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ANOTACE 

Práce pojednává o interakci abrazivního vodního paprsku s materiálem v pevné fázi. Popis je 

založen na působení jednotlivých částic. Na základě předchozích modelů abrazivního vodního 

paprsku je určeno množství částic, které interagují s obráběným materiálem. Je připraven 

fyzikální popis účinku jedné abrazivní částice a následně je stanoven výsledný efekt paprsku 

na materiálu jako součet účinků jednotlivých částic. Paralelně k uvedenému popisu je také 

rozvíjen druhý fyzikální model, který je založený na zákonu zachování hybnosti. Další popis 

zahrnuje vliv hustoty řezaného materiálu. Uvedené fyzikální popisy interakce jsou doplněny 

experimenty provedenými na různých materiálech a s několika druhy abraziv. Na řezných 

plochách byly měřeny některé parametry sloužící k hodnocení kvality povrchu. Na základě 

zjištěných skutečností byly navrženy kompenzační postupy 

 

Klíčová slova: abrazivní vodní paprsek, beton, ocel, abrazivní materiál, úhel odklonu 

 

ANNOTATION 

This work is aimed at interaction of the abrasive water jet with material in the solid state. The 

description is based on impact of individual particles. The amount of particles interacting with 

material is determined from previous models of abrasive water jet. The physical description of 

the impact of one particle has been prepared and, subsequently, the overall effect is calculated 

as the sum of individual particle impacts on material. Parallel to this one, the second physical 

model, based on the law of momentum conservation, has been developed. Both models are 

used for determination of the depth of penetration of abrasive water jet into material. The 

results are equal despite applied simplifying assumptions. Submitted physical descriptions of 

interaction have been supplied by experiments performed on various materials and with 

several kinds of abrasives. The parameters used for evaluation of the surface quality have 

been measured on cut areas. Based on the discovered facts the compensation procedures have 

been suggested. 

 

Key words: abrasive water jet, concrete, steel, abrasive material, declination angle 
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CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je prostudovat zadanou odbornou literaturu vztahující se 

k tématu práce, doplnit model působení vodního paprsku vytvořený panem profesorem 

Hlaváčem a rozšířit jej na aplikace řezání materiálů velké pevnosti a velké tloušťky. Popsat 

experimentální zařízení, jež by umožňovalo splnit zadaný úkol. Realizovat navržené 

experimenty podle zvolených nastavitelných parametrů. Zaznamenat a zpracovat získaná data 

vhodnou metodikou a statisticky je vyhodnotit. Vyhodnotit a interpretovat realizované 

výsledky se zřetelem na zvolené parametry. 
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1. ÚVOD 

Ve své práci se zabývám hlavně rozšířením modelu kapalinového paprsku prof. Hlaváče 

pro aplikace na dělení vysokopevnostních materiálů a materiálů velké tloušťky. V práci jsou 

využívány zejména poznatky týkající se interakce abrazivního vodního paprsku s materiálem. 

Problém interakce abrazivních částic s materiálem studoval již Bitter [1, 2]. Ve své práci se 

zabýval zejména vlivem úhlu dopadu, který ovlivňuje způsob úběru materiálu a vznik eroze 

na materiálu. Z prací Bittera vycházel při studiu interakce abrazivního vodního paprsku 

s materiálem také Hashish [3, 4], autor myšlenky přidávat částice do vodního paprsku pro 

zvýšení účinku řezání. Dopadem paprsku na materiál a zakřivením jeho trajektorie se dále 

zabývali také Deam [5], Chen [6], Orbanic a Junkar [7]. Další rozšíření poznatků o interakci 

paprsku s materiálem provedl Hlaváč [8, 9, 10]. 

Z technické praxe je známo, že dělení vysokopevnostních materiálů a materiálů o velké 

tloušťce je obtížné. Těmito materiály mohou být tyto: 

- betony s vyšším obsahem cementu nebo velmi odolných přísad 

- železobetony 

- betony s MDF (Macro Defect Free) cementem, což je speciální cement pro 

vysokopevnostní betony 

- betony a železobetony určené pro účely ochrany před atomovým výbuchem, ochrany před 

zářením, atd. (barytové betony, geopolymerní betony) 

- oceli, zejména vysokopevnostní a otěruvzdorné (Armox, Secure, Hardox) 

- speciální materiály, např. karbid křemíku. 

Zkoumaná technologie patří mezi progresivní technologie porušování materiálu. 

Uplatňuje se při obrábění běžných typů materiálů i materiálů speciálních. Ve své práci jsem se 

soustředil na speciální aplikace AWJ v těžkém průmyslu, armádě, při demolici betonových 

staveb, záchraně osob apod. 

 

1.1 Vysokopevnostní oceli pro armádní použití 

Jedná se o vysoce odolné (tzv. pancéřové) plechy používané v takových oblastech, kde 

jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost osob nebo majetku. Nejširší uplatnění mají ve 

vojenském průmyslu, ale jejich potřeba v jiných sektorech také stoupá – bankovnictví, VIP 

osoby apod. Pro armádní sektor jsou určeny především pancéřové plechy ARMOX [11]. 
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V České republice se můžeme setkat s plechy Armox na vozidlech TATRA vyrobených pro 

armádu nebo obrněných transportérech PANDUR. 

ARMOX 500 je neprůstřelný materiál, který před použitím prochází složitým procesem 

balistického testování, aby byla splněna mezinárodní kritéria. Vyrábí se v podobě plechů 

o tloušťkách 3 – 150 mm.  

ARMOX 440 T je novinkou v ochraně osob před útokem nepřítele. Představuje zcela 

novou generaci plechů dnes používanou na výrobu vozidel speciálního použití za dosažení 

lehčí konstrukce a daleko kvalitnější ochrany osádky vozidla. Vyráběné tloušťky jsou 4 – 

30 mm.  

ARMOX 500T je jedním z dalších vylepšení materiálu s označením Armox. 

V současnosti jde o jeden z nejtužších plechů na světě. Využívá se pro ochranu vstupů budov 

a vozidel: pancéřované dveře, pláště vozidel, apod. S uvedeným plechem je snadné pracovat, 

jelikož nevyžaduje žádné speciální způsoby zpracování. Vyrábí se plechy s tloušťkou 3 – 

150 mm.  

ARMOX 600T je využíván jako přídavný ochranný plech nebo v aplikacích, kde hraje 

výraznou roli hmotnost. Běžně se využívá zejména pro vozidla typu VIP a výrobu 

bezpečnostních dveří.  
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Obr. 1. Příklad aplikace Armoxu  - obrněný transportér Pandur 

I přes snahu, kterou jsem na sehnání tohoto materiálu vynaložil, nebylo možné vzhledem 

k vysoké pořizovací ceně vzorků armádních vysokopevnostních ocelí, v řádech stotisíc Kč, 

tento typ ocelí pořídit a uskutečnit na nich experimenty. Cena souvisí s tím, že výrobci nejsou 

ochotni dodat malé množství vzorků pro účely laboratorního výzkumu. Informaci uvádím 

vhledem ke své další vědecko-výzkumné činnosti na CPIT VŠB (v roce 2014), v rámci 

projektu RMTVC, u pana prof. Ing. Bohumíra Strnadela, DrSc., kde jsem se s tímto typem 

oceli setkal (ocelí Armox500). Vysoká škola báňská na těchto vzorcích provádí tahové 

zkoušky vysokorychlostní deformace pro různé rychlosti zatěžování. 

1.2 Vysokopevnostní oceli v civilním prŧmyslu 

Ocel s označením HARDOX je univerzální otěru vzdorný plech [12]. Jedná se o 

materiály dobře odolávající otěru a obecně s vysokou odolností proti opotřebení. Požadované 

tvrdosti se dosahuje účinným kalením ve vodě prováděném na kalící lince. Díky této 

technologii zlepšení vlastností povrchu oceli je možné dosáhnout vysoké tvrdosti materiálu a 

to i tehdy, je-li v oceli jen malé množství legujících prvků (nízkolegované oceli). U 

nízkolegovaných ocelí se dosahuje obecně obsahu legujících prvků (po odečtení uhlíkového 

ekvivalentu) pod 5%. 

http://profily.vsb.cz/STR50
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HARDOX HiTuf (tvrdost 310 – 370 HB, Rp0,2 ≥ 850 MPa) - plechy pro výrobu 

součástí, které jsou vystaveny silnému namáhání, a současně je potřeba, aby byly odolné proti 

abrazi (demoliční trhače, břity, atd.). 

HARDOX 400 (tvrdost 370 - 430 HB, Rp0,2 ≥ 1000 MPa) – univerzální otěru odolný plech 

s vysokou pevností, dobrou svařitelností a ohýbatelností. Proto se používá tam, kde dochází 

k velkému zatížení systému. Plechy tohoto typu patří dnes k nejrozšířenějším. 

HARDOX 500 (tvrdost 470 - 530 HB pro tloušťky 4 - 32 mm, 450 – 540HB pro tloušťky 

32 - 80 mm, Rp0,2 ≥ 1250 MPa) – otěru odolný plech vyšší kvality. Používá se především na 

radlice, pluhy a jiné součásti zemních strojů. 

HARDOX 600 (tvrdost 560 – 640 HB, Rp0,2 ≥ 1650 MPa) – plechy vysoce odolné proti 

opotřebení. Používá se především na lžíce rypadel. 

 

Obr. 2. Příklad aplikace HARDOXU: Těžký nákladní automobil CAT 

1.3 Karbid křemíku 

Karbid křemíku SiC (obchodní označení karborundum) je sloučenina uhlíku a křemíku, 

která se velmi vzácně vyskytuje jako minerál moissanit. Jeho vazba je jednoduchá, tvořená 

tetraedry. Samotná molekula SiC neexistuje. Jedná se o mimořádně tvrdý materiál, který je 

tvrdší než korund (na Mohsově stupnici dosahuje tvrdosti 9,5), ale zároveň je křehčí. 
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Chemicky je velmi odolný, a to jak vůči korozi tak teplotním změnám. Jeho vysoká tepelná 

vodivost z něho dělá velmi dobrý tribologický materiál, který se využívá pro mechanická 

těsnění, výrobu žáropevných cihel i jako polovodičový materiál. Může být použit i jakoJedná 

se o křemíkem infiltrovaný karbid křemíku. Obsahuje původně uzavřené pórovité dutiny, jež 

se při procesu následného výpalu vyplní kovovým křemíkem. Současně dochází jen 

k minimálnímu smrštění materiálu a snížení aplikační teploty. Maximální teplota aplikace je 

1350
 ˚

C. Vlivem přítomnosti kovového křemíku v krystalické struktuře není daný materiál 

vhodný k aplikaci ve vysoce zásaditých médiích (je chemicky odolný pouze do pH 10). 

Z materiálu se vyrábějí složité součásti v úzkých tolerančních mezích. 

SSiC 

Tato varianta je sintrovaný karbid křemíku. Materiál je odolný vůči všem chemickým 

médiím, především proto, že v jeho krystalické struktuře není přítomen žádný kovový křemík. 

Materiál je použitelný při teplotách do 1700
˚
C až 1800

˚
C bez toho, že by došlo ke zhoršení 

jeho pevnosti. Oproti SiSiC má tedy vyšší pevnost a také vyšší teplotní i chemickou odolnost.  

1.4 Betony a vysokopevnostní betony 

Základním kvalitativním parametrem betonu je jeho pevnost v tlaku a odolnost proti 

vlivu prostředí. Možné dělení betonů z těchto hledisek je toto: 

 Běžné stavební betony a vysokopevnostní betony typu C (dle ČSN EN 206-1) 

v pevnostních třídách C8/10 až C45/55 

 Potěry řady C7 – C30 se zaručenou pevností (frakce do 4 mm) 

 Betony odolné agresivnímu prostředí 

Speciální betony – C45/55 a výše doplněné o speciální složky zvyšující odolnost proti 

detonačním tlakovým vlnám, tepelným účinkům výbuchu a ionizujícímu záření.  

Speciální betony se dále dělí na skupiny podle aplikací, ze kterých vyplývají i typy 

přísad: 

 Silniční beton 

 Vodotěsný (vodostavební) beton 

 Samozhutnitelný beton 

 Těžký beton 

 Vysokopevnostní beton 
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 Vláknobeton 

 Geopolymerní beton 

Na základě výše uvedeného dělení lze betony dle jejich objemové hmotnosti dále rozdělit 

do tří základních skupin 

 lehký beton (LC – lightweight concrete), ρv < 2000 kg.m
-3

 

 obyčejný beton (C – concrete): ρv = 2000 – 2800 kg.m
-3

 

 těžký beton ρv = 2000 – 2800 kg.m
-3

 

 speciální typy těžkých betonů (barytové s geopolymerními vlákny) 

Z hlediska aplikace betonu hraje významnou roli modul pružnosti betonu, pro jehož 

výpočet platí  

 E



   (1) 

Modul pružnosti úzce souvisí se složením betonu a hlavní vliv na jeho velikost má 

kvalita použitého kameniva. Střední hodnotu modulu pružnosti betonu je možné určit podle 

vztahu [13] 

 
1

39500cm cmE f   (2) 

Přičemž platí, že pevnost v tlaku daného betonu se označuje fc. A rozlišujeme několik 

jejích typů dle technického dělení: 

- fck je charakteristická hodnota pevnosti v tlaku 

- fcm je střední hodnota pevnosti v tlaku 

Platí, že  

   8cm ckf f MPa   (3) 

Pevnost v tahu betonu označujeme ctf , přičemž fctm je střední hodnota pevnosti v tahu, 

platí, že 

 3

2

3,0 ckctm ff   (4) 

Pevnost v tahu pro dolní kvantil měřeného rozsahu je dána vztahem 
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 ctmctk ff 07,005,0   (5) 

Pevnost v tahu pro horní kvantil je dána vztahem 

 ctmctk ff 3,195,0   (6) 

Tab. 1. Srovnání pevností v tlaku některých běžných a vysokopevnostních betonů [13] 

Vlastnosti betonu C 20/25 C 25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

Pevnost v  

tlaku 

fck 20 25 30 35 40 45 50 

fcm 28 33 38 43 48 53 58 

Pevnost v  

tahu 

fctm 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 

fctk 0,05 

 

 

1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,7 2,9 

fctk 0,95 

 

 

2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 

Ecm[GPa] 29 30,5 32 33,5 35 36 37 

Mezní 

přetvoření 

εCu.10
-4‰

1)
 -3,4 -3,3 -3,2 -3,1 -3,0 -2,9 -2,8 

εCu.10
-4‰

2)
 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

1) Pro výpočet únosnosti 

2) Pro výpočet účinků zatížení 

 

Beton musí být navržen takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho rozměšování a 

současně bylo dosaženo maximální hutnosti. Složení betonu se laboratorně ověřuje typovými 

zkouškami. V praxi se při návrhu technologických zařízení – civilních i vojenských objektů 

kladou požadavky na jisté třídní rozpětí betonu – (je vyráběn v jistém intervalu požadovaných 

hodnot, jelikož úplně přesného nastavení parametrů je těžké dosáhnout) a na základě 

stanovení: 

- Limitní hodnoty vodního součinitele 

- Množství cementu 

- Mrazuvzdornost kameniva pro daný stupeň vlivu prostředí 

Jednotlivé složky betonu, které jsou – různé hustoty (hustší a méně hustá místa), částice 

různé velikosti a orientace, mezery a dutiny mezi částicemi, výztuže v základní struktuře 

betonu, mají nezanedbatelný vliv na schopnost paprsku pronikat materiálem. 
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Při experimentech ke své diplomové práci jsem použil beton vyšší třídy – C45/55. Pro 

betony třídy C12/15 a výše musí být splněna podmínka, že beton obsahuje minimálně jednu 

frakci drobného kameniva a minimálně dvě frakce kameniva hrubého. 

Minimální charakteristická válcová pevnost betonu se označuje fck,cyl, pro beton C 45/55 

použitý při experimentech k diplomové práci v laboratoři kapalinového paprsku na VŠB je 

tato hodnota fck,cyl = 45 N.mm
-2

 

Aplikaci AWJ je třeba zvolit podle ekonomických a technických aspektů potřebného 

sanačního nebo jiného zásahu. Použití abrazivního vodního paprsku se vyplatí u speciálních 

aplikací: speciální tvary řezů, vyprošťování lidí nebo zvířat z kanalizace, hořících domů, atd. 

Ekonomické použití se podle zahraničních zkušeností (např. demolice jaderné elektrárny 

v USA) zdá být demolice betonových staveb v kontaminovaném prostředí, řezání otvorů do 

vysokopevnostních materiálů u armádních vozidel či zařízení, obrábění vysokopevnostních 

a pancéřových ocelí apod. 
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2. TLAKOVÁ DEFORMACE MATERIÁLU 

Síla abrazivního vodního paprsku Fp, která působí na materiál, vyvolává tlak p na plochu 

materiálu, pro jehož velikost platí  

 
p

m

dF
p

dS
 , (7) 

dFp – element síly abrazivního vodního paprsku 

dSm – element plochy materiálu 

 

Napětí v materiálu vyvolané abrazivním vodním paprskem dopadajícím na povrch 

materiálu je určeno opět ze silového účinku paprsku a dopadové plochy 

 
p

m

dF

dS
  . (8) 

Vlivem působícího napětí dochází k deformaci děleného materiálu. Relativní změnu 

rozměru lze určit z Hookova zákona 

   E , (9) 

odkud dostaneme pro výpočet deformace materiálu vztah 

 
p

m

dF

E dS E


   . (10) 

Je-li napětí na mezi pevnosti, tzn. = kr, je dosažena kritická hodnota napětí nutná 

k porušení materiálu. Deformace materiálu do okamžiku porušení je pak určena vztahem 

 
max

0

1
p

kr dp
E E


    . (11) 

2.1 Vliv tloušťky materiálu na šíření trhliny 

Větší tělesa mají, jak je známo z praxe, tendenci ke křehkému lomu. Je to dáno 

nehomogenitami v jejich struktuře. Z metalurgického hlediska je totiž velice obtížné vyrobit 

velké těleso, které by bylo ve všech směrech homogenní. Je to dáno tím, že u velkých těles 

dochází k tomu, že část tělesa tuhne rychleji a část naopak pomaleji. To vede ke vzniku 

nehomogenit jejich struktury. Z podobných důvodů jsou nehomogenní i betony, horniny, skla 
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a další materiály, protože při výrobě nebo vzniku přírodními procesy se tento jev 

nerovnoměrného ochlazování vždy vyskytuje. Z pohledu geometrie dochází s rostoucí 

tloušťkou materiálu k tomu, že se zhoršuje relaxace napětí vyvolaného silami kolmými 

k lícním plochám tělesa. 

Z pohledu řezání materiálu lze tělesa, jak naznačují experimenty, považovat do jisté 

tloušťky, resp. jistého rozsahu tloušťky materiálu, za tenká. Od určité tloušťky můžeme již 

tělesa považovat za tlustá. S tím úzce souvisí jiné parametry jednotlivých výše uvedených 

typů těles. Mezi nimi hraje významnou roli rychlost řezání, se kterou se váží i další podmínky 

prořezu. Uvedenými podmínkami jsou: množství spotřebovaného abraziva a vody, množství 

odebraného materiálu, hybnost paprsku a tedy i schopnost paprsku při daných podmínkách 

prořezat jistou tloušťku h materiálu. 

Obr. 3. Šíření trhliny v materiálu 

U křehkých materiálů dochází ke vzniku trhliny ostré až zaoblené (obr. 3) 

a u elastoplastických materiálů vzniká na čele trhliny plastická zóna, která zbrzdí či zastaví 

další šíření trhliny při daném napětí σ. Kritická velikost trhliny, která vlivem působící síly 

paprsku Fp vznikne, závisí na velikosti působícího napětí σ. Při určení jeho kritické hodnoty 

se v technické praxi vychází ze vztahu pro lomovou houževnatost materiálu [14] 

 ICK a  . (12) 

Hodnota σ = σkrit odpovídá napětí působícímu v materiálu v okamžiku jeho porušení, tedy 

napětí porušení σp. Platí tedy 

 IC
krit p

K

a
 


  . (13) 
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V případě, že při dělení materiálu dojde k lomu, je hodnota krit rovna lomovému napětí 

materiálu. 

2.2 Porušování lomem 

Porušení lomem hraje při dělení materiálu abrazivním kapalinovým důležitou roli. Aby 

při nárazu abrazivních částic na materiál došlo ke vzniku trhliny, musíme porušit v určité 

ploše vazby mezi atomy v krystalové mřížce. Označme rovnovážnou vzdálenost mezi dvěma 

atomy a1, potom k výchylce (x-a1) je zapotřebí přidat sílu paprsku o velikosti Fp. Tento 

příspěvek k síle vazby částic v řezaném materiálu je nutný k tomu, aby došlo k jeho porušení. 

Předpokládejme, že při zvětšení vzdálenosti atomů (částic) na dvojnásobnou hodnotu, tj. na 

hodnotu 2a1, klesne energie vazby Ev mezi atomy k nule. Lomy dělíme do dvou základních 

typů podle charakteru lomové plochy, a to na lom křehký a houževnatý. 

Odolnost materiálu proti křehkému lomu udává houževnatost materiálu. Křehký lom se 

při malé spotřebě energie a současně malé deformaci, často šíří velkou rychlostí. Vznik 

uvedeného lomu je závislý na řadě faktorů – teplotě, rychlosti zatěžování a deformace, 

tloušťce daného materiálu a výskytu vad, dále závisí na kvalitě daného materiálu, případně na 

výskytu vrubu v materiálu. 

Pro zjednodušení můžeme závislost síly na výchylce (x - a1) nahradit sinusoidou, pak lze 

psát podle [15], že 

 






 


1

1sin.
a

ax
AF  . (14) 

Přičemž A je neznámá konstanta. Protože síla působí na určité množství atomů v ploše S, 

lze obě strany rovnice (14) plochou S podělit. Tím získáme vztah popisující napětí σ [15]: 

 






 








 


1

1

1

1 sinsin
a

ax

a

ax

S

A

S

F
CR  . (15) 

Pokud jsou hodnoty (x – a1) << a1, je možné psát (viz [15]) 

 1

1

CR CR

x a

a
    


     , (16) 

a pro vyjádření veličiny  platí (viz [15]) 

 


1

1

a

ax
. (17) 
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Výraz (17) lze považovat za poměrné prodloužení, protože při velmi malých hodnotách 

deformace platí Hookeův zákon. Z něho získáme vztah 

  CRE  , (18) 

který dovoluje určit kritickou hodnotu napětí 

 



E

CR  . (19) 

Hodnota σCR udává teoretickou kohezní pevnost řezaného materiálu. Je-li hodnota 

modulu pružnosti E= 2.10
5
MPa, pak teoretická hodnota kritického napětí σCR = 6,37.10

4 
MPa 

je asi 50 krát větší, než hodnota kohezního napětí měřeného na reálných ocelích. Skutečná 

kohezní pevnost materiálu se tedy od teoretické kohezní pevnosti značně liší. 
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3. ROZŠÍŘENÍ POPISU ABRAZIVNÍHO VODNÍHO PAPRSKU 

3.1 Teoretický základ 

Limitní postupová rychlost paprsku vlim je taková rychlost, při které je již materiál v dané 

tloušťce prořezáván jen s obtížemi a dokonce mohou vznikat lokální nedořezaná místa [16]. 

Lze ji určit na základě teoretického modelu působení paprsku na materiál vytvořeného prof. 

Hlaváčem [16] podle vztahu (20). Je to rychlost, při níž může na vzdálenosti 50 mm dojít ke 

vzniku jednoho nedořezaného místa, jehož délka je rovna maximálně 25 % šířky drážky. 

 
 

 

2

33 5 2

0

lim min2 2
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8

L
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. (20) 

αe součinitel ztráty rychlosti paprsku při jeho interakci s materiálem, je určen z parametrů 

experimentálního řezu [-] 

CA součinitel upravující výkon paprsku vzhledem k měnícímu se obsahu abraziva pod tzv. 

saturační hladinou (nad ní se již nezvětšuje výkon paprsku) [-] 

d0 průměr vodní trysky[m] 

 úhel odklonu paprsku v řezu - deklinační úhel [°] 

H tloušťka materiálu určeného k řezání [m] 

L vzdálenost povrchu materiálu od výstupu paprsku z usměrňovací trubice [m] 

ρj hustota abrazivního paprsku (přepočet na homogenní prostředí) [kg.m
-3

] 

ρm hustota materiálu určeného k řezání [kg.m
-3

] 

pj tlak získaný z Bernoulliho rovnice pro hustotu a rychlost abrazivního paprsku [Pa] 

σ pevnost obráběného materiálu v tlaku (tahu) [Pa] 

Sp podíl neporušených zrn ve vstupním abrazivním materiálu [-] 

vP rychlost posuvu stopy paprsku po povrchu materiálu, limitní hodnota je brána jako střední 

velikost abrazivních částic vznikajících při směšovacím procesu dělená 60 s [m.s
-1

] 

ξj součinitel útlumu abrazivního paprsku v prostředí mezi ústím usměrňovací trubice 

a povrchem materiálu [m
-1

] 
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Názorné vysvětlení významu parametrů – rychlost paprsku na vstupu a na výstupu 

materiálu, rychlost posuvu hlavice, hybnost paprsku ukazuje obr. 1. V obrázku je také vidět 

typické zakřivení stopy paprsku v materiálu (striace) a úhel odklonu tečny ke striaci od 

původního směru paprsku před vstupem do materiálu, tzv. deklinační úhel . Na obr. 4 je pak 

naznačen druhý projev paprsku řezajícího materiál a tím je změna šířky drážky na vstupu a na 

výstupu materiálu, které definují rozbíhavost (sbíhavost) paprsku a tou je tzv. úhel 

divergence . 

 

Obr. 4. Řezání materiálu vysokotlakým abrazivním kapalinovým paprskem; vstup do 

materiálu – voda a abrazivo (v1, pIM), výstup z materiálu – voda, abrazivo a rozrušený 

materiál (v2, pOM) 

Limitní postupová rychlost odvozená prof. Hlaváčem je jedním z důležitých počátečních 

parametrů paprsku, z něhož lze určit parametry při řezání materiálu libovolné tloušťky. Vztah 

(20) umožňuje zjistit, zda materiál dané tloušťky bude při daných (nastavených) parametrech 

prořezatelný nebo ne. 
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Obr. 5. Vstupní a výstupní šířka drážky; drážka se obecně může rozbíhat, sbíhat a při 

optimálních parametrech budou její stěny rovnoběžné 

 

Vedle limitní rychlosti lze jako další důležité parametry vstupující do procesu řezání 

určit: 

- Hmotnostní průtok vody - mv 

- Hmotnostní průtok abraziva – ma 

- Vstupní šířka drážka vytvořená paprskem - d1 

- Průměr vodní trysky - d0 

- Průměr usměrňovací trubice - da 

- Vzdálenost povrchu materiálu od výstupu paprsku z trysky, resp. usměrňovací trubice – L 

- Tlak kapaliny v čerpadle – p0 

Úhel odklonu paprsku v materiálu, tzv. deklinační úhel (obr. 4) je určen podle modelu 

prezentovaného v [9] 

 

1,5

lim

lim

P

P

v

v
 

 
  

 
, (21) 

kde vP je postupová rychlost řezné hlavice a vPlim její limitní hodnota. 

Úhel rozbíhavosti paprsku v materiálu, tzv. divergenční úhel  (obr. 5) je určen podle 

modelu prezentovaného v [17] 
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lim

lim

0,42
h
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. (22) 

Pro úhel odklonu stěn drážky platí v závislosti na velikosti postupové rychlosti řezné 

hlavice tyto podmínky: 

pro v1…  > 0
◦
, stěny drážky se rozbíhají, 

pro v2…  = 0
◦
, stěny drážky jsou vzájemně rovnoběžné, 

pro v3… < 0
◦
, stěny drážky se sbíhají. 

Vlivem interakce abrazivního paprsku s řezaným materiálem dochází k brzdění částic 

vody a abrazivního materiálu, protože částice vázané v krystalové mřížce řezaného materiálu 

a tedy vzájemně spojené energetickými vazbami, působí svou energií proti energii paprsku, 

který se je snaží vyvést z rovnováhy a vazbu částic porušit. K porušení vazby dochází po 

přidání energie ΔE, která vede k růstu energie částic nad limitní mez, kdy amplituda vibrací 

částic krystalové mřížky již naroste natolik, že překročí hodnotu, při které dochází k rozpadu 

vazby mezi částicemi a tedy dělení materiálu. 

3.2 Souvislost prŧniku paprsku do materiálu s mikrostrukturou hmoty 

Vlastnosti povrchu řezaného materiálu jsou zásadně ovlivněny jeho geometrickými 

a mechanickými charakteristikami. Atomy a molekuly v povrchové vrstvě mají nesymetrické 

okolí – vazby mezi daným atomem (molekulou) a ostatními atomy (molekulami) nemají 

stejnou délku, vzniká nerovnovážný stav. Aby se systém přiblížil stavu dokonalosti, je 

vytvořený nedostatek vyrovnáván vznikem povrchového napětí σp. Oproti poloprostorům A, 

B uvnitř látky totiž molekulám na povrchu materiálu jedna složka vazebné síly chybí, protože 

částicím chybí sousedé v poloprostoru A, což vede k tomu, že výslednice mezimolekulárních 

sil je nenulová. Bude směřovat dovnitř tělesa (je označena F), viz obr.6 podle [18]. 
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Obr. 6. Silové působení částic v materiálu. 

Atomy mají tendenci přejít do rovnovážného stavu a tak energetický potenciál 

vyrovnávají tak, že na sebe vážou okolní částice a tím na povrchu materiálů vznikají oxidické 

vrstvy, které v řadě případů dokáží povrch postupně rozrušovat a postupovat do hloubky 

materiálu a tím dochází ke korozi. Ta bývá charakterizována znehodnocováním kvality 

povrchu z hlediska vzhledu (lesk, barva) a postupně se mění drsnost vlivem úbytku materiálu, 

způsobeného postupování koroze do hloubky. U některých materiálů jako např. měď, vzniklá 

oxidická vrstva na povrchu dokáže zpomalit postup další koroze materiálu, resp. jej v reálném 

čase t < ∞ zastavit. 

Každý povrch materiálu, vznikající při řezání, lze obecně charakterizovat těmito 

parametry: tvrdostí povrchové vrstvy a pnutím v povrchové vrstvě (povrchovým napětím). 

Z technického hlediska je možné strukturu materiálu rozdělit do vrstev, které lze ještě dále 

dělit na dílčí části. U kovů jsou základní strukturní vrstvy následující (od povrchu směrem 

k ose) [14]. (viz obr.7): 

 Vrstva fyzikální absorpce atomů (0,3 – 3nm) 

 Chemisorbční vrstva (0,3 nm) 

 Oxidační vrstva (10 – 100 nm) 

 Beilbyho vrstva (10 – 100 nm) 

 Silně deformovaná zpevněná vrstva (1 – 10 µm) 

 Slabě deformovaná vrstva (10  - 100 µm) 

 Základní kov 
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Obr. 7. Schéma řezu obrobené stykové plochy kovového materiálu 

 

Povrchové napětí materiálu σp závisí na povrchových nehomogenitách, elastických 

a plastických deformacích v povrchu materiálu a abrazivní vodní paprsek je musí při vstupu 

do materiálu překonávat. Povrchové napětí určuje obecný vztah 

 
dF

dl
  , (23) 

kde F je síla vyvolaná působením paprsku na materiál, dl je úsečka v rovině povrchu 

materiálu, na kterou kolmo působí síla F. Povrchové napětí po uřezání materiálu vzroste, a to 

společně s aktivitou povrchu. Aktivita povrchu se obecně dělí do dvou skupin: 

 chemická aktivita, 

 fyzikální aktivita. 

Povrchová energie je energie, která je potřebná k vytvoření jednotkové souvislé plochy 

nového povrchu a je měřitelná jako povrchové napětí materiálu. Povrchovou energii pevné 

látky můžeme odhadnout z povrchové energie kapaliny. Z experimentálních hodnot 

a nukleačních studií lze usoudit, že pevné látky v blízkosti bodu tání mají o 10 až 20% vyšší 

povrchovou energii než látky ve stavu kapalném. Povrchová energie souvisí s povrchovým 

napětím. Jeho velikost je dána vztahem (23).  
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Při určitém zjednodušení je možno povrchové napětí ztotožnit s povrchovou energií 

a definovat je tímto vztahem 

  1.  mN
dS

dA
 ,  (24) 

ve kterém dA označuje práci nutnou ke zvětšení plochy volného povrchu materiálu o element 

dS za konstantní teploty. 

Každá nehomogenita má vliv na kvalitu prořezu a schopnost paprsku materiál vůbec 

prořezat. Sílu paprsku Fp, nutnou k porušení materiálu, lze psát ve tvaru 

 P V dF F F  , (25) 

kde Fv je síla vazby a Fd je přírůstek síly nutný k porušení vazby mezi částicemi materiálu. 

Nutná podmínka k tomu, aby došlo k porušení vazby mezi částicemi, je vyjádřena nerovností 

 vP FF  . (26) 

V různých místech materiálu (elementárních objemech dV) bude vlivem nehomogenit 

v reálných krystalových strukturách řezaný materiál různě porušován, v některých částech se 

při dané rychlosti v, bude vymílat více, v některých naopak méně, a to vede, společně 

s fluktuacemi tlaku, rychlosti proudění vody a sání abraziva, ke vzniku tzv. striací (zvlnění, 

zvrásnění) na stěně řezu v materiálu. 

Síly mezi částicemi řezaného materiálu konají práci W, dojde-li k posunutí atomu a 

vzniku mezery, pak vykonaná práce je 

 aFEW  , (27) 

kde F je síla mezi dvěma atomy, které na sebe působí, a je mřížková konstanta. Aby došlo 

k vychýlení atomu ideálního krystalu z regulární polohy o meziatomovou vzdálenost a 

( m1010 ) mechanických posunem, musíme mu dodat energii přibližně JeV 19101  . 

K tomu potřebujeme sílu 10
-9 

N. Platí vztah [18]. 

 
19

9

10

10
10

10

práce W J
síla na jeden atom N

posunutí a m





    . (28) 

Působí-li síla F na 1m
2
 plochy, pak vyvolaný tlak je roven 



 Bc. Vladan Geryk: Fyzikální popis průniku paprsku materiálem 

2015  20 

 
9

1
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1m

F F
p

S S



   , (29) 

 protože na ploše se nachází celkově atomů201010 101010  , přičemž výsledný tlak p na ploše 

1m
2 

je roven [18] 

 GPaPamNatomůpocetsílap 2112209 10101010  
 (30) 

Pro porušení krystalové struktury musí být vyvolaný tlak pp (tlak nutný k porušení 

materiálu) větší nebo roven tlaku p (tlak nutný k posunu atomu o meziatomovou vzdálenost 

a). 

Energii mezi částicemi lze přepsat do tvaru [18] 

   RAmn
EE

rr
aE 


,  (31) 

α, β, m, n jsou parametry vazby daného typu atomu. Člen se záporným znaménkem 

charakterizuje přitahování, člen s kladným znaménkem odpuzování. EA je energie přitažlivých 

sil a ER je energie odpudivých sil. Aby funkce E (a) byla minimální při 0aa  , musí platit 

[18] 

 0

0










ada

dE
, 0

0

2

2










a
da

Ed
. (32) 

Provedeme-li uvedené derivace, pak dostaneme pro dosah odpudivých sil vztah [18] 

 
dr

dE
F R
R  . (33) 

Jejich dosah je kratší než dosah sil přitažlivých, jež lze popsat vztahem [18]  

 
dr

dE
F A
A  . (34) 

Pokud je r velké, potom je přitažlivá síla zanedbatelná, ne každý atom bude ale působit 

jen na atomy nacházející se v jeho nejbližším okolí.  Situaci ukazuje obr.8. 

Potenciální energii rovnovážného stavu EN(r0)=E0, tzv. energii vazby (vazebná, vazbová, 

též kohezní energie), lze definovat jako energii uvolněnou při vzniku soustavy částic, jež jsou 
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na počátku od sebe nekonečně vzdáleny. Udáváme ji v eV na jednu vazbu nebo v kJ/mol. 

K tomu, aby došlo k rozštěpení jedné vazby v materiálu, musíme dodat tzv. disociační energii 

Ed. Částice vody a abraziva přitom při dopadu na materiál mají určitou kinetickou energii Ek. 

Uvažujeme-li zároveň, že před tryskou mají částice vody a abraziva potenciální energii Ep0, 

musí mít po dopadu na povrch materiálu potenciální energii Ep1, přičemž Ep1 > Ep0,jelikož 

urazí vzdálenost přibližně L+la. Uvedená vzdálenost je rovna vzdálenosti trysky od povrchu 

materiálu; kde la je délka usměrňovací trubice a L vzdálenost usměrňovací trubice od povrchu 

materiálu.  

Nezanedbatelný vliv při porušování materiálu má geometrie vzorku a poruchy krystalové 

mřížky řezaného materiálu. Každá porucha – cizorodá příměs jiné hustoty než okolní 

materiál, shluky vakancí vedoucí k dutinám v materiálu, je schopna způsobit výrazné 

problémy při řezání – např. větší rozptyl paprsku se vzdáleností od usměrňovací trubice, vznik 

nedořezaných míst, i odraz paprsku od materiálu a zastavení celého řezacího procesu.  

Mezimolekulární síly působící mezi částicemi řezaného materiálu mají mnohem menší 

dosah než např. síly elektrické, magnetické, či gravitační (ubývají se 6. až 12 mocninou 

vzdálenosti, oproti tomu síly elektrické, magnetické či gravitační ubývají se čtvercem 

vzdálenosti). To vede k tomu, že se kohezní tlak bude projevovat jen v tenké povrchové 

vrstvě materiálu o tloušťce několika desetin nanometru. Síly mezi molekulami působí jen ze 

tří stran. 
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Obr. 8. Přitažlivá síla částic v materiálu a jejich potenciální energie [18] Závislost 

přitažlivé (atraktivní) síly FA, odpudivé (repulzní) síly FR a výslednice FN na 

vzdálenosti r dvou izolovaných atomů  

a) Závislost přitažlivé (atraktivní) potenciální energie EA částic v materiálu, odpudivé 

(repulzní) potenciální energie ER a výsledné potenciální energie EN na vzdálenosti r 

dvou izolovaných atomů; r0 je rovnovážná vzdálenost, pro níž platí, že FN = 0 a pak 

výsledná potenciální energie EN nabývá minima E0 (tj. hodnoty vazebné energie)  
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b) Závislost přitažlivé (atraktivní) potenciální energie EA, odpudivé (repulzní) potenciální 

energie ER a výsledné potenciální energie EN – na vzdálenosti r mezi dvěma 

sousedními izolovanými atomy; r0 je rovnovážná vzdálenost, při které síla FN = 0 a 

tedy výsledná potenciální energie EN nabývá minima E0 (tzn. hodnoty vazebné 

energie) 

Nechť Ev je energie vazby mezi částicemi materiálu a Ep energie paprsku. Aby došlo 

k porušení materiálu, musí platit, že 

 Ep > Ev, (35) 

A po dosazení 

 
mnP
rr

E


 . (36) 

A uvedenou rovnici lze pak přepsat do výsledného tvaru 

 VRaP EEEE  , (37) 

kde EA – odpudivé energie částic, ER – přitažlivé energie částic, EV – energie vazby mezi 

částicemi. 

 

Obr. 9. Ukázka ideálního krystalu (vlevo) – pravidelná polyedrická zrna a polykrystalu 

(vpravo) – nepravidelná polyedrická zrna. Vazebné síly mezi částicemi krystalu působí na 

krátkou vzdálenost, kterou označujeme jako délka vazby a
1
. 

Krystaly obecně ve většině případů nebývají homogenní (viz.obr. 9 - vlevo), ale 

polykrystalické (viz. obr. 9. - vpravo) vlivem vnesené úrovně chaosu do ideálního systému a 

tím vznikem deformačních pnutí v materiálu, které v různé míře strukturu krystalu 
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přetransformují do nesourodé podoby nebo se zde vyskytují různé poruchy místy v materiálu 

o jiné hustotě než má okolní materiál, tepelně přetvořené oblasti jiné struktury: dislokace, 

vakance, intersticiální atomy, příměsi v mřížkové poloze (obr. 10).  

Na povrchu krystalu dochází k přímému ovlivňování okolním prostředím (eroze, abraze, 

kavitace, koroze). Poruchy, které mohou působit dále do hloubky materiálu, a tím se mění 

struktura uspořádání systému, mizí některé povrchy, vytváří se nové, za jistých okolností 

vznikají energeticky aktivované částice – neúplné molekuly, ionty. Tyto procesy narušují 

povrch a strukturu materiálu, čímž degradační proces postupně proniká do hloubky struktury 

materiálu. 

 

Obr. 10. Poruchy krystalové mřížky, a) vakance, b) intersticiální atom, c) příměsový atom 

 

3.3 Abrazivní opotřebení a vznik nového povrchu 

Abrazivní opotřebení vzniká v případech, kdy se stýkají dva povrchy, přičemž jeden 

nebo oba povrchy jsou drsné a tvrdé, nebo v případech, kdy jsou mezi dvěma povrchy 

přítomny volné částice (například vysokotlaký proud kapalin a řezaný materiál), které třením 

postupně odbrušují povrchové vrstvy materiálu rýhováním a seřezáváním. Vytváří se tak 

rýhovaný charakter povrchu materiálu. 

Převládající podmínky při procesu opotřebování jsou charakterizovány těmito faktory: 

 druhem a charakteristikami opotřebovávaných a opotřebovávajících těles, charakteristikami 

stykových povrchů, stavem a vlastnostmi povrchových a podpovrchových vrstev, popřípadě 

charakteristikami opotřebovávajícího media, 

 charakteristikami vzájemného relativního pohybu, 

 charakteristikami zatížení, 

 charakteristikami prostředí. 
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Abrazivní opotřebení je také ovlivněno těmito faktory: 

 mechanické vlastnosti částic abrazivního materiálu i povrchu materiálu, na který částice 

působí, 

 velikost abrazivních částic, 

 tvar abrazivních částic a úhel, pod kterým tyto částice dopadají na povrch materiálu, který 

opracovávají. 

Podle pohyblivosti (stupňů volnosti) lze dělit abrazivní částice na dvě základní skupiny, 

a to na volné a pevně vázané. Volné jsou neseny plynem nebo kapalinou, pevně vázané jsou 

fixovány vhodnými lepidly nebo jinými fixačními materiály či prvky na povrchu nástrojů 

vyrobených z pevných látek – brusné či řezací kotouče a jiné obdobné nářadí. 

3.4 Proces vzniku nového povrchu 

Působením vody a abrazivních částic na povrch materiálu dochází k odstraňování 

povrchových vrstev materiálu a tím ke vzniku nového povrchu. Tento proces obvykle probíhá 

ve dvou krocích. Prvním z nich je brázdění, které vytváří výrazný val v okolí a na čele 

pohybující se částice. Druhým krokem je usmyknutí částic materiálu z povrchu (myslí se těch, 

které jsou vytlačeny do valů) třecím působením dalších abrazivních částic. 

Základní typy mechanismů, kterými abrazivní opotřebení probíhá, jsou vedeny na 

obr. 11., na další straně. Při působení abrazivní částice na materiál může docházet ke vzniku 

několika typům trhlin dle typu působení abrazivní částice na materiál: mediánní trhlina, 

laterální trhlina, mikrotrhlina. 
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Obr. 11. Základní mikromechanismy abrazivního působení na materiál: (a) brázdění povrchu, 

(b) vznik valu a třísky při brázdění, řezání a rýhování, (c) iniciace mikrotrhliny při brázdění, 

(d) abraze křehkých materiálů, vznik laterálních mikrotrhlin, (e) mechanismus plastické 

deformace povrchové nerovnosti, když Hm > Ha (viz Strnadel[14]). 
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3.5 Vznik abrazivního vodního paprsku 

Popis vzniku abrazivního vodního paprsku lze odvodit z popisu vodního paprsku a jeho 

směšování s abrazivem. Na výstupu z trysky je rychlost proudící kapaliny určena upravenou 

Bernoulliho rovnicí [17] 

 0 0 0
0

0

2
v

  


 , (39) 

ve které figurují tyto veličiny a parametry: 

μ0 – ztrátový součinitel trysky 

γ0 – ztrátový vztah (1 )0p [-], ve kterém γ je stlačitelnost kapaliny při tlaku p
0 [Pa

-1
] 

ρ0 – hustota kapaliny za normálních podmínek [kg.m
-3

] 

Při střetu vodního paprsku s abrazivními částicemi dochází k předávání hybnosti. Vztah 

je potřeba doplnit o koeficienty, které charakterizují a omezují toto předávání hybnosti podle 

poměrů charakterizujících proudění a průchodnost systému. Pro výslednou rychlost 

abrazivního vodního paprsku platí (viz [16]) 

 1 2 3 4 0
v

a

v a

m
v C C C C v

m m



. (40) 

mv– hmotnostní průtok vody 

ma– hmotnostní průtok abraziva 

Součinitel C1, který slouží k modifikaci rychlosti abrazivního kapalinového paprsku 

v případě, kdy počet částic původní velikosti vstupujících do procesu interakce přesáhne limit 

pro dokonalé směšování, je určen vztahem [16] 
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. (41) 

Součinitel C2 modifikuje (snižuje) rychlost abarzivního paprsku v případě, že počet částic 

nově vzniklé velikosti (po interakci abraziva s kapalinou) přesáhne limit pro dokonalé 

směšování (viz [16]):  

 a

n

a dproC
a

d
C 1

6
22  na6 . (42) 
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Součinitel C3 charakterizuje ztráty rychlosti abrazivního paprsku způsobené třením 

abrazivních částic o stěny usměrňovací trubice a normuje se vzhledem k určité délce trubice 

(usměrňovací trubice řezacího stroje mají v praxi různou délku) [16]: 

 
0

3 1
a

a

l

l
fC  . (43)

 

Vliv poměru mezi průměrem kapalinové trysky a průměrem usměrňovací trubice na 

hodnotu výsledné rychlosti abrazivního kapalinového paprsku charakterizuje součinitel C4 

[16] 

 0
4

2
1

2

n

a

a d
C

d


  pro da> 0. (44) 

Náraz vody na téměř nehybnou částici abraziva vede zpravidla k jejímu rozbití, ale není 

to podmínkou. Střední velikost částic abraziva, které při interakci vzniknou lze popsat rovnicí 

[16] 
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. (45) 

Na základě vztahu (42) určíme hmotnostní průtok abrazivního vodního paprsku 

 va mmm 1 . (46) 

Pro hmotnost odtékajícího kalu (vody, abrazivního a odtěženého materiálu hmotnosti mm) 

je možno na základě teorie a praktických zkušeností získat tento vztah 

 mva mmmm 2 . (47) 

Hybnost paprsku na vstupu do materiálu pIM je tedy určena hmotností m1 a hybnost na 

výstupu z materiálu pOM hmotností m2. Odpovídající rychlosti jsou označeny v1 a v2. 
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Obr. 12. Vazby mezi částicemi v materiálu se zobrazením hybnosti paprsku na vstupu do 

materiálu ( IMp ) a na výstupu z materiálu ( OMp ). 

Obecně samozřejmě platí, že 

 IM OMp p , (48) 

jak ukazuje schematicky obr. 12. 

3.6 Síly vyvolané abrazivním vodním paprskem 

Když paprsek řeže, působí zrna abraziva víceméně tečně k povrchu čelní stěny vytvářené 

drážky. Silové působení na materiál lze tedy rozložit do dvou složek. Kolmo ke stěně působí 

na abrazivo a přeneseně na materiál síla odvozená z odporu zrna abraziva proti vtlačování do 

vodního proudu. Ve směru tečném k povrchu působí síla vyvolaná změnou hybnosti 

abrazivního zrna při kontaktu se stěnou. Při tomto kontaktu dochází k brázdění abrazivního 

zrna materiálem za vzniku rýhy – stopy – a příslušného valu, jak bylo popsáno v kapitole 3.3. 

Aby bylo možno vytvořit rovnice popisující odstraňování materiálu, je potřeba zavést několik 

zjednodušujících předpokladů: 

 zrna abrazivního materiálu jsou stejně velká a jejich velikost je určena vztahem (45), 

 zrna abrazivního materiálu jsou kulová, 

 proti vniknutí abrazivního zrna do materiálu působí síla určená pevností materiálu v tlaku 

(tahu) a velikostí plochy ponořené části abrazivního zrna, 

 proti usmyknutí materiálu působí síla určená pevností materiálu ve smyku a čelní plochou 

sunoucího se zrna abraziva ponořenou do materiálu, 
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 gradient nárůstu přítlačné síly na čelní stěnu drážky je určen gradientem rychlostního pole 

abrazivního vodního paprsku a postupovou rychlostí řezné hlavice. 

Z uvedených podmínek je možno stanovit hloubku vniku zrna abraziva do materiálu 

i délku drážky vytvořenou jeho „rýhováním“. Rovnováhu sil lze nejlépe popsat vztahem 

  
2

21
sin 2

2
x j n j P P M nC a v v F F a x        . (49) 

Z toho můžeme při rovnosti sil určit maximální hloubku vtisku (viz obr. 13) abrazivní 

částice do materiálu x takto 

 
 

2

sin

4

x j n j PC a v v
x

 




 . (50) 

Obr. 13. Schéma vtisknutí abrazivní částice do materiálu 

 

Délku y rýhy vytvořené abrazivním zrnem (viz obr. 14) určíme z hloubky vtisku x, 

odporové síly paprsku působící na zrno abraziva a odporu materiálu proti usmyknutí, který je 

dán pevností materiálu ve smyku s 

 2 2 2 ' '1
cos

2
x j n j P M sC a v F F sy      . (51) 

Po úpravě dostaneme toto vyjádření 
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Protože součin délky obvodu průmětu ponořené části zrna abraziva s (délka kruhového 

oblouku) do směru jeho pohybu při rýhování s délkou rýhy y a hloubkou ponoření x určuje 

odstraněný objem, můžeme na základě uvedených předpokladů a vztahů určit přibližný objem 

materiálu V odstraněný jedním abrazivním zrnem takto 

 
 

2
2 2 3 2 sin cos cos

8

x j n j P j

s

C a v v v
V

    




 . (53) 

Celkový úběr materiálu lze určit na základě úvah o množství částic abraziva v paprsku 

a jejich toku interakční oblastí. 

 

Obr. 14. Schéma rýhy vytvořené abrazivní částicí 

 

Pro zjednodušení předpokládáme, že částice jsou stejné velikosti. V elementární vrstvě 

paprsku (vrstva o tloušťce rovné rozměru částice) je pak počet částic určen hmotnostním 

průtokem vody a abraziva, resp. rozměry usměrňovací trubice a jedné částice 
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 . (54) 
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Objem materiálu odstraněný obvodovými částicemi jedné vrstvy pak interaguje se 

zbytkem vrstvy a tím je určena výsledná hybnost tohoto elementu paprsku a odstraněného 

materiálu. Jedná se o jeden „iterační krok“. Zpomalená vrstva brzdí další vrstvu paprsku a její 

částice tedy s materiálem interagují při nižší rychlosti. Odstraněný materiál ovšem opět brzdí 

další vrstvu dopadajícího paprsku. Postupným sčítáním účinků je možno stanovit z rychlosti 

proudění abrazivního vodního paprsku, postupové rychlosti, parametrů abraziva a materiálu 

výslednou rychlost směsi. 

Příkladem může být výpočet pro nejčastěji používané abrazivo, Australský granát 

80 mesh. Při tlaku v čerpadle 380 MPa je objemový průtok vody 1,9 litru za minutu. Abrazivo 

má nastavený průtok na 225 g·min
-1

. Jeho měrná hmotnost je 4100 kg·m
-3

. Výtoková rychlost 

vody se základní hustotou 998 kg·m
-3

 je při daném tlaku, ztrátách v trysce a díky stlačitelnosti 

vody přibližně 650 m·s
-1

. Pro vodní trysku o průměru 0,25 mm tak dostáváme měrnou 

hmotnost abrazivního vodního paprsku j = 1077 kg·m
-3

. 

Vztah (56) dovoluje pro hustotu abrazivního vodního paprsku určit počet částic ve vrstvě 

paprsku tloušťky jedné částice se střední velikostí po směšování. Při používané konfiguraci je 

střední velikost částic abraziva Australský granát vzniklých interakcí s vodním paprskem ve 

směšovací komoře a usměrňovací trubici 24 µm (viz [19]). Při vnitřním průměru usměrňovací 

trubice 1,02 mm se v jedné vrstvě abrazivního vodního paprsku nachází přibližně n = 712 zrn 

a z nich asi k = 144 je na té části obvodu paprsku, která je v kontaktu s materiálem. 

Odstraněný objem materiálu na jednu vrstvu abrazivního vodního paprsku je tedy V1M = k·V 

a z něho pak můžeme určit změnu hybnosti proudu včetně odstraněného materiálu nebo 

hloubku průniku do řezaného materiálu atd. 

Pro hloubku zářezu h je možno na základě předchozích vztahů a předpokladů určit 

vzorec 

 
 

2
3 2 23 sin cos cos

4

j x a j j P j

a P s

C d v v v v
h

v

   

 


 . (55) 

Pro výše uvedené j, a, an a hodnoty vj = 450 m·s
-1

, Cx = 0,25, cos = 1,  = 600 MPa, 

s = 150 MPa, které odpovídají konkrétnímu řezání, dostaneme výpočtem hloubku řezu 

h = 1,79 m. Tato hodnota je nereálná a je dána tím, že byl uvažován účinek všech abrazivních 

zrn na průřezu paprsku, přičemž interakce se účastní pouze povrchová vrstva. Po korekci 

dostáváme h = 0,539 m a po přepočtení pomocí postupové rychlosti vychází h = 12,7 mm. 
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Další možností popisu vlivu množství odstraňovaného materiálu na vývoj rychlosti směsi 

vody, abraziva a porušovaného materiálu je vytvoření soustavy diferenciálních rovnic 

popisujících interakci abrazivního vodního toku s materiálem a příslušné změny hybnosti 

toku. Následnou integrací by pak bylo možno stanovit změny průřezu toku a tedy rozšiřování 

drážky v případě velmi tlustých materiálových vrstev, stejně jako odklon toku, resp. ztrátu 

jeho účinnosti, která vede k přerušení řezání v určité hloubce. 

Jinou možností popisu je použití zákona zachování hybnosti. Pro hmotnostní průtok 

paprsku (hmotnostní průtok abraziva ma a vody mv) v daném časovém okamžiku platí: 

 av mmm 1 , (56) 

přičemž uvedené hmotnosti ma a mv jsou hmotnostní toky abraziva, resp. vody. 

Po interakci bude hmotnostní průtok určen součtem průtoků vody, abraziva a porušeného 

materiálu: 

 2 v a mm m m m   . (57) 

Dosadíme-li do zákona zachování hybnosti za hmotnostní průtoky m1 a m2, dostaneme
 

     21 vmmmvmm mavav  , (58) 

kde v1 a v2 jsou rychlosti abrazivního vodního paprsku na vstupu do materiálu, resp. 

abrazivního vodního paprsku s porušeným materiálem na výstupu z materiálu. Na základě této 

rovnice můžeme stanovit hmotnostní tok porušeného materiálu
 

   1

2

1m v a

v
m m m

v

 
   

 
. (59) 

Hmotnostní tok abrazivního vodního paprsku při výše uvedených parametrech je 

přibližně 8,24·10
-5

 kg·s
-1

. Při ztrátě rychlosti v průběhu interakce 10 %, což je obvyklá ztráta 

pro standardní podmínky řezání, je hmotnostní tok porušeného materiálu podle vztahu (59) 

mm = 9·10
-6

 kg·s
-1

. Je-li porušovaným materiálem ocel s hustotou m = 7800 kg·m
-3

, pak pro 

šířku drážky D = 1,1 mm vychází hloubka průniku paprsku do materiálu h = 6,3 mm. Je vidět, 

že tento výsledek dobře koresponduje s předchozím. 

Třetí způsob stanovení je z účinku jednotlivých částic na materiál vychází z délky 

paprsku, která projde interakční oblastí, když se posune stopa paprsku o jeden poloměr. Délka 
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paprsku, který projde interakční oblastí, když se paprsek posune o polovinu průměru, je 

určena rychlostí proudění abrazivního vodního paprsku vj a časem ti 

 
p

jij
v

D
vtvl
2

 . (71) 

Počet interagujících „vrstev“ je určen vztahem  

 
np
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p
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 . (72) 

Počet interagujících částic je však dán měnící se délkou kruhového oblouku, na kterém 

jsou částice v interakci. Je-li pro největší kružnici poloměr 

 
2

D
r  . (73) 

Pak pro další kružnice je  

 n

n a
DaD

r 



22

2
, (74) 

a tak dále až po hodnotu an.  

Délka kruhových oblouků je  

 
 
2 2

n n
D a a 

 . (75) 

Počet částic v prošlém abrazivním materiálu je  

 
3

6a a
i

a a a n

m m
n

V a  
  , (76) 

Za dobu interakce bude počet částic určen takto 

 
np

j

ip av

Dv
n

4
 . (77) 

Jedna částice odstraní objem 
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a
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. (78) 

Celkový objem je tedy 

 pi aV n V  , (79) 

a po přepočtení na hloubku, jelikož odstraněná plocha je dána vztahem 

 
2

8

D
S


 , (80) 

dostáváme vztah 

 

3 2 2 3

2 2

88

4 2

j x j n j x j n j

p n s s p
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h

D v a D Dv

  

   
    (81) 

Po dosazení známých parametrů do získaného vztahu (81) lze určit, že pro hloubku vniku 

abrazivního vodního paprsku do oceli h vychází teoretická hodnota 0,41 m. Toto je ovšem 

nereálná hodnota, zejména pro zvolenou postupovou rychlost, kterou je 100 mm/min. Naproti 

tomu hodnoty určené v předchozím odvození jsou podhodnocené, neboť skutečná tloušťka při 

uvedené postupové rychlosti je zpravidla dvoj až trojnásobná (tedy mezi 12 a 18 mm). 

Z uvedeného rozboru tedy vyplývá, že se určitě neúčastní úběru materiálu všechny částice, 

které jsou na průřezu paprsku. Pokud provedeme zjednodušení, že počet interagujících částic 

bude určen jejich jednou obvodovou vrstvou, pak dostaneme tento výsledek 5,36 mm, což 

indikuje, že v interakci budou asi dvě vrstvy částic. 

 

3.7 Hustota abrazivního vodního paprsku, úběr materiálu 

Označme hustotu paprsku ρp, pak 

 
va

va
p

VV

mm




 . (60) 

Kde ma je hmotnost abraziva v čase dt, mv je hmotnost vody v čase dt, Va je objem 

abraziva v čase dt a Vv objem vody v čase dt. 
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Z provedených experimentů v rámci výzkumu v laboratoři kapalinového paprsku na VŠB 

byly zjištěny tyto parametry: 

Mějme 225g = 0,225 kg abraziva a 1996,2 g = 1,9 kg = 1,9 l vody 

Platí, že ρv = 998 kg.m
-3

 a ρa = 4100 kg.m
-3

; jako abrazivo uvažujeme australský granát, 

který používáme. Pak pro objem potřebného abraziva lze psát 

 5 30,225
5.49 10

4100
aV m   . (61) 

V každé elementární oblasti dh tedy dojde v čase dt k úbytku jistého elementárního 

objemu dV (obr. 15.), přičemž platí, že 

 dhdSdV  . (62) 

Kde dS je elementární plocha ubraného materiálu a dh element výšky ubraného materiálu 

v uvedeném čase. 

Obr. 15. Znázornění úběru objemových elementů materiálu 

 

Elementární množství ubraného materiálu lze vypočítat podle vztahu 
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 dVdm mm  . (63) 

Celkové množství odebraného materiálu je potom dáno vztahem 

 dVm

V

mm 
0

 . (64) 

Kde m  je hustota (objemová hmotnost řezaného materiálu) 

V praxi nejsou elementární plochy dSi, resp. elementární objemy odebraného materiálu 

dVi stejně velké. Je to způsobeno tím, že stěny řezu nebývají ve většině případů rovnoběžné, 

ale buď se rozbíhají, nebo dochází k jejich vzájemnému sbíhání. To vede k tomu, že se plochy 

dSi v jednotlivých elementech výšky materiálu dhi mění – buď se s hloubkou řezu zvětšují, 

nebo zmenšují, a to v závislosti na ovlivňujících parametrech, což jsou: 

- Tloušťka materiálu 

- Objemová hmotnost materiálu 

- Rychlost posunu paprsku po řezacím stole xy 

Přitom platí, že 

 1 1i i i idS dS dS dS     (65) 

Provedené experimenty ukázaly, že pravý vztah je při v praxi používaných postupových 

rychlostech platný zejména pro tenké materiály. Pro tlustší materiály – zpravidla 5cm a více – 

mají stěny řezů rozbíhavý charakter a je tedy platný levý vztah. Plochy dSi jsou určeny šířkou 

drážky a postupovou rychlostí. Počáteční plochu dS1 a koncovou plochu dSn je možno určit 

měřením šířky stopy, kterou dělá paprsek při řezání. 

Pokud výšku materiálu rozdělíme na n elementárních dílčích oblastí (n → ∞), můžeme 

určit v libovolné rovině řezu materiálem, kolmé na výšku h plochu dS v daném místě řezu 

 PdS D v dt   , (66) 

kde D je šířka drážky, vP je postupová rychlost a t je čas. V případě elementární oblasti dS 

kruhového průřezu platí, že  

 
4

2d
dS


 .  (67) 
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Elementární oblasti kruhového průřezu vznikají při průstřelu materiálu (osa paprsku se 

nehýbá a prochází stále jedním bodem na povrchu materiálu). 

Pro každou elementární objemovou oblast určenou parametry dS a dh je možno určit 

elementární objem řezu dV ze vztahu  

 dhdSdV  . (68) 

V každé následující elementární oblasti řezu v materiálu bude rychlost abrazivního 

vodního paprsku nižší než v předchozí oblasti, a to o určitou hodnotu dv. S každým 

elementárním úsekem výšky dh, který paprsek urazí v materiálu v časovém úseku dt dochází 

k úbytku rychlosti v paprsku o elementární rychlost dv. Obecně lze psát, že  

 1i iv v dv  , (69) 

za předpokladu, že element rychlosti dv je stále stejný. 

Ze zákona zachování hybnosti pak platí, že 

     1v a m i v a im m m v m m v dv     . (70) 
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4. KOMPENZACE PRO VODNÍ PAPRSEK. 

4.1 Eliminace rozbíhání paprsku 

Při řezání materiálů kapalinovým či kapalinovým abrazivním paprskem vzniká řada 

vedlejších, ne vždy žádoucích, důsledků řezání. S rostoucí tloušťkou řezaného materiálu 

narůstá se vzdáleností (hloubkou řezu) od usměrňovací trubice, při dané postupové rychlosti 

vp, úhel rozevření svazku abrazivního vodního paprsku. A od jistého rozsahu tloušťky 

materiálu při dané postupové rychlosti vp naopak ke sbíhání paprsku. Každá nesourodost - 

nehomogenita materiálu vede k jistému ovlivnění svazku kapalinového paprsku.  

Uvažujme  h2 > h1, pro νp2 = νp1. Pak platí, že při dané postupové rychlosti vp se bude při 

větší tloušťce materiálu abrazivní vodní paprsek rozbíhat více, než v případě, kdy tloušťka 

bude menší, jak ukazuje obr. 16.  

Pokud se paprsek v jistém místě materiálu např. na chvíli zastaví, více zbrzdí – např. při 

řezání šestiúhelníku, oblouku, kružnice, dochází k většímu vymílání stěn řezu (řezné plochy) 

vlivem působící eroze v rozích. To vede ke snížení kvality vyráběného produktu. Pokud je 

tedy brán větší ohled na kvalitu, je třeba vhodně upravit parametry řezání. 

Vznikající eroze může vést i ke znehodnocení potřebného dílu materiálu (viz [20]). 

Jednou z cest, jak tyto vlivy zmírnit je uřezání většího rozměru materiálu, než je potřeba a 

nedořezanou část následně dočistit jinou technologií opracování. 

Možnosti snížení rozdílu velikosti kružnic v horní a spodní podstavě řezaného materiálu: 

Zpomalení abrazivního kapalinového paprsku, je zde ale problém související 

s ekonomickými hledisky. Zpomalení systému znamená větší spotřebu abraziva i vody, 

energie, ale i zvýšené procento vymílání hran řezné drážky. K většímu vymílání pak dochází, 

potřebujeme-li paprsek na nějakou dobu zastavit nebo výrazně zpomalit (v záhybech malého 

poloměru, rozích, při řezání malých kružnic, řezání šestiúhelníku, apod.) jak ukázaly 

experimenty provedené v roce 2014 v laboratoři kapalinového paprsku na VŠB.  
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Obr. 16. Schematické ukázky úhlu rozevření svazku pro různé tloušťky materiálu 
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Obr. 17. Kružnice řezaná abrazivním kapalinovým paprskem, obecně platí, že A2 > A1 

 

Deklinační úhel, tj. úhel odklonu paprsku od kolmého směru (úhel rozevření svazku) lze 

vypočítat podle vztahu (21), viz kap. 3.1. Jeho velikost je přímo závislá na postupové 

rychlosti vp  řezacího stroje po stole xy a nepřímo závislá na její limitní hodnotě (která je dána 

schopností systému při daných nastavených parametrech prořezat materiál). 

Označme úhel rozbíhavosti paprsku φ1, odpovídá rychlosti v1, bude-li jeho hodnota φ2, 

bude mu odpovídat rychlost v2. Za předpokladu, že hloubka řezu do materiálu, resp. tloušťka 

materiálu je rovna h, a rychlost v2 bude menší než rychlost v1. Pak úhel odklonu paprsku 

v materiálu (deklinační úhel) ϑ1 bude větší než úhel ϑ2. A to za předpokladu, že materiál bude 

tenký a jeho objemová hmotnost nepřekročí jistou limitní hranici. Jedná se o rozsah tloušťky 

materiálu, po jehož překročení již dochází k tomu, že odpor materiálu proti vniku abrazivních 

částic je natolik velký, že drážka vytvářená paprskem se začíná sbíhat. A při jisté tloušťce h 

řezaného materiálu, již paprsek při dané rychlosti v, materiál vůbec neprořeže.  

Limitní rychlost postupu paprsku při řezu materiálu je u materiálů větší tloušťky přímo 

závislá na tloušťce materiálu. Vedle rychlosti má na schopnost prořezat materiál vliv hustota 

(objemová hmotnost) řezaného materiálu, jak ukazuje odvození popsané v kapitole 3.7. 

Dalším ovlivňujícím faktorem pro vytvoření vhodného řezu – s omezením vymílání, 

nedořezaných míst, úskoků (např. vlivem náhlého vypnutí stroje po uspání trysky abrazivem, 

poté, co narazí na výrazně tvrdou elementární oblast materiálu nebo naopak dutinu) je 

pórovitost řezaného materiálu a deformace jeho krystalové mřížky, jak jsem již uvedl výše. 

Nehomogenity materiálu zhoršují kvalitu řezu – zvyšuje se drsnost povrchu v daném místě 
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řezu. Na vstupu má řezaná drážka obecně šířku d1 , na výstupu pak standardně bývá, jak 

vyplývá z experimentů, šířka drážky odlišná a můžeme ji označit obecně d2 (viz. obr. 5). 

 

Obr. 18. Změna rozevření drážky pro různé rychlosti postupu vp 

na vstupu paprsku do řezaného materiálu 

1 2 3 4p p p pv v v v    

Tvar drážky se mění podle aktuálně nastavené postupové rychlosti vp řezací hlavice. 

Uvedenou změnu tvaru drážky schématicky ukazuje obr. 18.  

Jednou z možností, jak snížit úhel φ, je snížení rychlosti řezání. Zároveň ale dochází 

k růstu spotřeby abraziva a prodlužování doby prostřelování materiálu také někdy vede 

k většímu vymílání některých měkčích míst řezaného materiálu. Další možností kompenzace 

deklinačního úhlu je náklon hlavy řezacího systému pod takzvaným kompenzačním úhlem α. 

V případě naklonění řezné hlavy nedopadá abrazivní kapalinový paprsek na řezaný 

materiál kolmo, ale pod jistým kompenzačním úhlem α (viz obr. 19.). Za uvedeného 

předpokladu pak lze rychlost v0 rozložit do dvou vzájemně kolmých složek: v0x (složka 

rychlosti v0 v ose x) a v0y (složka rychlosti v0 v ose z).  
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Obr. 19. Kompenzace rozbíhavosti svazku kapalinového paprsku: lze ji provést náklonem 

řezací hlavy o kompenzační úhel 

 

Pak  zx vvv 000 , . Rychlost v0  je v tomto případě rychlost na výstupu z trysky a je brána 

rovnoběžně s tokem kalu (abraziva s vodou) trysky při daném náklonu řezací hlavy o daný 

kompenzační úhel α. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak lze psát, že  
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Kde α je kompenzační úhel. Rozklad vektoru rychlosti při náklonu řezací hlavy ukazuje 

obr. 20.  

 

Obr. 20. Rozklad vektoru rychlosti v1 na složky v1x a v1z při náklonu řezací hlavy o 

kompenzační úhel α. 

4.2 Souvislost velkých a malých částic 

Interakcí nosného média  - vody, s abrazivními částicemi ve směšovací komoře vznikne 

abrazivní vodní paprsek. Částice abraziva jsou ve směšovací komoře strhávány proudem 

rychle se pohybující kapaliny a tím dochází k jejich urychlení a ve většině případů dojde 

vlivem silové interakce mezi vodou a abrazivem při směšovacím procesu k rozbití 

abrazivních částic na menší.  

Malé částice abraziva, tedy po směšovacím procesu nejvíce rozbité částice, se nacházejí 

v ose paprsku. Oproti ostatním abrazivním částicím získají po interakci největší rychlost a 

hybnost. Tím vzniká pevné a stabilní jádro paprsku se značnou účinností na obráběný 

materiál. Částice v jádře a blízkém okolí jádra se pohybují ve směru hlavního toku vzniklého 

abrazivního vodního paprsku, Tuto oblast označme 1. Pohybují se s rychlostí v
0 nebo jen 

diferenciálně málo odlišnou od v
0
.  

Směrem k okraji paprsku klesá rychlost a hybnost částic, a v poměrném měřítku 

(vhledem k poměru velkých a malých částic). Oblast, kde se částice pohybují rychlostí v3 

můžeme označit jako 2. Směrem ke kraji bude rychlost částic dále klesat. Částice na okraji 

se pohybují pomaleji, jsou větší – méně rozbité, nebo nejsou rozbité vůbec a konají menší 

práci oproti částicím v ose, resp. jádře paprsku a jeho blízkém okolí. Rychlost částic kapaliny 

a abraziva postupně klesá od osy paprsku směrem k jeho okraji, jak ukazuje obr. 21. Na 

obrázku je znázorněn ideální stav při proudu paprsku prostředím bez ohraničení, který nastává 
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v praxi často jen v diferenciálně malé oblasti toku paprsku nebo v případě, že se nám podaří 

nastavit ideální postupovou rychlost paprsku. 

 

Obr. 21. Rozložení rychlosti v proudu paprsku 

Jak je patrné z experimentů prováděných na VŠB společně s panem profesorem 

Hlaváčem i na přidruženém pracovišti v Prešově na Slovensku, velké částice jsou schopny 

účinněji rozrušovat materiál než částice menší, špatného tvaru a špatně orientované. Jejich 

nevýhodou je však většinou ekonomický fakt, že více opotřebovávají usměrňovací trubici.  

 Postupová rychlost vp je na výstupní rychlosti paprsku z usměrňovací trubice v0 

nezávislá. Bez vazby na postupovou rychlost je ale obtížné určit limitní hloubku hlim řezu 

paprsku v materiálu. Limitní hloubka řezu v materiálu je přímo závislá na postupové rychlosti 

– postupová rychlost má na hloubku prořezu značný vliv a ovlivňuje to, jak ukázaly 

experimenty, zda je vůbec možné daný materiál prořezat nebo ne – při daných parametrech. 

Dané limitní hloubce prořezu odpovídá limitní postupová rychlost vplim, kdy obecně 
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uvažujeme jako limitní rychlost, při které materiál ještě můžeme prořezat. Definici limitní 

rychlosti posuvu vplim a limitní hloubky hlim provedl již dříve pan profesor Hlaváč (), odvodil 

pak vztahy pro úhel odklonu paprsku v dané hloubce h při dané rychlosti v. Pro uvedené úhly 

lze psát, že  
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Obr. 22. Experimenty ukázaly, že lze stanovit kritérium, kdy dojde na vzdálenosti 25mm 

maximálně k jednomu nedořezu drážky 

Uvedená limitní hloubka řezu hlim je stanovena jako střední hloubka zářezu do materiálu 

při dané – nastavené rychlosti vp. Jak ukázaly provedené výpočty např. při rychlosti 

vplim= 400 mm/min vznikne v materiálu zářez v průměru do hloubky 7 mm a víc ne, pro ocel 

tloušťky 10 mm. 

Hloubku drážky změříme např. v pěti různých místech a z naměřených hodnot určíme 

střední hodnotu, která udává střední hloubku drážky.  
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5. ABRAZIVNÍ MATERIÁLY PRO EXPERIMENTY 

Při mém výzkumu během bakalářského studia ukázal jako nejvýhodnější abrazivní 

materiál australský granát. Proto jsme se v dalších výzkumech prováděných společně s panem 

profesorem Hlaváčem v zaměření Progresivní technologie porušování materiálů na institutu 

fyziky výzkumem řezání australským granátem. 

Australský granát 

Při experimentech ve své bakalářské práci jsem se zabýval problémem řezání jak 

tříděným, tak i netříděným australským granátem. Dané abrazivo má červenohnědou barvu, 

jedná se o ostrohranné částice s výbornou účinností na řezaný materiál. 

Při řezání tímto abrazivem jsme v laboratoři kapalinového paprsku dosáhli velmi 

dobrých výsledků v případě roztříděného i neroztříděného australského granátu pro různé typy 

materiálu – ocelí, betonu. Díky velice dobrým dosaženým výsledkům při výzkumech se stal i 

klíčovým abrazivem při výzkumech souvisejících s mou diplomovou prací.  

V rámci výzkumných aplikací v laboratoři kapalinového paprsku, v zaměřené 

Progresivní technologie porušování materiálů byly prováděny řezy tříděným i netříděným 

australským granátem.  

Korund bílý 

Jedná se o synteticky vyráběný korund. Vyrábí se tavením čistého Al2O3 v elektrické 

obloukové peci. Po rozemletí a rozdrcení na kulových mlýnech vznikají korundová zrna, která 

se několikanásobně magnetují a třídí na frakčních sítech na požadované frakce. U průmyslově 

dodávaných frakcí korundového abrazivního materiálu Zrnitostní složení zrn korundu bílého 

u jednotlivých dodávaných frakcí musí odpovídat požadavkům normy FEPA. 

Korund hnědý 

Umělý korund hnědý se vyrábí pálením bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600
◦
C. 

Výsledný produkt je blok korundu, který je následně rozdrcen a roztříděn.  Surovina projde 

kaskádou čelisťových drtičů, z kterých se následně přesune na třídící linku. Zde potom lze 

zrna třídit a dále tvarovat  vzávislosti na dané aplikaci. 

Korund hnědý se v praxi používá na tryskání a matování nerezové oceli, neželezných 

kovů, např. hliník. Dále se využívá pro dekorování a čištění kamene, matování skla, výrobu 
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brusných a žáropevných nástrojů. Je jedním z cílů výzkumu v zaměření Progresivní 

technologie porušování materiálů na Institutu fyziky VŠB. 

Jako tryskací materiál je korund hnědý opakovaně použitelný, při řezání a obecně i při 

tryskání se zrna postupně rozpadají na menší a tím i za předpokladu, že se některá zrna 

nerozpadnou, dochází v celkovém objemu V abraziva ke zjemňování zrna a tím ke zhoršování 

obráběcích schopností abraziva.  

Karbid křemíku SiC C6  

Karbid křemíku je dnes nově zkoušený typ abrazivního materiálu, jehož výzkumem se 

začala zabývat Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta hornicko-geologická. Dané abrazivo 

bylo laboratoři kapalinového paprsku dodáno v rámci zkušebního testování jeho účinnosti na 

materiál.  

Pro jednotlivá výše uvedená abraziva jsem nacejchoval násypky N1 a N2 v laboratoři 

kapalinového paprsku. Vzhledem k časové náročnosti nebyla nakonec využita všechna 

uvedená abraziva, pro která byly násypky nacejchovány. Zkoušky dalších abrazivních 

materiálu jsou však možným námětem pro další experimentální práci v rámci doktorské práce. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

6.1 Příprava experimentŧ 

Experimentální práce k diplomové práci byla prováděna v laboratoři kapalinového 

paprsku Institutu fyziky v laboratoři J163 a J165.  

A) V prvním kroku bylo provedeno nasetí dodaného abrazivního materiálu na 

požadovanou frakci, aby bylo možné provádět srovnávání získaných výsledků. 

V první fázi bylo abrazivo naseto na frakci 80 MESH, která je běžně používaná. Jak se 

ale ukázalo, její výtěžnost z dodaného abraziva nemusí být vždy dostatečná, nebo 

může obsahovat příliš malá zrna, takže řezný účinek nemusí být dostatečný. Jelikož, 

jak jsem i zjistil, větší zrna abraziva lépe obrušují, resp. rozrušují řezaný materiál než 

zrna malá.  

B) V druhém kroku jsem provedl cejchování násypky N1 pro jednotlivé druhy použitého 

abrazivního materiálu: 

 australský granát 

 korund hnědý  

 korund bílý 

 karbid křemíku SiC C6  

Byly změřeny průtoky abraziva danou násypkou a z nich provedeno vyhodnocení 

získaných dat; byl určen optimální počet otáček na násypce a jim odpovídající průtok 

abrazivního materiálu násypkou. Získané hodnoty jsem zakreslil do níže uvedených grafů 

závislosti hmotnostního průtoku na otáčkách.  

C) Pro některé aplikace se ukázalo, že frakce 80 MESH– tj. zůstatek na sítě 200m, není 

vhodná vlivem toho, že nemusí vždy obsahovat dostatečně velká a vhodná zrna pro 

danou aplikaci. Pro materiály extrémní tloušťky kolem 200mm byla zvolena větší 

frakce, která se ukázala jako vhodnější – frakce (300 – 500)m. 
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Obr. 23. Cejchovací křivka abraziva SiC C6 – karbidu křemíku 

 

6.2 Experimenty 

a) Řezy na oceli 19650 

Ve vzorku oceli 19650 byly provedeny lineární řezy s výše uvedenými rychlostmi 

a dalšími řeznými parametry. Tloušťka materiálu je 210 mm a po jeho rozřezání byly stěny 

vzorků nafoceny digitálním fotoaparátem Nikon D300 s největší možnou rozlišovací 

schopností. Na fotografiích potom byly zjišťovány úhly odklonu striací metodou popsanou 

v článku [9]. Na vzorku byly provedeny tři řezy netříděným australským granátem a jeden řez 

australským granátem roztříděným.  
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Obr. 24. Řez na oceli 19650 

 

b) Řezy na oceli 15320 

Ve vzorku oceli 15320 byly provedeny dva lineární řezy rychlostmi 5mm/min. Řezaný 

materiál měl ve směru průniku paprsku do jeho hmoty tloušťku 200 mm. První řez byl 

proveden australským granátem netříděným a druhý za použití tříděného australského granátu.  
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Obr. 25. Řez na oceli 15320  

 

c) Řezy na oceli 1.4307 

Na tomto vzorku byly provedeny dva lineární řezy, první byl proveden tříděným 

australským granátem a druhý netříděným. Rozměry řezaného materiálu byly 100x170x170. 

Materiál byl řezán v největší, tedy hm = 170 mm.  
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Obr. 26. Řez na oceli 1.4307 

d) Řezy na vysokopevnostním betonu C45/55 

Dalším experimentálním materiálem byl vysokopevnostní beton C45/55. Pro experiment 

byla použita standardizovaná zkušební kostka o rozměrech (150*150*150) mm. Na materiálu 

byly provedeny tři zkušební řezy. Netříděným australským granátem při rychlostech postupu 

50 mm/min, 60 mm/min a 50 mm/min. 

e) Řezy na vysokopevnostní žule H7 

Pátým použitým materiálem pak byla vysokopevnostní žula s pracovním označením H7. 

Na této hornině bylo provedeno celkově pět řezů tříděným australským granátem, při 

postupových rychlostech 40 mm/min, 35 mm/min a 25 mm/min.   

f) Řezy na vysokopevnostní žule H21 

Materiál s označením H21 je opět vysokopevnostní žula. Na tomto materiálu byly 

provedeny celkově tři řezy tříděným australským granátem. První řez byl proveden rychlostí 

35mm/min a zbylé dva řezy rychlostí 25 mm/min. 
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Při řezání výše uvedených materiálů bylo využito vysokotlaké čerpadlo od firmy NET, 

spol. s.r.o. s těmito parametry: p0 = 250 MPa, průměrem vodní trysky 0,76 mm, pro průměr 

usměrňovací abrazivní trubice dA = 2 mm, délka usměrňovací trubice lA = 150 mm, vzdálenost 

usměrňovací trubice od řezaného materiálu L = 3mm a hmotnostní průtok abraziva 

mA=1000 g/min.  Vhledem k jeho výkonu bylo možné prořezat i mnohem větší tloušťku oceli, 

než je schopen prořezat řezací systém v laboratoři kapalinového paprsku.  Pro výše uvedené 

experimenty bylo abrazivo naseto na frakci (300 -500) μm. 

 

g) Řezy na vysokopevnostních ocelích HARDOX 

 Dalším cílem výzkumných prací v zaměření Progresivní technologie porušování 

materiálu na Institutu fyziky je soustružení materiálu abrazivním vodním paprskem. K tomuto 

účelu bylo ve spolupráci s katedrou výrobních technologií v Prešově na Slovensku vyvinuto 

rotační zařízení umožňující nastavit frekvenci otáčení vzorku, který je předem do zařízení 

upnut. Při obrábění řezací systém stojí na místě a pod usměrňovací trubicí dochází k rotaci 

vzorku v závislosti na nastavených parametrech. 

 Popsané zařízení bylo využito pro frézování kruhových otvorů do vysokopevnostní oceli 

HARDOX500 tloušťky 10 mm. Řezy na materiálu HARDOX500 byly provedeny pro několik 

nastavených frekvencí otáčení obráběcího zařízení. Vedle vysokopevnostní otěruvzdorné 

oceli HARDOX bylo uvedeným způsobem zkoušeno obrábění i jiných kovových materiálů. 

h) Řezy na titanu  

 V rámci výzkumu v laboratoři kapalinového paprsku byly provedeny řezy na titanu. Titan 

je z hlediska svých fyzikálních vlastností poměrně tvrdý prvek a vyznačuje se také tím, že je 

značně odolný proti korozi, a to i při působení slané vody. Řezy na tomto materiálu byly 

prováděny v rámci výzkumné činnosti prováděné ve spolupráci s fakultou metalurgie 

a materiálového inženýrství.  
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Obr. 27. Řez na wolframu s tvrdokovovými hroty 

i) Řezy na wolframu  

 V rámci výzkumu v laboratoři kapalinového paprsku byly provedeny řezy wolframové 

součásti vrtné koruny razicího stroje. Ve wolframu byly zasazena tvrdokovová tělesa pro 

zvýšení odolnosti vrtné koruny. Řez byl veden napříč těmito tělesy a potom do wolframového 

těla a posléze do vnitřní ocelové části.  

j) Vyhodnocování drsnosti povrchu řezu 

Na vybraných řezaných materiálech bylo prováděno měření drsnosti povrchu řezu. 

Drsnost povrchu je jedním z parametrů, které slouží pro určení kvality daného povrchu (mezi 

další parametry souvisejícími s kvalitou povrchu materiálu patří např. lesk). 

Drsnost obrobeného povrchu se obecně zpravidla liší v příčném a podélném směru. 

Příčný směr je kolmý ke směru řezání, podélný je s pohybem řezu rovnoběžný. Významnou 

roli přitom hraje směr postupu obráběcího nástroje v materiálu. Pro charakterizování úrovně 



 Bc. Vladan Geryk: Fyzikální popis průniku paprsku materiálem 

2015  56 

drsnosti povrchu se v praxi využívají parametry Ra (střední aritmetický úchylka), Rq (výška 

nerovnosti) a Rz. 

Pro určení stupně drsnosti povrchu lze využít počítačové výpočetní programy, 

využívající pro získání tvaru geometrie povrchu laserové, či jiné snímače. V tomto případě 

byl pro snímání povrchu využit laserový snímač drsnosti dodaný ve spolupráci Fakulta 

výrobných technológií so sídlom v Prešově. Program měření zaznamenává do protokolu, 

který lze importovat do programu Excel, kde byla data zpracována a vyhodnocena. Výzkum 

drsnosti byl prováděn pro materiály uvedené v bodech a) – f). Názornou ukázku změny 

drsnosti s hloubkou h průniku paprsku do řezaného materiálu ukazuje obr. 28., obr. 29., (pro 

beton C45/55) a obr. 30., obr. 31.(pro vysokopevnostní žulu s pracovním označením H7). 

Obr. 28. Graf drsností měřených na řezné ploše vysokopevnostní betonu C45/55 – levá strana 

řezu 1 
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Obr. 29. Graf drsností měřených na řezné ploše vysokopevnostního betonu C45/55 – pravá 

strana řezu 1 

 

Obr. 30. Graf drsností měřených na řezné ploše vysokopevnostního betonu C45/55 – levá 

strana řezu  
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Obr. 31. Graf drsností měřených na řezné ploše vysokopevnostního betonu C45/55 – pravá 

strana řezu 2 

Obr. 32. Graf drsností měřených na řezné ploše vysokopevnostní žuly H7 řez 1 – levá strana 

řezu 
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Obr. 33. Graf drsností měřených na řezné ploše vysokopevnostní žuly H7 řez 1 – pravá 

strana řezu 

Názornou ukázku výrazného zvlnění stěny řezu u vysokopevnostního betonu C45/55 

ukazuje obr. 34. Při řezání bylo použito abrazivo australský granát.  

 

Obr. 34. Striace vzniklé při řezu na vysokopevnostní betonu C45/55 
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Obr. 35. Striace vzniklé při řezu na oceli 15320 
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7. ZÁVĚR 

V návaznosti na bakalářskou práci bylo provedeno hlubší prozkoumání vlastností 

australského granátu – tříděného i netříděného při řezání vysokopevnostních materiálů 

a materiálů velké tloušťky. Hlubší výzkum uvedeného abraziva vychází z předchozích 

experimentů k bakalářské práci, kdy se australský granát ukázal jako nejlepší abrazivo pro 

řezání materiálů větší pevnosti a větší tloušťky. Vzhledem k tomu, že jeho spotřeba při řezání 

daného materiálu je vzhledem k doposud vyzkoušeným abrazivům – chromit, korund, olivín a 

zirkon, nejmenší (chromit a zirkon se při předchozím výzkumu – k bajkářské práci – ukázaly 

jako nevhodná abraziva, chromit měl řezný účinek daleko nižší než olivín, korund 

a australský granát, zirkon se pak ukázal jako zcela nevhodný. Materiál použitý při 

experimentech k bakalářské práci (ocel 19437, beton C45/55) nebyl schopen vůbec prořezat. 

V rámci experimentů k diplomové práci byly provedeny řezy na materiálech velké 

tloušťky, nebo vysoké pevnosti. Byly prováděny jak řezy na průmyslově používaných 

materiálech (ocel 15320, atd.), tak na speciálních materiálech (titan) a nových slitinách. 

Vývojem nových slitin na bázi titanu, křemíku, atd. – o vysoké pevnosti se zabývá Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství VŠB.  

Aby bylo možné popsat vliv tloušťky materiálu na schopnost paprsku při dané postupové 

rychlosti vp materiál prořezat, provedl jsem rozšíření teorie pro popis abrazivního vodního 

paprsku vytvořený Hlaváčem. Upravený popis vychází z lomové mechaniky 

a mikrostrukturního popisu hmoty. Provedené experimenty totiž ukázaly, že při procesu 

řezání dochází k přibírání odebraných částic řezaného materiálu do paprsku. Tyto částice však 

mají podstatně menší rychlost, jinou tvrdost než částice abraziva v abrazivním vodním 

paprsku, většinou špatný mikrostrukturní tvar (ostrá – např. jehlicovitá zrna) a špatnou 

geometrickou orientaci vzhledem k částicím v paprsku. Při interakci odtěžených částic 

s částicemi abraziva dochází ve většině případů k tomu, že odebraná, pomalu se pohybující 

částice po nárazu do rychle letící abrazivní částice způsobí její vychýlení z původní dráhy 

a zpravidla její zbrzdění.  

První způsob stanovení rozrušeného objemu díky přijatým předpokladům a zjednodušení 

nepostihuje dobře rozdíly způsobené nestejnou hustotou porušovaných (obráběných) 

materiálů. Proto bude nutné se tomuto problému dále věnovat a hustotu materiálu do vztahů 

popisujících jeho porušování při tomto způsobu odvození implementovat. 
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Druhý způsob odvození hustotu materiálu zohledňuje, ale zase nepostihuje ztráty 

způsobené impulzem síly na interakční ploše paprsku. Tím dochází k tomu, že účinek je 

stanovován nepřímo, pomocí hodnot odvozených z experimentů. Tím může dojít k situaci, že 

pro daný materiál není vhodný údaj k dispozici a pouze je odhadován, nebo je potřeba jej 

dodatečnými experimenty stanovit. 

Provedené série experimentů ukázaly, že do jisté tloušťky řezaného materiálu má paprsek 

při určité objemové hmotnosti materiálu ρm, dané postupové rychlosti paprsku vp, rozbíhavý 

charakter. Od určité tloušťky h se pak mění charakter drážky paprsku na sbíhavý - s rostoucí 

hloubkou řezu do materiálu postupně klesá schopnost paprsku při daných nastavených 

parametrech materiál prořezat. Pokud bychom při dané tloušťce materiálu postupně zvyšovali 

postupovou rychlost paprsku, dojde k tomu, že při určité rychlosti již paprsek materiál vůbec 

neprořeže. Drážka se s rostoucí hloubkou zářezu v materiálu stále více sbíhá. Při dosažení 

jisté hloubky h se paprsek zastaví a vznikne nedořez.  

Rozkmity křivky, jak se ukazuje, budou dány strukturními charakteristikami betonu, kdy 

při řezání dochází při dané postupové rychlosti vp k většímu vymílání některých míst 

materiálu. Lze soudit, že rychleji se vymílají místa cementového tmele a větší, tvrdší a 

kompaktnější částice kameniva se vlivem vyšší hustoty vymílají pomaleji. 
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SEZNAM ZNAČEK A ZKRATEK 

Rp0,2 smluvní mez kluzu 

ρ
v  

objemová hmotnost materiálu  

E  modul pružnosti v tahu 

σ  pevnost (napětí působící na obráběný materiál) obráběného materiálu v tlaku (tahu)  

ε  deformace 

E
cm  

střední hodnota modulu pružnosti betonu  

fcm  střední hodnota pevnosti v tlaku 

fck  charakteristická hodnota pevnosti v tlaku 

fct  pevnost v tahu 

fctm  střední hodnota pevnosti v tahu 

fctk0,5  pevnost v tahu pro dolní kvantil měřeného rozsahu 

fctk0,95  pevnost v tahu pro horní kvantil měřeného rozsahu 

fckcyl  charakteristická válcová pevnost 

dFp  element síly abrazivního vodního paprsku 

dSm element plochy materiálu 

σ
krit

 kritická velikost napětí při které dojde k porušení materiálu 

h tloušťka řezaného materiálu 

dp element tlaku vyvolaného paprskem na materiál v ploše dSm 

pmax maximální hodnota tlaku vyvolaného paprsekm na materiál – hodnota nutná 

k porušení vazeb děleném v materiálu 

KIC lomová houževnatost materiálu (faktor intenzity napětí) 

π konstanta úměrnosti 

a délka trhliny vzniklé v řezaném materiálu 

σp napětí nutné k porušení materiálu (porušovací napětí) je rovno napětí σ
krit 

a1 vzdálenost mezi dvěma atomy  

x-a1 výchylka částice v děleném materiálu z rovnovážné polohy 

Ev energie vazby mezi částicemi děleného materiálu (vazebná energie) 

ΔE
1
 přírůstek k vazebné energii nutný k porušení vazeb v řezaném materiálu 

F síla pro vytvoření výchylky částic materiálu – obecný popis 

A známá konstanta – hodnota z teorie lomu (viz.[15]) 

S plocha materiálu, na kterou síla F působí 

σcr teoretická kritická hodnota napětí – teoretická kohezní pevnost řezaného materiál 
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αe součinitel ztráty rychlosti paprsku při jeho interakci s materiálem, je určen z parametrů 

experimentálního řezu 

CA součinitel upravující výkon paprsku vzhledem k měnícímu se obsahu abraziva pod tzv. 

saturační hladinou (nad ní se již nezvětšuje výkon paprsku)  

d0 průměr vodní trysky 

 úhel odklonu paprsku v řezu - deklinační úhel  

h tloušťka materiálu určeného k řezání  

L vzdálenost povrchu materiálu od výstupu paprsku z usměrňovací trubice  

ρj hustota abrazivního paprsku (přepočet na homogenní prostředí) 

ρm hustota materiálu určeného k řezání  

pj tlak získaný z Bernoulliho rovnice pro hustotu a rychlost abrazivního paprsku   

Sp podíl neporušených zrn ve vstupním abrazivním materiálu  

vP rychlost posuvu stopy paprsku po povrchu materiálu (postupová rychlost)  

vlim limitní postupová rychlost paprsku  

vpmin  minimální hodnota postupové rychlosti 

φ úhel divergence paprsku v řezu 

v1 vstupní rychlost paprsku do řezaného materiálu 

v2 výstupní rychlost paprsku z řezaného materiálu 

hlim limitní hloubka materiálu, kterou jsme schopni prořezat při limitní postupové rychlosti 

paprsku vlim 

ξ součinitel útlumu abrazivního paprsku v prostředí mezi ústím usměrňovací trubice 

a povrchem materiálu  

d1 vstupní šířka drážky vytvořené paprskem 

d2 výstupní šířka drážky vytvořené paprskem 

pIM   hybnost paprsku na vstupu do materiálu 

pOM   hybnost paprsku na vstupu do materiálu 

mv hmotnostní průtok vody 

ma hmotnostní průtok abraziva 

d0 průměr vodní trysky 

da průměr usměrňovací trubice 

p0 tlak kapaliny v čerpadle 
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σp povrchové napětí materiálu 

dl element délky  na povrchu materiálu na který síla dFp působí 

dA  práce nutná ke zvětšení plochy volného povrchu materiálu o element dS za konstantní    

 teploty 

dS element o který se zvětší plocha materiálu při vykonání práce dA   

Fp  celková síla paprsku působící na obráběný materiál 

FV  síla vazby mezi částicemi řezaného materiálu 

dV  elementární objem řezaného materiálu 

Fd  přírůstek k síle F
V
 nutný k tomu, aby došlo k porušení materiálu 

W  práce, kterou konají síly mezi částicemi materiálu 

E1  energie dodaná atomu, aby se vychýlil z mřížkové polohy 

Fat  síla mezi dvěma atomy v materiálu 

a  vzdálenost částic v materiálu, mřížková konstanta 

p  výsledný tlak na ploše  1m
2
 

pp  tlak nutný k porušení vazeb v krystalové mřížce řezaného materiálu  

E(a) energie mezi částicemi 

α,β,m,n parametry vazby daného typu atomu 

a01 meziatomová vzdálenost při minimální potenciální energii – E0  

dr element vzdálenosti mezi částicemi řezaného materiálu 

 r vzdálenost částic v materiálu (obecně různá od a, a01) 

Ed disociační energie 

Ek kinetická energie částic vody a abraziva při dopadu na obráběný materiál 

la délka usměrňovací trubice 

Ep0 potenciální energie částic vody a abraziva před opuštěním trysky 

Ep1 potenciální energie částic vody a abraziva po dopadu na povrch řezaného materiálu 

FA přitažlivé (atraktivní) síly mezi částicemi řezaného materiálu 

FR odpudivé (repulzní) síly mezi částicemi řezaného materiálu 

FN výslednice sil FA a  FR na vzdálenosti r dvou izolovaných atomů  

EA přitažlivá (atraktivní) potenciální energie částic v materiálu  

ER odpudivá (repulzní) potenciální energie částic v materiálu  

r
0
 rovnovážná vzdálenost částic v materiálu (obecně může být různá od a01) 

Hm tvrdost materiálu 
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Ha tvrdost abraziva 

v0 rychlost paprsku na výstupu z trysky 

μ0 ztrátový součinitel trysky 

γ0   ztrátový vztah [-], ve kterém γ je stlačitelnost kapaliny při tlaku p
0
 

ρ0  hustota kapaliny za normálních podmínek 

va výsledná rychlost abrazivního vodního paprsku  

C1 součinitel, který slouží k modifikaci rychlosti abrazivního kapalinového paprsku 

v případě, kdy počet částic původní velikosti vstupujících do procesu interakce 

přesáhne limit pro dokonalé směšování  

C2  součinitel, který modifikuje (snižuje) rychlost abrazivního paprsku v případě, že 

počet částic nově vzniklé velikosti (po interakci abraziva s kapalinou) přesáhne limit 

pro dokonalé směšování (viz [16]) 

C3  součinitel, který charakterizuje ztráty rychlosti abrazivního paprsku způsobené 

třením abrazivních částic o stěny usměrňovací trubice a normuje se vzhledem 

k určité délce trubice (usměrňovací trubice řezacího stroje mají v praxi různou délku) 

C4 Součinitel chrakterizující vliv poměru mezi průměrem kapalinové trysky a průměrem 

usměrňovací trubice na hodnotu výsledné rychlosti abrazivního kapalinového 

paprsku charakterizuje součinitel C4 

a0  původní střední velikost abrazivních částic 

an střední velikost abrazivních částic vznikajících při směšovacím procesu 

f součinitel tření abrazivní částice o stěny usměrňovací trubice 

la délka usměrňovací trubice  

ρ0 hustota kapaliny za normálních podmínek 

Cd součinitel odporu abrazivní částice v proudu kapaliny 

FM síla materiálu; působí proti síle paprsku 

x  hloubka elementární velikosti, kterou v materiálu vytvoří po zahloubení abrazivní 

částice 

y dráha, kterou částice abraziva v materiálu urazí do svého zastavení  

ρj hustota abrazivního vodního paprsku 

vj rychlost abrazivního vodního proudu 

ni počet částic 

npi počet částic na průřezu 

ti čas úběru elementární vrstvy materiálu 

 


