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O
bróbka skrawaniem jest jednym 
z ważnych procesów, w których 
wymagane są wysoka tolerancja 
i odpowiednie parametry mon-

tażowe w konstrukcjach i montażu ma-
szyn. Ogólnie rzecz biorąc, elementy 
maszyny są wykańczane przez frezo-
wanie w celu uzyskania większej do-
kładności wymiarowej. Technolodzy 
często próbują wybierać optymalne 
warunki obróbki metodą prób i błę-
dów. Ale w nowoczesnym przemyśle, 
którego celem jest produkcja tanich, 
wysokiej jakości produktów w krót-
kim czasie, nie jest to właściwa droga. 
W tym celu wykorzystywane są prze-
cież automatyczne i elastyczne syste-
my produkcyjne wraz z maszynami 
CNC, które są w stanie osiągnąć wy-
soką dokładność i bardzo krótki czas 
produkcji. Dlatego zachodzi koniecz-
ność posiadania odpowiedniego syste-
mu komputerowego (np.: VERICUT-
-OptiPath, OMATIVE, NCSIMUL), 
który jest w stanie dokonać optyma-
lizacji programu obróbczego, aby wy-
brać optymalne parametry skrawania 
zapewniające minimalne koszty i mak-
symalną efektywność obróbki.

W krajach uprzemysłowionych war-
tość wytworzonych produktów zawie-
ra 20% kosztów obróbki, a zatem efek-
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W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posu-

wu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni 

i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji. 

tywny proces optymalizacji jest bardzo 
istotny z ekonomicznego punktu wi-
dzenia. Na koszt produkcji wpływają 
takie czynniki jak: krótki czas wyko-
nania, minimalna siła skrawania, od-
powiednia jakość powierzchni, niska 
temperatura narzędzia, a także niskie zu-
życie energii. Poprzez optymalną kom-
binację tych czynników przy wykorzy-
staniu metodologii Taguchi systemy 
komputerowe obliczają i uzyskują jak 
najlepsze zoptymalizowane wartości pa-
rametrów skrawania. Dobór optymal-
nych parametrów skrawania (głębokość 
skrawania, prędkość posuwu i prędkość 
skrawania) jest bardzo ważnym zagad-
nieniem dla każdego procesu obróbki. 
Według danych firmy Sandvik narzędzia 
skrawające mogą także w znaczny spo-
sób wpłynąć na ekonomikę produkcji. 
I tak 30-proc. obniżka ceny narzędzia 
zmniejsza koszt produkcji części o 1%, 
a  50-proc. wzrost trwałości ostrza po-
woduje zmniejszenie kosztów produk-
cji części o 1%, natomiast w przypadku 
20-proc. wzrostu parametrów skrawania 
narzędzia można uzyskać aż 15-proc. re-
dukcję kosztów produkcji części.

Optymalizacja tych parametrów 
skrawania jest zwykle trudna do opraco-
wania w realnych warunkach. Do okre-
ślenia właściwego parametru wymagane 
są znajomość technicznych możliwości 
obrabiarki oraz technik optymalizacji 
matematycznej i numerycznej, a tak-
że wybranie odpowiedniego kryterium 
skutecznej optymalizacji. Dobór odpo-
wiednich parametrów obróbki zależy 
w dużej mierze od doświadczenia tech-
nologa oraz parametrów obróbczych 
dostarczonych przez producenta ma-
szyn i narzędzi dla określonego mate-
riału obrabianego. W związku z tym 
optymalizacja parametrów obróbki 

ma ogromne znaczenie, ponieważ klu-
czową rolę odgrywają dzisiaj ekonomia 
i jakość obrabianej części.

W tradycyjnych obrabiarkach stero-
wanych numerycznie (CNC) parametry 
obróbki są zwykle wybierane zgodnie 
z książkową wiedzą i doświadczeniem 
technologa. W praktyce bardzo często 
spotykamy się z tendencją do wybiera-
nia konserwatywnych parametrów skra-
wania w celu uniknięcia uszkodzeń ma-
szyn i zapewnienia wymaganej jakości 
produktu. Aby zwiększyć wydajność 
procesu obróbki w wyniku przeprowa-
dzania eksperymentów w nowoczesnych 
firmach niestosujących takich konser-
watywnych praktyk, próbuje się znaleźć 
optymalne parametry obróbki off-line 
z wykorzystaniem odpowiednich syste-
mów komputerowych (np.: VERICUT-
-OptiPath, OMATIVE, NCSIMUL).

Siłą napędową optymalizacji para-
metrów obróbki w przemyśle wytwór-
czym są wymóg zwiększenia wydajno-
ści oraz dążenie do obniżenia kosztów 
obróbki, jak i zwiększenie jakości obra-
bianych części. Większość stosowanych 
systemów optymalizacyjnych opiera 
się na optymalizacji wielkości prędko-
ści posuwu i prędkości skrawania [2]. 

Za pomocą odpowiednich systemów 
optymalizacyjnych możemy więc skró-
cić czas produkcji, podnosząc jakość 
i jednocześnie produkując więcej części. 

Metodologia postępowania
przy opracowaniu
programu obróbczego CNC
Proces opracowania programu obrób-
czego został dokładnie przedstawiony 
na rys 1.  Na podstawie modelu części 
opracowanego w biurze konstrukcyj-
nym technolog programista wybiera typ 
obrabiarki zapewniającej prawidłowe ja-

Optimization of machining programs 
of CNC machine tools

Słowa kluczowe: optymalizacja, frezowanie, parame-
try skrawania

Keywords: optimization, milling, cutting parameters

The paper attempts to explain the effect of machining 
parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate 
(mm/min), cutting depth (mm), which have a significant 
impact on such output parameters as surface roughness 
and volume machining efficiency achieved as a result 
of the optimization process.
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kościowo wykonanie części. Następnie 
dokonuje wyboru odpowiedniej strate-
gii obróbki tej części, opracowuje zało-
żenia do zaprojektowania i wykonania 
oprzyrządowania oraz narzędzi skrawa-
jących. Potem przy pomocy systemu 
sterowania produkcją (np. SAP) składa 
stosowne zamówienie na opracowanie 
konstrukcji i wykonania oprzyrządowa-
nia oraz zamawia narzędzia skrawające. 
W systemie CAM (np. SURFCAM) 
opracowuje program obróbczy dla wy-
branej obrabiarki CNC, poprzez post-
procesor generuje program obróbczy 
w kodzie konkretnej obrabiarki. Po-
nadto dokonuje sprawdzenia progra-
mu obróbczego przy pomocy systemu 
symulacyjnego VERICUT i wprowadza 
ewentualne poprawki w przypadku koli-
zji czy błędów obróbczych. Po wykona-
niu tych czynności opracowuje arkusz 
ustawczy dla logistyka i operatora ob-
rabiarki CNC. Program obróbczy jest 
umieszczany na specjalnym serwerze 
i następnie pobierany przez operatora 
obrabiarki CNC. Program obróbczy 
jest testowany na obrabiarce pod nad-
zorem technologa programisty, tzw. 

FAI (First Article Inspection). Po teście 
wprowadzane są ewentualne poprawki 
do programu, jak i do arkusza ustaw-
czego narzędzi. Po zakończonych pozy-
tywnie testach i ewentualnych zmianach 
program obróbczy zostaje skopiowany 
na serwer. Następuje także przekaza-
nie arkusza ustawczego do archiwum 
wydziałowego. Ostatnim etapem jest 
optymalizacja programu obróbczego 
polegająca na uzyskaniu jak najkrótsze-
go czasu wykonania danej części [3, 4]. 

Powyżej pokazano metodologię po-
stępowania przy opracowaniu progra-
mów obróbczych na obrabiarki ste-
rowane numerycznie. Przedstawiona 
metodologia nadaje się do każdego 
przedsiębiorstwa używającego obrabiar-
ki CNC. W mniejszych firmach z nie-
których pokazanych elementów można 
zrezygnować. Jednak w firmach lotni-
czych, które są na wysokim szczeblu 
organizacyjnym, te wszystkie pokazane 
elementy powinny być zachowane [3]. 

Opracowanie programu obróbcze-
go dla obrabiarek sterowanych nume-
rycznie można podzielić na trzy głów-
ne etapy:

1. opracowanie programu wykonania 
części w programie CAD/CAM wraz 
z wygenerowaniem kodu sterujące-
go obrabiarką,

2. testowanie i wdrożenie programu 
obróbczego na obrabiarce CNC,

3. optymalizacja programu obróbczego, 
w którym za najważniejsze kryterium 
optymalizacyjne w praktyce uznaje się 
czas wykonania części, a co za tym 
idzie – koszty wytwarzania. 
Najczęściej opracowanie programu 

obróbczego dla obrabiarek sterowa-
nych numerycznie kończy się na dwóch 
pierwszych etapach. Program działa, 
części się wykonuje i pozornie wszyst-
ko jest w porządku. Zazwyczaj jed-
nak nie ma czasu w przedsiębiorstwie 
na etap trzeci związany z optymaliza-
cją programu obróbczego, co przekłada 
się na mniejszą wydajność produkcji. 

Technologia obróbki HSM
W ostatnich dekadach w wielu dziedzi-
nach, takich jak: lotnictwo, aeronau-
tyka i astronautyka, motoryzacja oraz 
przemysł form wtryskowych, technolo-
gia HSM stała się jedną z najbardziej 

Rys. 1. Metodologia postępowania przy opracowaniu programu obróbczego CNC
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obiecujących technologii produkcyj-
nych. Technologia frezowania z wy-
sokimi prędkościami skrawania (High 
Speed Machining – HSM) jest obecnie 
jedną z kluczowych technologii frezo-
wania stosowaną w przemyśle lotniczym 
ze względu na połączenie zwiększonej 
wydajności i wysokiej jakości. Czynni-
kiem odróżniającym HSM od pozosta-
łych technik frezowania jest inny dobór 
parametrów skrawania, głębokości war-
stwy skrawanej, prędkości posuwu oraz 

prędkości skrawania [3]. Ponadto tech-
nologia HSM zwiększa możliwości pro-
dukcyjne, na przykład możliwość wy-
konania cienkich ścianek, ze względu 
na określone warunki skrawania charak-
teryzujące się niskimi siłami skrawania 
i niskimi temperaturami obrabianych 
powierzchni. Technologia HSM cechuje 
się: wysoką wydajnością, mniejszymi si-
łami skrawania, lepszym rozpraszaniem 
energii cieplnej podczas obróbki. Jeśli 
chcemy jeszcze bardziej skrócić czas po-

trzebny do obrobienia części, to pod-
wyższanie parametrów jest możliwe 
tylko wówczas, kiedy znajdują się one 
w obszarach stabilności [3, 5].

Kryteria czasu i kosztów nie są wy-
starczające. Kluczowego znaczenia na-
biera stabilność obróbki.

Optymalizacja programu obrób-
kowego powoduje zmianę podstawo-
wych parametrów skrawania, jak posuw 
i prędkość skrawania, z uwzględnie-
niem: siły skrawania, mocy wrzeciona 

WYBRANE PROGRAMY POCZĄTKOWY ZOPTYMALIZOWANY RÓŻNICA POCZĄTKOWY ZOPTYMALIZOWANY

Łączny czas ruchów szybkich 3’14” 5’47” +2’33” (-79%) 3’47” 5'47”

Całkowity czas obróbki 
poza materiałem

1 h 39’45” 11’54” -1 h 27’51” (+88%) 1 h 39’45” 11'54”

Całkowity czas obróbki w materiale 4 h 35’46” 4 h 37’27” +1’41” (-1%) 4 h 35'46” 4 h 37'27”

Suma pozostałych czasów 50” 50” 0”  (0%) 50” 50”

Łączny czas sekwencji 1, 2, 3 6 h 18’45” 4 h 55’8” -1 h 23’37” (+22%) 6 h 18'45” 4 h 55'8”

Łączny czas wybr. programów 3 h 33’41” 2 h 7’ 1” -1 h 26’40” (+41%) 3 h 33'41” 2 h 7'1”

Podsumowanie --2 h 50’17” (28,74%) 9 h 52'26” 7 h 2'9”

Tab. 1. Synteza optymalizacji wszystkich programów części integralnej DMG_DMC80U

LICZBA 

CNC

PRACOCHŁONNOŚĆ 

ROCZNA 1 CNC 

(III ZMIANY)

SUMARYCZNA 

ROCZNA 

PRACOCHŁONNOŚĆ

OBNIŻKA 

PRACOCHŁONNOŚCI 

W %

OBNIŻKA 

PRACOCHŁONNOŚCI 

W h

LICZBA 

DODATKOWYCH 

CNC

13 5200 67 600 25% 16 900 3,25

Tab. 2.  Zdolność produkcyjna maszyn CNC
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(napędu głównego), analizy stabilno-
ści obróbki (chatter) oraz odchylenia 
i odkształcenia zarówno przedmiotu, 
jak i narzędzia.

Podstawową korzyścią z wprowadze-
nia HSM jest znacząca obniżka czasu 
obróbki [1, 3]. Dzięki użyciu techno-
logii frezowania HSM z dużymi pręd-
kościami możliwe jest nie tylko frezo-
wanie prawie wszystkich materiałów 
twardych i miękkich, ale także uzyska-
nie wysokiej dokładności i jakości po-
wierzchni w procesie gwarantującym 
wysoką powtarzalność.

Użycie nowoczesnych materiałów 
oraz powłok warstwowych do produkcji 
ostrzy tnących pozwala w pełni na wyko-
rzystanie technologii HSM [1, 3]. Tech-
nologia High Speed Machining umożliwia 
frezowanie takich złożonych konstrukcji 
ze stopu aluminium, jakie nie były do-
tychczas praktycznie możliwe.

Objętościowa wydajność skrawania 
(MRR)
Koszt operacji skrawania najczęściej 
jest obliczany przy użyciu wskaźnika 
szybkości usuwania materiału lub ina-
czej objętościowej wydajności skrawa-
nia (Material Removal Rate – MRR). 
Im ten wskaźnik jest większy, tym niż-
sze są koszty obróbki.

Szybkość usuwania materiału Q 
to objętość usuniętego materiału na mi-
nutę. Wyraża się w cm3/min i oblicza 
się ze wzoru: 

Q = ae* ap * Vf (cm
3/min)

gdzie: 
ae – szerokość skrawania (mm); ap – głę-
bokość skrawania (mm); Vf – prędkość 
posuwu (m/min).

Mimo wielu znanych kryteriów opty-
malizacji procesu obróbki skrawaniem 
najczęściej wykorzystywanym kryterium 
jest podejście ekonomiczne, co w prak-
tyce przekłada się na czas wykonania 
części, przy równoczesnym zachowa-
niu wysokich wymogów co do jakości 
funkcjonalnej wyrobu. Jakość i wydaj-
ność odgrywają ważną rolę na dzisiej-
szym rynku produkcyjnym.

Jak optymalizować programy 
obróbcze na obrabiarki CNC?
Obecnie techniczne przygotowanie 
produkcji odbywa się w świecie wir-
tualnym przy wykorzystaniu sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. 
Można tutaj podać następujące pra-
wo: im więcej pracy i wysiłku włożymy 
w przygotowanie produkcji w świecie 
wirtualnym, tym mniej mamy pracy 
i problemów w świecie realnym. Koszty 
pracy w świecie wirtualnym są znacząco 
mniejsze od kosztów pracy w świecie 
realnym. Im więcej pracy przeniesiemy 
ze świata realnego do świata wirtualne-
go, tym prawdopodobieństwo wykona-
nia dobrej sztuki za pierwszym razem 
znacząco się zwiększa [3]. 

Stosując programy symulacyjne, 
można zmniejszyć także ryzyko wyni-
kające z błędów istniejących w progra-
mie obróbki dla maszyn CNC, ponie-
waż błędy te są wykrywane wcześniej 
na komputerze, jeszcze przed realną ob-
róbką. Współczesne obrabiarki CNC 
są coraz bardziej dokładne, złożone 
i skomplikowane. W związku z tym 
komputerowa symulacja obróbki części 
stała się obecnie koniecznością. Szcze-
gólnie ważna jest funkcja zapobiega-
nia błędom programu obróbkowego, 
unikania kolizji narzędzia w przestrze-
ni roboczej, co procentuje mniejszy-
mi brakami w produkcji, uniknięciem 
uszkodzenia drogiej maszyny CNC 
i straty czasu, za który klient nie chce 
płacić. W celu zwiększenia wydajności 
firmy lotnicze stosują szeroko progra-
my optymalizujące obróbkę mechanicz-
ną (np.: VERICUT-OptiPath, OMA-
TIVE, NCSIMUL), uzyskując bardzo 
dobre rezultaty. Można również sto-
sować różnego rodzaju systemy wspo-
magające obróbkę skrawaniem na ma-
szynach CNC [3], jak np. Adaptacyjny 
System OMATIVE na maszynie CNC, 
i monitorować obciążenia wrzeciona 
obrabiarki CNC podczas obróbki czę-
ści. Na rys. 2 pokazano dynamiczne 
dopasowywanie wartości posuwu ro-
boczego przy wykorzystaniu systemu 

OMATIVE, polegające na jego zmniej-
szaniu lub podwyższaniu w zależności 
od warunków skrawania (większa war-
tość lub odpowiednio mniejsza grubość 
warstwy skrawanej). Zastosowano me-
todę zmiennego posuwu. To rozwiąza-
nie umożliwia pełniejsze wykorzystanie 
mocy wrzeciona obrabiarki [6]. 

Monitorowanie obciążenia wrzecio-
na obrabiarki CNC podczas obróbki 
przy wykorzystaniu systemu adaptacyj-
nego OMATIVE pozwala na znaczną 
redukcję czasu maszynowego obrób-
ki, np. efekt obniżki pracochłonno-
ści o 29,7% przy obróbce podłużnic 
ze stopu aluminium uzyskanej w firmie 
Boeing lub obniżkę pracochłonności 
uzyskanej w firmie Aerospatiale-EADS 
(Toulouse, Francja) przy obróbce czę-
ści ze stali nierdzewnej o 24,4% [2]. 
W przypadku gdy narzędzie ulega zła-
maniu w warunkach ekstremalnego 
przeciążenia z powodu:
• uderzenia narzędzia w materiał,
• twardego wtrącenia materiałowego,
• nadmiernego zużycia narzędzia,
• przerwania chłodzenia,
• nadmiernej głębokości skrawania,
system OMATIVE ACM zmniejsza au-
tomatycznie posuw do maksymalnego 
bezpiecznego poziomu potrzebnego, 
aby chronić narzędzie przed złama-
niem, lub zatrzymuje maszynę i sy-
gnalizuje stan alarmu. W PZL Mielec 
do optymalizacji wykorzystano system 
OMATIVE, który poprawił wydajność 
procesu skrawania poprzez dopasowa-
nie czasu pracy narzędzia do rzeczy-
wistych warunków obróbki (rys. 2). 
Wykorzystując system VERICUT (Opti-
Path to moduł optymalizacji programu 
VERI CUT, który automatycznie mody-
fikuje wartości posuwów), dokonano 
optymalizacji wybranego programu ob-
róbczego, uzyskując obniżkę czasu wy-
konania części o 28,74% (tab. 1, rys. 3). 
Podobne efekty uzyskano przy wyko-
rzystaniu systemu optymalizującego 
w firmie RUAG Technology [3]. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki 
zmniejszenia pracochłonności podczas 
obróbki detali integralnych, w przed-
stawionych wyżej firmach lotniczych 
przyjęto do dalszych obliczeń wskaźnik 
zmniejszenia pracochłonności o 25%.

Do przykładowej optymalizacji pro-
gramów obróbczych przyjęto 13 no-
woczesnych maszyn CNC pracujących 

PRODUKT
PRACOCHŁONNOŚĆ 

CNC

LICZBA

PROGRAMÓW 

CNC

ŚREDNIA 

PRACOCHŁONNOŚĆ 

DETALU NA CNC

Samolot klasy „Commuter” 2700 758 3,6

Helikopter 3125 626 5,0

Podsumowanie 5825 1384 4,2

Tab. 3. Zestawienie programów obróbczych poszczególnych produktów
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Rys. 2. Monitoring obciążenia wrzeciona obrabiarki CNC podczas 

obróbki przy wykorzystaniu systemu adaptacyjnego OMATIVE

Rys. 3. Redukcja czasu obróbki przy wykorzystaniu systemu VERICUT 

(OptiPath)

na trzy zmiany, co daje w skali roku 67 600 roboczogo-
dzin. Po optymalizacji zostanie zmniejszona pracochłon-
ność na tych maszynach CNC o 25%, co daje oszczędno-
ści 16 900 roboczogodzin w skali roku (tab. 2). 

Zakładając koszt pracy jednej godziny maszyny CNC 
w wysokości 45 $, otrzymujemy w sumie oszczędności 
w kwocie 760 500 $ [4].

Tab. 3 przedstawia sumarycznie 1384 programy obrób-
cze do optymalizacji:
• produkt samolot klasy Commuter – 758 programów ob-

róbczych,
• produkt helikopter – 626 programów obróbczych.

Jakie więc uzyskano efekty ekonomiczne w skali firmy 
z zastosowania programu optymalizacji? Biorąc pod uwagę, 
że używanych w produkcji jest ~1400 programów obrób-
czych CNC o średniej pracochłonności roboczej 4,2 godzi-
ny, zakładając średnią procentową obniżkę pracochłonności 
o 25%, uzyskujemy roczną pełną oszczędność w wysokości 
~17 000 roboczogodzin (jest to równoważność ponad 3 no-
wych maszyn CNC). Uzyskane pełne efekty ekonomiczne 
po optymalizacji ~1400 programów wynoszą 760 500 $, jest 
to więc kwota możliwa i realna do osiągnięcia w przeciągu 
3 lat [4]. Dodatkowa korzyść wynika z zaoszczędzenia ko-
lejnej kwoty 1,5 mln $, przeznaczonej na 3 nowe maszyny 
CNC, aby zrealizować zwiększoną produkcję części, który 
to zakup można pominąć w przypadku zastosowania opty-
malizacji [3]. W sumie zyskujemy oszczędności w wysoko-
ści 2260 tys. $, zwiększając moce produkcyjne o ~17 000 ro-
boczogodzin. Wirtualne podejście jest bardziej skuteczne 
w optymalizacji łańcucha CAD – CAM – CNC, znacznie 
szybsze i bardzo obniża koszty podczas prowadzenia testów 
(FAI) na rzeczywistej maszynie CNC.

Podsumowanie
Etap technologicznego przygotowania produkcji nie ograni-
cza się wyłącznie do wdrożenia podstawowego opracowania 
programu obróbkowego lub procesu technologicznego, lecz 
przypomina nieustającą iterację, polegającą na wnoszeniu 
kolejnych poprawek w kolejnych krokach. Głębokość skra-
wania, prędkość posuwu i prędkość skrawania mają najwięk-
szy wpływ na zwiększenie wydajności obróbki skrawaniem. 
Głębokość skrawania jest zwykle określana przez geometrię 
obrabianego przedmiotu i naddatki na obróbkę skrawaniem. 
Zaleca się obrabianie przedmiotu o wymaganej głębokości 
w jednym przejściu, aby w miarę możliwości skrócić czas 
obróbki i obniżyć koszty. Dlatego problem określania pa-
rametru obróbki sprowadza się do wyboru odpowiedniej 
kombinacji prędkości skrawania i prędkości posuwu.

Krótszy czas skrawania oznacza większą wydajność ob-
róbki. Usunięcie niemal identycznej ilości materiału ob-
rabianego w krótszym czasie skraca czas frezowania, ale 
ma negatywne skutki wzrostu sił, temperatury, momentu 
obrotowego, ugięcia frezu i błędów kształtu.

Siły frezowania są głównymi czynnikami decydującymi 
o dokładności wymiarowej, jakości powierzchni, drgań maszy-
ny, wymaganiach mocy wrzeciona obrabiarki, zużyciu energii 
i żywotności frezu. Objętościowa wydajność skrawania MRR 
i siły skrawania są tutaj ściśle powiązanymi parametrami.

Przy dużej prędkości skrawania posuw i głębokość skra-
wania można zmniejszyć bez zmniejszenia szybkości usu-
wania materiału lub czasu obróbki – w ten sposób zmniej-
sza się siły skrawania. 

Proces obróbki na obrabiarkach CNC jest określony 
przez prędkość skrawania, posuw i głębokość skrawania, 
które są często dobierane na podstawie doświadczeń tech-
nologów. Jednak nie zawsze zapewnia to osiągnięcie wyma-
ganej wydajności maszyny i odpowiednich parametrów pro-
duktu. Skrócenie czasu obróbki można osiągnąć poprzez 
optymalizację wybranych parametrów skrawania. 
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