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VONDRA, Adam. Měření silového působení kapalinového paprsku při používání vysokotlakých 

zařízení. Ostrava, 2014. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, FBI. 

 

 Bakalářská práce se zabývá silovým působením kapalinového paprsku a převedením 

výsledků na zařízení CCS Cobra. V první části jsou obecně rozebrány kapalinové paprsky 

využívané v průmyslu a popis konkrétního zařízení CCS Cobra a jeho použití. Ve druhé části je 

rozebráno abrazivo, používané hasiči v zařízení CCS Cobra. Třetí část se zabývá teoretickými 

výpočty silového působení kapalinového paprsku, přepočtem na zařízení CCS Cobra a porovnáním 

teoretických výsledků s naměřenými hodnotami laboratorního kapalinového paprsku. V poslední, 

čtvrté, části je popsáno měření zpětného rázu na zařízení CCS Cobra a porovnání naměřených 

výsledků s vypočítanými teoretickými výsledky. Výsledky bakalářské práce lze uplatnit všude tam, 

kde se používají vysokotlaké kapalinové paprsky. 
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Kryogenní 
paprsek 

Kavitační 

Abrazivní 

AWJ (Abrasive 
water jet) 

ASJ (Abrasive 
suspension jet) 

Pulzační paprsek 
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Středotlaký < 
140 MPa 

Vysokotlaký < 
500 MPa 

Ultra - 
vysokotlaký > 

500 MPa 

Úvod 

 

 Historie technologie vodního paprsku sahá až do let 1849 – 1852, kdy se začala 

konstruovat první zařízení tohoto typu. Vodní paprsek s velkým průtokem začali používat 

horníci k oddělení drahých kovů z natěžené horniny. 

 Ve 30. letech 20. století vznikaly v dolech na přepravu kamení a uhlí experimenty 

s vodním paprskem o výstupním tlaku 200 MPa. Pro minimální poškození materiálu a 

relativně vysokou řeznou rychlost se postupem času technologie řezání vodním paprskem 

rozšířila i do dalších odvětví průmyslu. 

 V současné době se vodní paprsek využívá nejen k řezání různých druhů materiálů, 

ale například i k jejich leštění, zarovnávání, zdrsňování, zmatňování a podobně. 

Pro dosažení optimálních podmínek, požadovaných daným druhem práce, existuje celá 

řada druhů kapalinových paprsků (Obrázek 1). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 U Hasičského záchranného sboru ČR je v současné době využíváno jediné zařízení, 

které pracuje s technologií vysokotlakého kapalinového paprsku. Toto zařízení, nazývané 

Cold Cut System Cobra, je primárně určené k řezání různých druhů materiálů 

Obrázek 1 Rozdělení kapalinových paprsků dle typu a tlaků 



 

 

2 

 

a k ochlazování prostor zasažených požárem. Při řezání materiálů CCS Cobrou je na 

řezaný materiál vyvíjena síla, která se dle Třetího Newtonova zákona, Zákona akce 

a reakce, přenáší i na hasiče, který řezací práce provádí. Aby mohly být dodrženy všechny 

podmínky bezpečnosti práce s tímto zařízením, je nutné znát velikost těchto silových 

působení.  

 

 Cílem této práce je tyto síly teoreticky vypočítat, dále navrhnout a provést 

laboratorní měření, se kterým by bylo možné tyto teoretické výpočty porovnat, a tím zjistit, 

jak veliké ztráty vznikají při chodu zařízení. Dále zjistit, jaký vliv má používané abrazivo 

na silové působení kapalinového paprsku. 
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Rešerše 

 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných prací, zaměřených na 

kapalinové paprsky a používané abrazivo. Priorita byla kladena především na fyzikální 

popis sil, kterými kapalinový paprsek působí na materiál a jejich měření. Další část byla 

věnována zařízení CCS Cobra, které využívá HZS ČR při záchranných a likvidačních prací 

u různých druhů mimořádných událostí.  

 

Zdroje informací byly čerpány především z několika tištěných monografií 

a z internetu. Publikace byly vyhledávány především na portálu Ústřední knihovny VŠB -

TU Ostrava, část tištěných monografií byla získána přímo od jejich autorů. 

 

 K obecnému pochopení mechaniky tekutin a hydrodynamiky, a tím získání 

obecných znalostí o chování kapalin, nejlépe posloužily učebnice a učební texty [7], [8] 

a [10]. K hlubšímu prostudování fyzikální podstaty kapalinového paprsku jsou 

nejcennějšími zdroji informací habilitační práce [11] a [12]. Doktorská práce [1] 

a diplomová práce [3] se zabývají snímáním a měřením sil kapalinových paprsků, ty 

představovaly hodnotné podklady pro chystaná laboratorní měření. Pro získání přehledu 

o odvětvích, kde je možné využití kapalinového paprsku v praxi, a vlastnostech abraziva 

byly použity bakalářské práce studentů Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava 

[9] a [13] a také bakalářská práce studenta Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU 

Ostrava [2]. Nejpodstatnějšími zdroji pro popis a použití zařízení CCS Cobra jsou 

Konspekty odborné přípravy jednotek PO č. 1-3-02 vydané Generálním ředitelstvím 

hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) [5] a bakalářské 

práce [4] a [6], které popisují komponenty zařízení, jeho činnost a praktické využití u HZS 

ČR. Dalším podkladem k využívání CCS Cobry u záchranných a likvidačních prací jsou 

statistiky HZS krajů zaznamenané programem Statistické sledování událostí. Použitím 

Cobry, jejími účinky a teplotními změnami v zasaženém prostoru se zabývá zahraniční 

zdroj [16]. 

 

 Internetové zdroje byly použity pouze čtyři. Zdroje [17] a zahraniční zdroj [18] 

k popisu zařízení CCS Cobra a jeho použití. Pro popsání části komponentů laboratorního 

pokusu posloužil internetový zdroj [19]. Dalším zahraničním internetovým zdrojem, jsou 

stránky WaterJet Technology association [20], které se zabývají vysokotlakými vodními 

paprsky, jejich technologií a praktickým využitím.  
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1 Kapalinový paprsek 

 

 Kapalinové paprsky se v současné době řadí mezi progresivní (netradiční) 

technologie, používané k opracování velkého spektra materiálů. Jako základní řezné 

médium, používané v kapalinových paprscích, je voda. Důvodem jsou její fyzikální 

vlastnosti, zejména minimální stlačitelností, viskozita a hustota. Dalším důvodem je i její 

dostupnost a nízké pořizovací náklady. K tomuto účelu existují dva základní typy 

mechanismů, umožňující vytvoření vysokoenergetického kapalinového paprsku, určeného 

k opracování materiálů. Jsou to: 

 

 WJM (Water Jet Machining) – mechanismus využívající čistý vodní paprsek; 

 AWJM (Abrasive Water Jet Machining) – technologie využívající vodní paprsek 

s přísadou jemného brusiva – abraziva. [20] 

 

Z tohoto pohledu můžeme rozdělit technologii kapalinového paprsku na dvě 

skupiny: 

 

 WJ (Water Jet) – technologie, kde se používá čistá voda pro vysokorychlostní 

erozní úběr materiálu. Vysoký tlak vody, vytvořený na čerpadle, se na výstupní 

trysce mění na úzký paprsek o vysoké rychlosti a energii, který odebírá 

mikroskopické částečky z materiálu; 

 AWJ (Abrasive Water Jet) – technologie úběru materiálu abrazivním vodním 

paprskem. Tento vysokorychlostní erozivní proces používá vodu jako nositele 

k urychlení abrazivních částic, které v hlavní míře způsobují odebírání částic 

materiálu. [1] 

 

1.1 Použití WJ a WJT  

 

Aplikace WJ a AWJ se dá uplatnit takřka ve všech odvětvích průmyslu (Obrázek 2) 

nebo ve vědecké činnosti. K významným vlastnostem AWJ patří zejména: 

  

 možné řezání prakticky všech materiálů; 
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 řez je studený, je tedy možné řezat materiály citlivé na teplo; 

 možnost řezání vrstvených, kompozitních materiálů; 

 možnost řezání ve všech směrech, polohách, tvarech; 

 bezprašný řez, během řezu odpadá odsávání prašné směsi; 

 malé deformační napětí na opracovávaném povrchu, v místě oddělování 

částic vzniká malý řezný odpor; 

 obrobky se nedeformují vlivem mechanického zatížení; 

 malé ztráty materiálu v řezu v závislosti na průměru paprsku; 

 možnost elektronické regulace směru a dráhy paprsku; 

 technologie dokáže dosáhnout přesnosti až 0,05 mm; 

 experimentální využití při řezání trojrozměrných tvarů. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2 Druhy kapalinových paprsků využívaných v průmyslu 
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2 Zařízení CCS Cobra 

2.1 Popis 

 

Zařízení CCS Cobra – Cold Cut System Cobra (dále jen Cobra) je vysokotlaké řezací 

a hasicí zařízení určené zejména k: 

 

 řezání konstrukcí a otvorů do různých stavebních materiálů; 

 hašení požárů; 

 ochlazování a snižování teploty v prostorách zasažených požárem; 

 práci ve výbušném prostředí. [3] 

 

Zařízení Cobra řeže materiály vysokotlakým vodním paprskem, do kterého je 

v době řezání možné přimísit abrazivo, při tlaku až 30 MPa, takže využívá kombinaci WJ 

a AWJ technologie kapalinového paprsku. Po proniknutí vody vyříznutým otvorem se 

úzký paprsek vody mění v oblak vodní mlhy a páry, který velmi účinně příslušná pásma 

požáru ochlazuje a hasí. Řezání se obejde bez zvýšení teploty. Tuto metodu řezání proto 

lze používat i ve výbušném prostředí nebezpečných a hořlavých látek, pokud dovolují styk 

s vodou. [4] 

 

Cobra se skládá z nádrže na vodu, pohonného systému, zásobníku abraziva, 

vodního čerpadla, navijáku s hadicí, proudnice a přídavných zařízení.  

 

2.1.1 Nádrž na vodu  

 

 Nádrže na vodu se mohou instalovat v jakýchkoli velikostech, v závislosti na 

vozidle a nástavbě, na kterém je systém zaveden. Spotřeba vody při plném výkonu je 45 – 

50 l/min, proto i malá 250 l nádrž vystačí na cca 5 min nepřetržitého provozu.   

 

2.1.2 Pohonný systém 

 

V současnosti existují tři varianty pro pohon systému Cobra: 
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 hydraulický systém; 

 řemenový pohon; 

 vlastním motorem. 

 

Olejové čerpadlo, které je součástí hydraulického systému je umístěno na motoru 

vozidla a slouží jako pohon pro přečerpávání hydraulického oleje. Celý systém se dále 

skládá z nádrže hydraulického oleje a chladiče hydraulického oleje. [18] 

 

Řemenový pohon je napojen na kardanovou hřídel vozidla, která přenáší točivý 

moment pohánějící čerpadlo. 

 

Variantu vlastního diesel motoru využívá Olomoucký Kombinovaný hasicí 

kontejner, na kterém není možné napojit hydraulický systém na motor vozidla ani 

řemenový pohon na kardanovou hřídel. V zahraničí existují i varianty s benzinovým 

motorem. 

 

2.1.3 Zásobník abraziva 

 

 Nádrž na abrazivo je dodávána ve dvou velikostech – 10 l (Obrázek 3, označena 

zeleně) a 20 l. Při plném výkonu Cobry je spotřeba abraziva 4 kg/min, tedy 2 l/min, kdy 

podíl abraziva v kapalině jsou 4 objemová procenta. To znamená, že i s menší nádrží 

o objemu 10 litrů Cobra schopna pracovat cca 5 min bez doplňování dalšího abraziva do 

nádrže.  

 

2.1.4 Vodní čerpadlo 

 

Výrobcem nastavený provozní tlak je 27 MPa, ovšem normální pracovní tlak je 

v rozmezí 22,5 MPa až 30 MPa. Tlak vody je dán otáčkami motoru, nastavením čerpadla 

a také opotřebením celého systému. Při tlaku 22,5 MPa až 30 MPa je čerpadlem dodáváno 

25 až 50 l vody za minutu. [5] 
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2.1.5 Naviják s hadicí 

 

 Zařízení využívá 60 m tvarově stálé vysokotlaké hadice uložené na průtočném 

pohotovostním navijáku (Obrázek 3, označen červeně). Je také možnost využít dalších 40 

m na pojízdném navijáku. Pohotovostní naviják je upevněn na vozidle. Odvíjení hadice se 

provádí tahem, zpětné navíjení je pomocí elektromotoru. Celková délka hadic u Cobry 

může být až 300 m. Jednotlivé části se spojují rychlospojkami, které jsou spolu s hadicemi 

konstruovány na dopravu vody s abrazivem při tlaku 30 MPa. 

 

Hadice jsou složeny ze dvou ocelových vrstev a jejich vnější vrstva je potažena 

plastem pro snížení tření. Vnitřní průměr hadice je 1/2" (1,27 cm). Používáním abraziva 

dochází k opotřebovávání vnitřní části hadice. Proto se doporučuje, aby byly hadice při 

použití Cobry položené rovně, bez záhybů a nejlépe v celé své délce vymotané z navijáku. 

[5] 

 

V hadici dochází vlivem tření média s abrazivem o vnitřní stěny hadice k tlakovým 

ztrátám. Na délku hadice 100 m je tlaková ztráta 40 bar. Při maximální možné délce hadice 

300 m tlaková ztráta činí 120 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3 Nádrž na abrazivo a naviják s hadicí 



 

 

9 

 

2.1.6 Proudnice 

 

Ruční proudnice (Obrázek 4) se skládá z tlakové připojovací armatury, krytu, 

rádiového vysílače s baterií a bezpečnostní pojistky, ovládacího zařízení se spouští 

vysokotlakého čerpadla a spouští přiměšování abraziva, koncovky s tryskou a aretační 

opěrky. Hmotnost samotné proudnice je cca 6 až 8 kg. Obsluha může pomocí radiového 

vysílače umístěného na proudnici dálkově ovládat čerpadlo stisknutím „velké spouště“ 

a přiměšovač abraziva stiskem „malé spouště“. Při rušení signálu je ovládání čerpadla 

a přiměšovače prováděno strojníkem. Součástí proudnice je aretační opěrka, která zajišťuje 

správnou vzdálenost od trysky k řezanému materiálu. Tato vzdálenost je stanovena na 15 

mm. Při nezajištěné aretační opěrce je možno provést řez jedním pohybem o délce 42 cm 

nebo vyřezat otvor o průměru 18 cm. Při zajištěné opěrce je možno vyřezat otvor 

o průměru 6 cm. Proudnice pracuje s paprskem směsi vody a abraziva pod tlakem do 30 

MPa. Abrazivo je použito pouze při řezání. Proudnici Cobry lze zařadit k mlhovým 

proudnicím, kdy požadovaného hasebního efektu docílíme vysokým tlakem a speciálně 

upravenou tryskou. Tryska použitá u proudnice je zhotovena z keramického materiálu 

o tvrdosti 7,5 podle Mohsovy stupnice tvrdosti. Použitý materiál na trysku musí mít vyšší 

tvrdost než je tvrdost abraziva. Tryska má průměr 2,2 mm a používáním se průměr 

zvětšuje, tím dochází ke zhoršení účinnosti vysokotlakého vodního paprsku při řezání. Při 

zvětšení průměru trysky na 2,4 mm nelze dosáhnout vyššího tlaku než 25 MPa, proto se 

musí tryska vyměnit za novou. V okamžiku, kdy je zařízení funkční a probíhá proces 

řezání konstrukce, tlak proti rameni dosahuje v ekvivalentu hmotnosti přibližně 15 kg 

a bezpečnostní vzdálenost k nechráněným osobám je určena na 10 m. [4] 

 

 

Obrázek 4 Ruční proudnice  
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2.2 Princip použití Cobry  

2.2.1 Hašení 

 

 Cobru lze využít všude tam, kde lze k hašení použít vodu a přerušení hoření lze 

dosáhnout metodou ochlazování pásma hoření vodou nebo zředěním reagujících látek. 

Hašení požáru je tímto zařízením zpravidla prováděno přes stěnu stavební konstrukce bez 

nutnosti přímého vstupu hasiče do prostoru hoření (Obrázek 5). [6] [16] 

 

 

 

Obrázek 5 Vytvoření vodní mlhy 3 vteřiny po perforaci stěny [16] 

 

  

V prvé fázi hašení bez přímého vstupu hasiče do prostoru je prováděn tzv. nepřímý 

útok, při němž je mlhový proud namířen zpravidla do horkých plynů v uzavřeném 

prostoru. To má za následek vznik velkého množství páry a tím intenzivního ochlazování. 

Na Obrázku 6 je červenou křivkou znázorněna rostoucí teplota požáru ve zkušebním 

prostoru bez vnějšího zásahu. Modrá křivka pak znázorňuje pokles teploty při použití 

Cobry. Vznik velkého množství páry je však spojen s rizikem opaření. Velké množství 

páry má také vliv na teplotní rozvrstvení v uzavřeném prostoru a zvětšením pásma 

zakouření. Je-li nutné tomuto jevu předejít, je vhodné mlhový proud při hašení přerušovat 

a do postupu hašení zařadit přetlakovou ventilaci. [6], [17] 
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Obrázek 6 Ochlazení zkušebního prostoru zasaženého požárem při použití Cobry [10]  

 

Jako vysoce efektivní se jeví možnost využití Cobry při požárech bytů, domů 

a podobných objektů, kde je doporučováno hašení pod úhlem 30 - 45° směrem ke stropní 

konstrukci v případě, nemáme-li od možné osoby nacházející se v daném prostrou žádnou 

odezvu nebo nelze předpokládat její dostatečný odstup. Další možností je hašení požárů ve 

velkém uzavřeném prostoru, kde je vhodné použít taktiky injektáží, tzn., že v takovém 

případě je hašení prováděno v krátkých intervalech střídavě z několika míst, současně 

s vizuální kontrolou hustoty a barvy kouře. [6] 

 

Díky vysokému tlaku lze hasit i malé množství nepolárních hořlavých kapalin. 

Toho se docílí nasměrováním vodního proudu těsně nad hořlavou kapalinu, kterou 

takzvaně odřízne od vzdušného kyslíku, a tím odstraní jednu část trojúhelníku hoření 

a požár po chvíli uhasí. Při tomto způsobu využití Cobry hrozí riziko přímého zasažení 

hořlavé kapaliny vysokotlakým proudem a tím i následné rozstříknutí hořící kapaliny do 

okolí. Dále je zde riziko natečení vody do hořlavé kapaliny, čímž mohou nastat nežádoucí 

jevy jako je například boilover.  

 

2.2.2 Řezání 

 

 Cobru lze použít pro řezání všech stavebních materiálů. Toho se dá využít při 

odstraňování konstrukcí stavby, vytváření otvorů pro hašení, ochlazování či odvětrávání 
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objektu nebo vytváření zásahových a únikových cest, a to ve všech typech staveb 

i technologických zařízení. Čas, spotřeba vody a abraziva, potřebné pro řezání, závisí na 

typu materiálu, jeho tvrdosti a tloušťce vrstvy. Proto je důležité vhodně vybírat místo, kde 

bude řez prováděn. Vhodné jsou dveře, okenní rámy, mezery v omítce nebo mezi 

prefabrikovanými bloky. Snadněji se řez prování ve stejnorodém materiálu, než v místě, 

které je složeno z různých materiálů. 

 

  Jednotlivé druhy materiálu lze podle obtížnosti řezu uvést v tomto pořadí (od 

nejméně odolných po nejodolnější) [5]: 

 

• pórobeton, stavební izolace; 

• laminát, plexisklo, sádrokarton; 

• guma; 

• dřevotříska, čelní sklo automobilů; 

• dřevo; 

• cihla, střešní krytina; 

• zmrzlá zemina; 

• silná vrstva lepeného skla, pancéřované sklo; 

• kámen a beton obsahující kámen, písek a ocelové pruty; 

• ocel v různé kvalitě. 

 

Při pokusu, který bude popsán v následujících kapitolách, bylo zjištěno, že časová 

náročnost, při řezání stejného materiálu o různých tloušťkách, na proříznutí materiálu 

nestoupá rovnoměrně (Obrázek 7). To je způsobeno zejména zvětšující se vzdáleností mezi 

výstupní tryskou a řezaným materiálem v důsledku odřezávání materiálu. Při zvyšující se 

vzdálenosti mezi materiálem a výstupní tryskou, vlivem okolního prostředí, klesá 

energetická účinnost kapalinového paprsku. Paprsek musí urazit větší vzdálenost, to má za 

následek i rozšiřující se tvar paprsku, což snižuje jeho silové účinky. Pro měření byl použit 

plech HARDOX 500 o tloušťkách 6 mm, 10 mm a 15 mm.  
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Obrázek 7 Závislost tloušťky plechu HARDOX 500 a doby průřezu 

 

 

 

2.2.3 Ochlazování 

 

Ochlazováním je snižována intenzita hoření v daném prostoru, následkem dochází 

ke snižování teploty. To umožňuje zasahujícím hasičům bezpečněji vstoupit do prostoru 

a pokračovat v hasebních pracích. Při dodržení bezpečné vzdálenosti alespoň 10 m je 

možné Cobrou ochlazovat i vnější pláště potrubí, technologických zařízení a objektů.  

 

Přesné místo nasazení zařízení Cobry a směr ochlazování jsou voleny tak, aby 

vodní mlhový oblak zasáhl co největší plochu hoření, a pokud to není možné, pak co 

největší objem zplodin hoření v horní části ochlazovaného prostoru. Dobu trvání 

ochlazování lze orientačně odhadnout z výsledků zkoušek a záleží především na velikosti 

daného prostoru. Ze zkoušek lze odhadnout, že vodní mlhový oblak zasáhne prostor do 

vzdálenosti cca 20 m a šíření vodní mlhy a páry do prostoru dále ovlivní proudění vzduchu 

a zplodin hoření. [5].  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tl
o

u
šť

ka
 v

zo
rk

u
 [

m
m

] 

Doba průřezu vzorku [s] 



 

 

14 

 

 

 

2.3 Pracovní postup 

 

 Hasič, obsluhující Cobru, musí být náležitě vyškolen, musí dodržovat veškerá 

bezpečnostní opatření a pokyny BOZP. Je nutné, aby měl vhodný oděv, obuv, nasazenou 

přilbu s ochranou očí. Před použitím je nezbytné zkontrolovat všechny komponenty Cobry, 

které jsou namáhány vysokým tlakem, a tím jsou náchylnější k poškození. 

 

Nejprve se proudnice nasměruje do bezpečného směru a zkontroluje se stav baterií, 

ten signalizují zelené diody. Proudnice se pevně uchopí jednou rukou za rukojeť se spouští 

vysokotlakého čerpadla a se spouští pro přiměšování abraziva. Na aretační opěrce se 

uchopí manévrovací rukojeť. Poté se přiloží opěrka proudnice k rameni a hrot aretační 

opěrky se zatlačí do bodu řezu. Dále následuje samotné spuštění vysokotlakého vodního 

čerpadla stisknutím spouště na proudnici. Než se začne s přiměšováním abraziva, měla by 

se voda nechat stříkat cca 5 s. Pro přimíšení abraziva se stiskne menší spoušť proudnice. 

Pronikne-li proud překážkou, pokračuje se pomalým pohybem trysky pro potřebné řezání 

nebo se přeruší přiměšování abraziva uvolněním malé spouště. Následně probíhá 

ochlazování prostor za překážkou vodní mlhou. Hašení je ukončeno uvolněním spouště. 

Proudnice je opatřena nouzovým stop tlačítkem pro okamžité přerušení chodu Cobry.  

 

Obrázek 8 Průřez ocelové traverzy ruční proudnicí zařízení 

CCS Cobra 
Obrázek 9 Detail proříznuté traverzy 

z Obrázku 8 
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2.4 Dislokace a zásahy v ČR 

 

Česká republika se řadí mezi několik zemí světa, jako jsou například Švédsko, 

USA, Velká Británie, Japonsko, Německo, Nizozemí, jejichž hasiči disponují zařízením 

CCS Cobra. První Cobra na našem území byla darována Švédským královstvím po 

povodních v roce 2002 HZS hlavního města Prahy [4]. V současné době je Cobra 

dislokována na sedmi stanicích HZS a u HZSP Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Poslední 

Cobra byla pořízena v roce 2013 do Olomouckého kraje, na centrální stanici v Olomouci, 

kde je instalována na Kombinovaném hasicím kontejneru. V ČR je zařízení CCS Cobra 

dislokováno na těchto stanicích HZS krajů: 

 

 HZS hlavního města Prahy – Centrální stanice a stanice Praha Krč;  

 HZS Moravskoslezského kraje – stanice Slezská Ostrava; 

 HZS Plzeňského kraje – stanice Plzeň Košutka; 

 HZS Pardubického kraje – stanice Pardubice; 

 HZS Olomouckého kraje – stanice Olomouc; 

 ŠVZ HZS ČR – Brno.  

 

 

 

Obrázek 10 Statistika HZS krajů použiti zařízení CCS Cobra u výjezdu za jednotlivé roky 
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 3 Abrazivo 

 

 Kapalina sama o sobě nemá potřebné mechanické účinky pro řezání materiálů 

o vysoké pevnosti, jako jsou ocel, beton, kámen a podobně. Aby byla schopna proniknout 

takovými materiály, přidávají se do ní jemné částečky tuhých hmot, kterým se říká 

abrazivo. Tím se zkrátí doba řezu, zvětší se účinná hloubka řezu a rozšíří se okruh 

materiálů, které lze řezat. Přiměšované abrazivo se pro účely vysokoenergetických paprsků 

může dělit podle zrnitosti, materiálu nebo směsi materiálů a podle tvrdosti. 

 

 Přívod abraziva do kapaliny se může uskutečnit už za čerpadlem, kdy pracovní 

kapalina vystupující z čerpadla, vedená potrubím přes zásobník abraziva, vytváří podtlak, 

který do potrubí přisává potřebné množství abraziva. To je spolu s kapalinou vháněno přes 

přívodní potrubí do řezací hlavice a výstupní trysky. Tento způsob je použit například 

u zařízení CCS Cobra. (Obrázek 11) 

 

Schéma: 

 

1 – Nádrž na vodu 

2 – Hydraulický systém 

3 – Zásobník abraziva 

4 – Vodní čerpadlo 

5 – Naviják s hadicí  

6 – Ruční proudnice 

 

 

  

 

Dalším způsobem přimíchávání abraziva je až na řezací hlavici, kdy pracovní 

kapalina pod vysokým tlakem přitéká přívodním potrubím do řezací hlavice. Při vtékání do 

rozšiřujícího se prostoru se mění proudění a dochází k částečnému víření kapaliny a vzniku 

podtlaku, který ze zásobníku přisává abrazivo, které se ve směšovací trubici přimíchává do 

kapaliny. [9] (Obrázek 12) 

Obrázek 11 – Schéma a popis systému CCS Cobra 
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 Schéma: 

 

 1 – Vysokotlaký přívod kapaliny 

 2 – Tryska z materiálu o vysoké tvrdosti 

 3 – Přívod abraziva 

 4 – Směšovací trubice 

 5 – Držák 

 6 – Kapalinový paprsek s abrazivem 

 7 – Řezaný materiál 

 

 

 

 

 

3.1 Abrazivo používané v zařízení CCS Cobra 

 

Zrnitost abraziva, používaného v Cobře, se pohybuje od 0,25 mm do 1 mm. Tvrdost 

abraziva, podle Mohsovy stupnice, odpovídá stupni 7. Používané abrazivo je ekologicky 

nezávadné a neabsorbuje vodu. Abrazivo je využívané pouze při procesu řezání, při 

ochlazování nebo hašení má spíše negativní vliv. Je žádoucí, aby byl přísun abraziva po 

prořezání otvoru zastaven, aby se zabránilo zbytečným ekonomickým ztrátám.[5] Dalším 

důvodem, proč se přísun abraziva po prořezání požadovaného otvoru zastavuje, je 

negativní vliv na tvoření mlhového proudu. Vodní paprsek Cobry se pod vysokým tlakem 

tříští a tvoří vodní mlhu, která má dobrý ochlazovací efekt. U vodního proudu, který 

obsahuje abrazivo, je efekt tvoření vodní mlhy mírně narušen a ochlazování by nemělo 

maximální možný účinek. 

Obrázek 12 – Schéma řezací hlavice s přidáváním abraziva [9] 
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Obrázek 13 Abrazivo používané zařízením CCS Cobra pod elektronovým mikroskopem 

 

Tabulka 1 Složení abraziva používaného zařízením CCS Cobra udávané výrobcem 

 

 

 

 

 

 

    

3.1.1 Rentgenová strukturní analýza 

 Díky dobré spolupráci s HZS MSK jsem získal vzorek 0,2 l používaného abraziva. 

Ten byl předán do laboratoře VŠB – TUO k provedení rentgenové strukturní analýzy (dále 

jen RSA). RSA pracuje na principu ozáření vzorku rentgenovým zářením (zářením X). 

Záření o f = 3.10
16

 – 3.10
20

 Hz a λ = 10
-8

- 10
-12

 m [10]. 
 
Při průchodu rentgenového záření 

vzorkem dochází k pružnému ohybu (difrakci) paprsků. Směr a intenzita difraktujících 

paprsků závisí na vnitřní struktuře vzorku, která je typická pro každý chemický prvek. Ty 

jsou snímány speciálními čidly a vyhodnocovány počítačem.  

 

 Díky nedokonalému promíchání celého obsahu abraziva nemůžeme na více místech 

vzorku naměřit naprosto stejné hodnoty koncentrace jednotlivých chemických prvků a pro 

Chemický vzorec Název Zastoupení [%] 

FeO Oxid železnatý 40 – 50 

SiO2 Oxid křemičitý 30 – 40 

MgO Oxid hořečnatý 2 – 4 

Al2O3 Oxid hlinitý 1 – 3  
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vypovídající hodnoty by se muselo naměřit velké množství vzorků a výsledné hodnoty 

statisticky zpracovat. Kvůli časové i ekonomické náročnosti byla provedena pouze dvě 

měření tak, že se ze vzorku náhodně vybrala dvě místa, ve kterých se provedla RSA. Proto 

se od sebe obě měření liší, a to nejen hmotnostní koncentrací jednotlivých prvků, ale i 

výskytem některých chemických prvků. Přesto měření prokázala, že se jedná o vzorek tzv. 

fayalitu s vysokým obsahem železa. Fayalit patří do třídy silikátů a dále se řadí do skupiny 

olivínů. Fayalit je běžně se vyskytující minerál, v Čechách nejvíce na Kozákově v Českém 

Ráji, v bazickém masívu u Munětína a v bazickém kdyňském masívu [15]. Nikde v přírodě 

se však nevyskytuje fayalit s vysokým obsahem železa, tento vzorek je tedy produktem 

průmyslové výroby. Hustota železitého fayalitu se pohybuje okolo                

 

Výsledky 1. měření: 

 

 

Obrázek 14 Grafický výsledek 1. rentgenové strukturní analýzy 

 

 

Tabulka 2 Složení abraziva používané zařízením CCS Cobra z výsledků 1. měření RSA 

Chemický prvek Název Hmotnostní koncentrace [%] 

Fe Železo 39,93 

O Kyslík 38,52 

Si Křemík 15,62 

Mg Hořčík 2,30 

C Uhlík 1,89 

Al Hliník 1,73 
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Výsledky 2. měření: 

 

 

Obrázek 15 Grafický výsledek 2. rentgenové strukturní analýzy 

 

Tabulka 3 Složení abraziva používaného zařízením CCS Cobra z výsledků 2. měření RSA 

Chemický prvek Název Hmotnostní koncentrace [%] 

Fe Železo 46,90 

O Kyslík 38,31 

Si Křemík 4,42 

Mg Hořčík 3,90 

Na Sodík 1,84 

Ca Vápník 1,33 

Al Hliník 1,23 

Mo Molybden 1,11 

Co Kobalt 0,73 

K Draslík 0,24 

 

 

 Z RSA obou měření vyplývá, že nejčastěji vyskytujícími se prvky jsou železo, 

kyslík, křemík a hořčík. To jsou výsledky, které odpovídají deklarovanému složení 

abraziva výrobcem. Hliník, který udává výrobce, jako prvek tvořící čtvrtý nejčastější oxid, 

má v měřeních také velké zastoupení. Ten však v prvním měření překonal uhlík o 0,16 % 



 

 

21 

 

hmotnostní koncentrace. V druhém měření byly dokonce dva prvky s vyšší hmotnostní 

koncentrací než hliník, a to sodík s hmotnostní koncentrací vyšší o 0,61 % a vápník 

s hmotnostní koncentrací o 0,1 % vyšší. Jak jsem však již zmínil, pro vypovídající 

výsledky by se muselo provést daleko více měření v různých místech vzorku. S jistotou se 

ale dá říct, že se v abrazivu, používaném v zařízení CCS Cobra, ve velmi malém 

zastoupení vyskytují i prvky, které výrobce neudává. 
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4 Výpočet teoretických reakčních sil  

 

Výpočtem teoretických reakčních sil, působících při práci s vysokoenergetickým 

kapalinovým paprskem, můžeme zjistit, jak velkou silou působí kapalinový paprsek na 

kolmou překážku při jejím řezání. Zároveň, na základě těchto sil, zjistíme velikost síly, 

působící na obsluhu proudnice. Velikost zpětného rázu, působícího na obsluhu zařízení, 

nám může indikovat obtížnost manipulace a velikost fyzických nároků pro její zvládnutí. 

Znalost těchto parametrů kapalinového paprsku je nutná ke zvládnutí bezpečné manipulace 

a tím snížení míry rizika pro obsluhu i její okolí. 

 

4.1 Výpočet sil proudící kapaliny 

  

 Pro výpočet sil v proudící kapalině je vhodné použít větu o změně hybnosti nebo 

impulzovou větu, která je vyjádřením zákona zachování hybnosti. V hydrodynamice slouží 

hybnostní věta pro výpočet sil, které by bylo nutno určit integrací z Eulerových rovnic 

hydrodynamiky. V praxi se používá všude tam, kde se sleduje jen výsledný silový účinek 

tekutiny na stěnu pevného tělesa. [4] Pro naše účely počítáme s kolmým působením 

kapaliny na těleso. Proudící kapalina naráží na překážku, působí na ni silou (akce), 

překážka působí stejně velkou, ale opačně orientovanou silou (reakce) na kapalinu – 

v důsledku toho mění kapalina svoji hybnost. Odvození impulzové věty je následující: 

 

 Změna hybnosti        
  

  
 se rovná impulsu síly       

  

  
. [7] V případě 

jednorozměrné úlohy matematicky vyjádříme jako: 

 

                  
  

  
     

  

  
                        4.01 

 

 Při konstantní síle (F = konst.), hmotnosti (m = konst.) a nulovém počátečním čase     

(t1 = 0) se dostane po integraci vztah: 

 

                                                                  [8]                          4.02 
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 Úpravou této rovnice, a to vydělením hodnotou t, se získá rovnice, sloužící 

k výpočtu sil, kterými působí obtékané plochy na proud kapaliny: 

 

                       
 

 
                            [8]               4.03 

 

 Příkladem využití hybnostní věty v mechanice tekutin je stanovení silových účinků 

kapalinového paprsku na plochu tělesa, které by jinak bylo nutno určit integrací 

z Eulerových rovnic hydrodynamiky. 

 

 Paprsek kapaliny dopadající kolmo na rovinnou desku změní směr proudění 

(Obrázek 16). Změnou hybnosti se vyvolá síla F. V ideálních podmínkách počítáme, že 

směr rychlosti v2 je shodný s povrchem desky. Protože paprsek kapaliny proudí v ovzduší, 

je tlaková energie konstantní. Rovněž polohová energie vodorovného paprsku se nemění. 

Když zanedbáme hydraulické odpory (po dopadu na desku), musí být odtoková rychlost v2 

stejná jako přítoková v1 (dle Bernoulliho rovnice). [8] 

 

 

Obrázek 16 Změna směru kapalinového paprsku  

při kontaktu s kolmou deskou 

 

 Změna rychlosti ve směru síly F je         , protože složka     

       . Hmotnostní průtok Qm je       , takže: 

 

                                                                                          4.04 
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 Při řezání kapalinovým paprskem nedochází k odtoku kapaliny do stran, jako je 

tomu na Obrázku 16, ale k postupnému pronikání kapaliny do řezaného materiálu 

(Obrázek 17) a jejímu zpětnému odstřikování šikmo zpět, případně do cesty kapalinovému 

paprsku. Zatímco kapalina odražená šikmo zpět vykazuje větší změnu hybnostního toku 

a tedy zvětšuje silové působení, kdy největší navýšení silového působení způsobí kapalina 

odražená pod úhlem α2 = 180°, kapalina odražená zpět do cesty kapalinovému paprsku 

zapříčiňuje zpomalování kapaliny vycházející z koncové trysky, a tím zmenšení silového 

působení kapalinového paprsku na řezaný materiál. Teoretickými úvahami není možné 

stanovit, jaká část kapalinového proudu pronikne do materiálu a jaká se odrazí, ani pod 

jakým úhlem. Je možné pouze vypočítat, jaké je silové působení v případě kompletního 

zpětného odrazu a tuto hodnotu označit jako maximální možnou působící sílu, kterou 

stanovíme jako: 

 

                                       
                      

                          4.05 

 

 

 

Obrázek 17 Odraz kapalinového paprsku od materiálu pod úhlem α2 

 

4.2 Výpočet silového účinku kapalinového paprsku u zařízení CCS Cobra 

 

 Při výpočtu teoretického silového působení kapalinového paprsku u Cobry 

počítáme s kolmým působením kapaliny na stacionární překážku, tedy na překážku, která 

se silovým působením kapaliny nebude pohybovat (Obrázek 17). Kapalinový paprsek 

působí na překážku vodorovně     , proto bude výsledná síla rovna pouze vodorovné 
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složce, z toho vyplývá     . Budeme-li počítat s ideálním odrazem kapaliny od 

materiálu pod úhlem         a bez jakýchkoli ztrát, bude se výsledná síla F počítat 

podle rovnice 4.05. 

 

 Pro výpočet výstupní plochy trysky o průměru d: 

 

             
    

 
                4.06 

 

 Pro rychlost vodního proudu na výstupu z trysky platí: 

 

                                                  
  

 
                4.07 

 

 Při dosazení do rovnice 4.06 vyjde vztah:  

 

                
  

 
 
 

 
     

 

 
 

      
 

                            4.08 

 

 Pro výpočet teoretického silového působení Cobry, kde je řezné médium voda, 

použijeme pro dosazení do vzorce 4.08 hodnoty deklarované výrobcem: 

Maximální průtok                                

Průměr výstupní trysky                    
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Teoretický silový účinek Cobry při maximálním průtoku vody a za ideálních 

podmínek bez započtených ztrát je 365,14 N, to odpovídá při tíhovém zrychlení 

g = 9,81 m.s
-2

 cca 37,22 kg.  

 

Vezmeme-li v úvahu hustotu abraziva, která se pro fayalit rovná    

            [15], a že spotřeba abraziva jsou 4 kg.min
-1

, takže celkový podíl abraziva ve 

vodě jsou 4 % objemu, tak můžeme odvodit, jaká bude celková hustota vody s abrazivem: 

 

                                                                         4.09 

 

 Po dosazení hustoty vody a abraziva do vzorce 4.09: 

 

                                        

 

 Při dosazení celkové hustoty do vzorce 4.08 vyjde celková teoretická síla 

kapalinového paprsku zařízení CCS Cobra: 

 

  
          

 

    
 

                  

                 
          

 

Pro paprsek vody a abraziva je teoretický silový účinek Cobry při maximálním 

průtoku a za ideálních podmínek bez započtených ztrát 414,65 N, to odpovídá při tíhovém 

zrychlení g = 9,81 m.s
-2

 cca 42,27 kg. 

 

Ideálních podmínek a nulových ztrát nelze v praxi nikdy dosáhnout, proto se této 

hodnotě můžeme pouze přibližovat, ale nikdy nedosáhneme stejných ani vyšších hodnot 

silového působení při daných parametrech Cobry. A to zejména z těchto důvodů: 
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 ve skutečnosti se při vrtání neodráží kapalina zpět plnou rychlostí, protože 

se z části zavrtá do materiálu a část odražené kapaliny se odráží do cesty 

kapalinovému paprsku, který zpomaluje; 

 reálný paprsek je rozbíhavý v důsledku jeho vysoké turbulentnosti, 

přítomností abraziva a vlivu okolního prostředí. To znamená, že jeho 

průměr bude při kontaktu s materiálem větší, než na výstupu z trysky; 

 nelze přesně vyjádřit, kolik kapaliny a pod jakým úhlem se odrazí zpět od 

materiálu; 

 při používání dochází ke ztrátám, zejména na čerpadle, na hadicovém 

vedení, rozdílem výškových poloh čerpadla a místem použití Cobry i na 

samotné proudnici; 

 při výpočtech se předpokládá, že kapalinový paprsek naráží na pevnou 

překážku. Ve skutečnosti však dochází k ubývání materiálu. 

 

  Jak již bylo zmíněno, tak z Newtonova Zákona akce a reakce bude na obsluhu 

zařízení přenesen zpětný ráz, který se bude za ideálních podmínek rovnat silovému 

působení kapalinového paprsku na překážku.  

 

4.3 Porovnání teoretických výpočtů s laboratorním měřením 

 

 K porovnání teoretických výpočtů budou použity výsledky měření silového 

působení kapalinového paprsku používaného v laboratoři kapalinového paprsku Institutu 

fyziky VŠB – TU Ostrava. Pohonem kapalinového paprsku bylo vysokotlaké čerpadlo 

PTV 19/60 na bázi čerpadla Flow HSQ 5X o maximálním možném tlaku do 415 MPa 

a o průtoku do 1,9 l.min
-1

. Uchycení výstupní trysky o průměru           bylo 

realizováno na řezacím X-Y CNC stole WJ1020-1Z-EKO. Protože dochází k mísení 

abraziva až na výstupní trysce, musíme počítat s tím, že proudící kapalina předává část své 

hybnosti abrazivu, které mělo původně ve směru proudění nulovou rychlost. Proto 

výslednou rychlost směsi odvodíme z rovnice: 

 

                                                     
   

  
                                             4.10 
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Pro výslednou rychlost směsi vody a abraziva tedy platí: 

 

                                           
     

    
   
  

 
 

  
   
   

                                          4.11 

 

  K výpočtu silového působení laboratorního kapalinového paprsku použijeme 

zadané parametry:  

Maximální průtok                                 

Hmotnostní průtok abraziva                                  

Průměr trysky                      

Rychlost vody na výstupu z trysky               

Hustota vody               

Hustota abraziva               

 

 Pro výpočet rychlosti směsi vody s abrazivem dosadíme do vzorce 4.11: 

 

   
 

  
         

               

                   

 

 Kapalina předala necelých 11 % své původní rychlosti abrazivu k jeho 

rozpohybování. 

  

 Celkový objemový průtok směsi vody s abrazivem spočítáme jako: 

 

           
    

 
    

                

 
                           

 

 Trojčlenkou získáme celkový podíl abraziva ve směsi 3,23 %.  Dosazením do 

vzorce 4.09 získáme celkovou hustotu jako: 
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 Pro výpočet silového působení laboratorního zařízení dosadíme do vzorce 4.08 

vypočítané hodnoty celkového objemového průtoku a celkové hustoty kapaliny: 

 

  
                      

                
      

  

 Celkové ideální silové působení laboratorního kapalinového paprsku bez jakýchkoli 

započtených ztrát je rovno 36 N. 

 

4.3.1 Výsledky měření laboratorního kapalinového paprsku 

 

 Výsledky měření laboratorního kapalinového paprsku, působícího na ocel 11 523 

o tloušťkách 10, 15 a 20 mm jsou uvedeny v Tabulce 4. Hodnoty maximálního silového 

působení laboratorního kapalinového paprsku byly odečteny z grafů, vytvořených 

programem LabVIEW (Obrázek 18). 

 

 

Tabulka 4 Naměřené hodnoty silového působení laboratorního kapalinového paprsku  

Tloušťka oceli 

11 523 [mm] 

Silové působení kapalinového 

paprsku [N] 

Průměrné silové působení 

kapalinového paprsku [N] 

   10 9 5,8 7 7,3 

   15 12 10 11 11 

   20 16 18 17,5 17,2 

  

 

 

Obrázek 18 Silové působení laboratorního kapalinového paprsku na oce 11 523 o tloušťce 10 mm 
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 Z Tabulky 4 vyplývá, že průměrné maximální silové působení laboratorního 

kapalinového paprsku u oceli 11 523 o tloušťce 10 mm je 7,3 N, o tloušťce 15 mm je 11 N 

a u stejné oceli o tloušťce 20 mm je 17,2 N. Porovnáme-li tyto výsledky s teoretickou 

vypočítanou hodnotou 36 N, vidíme, že skutečná účinnost kapalinového paprsku se mění 

s tloušťkou materiálu. Nejmenší účinnost je u ocelí o nejmenší tloušťce 10 mm a je rovna 

20,3 %. U oceli o tloušťce 15 mm je účinnost 30,6 % a u nejsilnějších vzorků o tloušťce 

20 mm je účinnost 47,7 %.  
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5 Měření zpětného rázu u zařízení CCS Cobra 

 

5.1 Teoretické výsledky zpětného rázu 

 

 V kapitole zabývající se výpočtem sil v proudící kapalině, byla vypočítána síla 

kapalinového paprsku působícího na překážku, kde je jako řezné médium použita pouze 

voda, jako F = 365,14 N. Je-li řezné médium voda s abrazivem, je síla vypočítána jako 

F = 414,65 N. Takto vypočítané síly by však platily pouze při ideálních podmínkách bez 

ztrát a vlivu okolního prostředí. Síla zpětného rázu by dle Newtonova třetího zákona měla 

být rovna síle působící na překážku. Výsledky měřením zpětného rázu by měly ukázat, jak 

velkou silou ve skutečnosti Cobra působí na svoji obsluhu. Očekávaná výsledná síla by se 

měla vlivem všech ztrát výrazně zmenšit. 

 

5.2 Popis měřící aparatury 

 

 Měření zpětného rázu na zařízení CCS Cobra probíhalo v Laboratoři kapalinového 

paprsku Institutu fyziky VŠB – TU Ostrava. Pokus mohl být uskutečněn díky HZS MSK, 

konkrétně stanici Slezská Ostrava, která byla přítomna s I. vozem MB Econic a vozem MB 

Sprinter s instalovaným zařízením CCS Cobra. Součástí měřicí aparatury byl stůl X-Y 

CNC WJ1020-1Z-EKO [19] s ovládacím pultem. Protože na škole není k dispozici zařízení 

pro měření sil, které by bylo možno využít pro měření s Cobrou, byl experiment navržen 

takto –výstupní tryska řezného rámu byla uchycena do speciálně vyrobeného přípravku 

(Obrázek S). Přípravek byl pevně přišroubován k pohybovému rameni stolu X-Y. Rameno 

je součástí manipulačního X-Y stolu, který umožňuje pohybovat řeznou hlavicí pomocí 

počítače v definovaném rozsahu. Do pohybového ramene stolu X-Y byl připojen 

piezoelektrický snímač síly Kistler 9301B s citlivostí -3,261 pC/N, ten byl připojen přes 

nábojový zesilovač Kistler 5015 k DAD převodníku NI PXIe6363, od firmy National 

Instruments, zapojenému do šasi NI PXIe 1073. Celý systém byl připojen k počítači 

s vyhodnocovacím programem LabVIEW SignalExpress. 
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Obrázek 19 Uchycení výstupní trysky řezného rámu zařízení CCS Cobra  

 

5.3 Měření zpětného rázu  

 

 Pro celý pokus jsme měli k dispozici pouze jednu nádrž abraziva o objemu 10 l. Ta 

při hmotnosti abraziva 20 kg a spotřebě 4 kg.min
-1

 vystačí na 5 minut řezání. Na začátku 

měření bylo nutné částečně demontovat trysku z řezného rámu Cobry a upnout ji do 

pohybového ramene stolu X-Y. Tato tryska má stejný průměr jako tryska z ruční 

proudnice, a to 2,2 mm, proto se pro účely měření dokonale hodila. Důvodem, proč se 

využila tryska z řezného rámu, byla lepší konstrukce pro její upevnění do pohybového 

ramene stolu X-Y. Dále následovalo natažení hadice od Cobry do laboratoře a její napojení 

na výstupní trysku. Aby bylo vyzkoušeno správné uchycení trysky do pohybového ramene 

stolu X-Y, a aby došlo k dopravení abraziva z nádrže na abrazivo přes hadici až k výstupní 

trysce, spustila se Cobra zhruba na 25 vteřin. Tento čas je dostatečný k nasátí abraziva 

a jeho dopravení na výstupní trysku. Protože automobil MB Sprinter, na kterém je 

instalováno zařízení CCS Cobra, má nádrž na vodu o velikosti 250 l, musel k doplňování 

vody sloužit I. vůz MB Econic.   
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Měřením bylo zjišťováno silové působení zpětného rázu a čas průstřelu 

jednotlivých materiálů o různých šířkách. To znamená čas, za který dojde k perforaci 

materiálu, od výstřiku vody s abrazivem z výstupní trysky, až po průnik kapaliny 

materiálem. Materiály, které byly přichystány k měření: 

 

 plech Hardox 500, šířka 6 mm; 

 plech Hardox 500, šířka 10 mm; 

 plech Hardox 500, šířka 15 mm; 

 ocel 11 523, šířka 10 mm; 

 beton, šířka 41 mm. 

 

Před každým měřením bylo nezbytné vložit materiál pod výstupní trysku a nastavit 

vzdálenost mezi materiálem a výstupní tryskou na 16 mm. To je vzdálenost, kterou má 

výstupní tryska ruční proudnice Cobry s řezaným materiálem. Vzdálenost 16 mm se 

nastavila přiložením měřítka mezi výstupní trysku a materiál a postupným zvedáním či 

snižováním pohybového ramene pomocí ovládacího panelu stolu X-Y. Po nastavení 

vzdálenosti 16 mm pro každé měření zvlášť, bylo možné započít měření spuštěním 

čerpadla Cobry. Jakmile došlo k vytrysknutí vody s abrazivem z výstupní trysky, byly 

zapnuty ruční stopky a program pro snímání silového působení. Měření bylo ukončeno 

průstřelem materiálu. Průstřel materiálu byl signalizován jak vizuálně – voda s abrazivem 

přestala odstřikovat do stran a objevil se proud kapaliny procházející skrz materiál, tak 

i markantní akustickou změnou. Ihned po průstřelu materiálu byly vypnuty stopky a měřící 

program a bylo zastaveno čerpadlo Cobry. Mimo průstřelu plechu Hardox 500 šířky 15 

mm, kdy se měření muselo opakovat, proběhla všechna měření, s použitím vody 

s abrazivem, úspěšně. Ve výsledcích proto nebudu nadále měření s materiálem Hardox 500 

šířky 15 mm, kdy byly měřicí přístroje zastaveny dříve, než došlo k průstřelu, uvádět. 

 

Následovala dvě měření, kde byla jako řezné médium použita pouze voda. V tomto 

případě byl řezaným materiálem beton šířky 41 mm. Při žádném z těchto dvou měření 

nedošlo k perforaci materiálu. Při prvním měření působila voda na materiál 10 s, označeno 

žlutě na Obrázku 20, při druhém 24,5 s označeno bíle na Obrázku 20, a na materiálu to 

zanechalo pouze malé povrchové poškození. Při prvním měření došlo po 10 s k vytvoření 

hlubšího otvoru do materiálu, než při měření, které trvalo podstatně déle. Důvodem může 
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být nehomogennost betonu, kdy při prvním měření mohl kapalinový paprsek působit na 

měkčí či křehčí část betonu. Dalším důvodem může být i špatné propláchnutí hadicového 

vedení vodou, kdy ve vedení mohlo zůstat malé množství abraziva z předchozích měření. 

Abrazivo poté mohlo způsobit větší mechanické poškození betonu. Na Obrázku 20 je 

červeně označen průstřel abrazivním paprskem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Charakteristika měřených materiálů 

  

 Pro účely měření byly použity materiály Hardox 500 o tloušťkách 6, 10 a 15 mm, 

ocel 11 523 o tloušťce 10 mm a beton o tloušťce 41 mm. 

 

 

Tabulka 5 Charakteristika materiálů Hardox 500 a ocel 11 523 

Materiál 

Osová 

pevnost v tahu 

Rm [MPa] 

Modul 

pružnosti 

v tahu E [MPa] 

Hustota ρ 

[kg.m
-3

] 

Tvrdost podle 

Brinella  [HB] 

Velikost 

zrna [μm] 

Hardox 500 1679 217 7856 512 22,1 

Ocel 11 523 443 206 7772 126 23 

 

Obrázek 20 Působení abrazivního a vodních paprsků na beton 
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 Beton o tloušťce 41 mm třídy B30 vyroben podle receptury C 25/30, XA1, S 3. 

Minimální zaručená pevnost výrobcem je 30 MPa. 

 

 

Tabulka 6 Složení měřeného betonu 

Složení 
Hmotnostní množství 

[kg.m
-3

] 

  kamenivo 0 – 4 mm Ledce 778 

  kamenivo 8 – 16 mm Olbramovice 664 

  kamenivo 11 – 22 mm Lomnička 290 

  cement Mokrá 416 

  plastifikátor Sikament 100 3,33 

  voda 180 

 

 

 

5.5 Výsledky měření 

 

 Výsledky měření byly zobrazovány v programu LabVIEW SignalExpress. 

Výstupem programu byl graf napětí na zesilovači v milivoltech za čas. K získání potřebné 

výsledné síly působení zpětného rázu existuje jednoduchý přepočet síly k napětí na 

zesilovači, kdy je dáno: 

 

                                               5.01 

 

 V Tabulce 7 jsou uvedeny výsledky měření silového působení zpětného rázu při 

měřeních, kde byla, jako řezné médium, použita voda s abrazivem. V Tabulce 8 jsou 

uvedeny výsledky, kde byla, jako řezné médium, použita pouze voda. V prvním sloupci 

jsou uvedeny měřené materiály, ve třetím sloupci jsou uvedeny maximální hodnoty napětí 

na zesilovači a hodnoty ve čtvrtém sloupci jsou přepočítány na maximální silové působení 

zpětného rázu. 
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Tabulka 7 Naměřené hodnoty zpětného rázu s použitím vody s abrazivem 

Materiál 

Tloušťka 

materiálu 

[mm] 

Napětí na 

zesilovači 

[mV] 

Síla 

zpětného 

rázu [N] 

Doba 

průstřelu 

[s] 

Rozměry vstupního 

otvoru do materiálu 

[mm] 

Délka Šířka 

  Hardox 500 6 900 180 15,5 2,2 1,9 

  Hardox 500 10 750 150 38 2,5 2,1 

  Hardox 500 15 600 120 91 3,1 2,4 

  ocel 11 523 10 620 124 33 2,7 2,2 

  beton 41 460 92 22 3,0 2,5 

 

  

Tabulka 8 Naměřené hodnoty zpětného rázu s použitím vody 

Materiál 
Tloušťka 

materiálu [mm] 

Napětí na zesilovači 

[mV] 

Síla zpětného 

rázu [N] 

Pořadí 

měření 

  beton 41 530 106 1. 

  beton  41 450 90 2. 

 

  

 Z Tabulky 7 je vidět, že maximální hodnoty zpětného rázu u zařízení CCS Cobra se 

pohybují v rozmezí 120 – 150 N pro různé plechy Hardox 500 i ocel 11 523. Hodnota 

maximálního zpětného rázu plechu Hardox 500 o tloušťce 6 mm se zastavila na 180 N, tato 

hodnota může být zkreslena špatnou kalibrací snímače sil na začátku měření, kdy došlo 

k jeho špatnému vynulování. Nejvyšší naměřená hodnota zpětného rázu betonu je 92 N. 

Tato hodnota je oproti ostatním naměřeným hodnotám výrazně nižší. Může to být 

způsobeno jinou strukturou betonu oproti plechu Hardox 500 a oceli 11 523, a tak i jiným 

chováním odrážející se vody od povrchu. Z Tabulky 7 také vyplývá, že vstupní otvor do 

materiálu nemá pravidelný kruhovitý tvar, ale spíše vajíčkovitý až elipsoidní tvar. Velikost 

vstupního otvoru závisí na materiálu a době působení kapalinového paprsku.  

 

 Porovnáním výsledků zpětného rázu, kdy byla jako řezné médium použita voda 

s abrazivem a výsledků, kde byla použita pouze voda (Tabulka 8), vidíme, že se od sebe 

hodnoty moc neliší. Opět to může být způsobeno nehomogenností betonu. Kapalinový 
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paprsek bez abraziva ale neměl takové mechanické účinky, aby dokázal beton zcela 

perforovat. 

  

Z naměřených výsledků v porovnání s teoreticky vypočítanými hodnotami vyplývá, 

že skutečné hodnoty zpětného rázu jsou zhruba třetinové až čtvrtinové oproti hodnotám, 

které byly teoreticky vypočítány. Tyto výsledky odpovídají i výsledkům měření 

laboratorního kapalinového paprsku. 
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Závěr 

 

 V bakalářské práci jsou řešeny silové účiny kapalinových paprsků s přepočtem na 

konkrétní zařízení, používané u Hasičského záchranného sboru České republiky, zařízení 

CCS Cobra. V práci je spočítáno, jakých maximálních silových účinků bez ztrát může 

dosáhnout zařízení CCS Cobra a výsledky jsou porovnány s naměřenými hodnotami. 

Správnost výsledků je ověřena porovnáním s výsledky teoretickými a naměřenými 

laboratorního kapalinového paprsku. 

  

 Po odvození rovnic z hybnostní a impulsové věty byl vyvoozen základní vztah pro 

výpočet silového působení kapalinových paprsků na řezaný materiál. Podle zákona akce 

a reakce tento vztah platí i pro výpočet zpětného rázu působícího na obsluhu zařízení. 

Tento vztah byl aplikován na parametry zařízení CCS Cobra a na parametry laboratorního 

kapalinového paprsku. 

 

 Pro ověření teoretických výsledku s praxí, a tím získání skutečné účinnosti 

kapalinového paprsku zařízení CCS Cobra bylo provedeno měření zpětného rázu přímo na 

tomto zařízení. Měření probíhalo na různých materiálech a při použití řezného média jak 

vody, tak vody s abrazivem. Výsledkem měření bylo zjištění, že zpětný ráz je oproti 

vypočítaným hodnotám třetinový až čtvrtinový. Aby bylo možné ověřit, zda se výsledky na 

Cobře blíží skutečnosti, byly teoreticky vypočítané hodnoty laboratorního kapalinového 

paprsku porovnány s naměřenými výsledky jeho silového působení. Výsledkem bylo, že 

oproti vypočítaným hodnotám se účinnost silového působení kapalinového paprsku, 

v závislosti na tloušťce materiálu, pohybuje okolo 20 – 47 %, což odpovídá i výsledkům na 

Cobře. 

 

 Silové působení kapalinového paprsku zařízení CCS Cobra je do značné míry 

ovlivněno ztrátami. Skutečná síla, kterou kapalinový paprsek působí ve formě zpětného 

rázu na obsluhu, je oproti teoreticky vypočítaným hodnotám zhruba třetinová až 

čtvrtinová. 
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Seznam použitého označení 

 

λ   [m]    vlnová délka 

ρ   [kg.m
-3

]   hustota 

ρa   [kg.m
-3

]   hustota abraziva 

ρcelk   [kg.m
-3

]   celková hustota směsi 

ρv   [kg.m
-3

]   hustota vody 

d   [m]    průměr 

E   [Pa]    modul pružnosti v tahu 

f   [Hz]    frekvence 

F   [N]    síla 

Fx   [N]    síla v ose x 

Fy   [N]    síla v ose y 

g   [m.s
-2

]    tíhové zrychlení 

I   [N.s]    impuls síly 

m   [kg]    hmotnost 

ma   [kg]    hmotnost abraziva 

p   [kg.m.s
-1

]   hybnost (kapitola 4.1) 

p   [Pa]    tlak 

Q   [l.min
-1

]   objemový průtok 

Qm   [l.min
-1

]   hmotnostní průtok 

QV   [l.min
-1

]   objemový průtok 

Rm   [Pa]    osová pevnost v tahu 

S   [m
2
]    plocha 

t   [s]    čas 

v   [m.s
-1

]    rychlost 

vF   [m.s
-1

]    rychlost ve směru síly 

vs   [m.s
-1

]    rychlost směsi 
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 Obrázek 1 Průstřel abrazivo, plech Hardox 500, tloušťka 6 mm 
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Obrázek 2 Průstřel abrazivo, plech Hardox 500, tloušťka 10 mm 
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 Obrázek 3 Průstřel abrazivo, plech Hardox 500, tloušťka 15 mm 
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 Obrázek 4 Průstřel abrazivo, ocel 11 523, tloušťka 10 mm 
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Obrázek 6 Průstřel voda č. 1, beton, tloušťka 41 mm 
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