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PREDYKCJA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI POWIERZCHNI PRZY CIĘCIU  

WYSOKOCIŚNIENIOWYM STRUMIENIEM WODNOŚCIERNYM 

 

W artykule zaprezentowano wyniki badań chropowatości powierzchni uzyskanych po cięciu wysokociśnieniowym strumie-

niem wodnościernym. Badania prowadzono według wcześniej wybranego planu eksperymentu dla trzech zmiennych wejścio-

wych tj.: ciśnienia strumienia wody, prędkości głowicy tnącej oraz ilości dozowanego ścierniwa. Kolejno dokonano aproksy-

macji uzyskanych wyników za pomocą klasycznych metod statystycznych oraz sztucznej sieci neuronowej. Uzyskana funkcja 

aproksymacyjna oraz wytrenowana sztuczna sieć neuronowa umożliwia predykcję wskaźników jakości powierzchni,  

w zależności od zadanych parametrów wejściowych. 

 

WSTĘP 

Oprócz spełnienia wymagań funkcjonalnych, części i elementy 
zespołów środków transportu powinny zapewniać bezpieczeństwo 
użytkowania, charakteryzując się odpowiednią wytrzymałością i 
odpornością na warunki eksploatacji. Spełnienie tych wymagań jest 
możliwe nie tylko przez dobór materiałów o odpowiednich właściwo-
ściach, takich jak metale i ich stopy, czy stosowane we współcze-
snych rozwiązaniach materiały kompozytowe i innowacyjne. Waż-
nym czynnikiem wpływającym na własności wyrobu jest także od-
powiednio dobrana technologia. Wiele rodzajów metod kształtowa-
nia, jak np. cięcie laserem, powoduje przemiany struktury materiału, 
jej niejednorodność, czego konsekwencją są zmiany mechanicz-
nych właściwości elementów. Jeśli nie jest konieczne usuwanie 
zmienionej warstwy, to przeprowadzana operacja może być opera-
cją końcową, i wtedy istotna jest osiągana w niej jakość powierzch-
ni, najczęściej gładkość, gwarantująca właściwą współpracę po-
wierzchni, przygotowanie do nanoszenia powłok lub przez odpo-
wiednie wykończenie również estetykę wyrobu.  

Jednym z głównych problemów współczesnego wytwarzania 
jest właśnie zagadnienie jakości technologicznej powierzchni części 
maszyn. W wielu przypadkach elementy wytwarzane są z nowych 
materiałów konstrukcyjnych o specyficznych właściwościach, które 
traktuje się jako trudnoobrabialne technologiami tradycyjnymi. Stąd 
też konieczność rozpoznania możliwości nowych technologii, w tym 

technologii cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościer-
nym, która znajduje obecnie szereg zastosowań przy wycinaniu 
przedmiotów o złożonych kształtach wykonanych z różnych materia-
łów o silnie zróżnicowanych cechach wytrzymałościowych i mecha-
nicznych. Ponadto ze względu na niską temperaturę obróbki, w 
porównaniu z tradycyjnymi metodami, technologia ta nie zmienia 
struktury obrabianego materiału. Dokładność  oraz jakość wykona-
nych w ten sposób elementów uzależniona jest w głównej mierze od 
doboru parametrów cięcia kształtujących zdolność skrawną wyso-
kociśnieniowego strumienia wodnościernego, rozumianej jako zdol-
ności do przecinania materiałów, przy zachowaniu wymaganych 
parametrów jakości powierzchni. Przy założeniu poprawnie dobra-
nej zdolności skrawnej wysokociśnieniowego strumienia względem 
przecinanego materiału, dokładność   wykonania przedmiotu o wy-
miarach nie przekraczających 1000 mm, powinna się mieścić w 
zakresie ± (0,15 ÷ 0,40) mm. Dla wielu przypadków zastosowań 
technologii cięcia wodnościernego  najważniejszym parametrem 
kształtowanej warstwy wierzchniej przedmiotu jest jednak chropo-
watość powierzchni otrzymanego przedmiotu określana parametrem 
Ra. W zależności od zdolności skrawnej strumienia wodnościernego 
powierzchnia cięcia charakteryzuje się wzrostem chropowatości 
wzdłuż drogi strumienia w przecinanym przedmiocie (Rys.1).  

W skrajnych przypadkach niewłaściwego doboru zdolności 
skrawnej strumienia względem cech materiału przedmiotu obrabia-
nego, rozrzut chropowatości powierzchni jest tak znaczący, że po-

 
Rys. 1. Przykładowa zmiana chropowatości na powierzchni przy cięciu stali o  grubości 40 mm 
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jawia się konieczność wprowadzenia do oceny innej składowej 
struktury  geometrycznej, a mianowicie odchyłek kształtu przecina-
nej powierzchni. Dlatego w przypadkach względnie jednorodnej 
chropowatości powierzchni cięcia, w prezentowanych wynikach 
badań zastosowano współczynnik rozrzutu chropowatości WRa w 
postaci ilorazu chropowatości mierzonej na wyjściu strumienia z 
materiału do chropowatości powierzchni mierzonej w odległości 2 
mm od górnej powierzchni materiału. 

1. USUWANIE MATERIAŁU I SZCZELINA CIĘCIA  
W METODZIE WATERJET  

Szczelina cięcia, której powstawanie jest fenomenem procesu 
usuwania materiału przy cięciu za pomocą strumienia wodnościer-
nego, nie znajduje odpowiedników w znanych sposobach obróbki 
mechanicznej. Odmienność procesu dekohezji materiału obrabia-
nego dokonującej się pod wpływem narzędzia mechanicznego, 
cechującego się wysoką energię postaciową ostrza, nie pozwala na 
wykorzystanie znanych modeli interpretacyjnych skrawania, w za-
gadnieniach destrukcji materiału podczas obróbki metodą WaterJet. 
Wynikiem jest niepełna wiedza z zakresu sterowania przebiegiem 
procesu cięcia wodnościernego w wielu szczegółowych zagadnie-
niach i konieczność eksperymentalnej weryfikacji zakładanych 
wskaźników jakości technologicznej obrabianych elementów. W 
obróbce WaterJet wykorzystującej iniekcyjną metodę wytwarzania 
mieszanki wodnościernej, w głowicy tnącej konstytuuje się wielofa-
zowe narzędzie strumieniowe składające się z powietrza  
i wody oraz pewnej ilości dozowanego ścierniwa. Wymienione ce-
chy są specyficzne dla iniekcyjnych systemów wytwarzania miesza-
niny wodnościernej i powszechnie stosowane w przemysłowych 
rozwiązaniach systemów WaterJet. 

Parametry energetyczne strumienia wody są uzależnione od 
warunków początkowych, czyli ciśnienia wody oraz drogi, jaką stru-
mień pokonuje w powietrzu, od momentu opuszczenia dyszy wod-
nej do zetknięcia się z ziarnami ściernymi w komorze mieszania. Na 
tej drodze strumień ulega rozprężeniu w wyniku kawitacyjnego 
uwolnienia do otoczenia pary wodnej oraz powietrza zawartego w 
wodzie [1]. Strumień wody pokonując odcinek drogi w powietrzu 
ulega znaczącej aeracji, przyczyniając się do wielofazowości stru-
mienia wodnościernego [1]. Wymienione cechy skutkują wytworze-
niem typowej szczeliny cięcia charakteryzowanej za pomocą para-
metrów wskazanych na rysunku 2 oraz rysunku 3. 

 

 
Rys. 2. Szczelina cięcia wg. VDI 2906 z dodatnią zbieżnością – 
widok poprzeczny [2]  

 

 
Rys. 3. Szczelina cięcia wg. VDI 2906 z dodatnią zbieżnością – 
widok wzdłużny [2]  

 
Jak wynika z przedstawionych obrazów szczeliny cięcia, wraz 

ze wzrostem grubości przecinanego materiału, powstają warunki do 
większej turbulencji przepływu wielofazowej cieczy w szczelinie, 
powodowane zakrzywieniem dolnej strefy szczeliny. W wyniku na-
stępuje odchylenie „s” toru ruchu strumienia wodnościernego, o 
wielkości przeciwnej do zwrotu wektora ruchu głowicy tnącej. Wiel-
kość odchylenia „s” określana w przekroju wzdłużnym szczeliny, 
przy ustalonej grubości przecinanego przedmiotu i rodzaju materia-
łu, uzależniona jest od zdolności skrawnej strumienia wodnościer-
nego. Zdolność skrawna wysokociśnieniowego strumienia wodno-
ściernego mająca wpływ na formowanie szczeliny cięcia w przekroju 
wzdłużnym i poprzecznym, w konsekwencji kształtuje jakość tech-
nologiczną obrabianego przedmiotu [3],  uzależnioną od: 
1. Parametrów hydraulicznych: 

a) Ciśnienia strumienia wody - p, 
b) Natężenia przepływu wody – qw, 

2. Parametrów ścierniwa: 
a) Rodzaju materiału ściernego, 
b) Wielkości ziarna ściernego  #, 
c) Stanu ścierniwa (zbioru cech mechaniczno-fizycznych i ste-

reometrycznych ziarna), 
d) Natężenia masowego przepływu ścierniwa – q, 

3. Parametrów konstrukcyjnych układu mieszającego: 
a) Średnicy dyszy mieszającej  do, 
b) Długości dyszy mieszającej, 
c) Średnicy dyszy wodnej  dw, 
d) Wielkości komory mieszającej i jej zużycia. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Badania chropowatości przeprowadzono dla powierzchni uzy-
skanych po prostoliniowym cięciu stopu aluminium 2017 o grubości 
15 mm, na maszynie do cięcia WaterJet firmy Ridder z przygłowi-
cowym zasobnikiem ścierniwa. Badania zrealizowano wg. poliselek-
cyjnego planu eksperymentu PS/DS.-P:L(L), w celu identyfikacji 
postaci funkcji aproksymacji, na podstawie uzyskanych wyników 
badań chropowatości powierzchni [4]. Zaplanowany eksperyment 
przeprowadzono przy odpowiednio dobranych parametrach ciśnie-
nia p w przedziale zmienności (180÷380) MPa, prędkości vf posuwu 
cięcia (5÷300) mm/min oraz masowego natężenia q przepływu 
strumienia ścierniwa (3÷10) g/s. Jako czynniki stałe przyjęto wiel-
kość i gatunek ziarna ściernego oraz grubość przecinanego mate-
riału. W przeprowadzonych badaniach zastosowano ścierniwo Gar-
net, o wielkości ziarna #80, przy średnicy dyszy mieszającej 1 mm, 
oraz dyszy wodnej 0,35mm. Jako miarę oceny nierówności  po-
wierzchni przedmiotu przyjęto średnią arytmetyczną rzędnych profi-
lu chropowatości Ra, określoną na prostoliniowym fragmencie kon-
turu wycinanego elementu [5]. Znany jest duży rozrzut chropowato-
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ści powierzchni po obróbce wysokociśnieniowym strumieniem wody, 
który może być na tyle znaczący, że iloraz długości fali nierówności 
do jej wysokości przyjmuje wartości większe od 1000, co odpowiada 
kategorii odchyłek kształtu w zakresie struktury geometrycznej po-
wierzchni. Jeżeli jednak dobrać odpowiednią zdolność skrawną 
wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego poprzez odpo-
wiednie parametry technologiczne procesu cięcia, nierówności ob-
robionej powierzchni stają się bardziej jednorodne i mogą być kwali-
fikowane jako chropowatość powierzchni. Jako wielkość badaną 
wybrano uśrednioną chropowatości powierzchni Ra, która jest bar-
dziej miarodajną oceną powierzchni od punktowych ocen chropowa-
tości. Jako wielkość uzupełniającą,  wskazującą na rozrzut chropo-
watości wybrano wskaźnik rozrzutu chropowatości jako iloraz chro-
powatości mierzonej na wyjściu strumienia z materiału, do chropo-
watości na jego wejściu. Na podstawie analizy statystycznej uzy-
skanych wyników i testach adekwatności funkcji, uzyskano osta-
teczną regresyjną postać funkcji średniej chropowatości powierzchni 
(funkcja nr 1) oraz wskaźnika rozrzutu chropowatości (funkcja nr 2) 
dla wybranego materiału. 

 

2.437386)v*0.002259v^2*0.0000018-

-q*0.3022-q^2*0.01223-

-p^2*0.0000189-p*(0.01073 exp_



sredaR

 (1) 

 

2.517057)-v*0.001245v^2*7-

-1.131e-q*0.12723q^2*0.0157-

-p^2*0.000027-p*exp(0.0166





RaW
 

(2) 

 
Na podstawie wyznaczonych funkcji aproksymacyjnych sporządzo-
no wykresy ilustrujące podstawowe zależności pomiędzy czynnika-
mi decyzyjnymi, a parametrem chropowatości powierzchni Ra oraz 
wskaźnikiem rozrzutu chropowatości WRa ( Rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Zależność średniej chropowatości powierzchni od posuwu cięcia oraz wydatku ścierniwa przy ciśnieniu wody  p= 350MPa, materiał 
aluminium 2017, ścierniwo GARNET #80, dysza wodna dw = 0,35 mm, dysza mieszająca do = 1mm 
 

 
Na podstawie uzyskanych wyników (Rys. 4) można wniosko-

wać, że dobrane w badaniach parametry cięcia wysokociśnienio-
wym strumieniem wodnościernym, umożliwiają obróbkę przedmiotu 
ze stosunkowo niskim wskaźnikiem zmienności chropowatości po-
wierzchni nieprzekraczającym 1,8. Najniższą średnią chropowatość 
obrobionej powierzchni uzyskuje się przy relatywnie dużym zakresie 
zmienności posuwu cięcia od 10 do 300 mm/min, przy maksymali-
zacji ilości dozowanego ścierniwa. Jednak wskaźnik rozrzutu chro-

powatości rośnie wraz ze wzrostem prędkości cięcia osiągając bli-
sko dwukrotnie większą wartość przy prędkości 300mm/min. 

Ze względu na znaczenie, jakie przypisuje się jakości techno-
logicznej w procesie obróbki elementów maszyn, niezależnie od 
wyznaczonych funkcji aproksymacyjnych, dla badanych wielkości 
Raśr oraz WRa została przeprowadzona aproksymacja przy pomocy 
sztucznej sieci neuronowej. Wykorzystanie do tego celu sieci neu-
ronowych ma tą zaletę, że umożliwia stałe powiększania zbioru 
uczącego z przyrostem danych eksperymentalnych w dodatkowych 
badaniach chropowatości powierzchni. W rezultacie uzyskuje się 
wyższą dokładność predykcyjną, mającą znaczenie praktyczne przy 
cięciu strumieniem wodnościernym. Do modelowania sieci neuro-
nowej i obliczeń wykorzystano program Matlab wraz z dodatkiem 
nftool (Neural Network Fitting Tool) [6]. Za pomocą tego narzędzia 
zamodelowano sieć jednokierunkową dwu warstwową, z jedną war-
stwą ukrytą oraz jedną warstwą wyjściową, o strukturze przedsta-
wionej na rysunku 5. 

 

 
Rys. 5. Struktura zastosowanej sieci neuronowej do aproksymacji 
wyników badań. 
 

Neurony w warstwie ukrytej aktywowane są za pomocą funkcji 
sigmoidalnej, natomiast w warstwie wyjściowej za pomocą funkcji 
liniowej. Uczenie sieci odbywa się z wykorzystaniem algorytmu 
wstecznej propagacji błędu Lavenberga-Marquardta. Sieć posiada 
trzy wejścia, reprezentujące ciśnienie wody p, ilość dozowanego 
ścierniwa q, prędkość posuwu vf oraz jedno wyjście reprezentujące 
średnią chropowatość powierzchni cięcia. Analogiczna sieć została 
wykorzystana do predykcji rozrzutu chropowatości powierzchni WRa. 
Na podstawie wytrenowanej sztucznej sieci neuronowej sporządzo-
no wykresy ilustrujące podstawowe zależności pomiędzy czynnika-
mi decyzyjnymi, a chropowatością powierzchni Ra oraz wskaźnikiem 
rozrzutu chropowatości WRa (Rys. 6). Porównanie otrzymanych 
zależności dla badanych wielkości Ra oraz WRa od ciśnienia wody p, 
posuwu głowicy tnącej vf oraz masowego natężenia podawanego 
ścierniwa q (Rys. 4 oraz Rys. 6) wskazuje na ogólną zgodność obu 
form aproksymacji. Pewne niewielkie rozbieżności należy tłumaczyć 
niezbyt licznym zbiorem uczącym, który w przypadku sieci neuro-
nowych może być zawsze uzupełniony nowymi danymi ekspery-
mentalnymi. 

PODSUMOWANIE 

Aproksymacja wyników badań za pomocą sztucznej sieci neu-
ronowej stwarza możliwość nie tylko oceny jakości aproksymacji 
uzyskanej uprzednio za pomocą klasycznych metod aproksymacji 
(funkcji regresji nr 1 oraz nr 2), ale również wszechstronne wykorzy-
stanie sieciowej aproksymacji danych eksperymentalnych w prakty-
ce. Zaletą aproksymacji sieciowej jest stworzenie warunków do 
wykorzystania przyjętego schematu sieci w aplikacji komputerowej, 
umożliwiającej z kolei dobór parametrów obróbki stosownie do wy-
maganej chropowatości powierzchni przedmiotu. Ponadto wykorzy-
stanie do aproksymacji sieci neuronowych ma tę zaletę, że umożli-
wia stałe powiększanie zbioru uczącego z przyrostem danych eks-
perymentalnych w dodatkowych badaniach chropowatości po-
wierzchni. W rezultacie uzyskuje się wyższą dokładność predykcyj-
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ną, mającą znaczenie praktyczne przy cięciu strumieniem wodno-
ściernym.  

 

Poprawa jakości i bezpieczeństwa części wytwarzanych w przemy-
śle transportowym wymaga doskonalenia procesów technologicz-
nych lub poszukiwania nowych metod wytwarzania. Zaprezentowa-
ne wyniki badań umożliwiając poznanie związków pomiędzy zmien-
nymi procesu, a wybranym wskaźnikiem jakości, utrwalenie tych 
funkcyjnych zależności w postaci modelu regresji i modelu sieci 
neuronowej. Pozwalają tym samym na prognozowanie wybranego 
wskaźnika jakości powierzchni bez konieczności przeprowadzania 
prób technologicznych, i w konsekwencji podnosząc jakość produk-
tu i minimalizując koszty wytwarzania. 
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Predicting quality surface during abrasive high pressure  
water jet cutting 

Paper presents results of surface roughness tests ob-

tained after abrasive high pressure water jet cutting. The 

study was conducted according to experiment plan for three 

input variables: water jet pressure, cutting head speed and 

amount of metered abrasive. Successively approximation of 

the obtained results by classical statistical methods and arti-

ficial neural networks. The approximation function and the 

trained artificial neural network enable prediction of surface 

quality, depending on the input parameters.  
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Rys. 6. Zależność średniej chropowatości powierzchni od posuwu cięcia oraz wydatku ścierniwa przy ciśnieniu wody  p= 350MPa, materiał 
aluminium 2017, ścierniwo GARNET #80, dysza wodna dw = 0,35 mm, dysza mieszająca do = 1mm, uzyskana za pomocą sztucznej sieci 
neuronowej 
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