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Streszczenie
Przedstawiono klasy kacj technologii cicia wodnego, która obejmuje cicie strumieniem wody bez cierniwa i cicie wodno-cierne.
Omówiono zastosowanie tej technologii i pokazano przykady elementów wytworzonych przy jej uyciu. Opisano wykorzystanie technologii cicia wodnego przez polskich producentów pytek ceramicznych wraz z podaniem przykadowych produktów dostpnych na rynku.
Sowa kluczowe: cicie strumieniem wody, dekoracja ceramiczna, pytka ceramiczna

APPLICATION OF WATERJET TECHNOLOGY TO CERAMIC DECORATION MANUFACTURING
The classi cation of waterjet techniques was shown, which includes waterjet and abrasive waterjet machining. Aplications of the waterjet technology were listed, and examples of objects made by using the method were shown. Usage of the waterjet technology by Polish
producers of ceramic tiles together with example products were described.
Keywords: Waterjet, Ceramic decoration, Ceramic tile

1. Wstp
Firmy produkujce pytki i dekoracje ceramiczne regularnie wprowadzaj nowe produkty. Do pytek ceramicznych
w rónych formatach (rozmiarach) dodaj dekoracje ceramiczne, szklane lub czone z rónych materiaów (ceramika,
szko, kamie, metal) oraz mozaiki prasowane i cite (ceramiczne, szklane, metalowe, z tworzyw sztucznych, czone
z rónych materiaów) [1]. Wszystkie nowe produkty maj
za zadanie powikszenie oferty producenta oraz zaspokojenie potrzeb jak najwikszej grupy klientów [2]. Szczególny typ produktów z racji nieograniczonych moliwoci projektowych stanowi dekoracje wytwarzane przy zastosowaniu technologii cicia wodnego (ang. waterjet).
Technika cicia strumieniem wody pod wysokim cinieniem zostaa odkryta w latach pidziesitych. Jednak, wykorzystanie przemysowe rozpoczo si dopiero od okoo
1970 roku. W latach 90-tych poczyniono duy postp w technologii, który spowodowa zwikszenie jej popularnoci wród
mniejszych rm produkcyjnych oraz warsztatów mechanicznych [3]. Obecnie istnieje wiele rm posiadajcych obrabiarki tnce wod (zwane argonowo „abradetami”), które zastpuj i uzupeniaj konwencjonaln obróbk skrawaniem
obróbk strumieniem wody [4]. Pierwsze maszyny wykorzystujce t technologi tra y do Polski w latach 90-tych. Pocztkowo byy to maszyny uywane, których pozbyway si
rmy zachodnie z czasem zastpowane coraz nowszymi.
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2. Klasykacja technologii cicia
strumieniem wody
Zasada dziaania technologii w skrócie polega na uyciu
wysokiego cinienia wody przepywajcej przez otwór o maej rednicy tak, aby skoncentrowa jak najwiksz ilo energii w maym obszarze. Powstajca w ten sposób struga wody
umoliwia wykorzystanie jej do przecinania (Rys. 1) oraz obienia, dajcego moliwo grawerowania (Rys. 2) i rze bienia w materiaach ceramicznych [3]. Wysokocinieniow
technologi cicia strumieniem wody dzieli si zasadniczo
na cicie czyst wod i cicie wodno-abrazyjne .

2.1. Metoda cicia czyst wod
Metoda cicia czyst wod (ang. waterjet technology)
polega na wykorzystaniu wody bez cierniwa dziaajcej na
obrabiany materia pod wysokim cinieniem (Rys. 3). Struga wody wypywajca przez otwór dyszy o maej rednicy
pod wysokim cinieniem nabiera bardzo duej prdkoci
umoliwiajcej osignicie energii wystarczajcej do przecicia materiau.

2.2. Metoda cicia wodno-ciernego
Ten sposób odnosi si do technologii przecinania wod
z dodatkiem cierniwa (przecinanie sam wod jest ograni-
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Rys. 1. Cicie pytki ceramicznej strumieniem wody z dodatkiem
cierniwa (ródo: Glazura Królewska).
Fig. 1. Cutting of the ceramic tile with a water stream added with
abrasive material (source: Glazura Królewska).
Rys. 3. Schemat powstawania strumienia tncego w technice cicia wod (ródo: www.waterjet.org.pl).
Fig. 3. Schematic drawing of formation of cutting stream in the
waterjet technique (source: www.waterjet.org.pl).

Rys. 2. Technologia cicia wodno-ciernego pozwala grawerowa
pytki ceramiczne (ródo: Glazura Królewska).
Fig. 2. Abrasive waterjet technology used to engrave ceramic tiles
(source: Glazura Królewska).

czone do niektórych tylko rodzajów materiaów). W zalenoci od sposobu podawania cierniwa, wyrónia si metod
ze cierniwem podawanym do strumienia wody pod wysokim
cinieniem za dysz wodn (ang. abrasive waterjet) i metod wykorzystujc zawiesin cierniwa w wodzie (ang. abrasive water suspension jet). Schemat pierwszej z wymienionych metod pokazany jest na Rys. 4. Zasada powstawania
strugi tncej polega na uyciu wody do przyspieszenia ziaren cierniwa – najczciej piasku granatu almandynowego
[5]. Granat almandynowy jest naturalnym mineraem i stanowi uniwersalne cierniwo w pneumatycznej obróbce strumieniowo – ciernej zwane garnetem (Rys. 5). Twardo tej
odmiany granatu wynosi 7,0 - 7,5 w skali Mohsa i jest nieco
wysza ni piasku kwarcowego (7 w skali Mohsa) lub ula pomiedziowego. cierniwo po wprowadzeniu do strumienia wody o duej prdkoci i uformowaniu w tzw. dyszy mieszajcej tworzy strug wodno-ciern zdoln przeci najtwardsze materiay.
W drugiej metodzie, wykorzystujcej gotow zawiesin cierniwa w wodzie, wytwarzanie tzw. zawiesiny wodno-ciernej odbywa si w zbiorniku cinieniowym wypenio-

Rys. 4. Schemat cicia ze cierniwem podawanym do wody (abrasive water jet) (ródo: www.waterjet.org.pl).
Fig. 4. Schematic drawing of the abrasive waterjet technology
(source: www.waterjet.org.pl).

nym cierniwem przy, cigym przepywie wody kontrolowanym tak, aby uzyska okrelone stenie cierniwa w zawiesinie (Rys. 6). Zawiesina wodno-cierna dostarczana jest
elastycznym przewodem do gowicy roboczej wyposaonej
w dysz formujc strug tnc.
W Polsce dla wysokocinieniowej technologii cicia strumieniem wody uywa si okrele obróbka wodno-cierna
lub hydro-cierna. Najczciej jednak uywa si argono-
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Rys. 5. Piasek granatu almadynowego – garnet (ródo: http://
garnet.com.pl).
Fig. 5. Garnet sand (source: http://garnet.com.pl).

Rys. 6. Schemat ukadu do cicia gotow zawiesin cierniwa w wodzie (ródo: www.waterjet.org.pl).
Fig. 6. Schematic drawing of abrasive water suspension system
(source: www.waterjet.org.pl).

wej nazwy „waterjet” jako ogólnej dla technologii przecinania strumieniem wody nie okrelajc czy dotyczy to samej
wody czy wody z dodatkiem cierniwa.

3. Budowa maszyn do cicia wod
Typowa maszyna wykorzystujca metod cicia strumieniem wody z materiaem ciernym skada si z nastpujcych komponentów (Rys. 7) [3]:
– zespó pomp wysokocinieniowych,
– panel sterujcy z komputerowym systemem sterowania,
– prowadnice X-Y,
– gowica (zespó gowic) wyposaona w dysz tnc,
– kratownica, na której ukadany jest city materia,
– wanna z wod,
– dodatkowe wyposaenie to system podawania cierniwa, system odsysajcy cierniwo z wanny, gowice dynamiczne, system zamknitego obiegu wody, instalacja
zmikczania wody.

4. Zastosowanie technologii cicia
strumieniem wody
Wykorzystanie wysokocinieniowej technologii cicia
strumieniem wody jest bardzo szerokie. W praktyce trudno znale  materia, którego nie mona przeci z zastoso-
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Rys. 7. Maszyna do cicia wodno-ciernego Omax 2652 (ródo:
www.jetsystem.pl).
Fig. 7. Omax 2652 machine for abrasive jet machining (source:
www.jetsystem.pl).

waniem tej technologii. Stosuje si j min. w przemyle motoryzacyjnym, przemyle lotniczym, przemyle drzewnym
i meblowym, przemyle papierniczym, przemyle spoywczym, przemyle ceramicznym, architekturze, sztuce i innych [3-5, 7].
Przy uyciu gowicy wodnej moemy ci takie materiay
jak: mikka guma, pianka, folia, tkaniny, mikkie wykadziny
PVC, papier i tektura, mikkie lub cienkie drewno, ywno.
Przy uyciu gowicy wodno-ciernej moemy ci takie materiay jak: stal zwyka, stal nierdzewna, stal narzdziowa,
aluminium, mied , mosidz, brz, inconel, twarde lub grube
drewno, szko zwyke, szko kuloodporne, tworzywa sztuczne, gra t, ceramik (pytki, porcelana), wókno wglowe,
kompozyty, kevlar, kamie (marmur, granit) [3].
Niektóre zastosowania mog wydawa si wrcz dziwne
lub niemoliwe, jak np. cicie papieru, ywnoci, tekstyliów,
jednak jak najbardziej moliwe i stosowane [3-5, 7]. Na Rys.
8 i 9 pokazano przykadowe przedmioty wykonane przy zastosowaniu technologii cicia strumieniem wody.

5. Korzyci stosowania technologii cicia
strumieniem wody
Najwiksz zalet maszyn wykorzystujcych technologi cicia strumieniem wodno-ciernym w porównaniu do
innych technologii (cicie plazm, laserem) jest moliwo
cicia i obróbki praktycznie kadego typu materiaów [3, 4,
6]. Pozostae zalety to:
– doskonaa jako wykoczenia,
– brak potrzeby przezbrajania – jedno narzdzie – szybkie programowanie,
– atwo mocowania obrabianych materiaów z wyjtkiem
bardzo maych elementów,
– mae naprenia podczas obróbki ograniczajce ilo
braków,
– brak zjawiska nagrzewania si materiau obrabianego,
co ingeruje w jego mikrostruktur,
– brak otworu startowego (nie dotyczy tzw. insertów w przypadku obróbki pytek ceramicznych),
– moliwo przecinania elementów o duej gruboci,
– bardzo ograniczony wpyw na zanieczyszczenie rodowiska.
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Rys. 8. Przykady przedmiotów wykonanych z rónych materiaów metod cicia strumieniem wody: a) stop aluminium – grubo 8 mm,
b) granit – grubo 30 mm, stal wglowa – grubo 40 mm, d) szko – grubo 15 mm; [6].
Fig. 8. Example objects cutted from different materials by using the waterjet technique: a) aluminium alloy – 8 mm thickness, b) granite –
30 mm thickness, c) carbon steel – 40 mm thickness, d) glass –15 mm thickness; [6].

6. Wykorzystanie technologii cicia
wodnego w przemyle pytek
ceramicznych
Obecnie wikszo producentów pytek i dekoracji ceramicznych w Polsce dysponuje technologi cicia wodnego.
Wykorzystywana jest ona do cicia pytek ceramicznych na
elementy, z których pó niej skada si odpowiednie dekoracje metod naklejania na rónego typu siatki. T technologi uzyskuje si równie mozaiki cite o bardzo dokadnie
obrobionych elementach. Na Rys. 10-12 pokazano przykadowe dekoracje z oferty polskich producentów.

7. Podsumowanie
Technologia cicia wodnego znakomicie sprawdza si
w przemyle pytek ceramicznych. Wykorzystuj j obecnie
rmy produkujce pytki ceramiczne, dystrybutorzy pytek ceramicznych oraz wykonawcy ukadajcy dekoracje. W Polsce istnieje ju liczna grupa rm oferujca rónego rodzaju

usugi wykorzystujc t technologi. Dziki temu kady indywidualny klient moe zaprojektowa swoj wasn kompozycj dekoracji z praktycznie dowolnego materiau. Przy
dzisiejszym braku ogranicze w dostpnoci wszelkich materiaów budowlanych i wykoczeniowych technologia cicia wodnego pozwala projektowa pomieszczenia dla kadego i o nieskoczonej liczbie kreacji.
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a)

Rys. 10. Rozeta Coloseo mix, 131x131 cm (ródo: www.paradyz.
com.pl).
Fig. 10. Coloseo mix rosette, 131x131 cm (source: www.paradyz.
com.pl).

b)

Rys. 11. Mozaika Bond Street 3, 298x298 mm (ródo: Ceramika
Tubdzin).
Fig. 11. Bond Street 3 mosaic, 298x298 mm (source: Ceramika
Tubdzin).

c)
Rys. 9. Dekoracje marmurowe: a) proces cicia, b) gotowy element,
c) przykad dekoracji [8].
Fig. 9. Marble decorations: a) cutting process, b) ready element, c)
example decoration [8].

Rys. 12. Listwa Motive, 15x30 cm ( ródo: Ceramika Nowa Gala).
Fig. 12. Slat Motive, 15x30 cm (source: Ceramika Nowa Gala).

i
Otrzymany 11 lipca 2010; zaakceptowany 8 wrzenia 2010

432

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 3, (2010)

