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Andrzej MAZURKIEWICZ 

PRZECINANIE MATERIAŁÓW NA 
OBRABIARKACH CNC –WYBÓR METODY  

Streszczenie 
Ci�cie materiałów stanowi pierwsz� operacj� technologii wytwarzania wyrobów. Zastosowanie 

nowoczesnych technologii ci�cia, do których zaliczamy ci�cie plazmowe, laserowe, elektrodr��enie           
i strumieniem wodnym, daje w tym zakresie du�e mo�liwo�ci. Wynika to głównie z zastosowania 
maszyn CNC realizuj�cych precyzyjnie cały zaprojektowany  proces ci�cia. W artykule zwrócono 
uwag� na czynniki wpływaj�ce na wybór odpowiedniej metody ci�cia na podstawie wymaga�
stawianych wyrobom, a tak�e mo�liwo�ci wynikaj�cej z charakteru zastosowanej technologii 
oddziaływuj�cej w odpowiedni sposób na materiał obrabiany. 

WST�P 
Nowoczesne technologie umo�liwiaj� coraz precyzyjniejsz� obróbk� materiałów. Rozwój 

technologii ci�cia wynika z d��enia do jak najekonomiczniejszego wykorzystania dost�pnych 
narz�dzi, efektywno�ci procesu oraz mo�liwo�ci jakie daje sterowanie numeryczne CNC za 
pomoc� komputera przedmiotów i narz�dzi (CNC - ang. Computerized Numerical Control). 

Maszyny do ci�cia materiałów, dzi�ki takiemu systemowi sterowania, pozwalaj� na 
zachowanie tak du�ej precyzji, du�� powtarzalno�� nawet bardzo skomplikowanych 
elementów, �e ponowna obróbka cz�sto nie jest ju� konieczna. Do tej pory, tam gdzie 
wchodził w gr� czynnik ludzki, niejednokrotnie wskazana była ponowna kontrola lub te�
poprawa niektórych elementów. Sterowanie numeryczne poprawia zarówno precyzj�, jak i 
ekonomi� procesów ci�cia i wpływa ponadto na ich usprawnienie, ze wzgl�du na 
ograniczenie do minimum konieczno�ci obsługi przez personel. 

Coraz wi�ksze wymagania, co do jako�ci wytwarzanych cz��ci ich skomplikowania oraz 
zmniejszenie czasu i kosztów potrzebnych do ich wykonania wymuszaj� do poszukiwania                  
i tworzenia coraz to lepszych obrabiarek, metod wywarzania oraz optymalizacje parametrów 
ci�cia i minimalny wpływ na warstw� wierzchni� materiału.  

Niektóre metody ci�cia stosuje si� do wszystkich metali i stopów u�ywanych 
w przemy�le, a niektóre do ceramiki, tworzyw organicznych i nieorganicznych. 

Idealny proces ci�cia to proces zapewniaj�cy rozdzielenie wi�za� atomowych w 
płaszczy�nie ci�cia wzdłu� linii ci�cia, bez jakiegokolwiek wpływu na stan fizyczny 
materiału. B�dzie to dopiero mo�liwe po wprowadzeniu do praktycznego u�ytku 
nanotechnologii, podobnie jak w przypadku ł�czenia materiałów.  

Bardzo wa�nym zagadnieniem przy ci�ciu jest stan warstwy wierzchniej materiału po 
ci�ciu,  gdy� ma ona wpływ na wła�ciwo�ci wyrobu (twardo��, krucho��, odporno�� na 
korozje) oraz mo�e mie� wpływ sposób dalszej obróbki wyka�czaj�cej. 
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Metody ci�cia ró�ni� si� ilo�ci� zu�ytej energii, szybko�ci� ci�cia, wielko�ci� ubytku 
materiału, wpływem cieplnym na ci�ty materiał, jako�ci� ci�tych kraw�dzi.  

W zale�no�ci od rodzaju energii i sposobu oddziaływania na obrabiany materiał mo�na 
wyró�ni�:  
– ci�cie mechaniczne (skrawaj�ce, plastyczne - tłoczeniem, ku�nicze); 
– ci�cie gazowe (tlenem, plazm�),  
– ci�cie wi�zk� promieni lasera,  
– ci�cie strumieniem wody i wody ze �cierniwem,  
– wycinanie elektroerozyjne. 

We wszystkich procesach ci�cia termicznego oraz podczas ci�cia strumieniem wody nie 
ma bezpo�redniego kontaktu narz�dzia z obrabianym przedmiotem, nie ma wi�c nacisku na 
ten przedmiot. Ma miejsce punktowe (lokalne) oddziaływanie medium tn�cego.  

Na rozwój technologii ci�cia ma wpływ równie� konieczno�� obróbki nowoczesnych  
materiałów. Ma to miejsce szczególnie w przemy�le zbrojeniowym, lotniczym, 
elektronicznym, przy wytwarzaniu tłoczników, matryc, kokil, czyli tam, gdzie stosowane s�
specjalne trudno obrabialne  materiały, wyroby z ceramiki specjalnej i kompozyty. Dotyczy to 
równie� elementów o niewielkich wymiarach (d<0,5 mm), małej chropowato�ci  (Ra< 0,1 
µm), oraz wyrobów o wysokich wła�ciwo�ciach warstwy wierzchniej [6]. 

 Głównym celem stawianym nowym technologiom ci�cia jest: 
– najmniejsze zu�ycie energii, 
– mo�liwie najw��sza szczelina ci�cia, 
– jak najmniejszy wpływ cieplny na ci�ty przedmiot, 
– jak najwy�sza jako�� kraw�dzi po ci�ciu. 

1. CZYNNIKI  DECYDUJ�CE O JAKO�CI PRZECI�TYCH 
WYROBÓW
Wybór technologii ci�cia materiału zwi�zany jest głównie z wymaganiami, które 

stawiamy otrzymanym wyrobom oraz w zale�no�ci od rodzaju obrabianego materiału, a w 
tym szczególnie jego gatunku i grubo�ci. Osi�gni�cie zało�onego celu jest wi�c uzale�nione 
od jako�ci i mo�liwo�ci otrzymania ��danego kształtu okre�lon� technologi�. 

 Do czynników, które b�d� decydowa� o wyborze odpowiedniej technologii mo�na 
zaliczy�: 
– spójno�� wi�zki, 
– stan warstwy wierzchniej po obróbce, 
– wpływ �ródeł ciepła na wielko�� strefy wpływu ciepła (SWC), 
– gładko�� powierzchni ci�cia, 
– wady kształtu wycinanego, 
– dokładno�� ci�cia, 
– rodzaje i grubo�ci materiałów przecinanych, 
– koszt procesu ci�cia. 

Spójno�� wi�zki (tabela 1) decyduje o szybko�ci przebicia i szybko�ci nagrzania si�
materiału obrabianego. Im spójno�� jest mniejsza tym szeroko�� strefy wpływu ciepła jest 
wi�ksza.  



Tab. 1. Przykładowe spójno�ci 
Rodzaj �ródła ener
Płomie� gazowy 
Ciepło Joulea 
Łuk elektryczny 
Plazma 
Wi�zka elektronów
Laser – fotony 
(przy pracy ci�głej)
(przy pracy impulso

Spójno�� wi�zki ma bezpo
po obróbce, a tak�e na wielko
charakteryzuje si� innym efekt

O wielko�ci SWC decydu
wi�zki na ci�tym materiale ma
wy�sza w obszarze skoncentro
w cz��� materiału nieobrabian

W celu utworzenia oczka c
104÷105 W/mm2, w zale�no�c
5	103 W/mm2 stopi jedynie p
laserem materiał przedstawion

Rys. 1. Wpływ �ródeł ciepła o ró
g�sto�ci na temperatur�,
gł�boko�� wtopienia, sz
stopionego metalu [8]
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Rys. 2. Wpływ metody ci�cia na SWC 
termicznym [2, 10]

 parametrów okre�laj�cych jako�� ci�
powato��). Zwi�zana ona jest z wiel

Rys. 3. Wpływ g�sto�ci mocy w
laserowej na gł�boko�
przetopienia oraz zjaw
topienia i parowania m
w szczelinie ci�cia [4]
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technologicznymi wybranej metody ci�cia. Na rysunku 4 przedstawiono przybli�one 
porównanie chropowato�ci po ró�nych metodach ci�cia.  

Rys. 4. Wpływ metody ci�cia na chropowato�� powierzchni stali nierdzewnej chromo-niklowej 18/8    
o grubo�ci 6 mm: a) materiał wycinany plazm�, b) materiał wycinany laserem, c) materiał 
wycinany strumieniem wodno-�ciernym [11] 

Powierzchnia uzyskana przez ci�cie plazmowe jest porównywalna z ci�ciem tlenowym na 
pełnym zakresie grubo�ci obu metod, a znacznie mniejsz� chropowato�� uzyskuje si� podczas 
ci�cia laserem, lecz na niewielkiej grubo�ci materiału (rys. 5).

O chropowato�ci powierzchni decyduje równie� pr�dko�� ci�cia (rys. 6). W przypadku 
ci�cia technik� z wypalaniem materiału powierzchnia ci�cia mo�e pokrywa� si� cienk�
warstw� tlenków. Jest to wada procesu ci�cia laserowego. Aby unikn�� tworzenia si� warstwy 
tlenków na powierzchni ci�cia materiału ze stali w�glowych, jako gazu roboczego nale�y 
u�y� argonu b�d� azotu. 

Rys. 6. Przykłady ró�nej chropowato�ci 
próbki stalowej St3S po ci�ciu 
laserem z ró�nymi pr�dko�ciami 
ci�cia (ci�cie optymalne – rysunek 
po prawej stronie) [6]

Jako�� powierzchni ci�cia po obróbce laserowej zale�y równie� od innych parametrów 
obróbki jak poło�enie ogniska wi�zki laserowej (rys. 7). 

Rys. 5. Porównanie chropowato�ci 
po ci�ciu laserowym, 
plazmowym i tlenowym 
[3]
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Do grubo�ci materiału 50 mm znaczne pr�dko�ci ci�cia przy dobrej jako�ci ci�tych 
kraw�dzi (rys. 8) pozwalaj� uzyskiwa� obrabiarki plazmowe. Przy wi�kszych grubo�ciach 
materiału, jako�� ci�ci pogarsza si�.   

Rys. 8. Porównanie pr�dko�ci ci�cia termicznymi metodami: a) stali niskow�glowej, b) stali 
nierdzewnej [3]

Chropowato�� powierzchni jest głównym czynnikiem charakteryzuj�cym obróbk�
strumieniem wodno-�ciernym. Jest ona zale�na od wielu parametrów, głównie od pr�dko�ci 
ci�cia. Na rysunku 9 przedstawiono jako�� powierzchni ci�cia strumieniem wodno-�ciernym 
stali przy zastosowaniu ró�nych pr�dko�ci ci�cia.  

Rys. 9. Powierzchnie po ci�ciu strumieniem wodno-�ciernym próbki stalowej St3S o grubo�ci 30 mm; 
klasy dokładno�ci 1÷5 z ró�nymi pr�dko�ciami ci�cia [7]

W górnej cz��ci materiału (wej�cie strumienia wodno – �ciernego) jako�� powierzchni jest 
do�� dobra, zdecydowanie jednak pogarsza si� wraz z gł�boko�ci� materiału (w kierunku 
wyj�cia strumienia wodno-�ciernego). Jest to skutkiem wyst�powania dwóch stref w tym 
procesie ci�cia. W strefie zu�ycia po�lizgowego chropowato�� jest w miar� stabilna  i to 

Rys. 7. Wpływ poło�enia 
ogniska na 
chropowato��
powierzchni  ci�cia  
w zale�no�ci od 
odległo�ci  od górnej 
powierzchni 
przedmiotu dla 
ró�nych pr�dko�ci 
ci�cia [8]materiał – 
X5CrNi, g=2 mm, 
f=127 mm, p=0,4 
MPa, P=1000W
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wła�nie w tej strefie jej warto�ci s� najmniejsze. W strefie zu�ycia udarowego nast�puje 
znaczne pogorszenie jako�ci powierzchni, a w tym  zwi�kszenie warto�ci chropowato�ci. Na 
detalach o znacznej grubo�ci (powy�ej 10 mm) jest to bardzo dobrze widoczne, szczególnie 
przy stosowaniu niskiej klasy obróbki zwi�zanej z parametrami. 

Przy stałych parametrach ci�cia na chropowato�� powierzchni wpływa równie� wielko��
�cierniwa.  Im wi�ksze �cierniwo tym gorsza powierzchnia. 

Jak wcze�niej wspomniano o jako�ci powierzchni ci�cia po obróbce laserowej decyduje  
poło�enie ogniska wi�zki laserowej, natomiast przy ci�ciu wodno-�ciernym odległo�� dyszy 
głowicy od powierzchni materiału ci�tego (rys. 10). Decyduje ona równie� o dokładno�ci 
geometrycznej wycinanego kształtu. 

Jako�� ci�cia strumieniem wodno-�ciernym w porównaniu z innymi metodami ci�cia 
wyró�nia si� brakiem obszaru wpływu cieplnego (rys. 11). 

Rys. 10. Wpływ odległo�ci 
dyszy głowicy od 
materiału ci�tego na 
chropowato��
powierzchni przeci�cia  

2. CZYNNIKI WPŁYWAJ�CE NA DOBÓR ODPOWIEDNIEJ 
METODY CI�CIA  
O wyborze metody przecinania materiałów decyduje bardzo du�o czynników. Do 

najwa�niejszych nale��; 
� Rodzaj i grubo�� ci�tego materiału: 

W zale�no�ci od grubo�ci ci�tego materiału mo�na ju� w znacznym stopniu sprecyzowa�
wybór metody ci�cia. Jest to podyktowane tym, �e znaj�c zakres grubo�ci ci�cia ka�d� z 
metod mo�na niektóre z nich wyeliminowa� co ułatwia dobór metody podobnie jest z 
rodzajami blach. Je�li ci�ta miała by by� blacha nierdzewna o grubo�ci 30 mm to ci�cie 
laserowe i tlenowe nie jest mo�liwe pozostaje wi�c ci�cie plazm� lub wodno-�cierne. 
Podobnie jest z rodzajem ci�tego materiału. W przypadku, w którym, wi�cej ni� jedn� metod�
mo�na by było ci�� dany materiał nale�y posłu�y� si� czynnikami podanymi ni�ej. 
� Długo�� i kształt linii ci�cia: 

Je�li wycinany detal b�dzie dosy� skomplikowany i linia ci�cia b�dzie długa to nale�y 
wybra� t� metod�, w której b�dzie najmniejszy wpływ temperatury na ci�ty materiał i 
najwi�ksza pr�dko�� ci�cia ze wzgl�du na zminimalizowanie odkształce� ci�tego detalu i 
czasu ci�cia. 
� Wymagania, jako�ci ci�tych kraw�dzi s� zale�ne od: 

Rys. 11. Wielko�� wpływu ciepła ci�cia stali 
nierdzewnej 18/8 o grubo�ci 6mm: a) po 
ci�ciu plazm�, szczelina ci�cia 1,6mm, 
szeroko�� wpływu ciepła 4,5mm; b) w po 
ci�ciu laserem, szczelina ci�cia 0,5mm, 
szeroko�� wpływu ciepła 1,6mm; c) po ci�ciu 
strumieniem wodno-�ciernym, szczelina 
ci�cia 0,7mm, brak wpływu ciepła [7]
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– wielko�ci odkształcenia, 
– szeroko�ci strefy wpływu ciepła (SWC), 
– pozostało�ci chemicznych produktów ci�cia na kraw�dziach, 
– geometrii ci�tych kraw�dzi. 

� Mo�liwo�ci produkcyjne procesu: 
– ci�cie r�czne, 
– zmechanizowane, 
– automatyczne, 
– zrobotyzowane. 

� Koszt procesu zale�ny od: 
– ceny urz�dzenia, 
– kosztów obsługi,  
– ceny cz��ci zamiennych i ich trwało�ci. 
Istniej�ce sposoby przecinania materiałów s� procesami zło�onymi i zró�nicowanymi. 

Stawia to odmienne wymagania materiałów wyj�ciowych i daje zró�nicowane efekty 
ko�cowe procesu. W tabeli 2 przedstawiono porównanie ró�nych wła�ciwo�ci 
technologicznych, dokładno�ci i mo�liwo�ci zastosowania odpowiedniego sposobu 
przecinania.  

Tab. 2. Porównanie wła�ciwo�ci technologicznych ró�nych  procesów ci�cia [5]
Rodzaj obróbki Ci	cie  

gazowe 
Plazma Laser Strumie


wodny lub 
wodno-
�cierny 

Elektrodr��e
nie 

1 2 3 4 5 6 
Narz�dzie tn�ce płomie� plazma promie� lasera strumie�

wody lub 
wodno-
�cierny 

wyładowanie 
elektryczne 

Metoda ci�cia ci�cie 
termiczne 

ci�cie termiczne ci�cie 
termiczne 

ci�cie na 
zimno 

wycinanie 
termiczne 

Wpływ metody 
ci�cia na materiał du�a SWC du�a SWC w�ska SWC brak wpływu 

ciepła 

w�ska SWC, 
w twardych 
materiałach  

0,02 mm 
Wpływ na 
warstw�

wierzchni�
bardzo du�y du�y mały brak mały 

Nagrzewanie 
materiału 

bardzo du�e du�e umiarkowane brak 
nagrzewania 

si�

umiarkowane 

Obróbka na        
gotowo 

dostateczna dostateczna bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra 

Odchylenie od 
prostopadło�ci 

ci�cia 

bardzo du�e bardzo du�e �rednie małe i �rednie bardzo małe 

Grubo��
materiału [mm] 

3 ÷ 300, 
palnikami 

specjalnymi do 
2800 

stal <0,3% C     
3 ÷ 70           

w specjalnych 
warunkach       
0,5 ÷ 150, 

wysokostopowe 
do100, 

nie�elazne 
do150 

0,5 ÷ 30 0,5 ÷ 300 du�e zale�ne 
od urz�dzenia 
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Dokładno��
ci�cia 

0,5 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,1 mm bardzo dobra 
0,01÷0,1 mm 

Gładko��
powierzchni 

bardzo mała mała 
szczególnie przy 

du�ych 
pr�dko�ciach 

zró�nicowana 
na wysoko�ci 
szczególnie 

przy grubszych 
materiałach 

zró�nicowana 
na wysoko�ci 
szczególnie 

przy 
grubszych 

materiałach 

wysoka 
Ra = 2,5 ÷ 0,5 
mikrometra 

Materiały 
ci�te 

metale 
�elazne 

materiały 
�elazne i 

nie�elazne (bez 
tytanu) 

przewodz�ce 
pr�d elektryczny 

metale (Al, Ti, 
stal 

konstrukcyjna  
nierdzewna, 
mosi�dz), 

drewno, PCV, 
pleksi, bez 

materiałów o 
wysokim 

współczynniku 
odbicia �wiatła 

wszystkie 
materiały 

materiały 
przewodz�ce 

cd. Tab. 2. Porównanie wła�ciwo�ci technologicznych ró�nych  procesów ci�cia [5]
1 2 3 4 5 6 

Szczelina po 
ci�ciu 

2÷6 mm do��
równoległa 

3÷8 mm 
zale�nie od 

grubo�ci, mała 
równoległo��

0,3÷2 mm 
zale�nie od 

grubo�ci, du�a 
równoległo��

0,2÷3 mm 
zale�nie od 

grubo�ci, du�a 
równoległo��

zale�nie od 
grubo�ci 
drutu od 

0,05÷0,3 mm 

Szybko�� ci�cia 
w mm/min 

mała 
(650÷100) 

du�a (od 
5000÷100) 

du�a 
(6000÷400) 

�rednia, do 
300 dla 10 

mm Ti 

mała 

Wycinane 
kształty 

proste proste skomplikow
ane 

skomplikow
ane 

skomplikow
ane 

Wielko��
wycinanego 

kształtu 

du�a mała i du�a mała i du�a mała i du�a dostateczna 

Dalsza obróbka 
po ci�ciu 

tak tak cz�sto tak rzadko nie 

Zdolno�� ci�cia 
materiałów 

pokrytych rdz�
lub zgorzelin�

dobra dobra dostateczna bardzo dobra dostateczna 

Koszt 
roboczogodz. 
(finansowy) 

procesu ci�cia 
mały od 15 zł. mały (15÷80 

zł.) 

mały i 
umiarkowanie 
du�y (40÷120 

zł.) 
mały dla 

stali kontr 
poni�ej 6mm, 
stali stopowej 
i kolorowych 

du�y (30÷80 
zł.) drogi dla 

ceramiki 
korundowej 

(dla 
porównywalny

ch grubo�ci 
nieco dro�szy 

ni� lasera) 

du�y 

Koszty 
materiałów 

dodatkowych do 
ci�cia 

wysokie przy 
u�yciu 

acetylenu, 
ni�sze przy  

u�yciu propanu 

niskie przy 
u�yciu 

powietrza, 
wy�sze przy 

u�yciu argonu 

wysokie przy 
u�yciu argonu, 
mniejsze przy 
cieciu tlenem i 

azotem 

wysokie 
głównie 
�cierniwa i 

dysz 

koszty 
zwi�zane z 
zu�yciem 
elektrody i 
dielektryka 

Inwestycja Od 50 tys. zł. 120÷600 tys. 
zł. 

900÷3000 
tys. zł. 

350÷700 tys. 
zł. 

od 100 tys. 
zł. 

Hałas, 
�rodowisko 

hałas niski, 
wymaga 

hałas bywa 
wysoki, mog�

hałas niski, 
wymaga 

hałas bywa 
wysoki wtedy 

hałas niski, 
mo�liwe 
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wentylacji 
ogólnej 

powstawa�
toksyczne 

zwi�zki (azotki, 
tlenki, pyły) 

wentylacji 
ogólnej 

zaleca si�
ciecie pod 

wod�

opary z 
dielektryka 

3. INNOWACYJNO�� W CI�CIU MATERIAŁÓW  
Oprócz centrów obróbczych sterowanych komputerowo do precyzyjnego ci�cia 

materiałów stosowane s� nowe rozwi�zania maj�ce na celu robotyzacje stanowisk. 
Umo�liwiaj� one realizacj� procesów ci�cia przestrzennego. Schemat typowego stanowiska 
do zrobotyzowanego ci�cia laserowego przedstawiono na rysunku 12.  

Do innowacyjnych rozwi�za� nale�y równie� zaliczy� hybrydow� obróbk	 elementów, 
umo�liwiaj�c� wykorzystanie w zale�no�ci od wymaga� ró�ne technologie. Przykładem mo�e 
by� maszyna ł�cz�ca w sobie szybko�� ci�cia plazmowego z dokładno�ci� ci�cia 
hydroabrazywnego (rys. 13). 

D���c do coraz wi�kszych pr�dko�ci ci�cia i du�ej dokładno�ci, poł�czono dwie 
całkowicie ró�ne technologie ci�cia materiałów, szybkie ci�cie wysokoci�nieniow� strug�
wodn� (WJM) i wodno-�ciern� (AWJM) oraz ultraprecyzyjne, elektroerozyjne wycinanie 
drutem (WEDM) (rys. 14).  

Rys. 13. Przecinarka wodno-
plazmowa polskiej firmy 
Eckert [11]

Rys. 14. Hybrydowa obrabiarka Hybrid Wire firmy Sodick 
do ci�cia wysokoci�nieniow� strug� wodn� i 
elektroerozyjnego wycinania drutem [9]

Fiber laser.  Konwencjonalne lasery wykorzystuj�ce technologi� CO2 i YAG                        
w najnowocze�niejszych urz�dzeniach do obróbki stali, zast�powane s� przez now�
technologi� o nazwie Fiber.  

Wi�zka w laserze fibrowym (rys. 15) transportowana jest przy u�yciu �wiatłowodu. 
Powoduje to mniejsz� utrat� energii pomi�dzy �ródłem lasera, a obrabianym elementem. 
Laser fibrowy nadaje si� do ci�cia materiałów refleksyjnych. Laser fibrowy nie posiada 
optyki wewn�trznej oraz luster optyki zewn�trznej. Nie posiada generatora ani lampy, nie 
zu�ywa gazów rezonansowych. Laser fibrowy wymaga jedynie chłodzenia,  jest du�o 
mniejszy i pobiera znacznie mniej energii (laser 4 kW CO2 pobiera 60 kW energii, podczas 
gdy laser o tej samej mocy w technologii Fiber pobiera tylko 18 kW ).  

Rys. 12.    Stanowisko do ci�cia laserowego firmy Fanuc [10]
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Fiber laser jest laserem o długo�� fali wynosz�cej 1µm, podczas gdy laser CO2 ma 10,6 
µm, a wi�c du�o wi�cej. Wi�zk� Fiber laser mo�na skupi� do 1/10 �rednicy punktu 
powstałego po skupieniu lasera CO2. Ró�nica w jasno�ci �wiatła oraz mniejsza �rednica 
skupienia pozwalaj� na uzyskanie wi�kszej g�sto�ci energii i dłu�szej ogniskowej, co 
powoduje, �e proces ci�cia jest stabilniejszy, a g�sto�� energii Fiber laser, dostarczonej do 
wycinanego elementu, jest nawet 100 razy wi�ksza ni� w przypadku lasera CO2  (rys. 16) [1, 
5]. 

Rys. 15. Laser �wiatłowodowy 
Fiber firmy Eckert [5]

Rys. 16. Porównanie parametrów ci�cia laserem 4 kW CO2 i 
laserem 2kW Fiber [1]

WNIOSKI 
1. Do wycinania materiałów mo�emy zastosowa� metody termiczne, których podstawow�

wad� jest wpływ ciepła mog�cy wywoła� zmiany wła�ciwo�ci materiału, zahartowanie 
warstwy. Jedynie metoda wodno-�ciernym jest pozbawiona tej wady. 

2. Strefa wpływu ciepła jest mniejsza w przypadku ci�cia laserem ni� ci�cia plazm�                    
i gazem, poniewa� spójno�� wi�zki laserowej jest znacznie wi�ksza. Wraz ze 
zwi�kszeniem parametrów ci�cia plazm�, przy niezmienionej pr�dko�ci ci�cia zwi�ksza 
si� strefa wpływu ciepła. 

3. Tylko dobór optymalnych parametrów przy ci�ciu laserowym i wodno-�ciernym daje 
bardzo dobre wyniki. Bardzo wysok� dokładno�� pozwala uzyskiwa� elektrodr��enie, 
jednak z wpływem na struktur� powierzchni. 

4. Wad� nowoczesnych metod przecinania (laser, plazma, woda) jest wyst�powania 
ukosowania w dolnej kraw�dzi ci�cia (najcz��ciej przy złym doborze parametrów, a 
zwłaszcza wysokiej pr�dko�ci ci�cia), a tym samym zwi�kszenia chropowato�ci i 
falisto�ci, co powoduje konieczno�� poddania materiału dalszej obróbce. 

5. Wybór metody ci�cia nale�y dostosowa� do rodzaju materiału, czysto�ci powierzchni             
i jego wielko�ci, szczególnie dotyczy to termicznych metod ci�cia. 
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CUTTING MATERIALS ON CNC - METHODS 
SELECTION  

Abstract 
Cutting materials is the first step of manufacturing technology. The use of modern cutting 

technology, which include plasma cutting, laser, electrical discharge and water jet in this area gives 
great opportunities. This is mainly due to the use of CNC machines implementing the designed 
precision cutting process. The article focuses on the factors influencing the selection of the 
appropriate cutting method based on the requirements for products, as well as the opportunities 
arising from the nature of the technology used in the right way affecting the workpiece. 

  


