabianego; 

 wydatku mieszaniny: ciecz (woda) - ścierniwo; 

 koncentracji i wymiarów ścierniwa; 

 

Rys 1. Porównanie potencjału cięcia strumieniem 

wodnościernym z ciśnieniem 6000 bar oraz 3500 bar na 

przykładzie stali INOX [4] 

 

Fig. 1. The comparison of the potential of the cut stream 

water-abrasive with the pressure 6000 bar and 3500 bar on 

the example of INOX steal [4] 
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 wielkości powierzchni przekroju i kształtu strumienia; 

 właściwości materiału obrabianego (np. twardość, moduł 

sprężystości itp.). 

 W operacji cięcia parametry należy tak dobrać, aby głębokość 

wnikania strumienia w materiał obrabiany była większa od grubości 

ciętego materiału. W przypadku obróbki powierzchni kształtowych 

falistość powierzchni można zminimalizować przez optymalny dobór 
ciśnienia, prędkości przesuwu strumienia oraz wielkości i kształtu 

przekroju poprzecznego dyszy. 

Chropowatość powierzchni jest głównym czynnikiem 

charakteryzującym obróbkę strumieniem wodnościernym. 
Pogorszenie chropowatości często jest widoczne gołym okiem. Jest to 

skutkiem występowania dwóch stref w tym procesie cięcia. W strefie 

zużycia poślizgowego chropowatość jest w miarę stabilna i to właśnie 

w tej strefie jej wartości są najmniejsze. W strefie zużycia udarowego 
następuje znaczne pogorszenie jakości powierzchni i co za tym idzie 

wzrost wartości chropowatości [5]. 

Podczas skrawania strumieniem wodnościernym, gdy skupiona 

wiązka uderza w  powierzchnie następuje rozbicie jej spójności. 
Wiązka poniżej górnej powierzchni zaczyna się rozpraszać powodując 

zniekształcenie powierzchni obrabianej. Powstają niekorzystne 

odchyłki i dokładność wykonania spada. Wraz ze wzrostem grubości 

materiału obrabianego odchyłki również rosną. Odchyłkę tą nazywa 
się „stożkiem”. Zjawisko powstawania stożka jest pokazane na 

rysunku 2. Rysunek został wygenerowany przez program OMAX Jet 

Simulator. Tą metodą można również uzyskać interpretacja graficzną 

wpływu wartości posuwu na   zmianę chropowatości [6]. 

  

 
 

Przy stałych parametrach cięcia na chropowatość powierzchni 

wpływa również wielkość ścierniwa.  Im większe ścierniwo tym 

gorsza powierzchnia. Charakterystyka ta jest przedstawiona na 

rysunku 3. Chropowatość także wzrasta ze wzrostem ciśnienia. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Obróbka strumieniem wodno - ściernym uważana jest za proces 
usuwania materiału na zimno, ponieważ zwykle przyrost temperatury 

w strefie obróbki nie przekracza 50 - 80 °C jakkolwiek w procesie 

cięcia np. tytanu lub tworzyw sztucznych obserwuje się lokalny 

wzrost temperatury prowadzący do parowania wody. Parowanie to 

występuje także przy nie docinaniu do końca materiału. Czasem 
można w szczelinie cięcia zaobserwować wyładowania elektryczne. 

Istotnym czynnikiem zakłócającym proces i obniżającym 

dokładność obróbki wysokociśnieniowym strumieniem jest zużywanie 

się dyszy formującej strugę. Rolę i wpływ tego zużycia można 
porównywać ze zużyciem ostrzy narzędzi do obróbki skrawaniem. 

Aby ten niekorzystny wpływ na proces wyeliminować stosuje się 

systemy monitorowania zużycia dyszy. 

3. BADANIA JAKOŚCI POWIERZCHNI WYBRANEGO 

MATERIAŁU PO CIĘCIU STRUMIENIEM WODNO-

ŚCIERNYM 

Do badań zastosowano stal węglową zwykłej jakości  (o zwartości 

węgla 0,22%) o grubości 30 mm wycinaną w kształcie sześciokąta          
z otworami jak na rysunku 4.  Próbki do badań zostały wycięte na 

centrum obróbczym OMAX JetMachining 80160. Jest ono 

wyposażone w pakiet programów firmy OMAX w skład którego 

wchodzą:  

 program Layout służący do rysowania, projektowania detali, 

naprawiania rysunków detali i określania parametrów 

obróbki; 

 program Make jest stworzony do sterowania obróbką detali, 

wyliczania czasu pracy maszyny, zużycia wody, zużycia 

garnetu i innych parametrów obróbki. 
 

Dobór parametrów na centrum obróbczym Omax polega na 

przydzieleniu narysowanym konturom jednej z kilku dostępnych 

warstw. Każda warstwa to inna klasa cięcia.  Dostępne jest 5 klas 
służących do cięcia od najgorszej pierwszej do najlepszej piątej. 

Dodatkowo do cięcia służą jeszcze klasy o nazwie minimalna 

stożkowatość i cięcie samą wodą. Poza klasami do cięcia istnieją 

również inne klasy służące do grawerowania, trasowania, a także 
podnoszenia i opuszczania dyszy. 

Dla każdej z głównych pięciu klas została przydzielona jedna 

krawędź i jeden otwór. Dodatkowo jedna krawędź wraz otworem 

wykonana była klasą minimalna stożkowatość.  
Próbki wycinano strumieniem wodnościernym o stałym ciśnieniu 

wynoszącym 3447 bar. Jako ścierniwa użyto mineralnego garnetu          

o wymiarach ziarna 80 mesh. Proces cięcia odbywał się w zanurzeniu 

pod wodą umożliwiając ciche skrawanie. Przedmiot zanurzony był na 
głębokość ok. 50 mm pod lustrem wody.  

Próbki wycinano przy użyciu dyszy Max-Jet o średnicy 0,7 mm. 

Dysza znajdowała się w odległości 1,6 mm od przedmiotu 

obrabianego. 
Na rysunku 4 widoczny jest gotowy program, na którym widać w 

postaci grubej czerwonej linii drogę, którą pokona strumień skrawając 

materiał. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy użyciu programu OMAX Feed Rate Calculator możliwe jest 

po wstawieniu odpowiednich parametrów, określenie wartości 
prędkości liniowych i kątowych dla każdej z pięciu klas. Na rysunku 5 

Rys. 2. Powstawanie „stożka” 

podczas obróbki [7] 

 

Fig. 2. The formation of the 

„cone” during the processing 

[7]  

 

Rys. 3. Zależność chropowatości powierzchni obrobionej od 

odległości od górnej krawędzi szczeliny dla różnych wielkości 

ziarna ściernego [1] 

 

Fig. 3. The dependence of the roughness of the surface worked 

from the distance from the upper edge of the crack for the 

various sizes of the abrasive grain  [1] 

 

 

Rys. 4. Gotowy program skrawania próbki wykonany                     

w programie Layout [7] 

 

Fig. 4. The ready programme of cutting off the sample made in 

the programme Layout [7] 
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widoczny jest interfejs kalkulatora i parametry, które trzeba do niego 
wprowadzić. Wartości prędkości liniowych i kątowych 

wygenerowanych z kalkulatora dla analizowanych prób pokazano na 

rysunku 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wygląd zewnętrzny powierzchni próbek. Przy oględzinach 

detalu pierwsze różnice pomiędzy jakością ciętych powierzchni 

widoczne są gołym okiem. Różnica ta jest konsekwencją 
zastosowania różnych klas cięcia na każdym boku (rys. 6). W 

mniejszym stopniu, ale widoczna jest różnica chropowatości na 

powierzchni otworu. Należy zaznaczyć, że podczas obróbki nie 

występują deformacje termiczne materiału w warstwie wierzchniej. 

 
Klasa1 

(72,3mm/min) 

 

 Klasa2 

(62,0mm/min) 

 

 Klasa 3 

(38,9mm/min) 

 

Klasa 4 

(27,9mm/min) 

 

Klasa 5 

(21,6mm/min) 

 

Klasa 6 (minimalna 

stożkowatość) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiary chropowatości powierzchni cięcia materiału z różną 
klasą wskazują na wzrost wartości w miarę zwiększania głębokości 

cięcia dla wszystkich klas cięcia. Największe zmiany chropowatości 

powierzchni zachodzą podczas cięcia z klasą 1 do 3 (rys. 7). Podane 

wartości dotyczą obszaru powierzchni w pobliżu wyjścia strumienia 
po cięciu. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Na rysunku 8 pokazano zmianę chropowatości powierzchni w 
środkowej części. Widać, że przy badanej grubości materiału, w tym 

obszarze nie ma tak znacznych różnic wartości przy stosowaniu 

różnych klas cięcia. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Pomiary „stożka” przeprowadzono po wykonaniu otworów z 

różną klasą. Wartość „stożka”  obliczono jako różnicę między 
średnicą otworu od strony wyjścia strumienia i średnicą otworu od 

strony wejścia strumienia.  Wyniki przedstawiono na rysunku 9. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Powierzchnie po cięciu strumieniem wodnościernym 

próbki stalowej o grubości 30 mm; klasy 1  do 5 z prędkościami 

liniowymi obróbki, Klasa 6 - powierzchnie boczne po cięciu 

klasą „minimalna stożkowatość” 

 

Fig. 6.  The surfaces after cutting the stream water-abrasive 

with the sample from steel about the thickness 30 mm; class 1  to 

5 with the linear speeds of the processing, Class 6 - side surfaces 

after cutting the class „the minimum the conicalness” 

Rys. 7. Charakterystyka zmiany chropowatości w zależności od 

klasy w pobliżu dolnej części powierzchni 

 

Fig.7. The profile of the change of roughness in dependence 

from the class near the bottom part of the surface 

Rys. 9. Charakterystyka stożka w zależności od klasy cięcia 

stali o grubości 30 mm 

 

Fig. 9. The profile of cone in dependence from the class of the 

cut 30 stood about the thickness mm 

 

 

Rys. 5. Interfejs programu OMAX Feed Rate Calculator [7] 

 

Fig. 5. The interface of the programme OMAX Feed Rate 

Calculator [7] 

Rys. 8. Charakterystyka zmiany chropowatości w zależności 

od klasy w środkowej części powierzchni 

 

Fig. 8. The profile of the change of roughness in dependence 

from class in the central part of the surface 
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Powstawanie „stożka” podczas obróbki należy spodziewać się 
również  podczas cięcia po linii prostej. Przykład powstania takiej 

wady kształtu pokazano na rysunku 10. Unikanie wspomnianych wad 

kształtu wyciętego kształtu wymaga właściwego dobrania parametrów 

obróbki. Staje się to możliwe dzięki możliwości zastosowania coraz  
nowocześniejszych urządzeń sterujących.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE  

1.Chropowatość powierzchni jako główny czynnik charakteryzujący 
obróbkę strumieniem wodno-ściernym, podczas przecinania 

grubszych materiałów  jest zróżnicowany z wysokością i jest 

szczególnie istotny przy większych wartościach posuwu. Jednak 

obniżanie wartości posuwu tylko do pewnych wartości skutecznie 
obniża chropowatość.  

2. Zróżnicowanie chropowatości powierzchni jest szczególnie duże 

przy 1 klasie obróbki, które wynosi przy wejściu strumienia 3,75 do 

6,53 µm przy wyjściu strumienia. Przy najwyższej klasie obróbki 
wartości te wynoszą odpowiednio: 2,53 do 2,46 µm. 

2. Brak stref zdeformowanych termicznie; naprężeń i  

niekontrolowanego hartowania powierzchniowego w przypadku 

obróbki stali, niska temperatura procesu – max 40°C. 
3. Krótki okres przygotowawczy od momentu otrzymania rysunku do 

wykonania detalu programowanie centrum AWJ trawa dużo krócej niż 

tradycyjnych maszyn CNC, zaprogramowanie centrum AWJ trwa 

około 30 min, w przypadku frezarki numerycznej może to trwać 
znacznie dłużej. 

4. Brak sztywności narzędzia, którym jest strumień AWJ                             

i powstawanie stożka, wpływa na niedokładność wytwarzania 

wyrobów np. dla średnicy otworu 6 mm, różnica średnicy na wyjściu 
wejściu strumienia wynosi 0,38mm przy klasie 1 natomiast 0,05mm 

przy klasie najwyższej.  

5. Dokładność wytwarzania zwiększa się ze spadkiem posuwu 

strumienia, wydłuża to jednak czas trwania obróbki. 
* Badania wykonano dzięki uprzejmości firmy RAFIZ Strygner i 

Dyczkowscy Spółka Jawna w Wierzbicy k/Radomia 
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Rys. 10. Przedmiot ze stali nierdzewnej o grubości 25 mm 

przecięty strumieniem wodno-ściernym. Kąt odchylenia 

powierzchni cięcia około 1
o 

 

Fig.10. The object from stainless steel about the thickness 25 

mm cut the wodno-abrasive stream. The angle of the deviation 

of the surface of the cut about 1o 
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