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Anotace 

VONDRA, Adam. Návrh a realizace testovacího laboratorního zařízení pro přípravu řezání 

systémem CCS Cobra. Ostrava, 2016. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, FBI. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem a provedením laboratorního kapalinového 

paprsku pro simulaci zařízení CCS COBRA. První část je věnována stručnému popisu 

kapalinových a kapalinových abrazivních paprsků, jejich aplikaci, historii a interakci 

s materiálem. Další část je věnována popisu a využití zařízení CCS COBRA. Třetí část 

práce se věnuje návrhu laboratorního kapalinového abrazivního paprsku. Na tuto část 

navazuje laboratorní měření s navrženým laboratorním paprskem a se zařízením CCS 

COBRA a následným vyhodnocením a porovnáním naměřených výsledků. Výsledky práce 

a testovací zařízení se dají využít pro hodnocení náhradních abraziv nebo pro zkoušky řezů 

nových materiálů.  
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Annotation 

VONDRA, Adam. Design and implementation of laboratory testing equipment for 

research aimed at CCS Cobra. Ostrava, 2016. Thesis. VSB – TU Ostrava, FBI. 

 

This thesis deals with proposal and application of laboratory liquid jet for CCS 

Cobra device simulation. First chapter briefly describes liquid and liquid abrasive jets, their 

application, history and material interaction. Next part introduces CCS Cobra and its 

practical use. Third chapter is about designing laboratory liquid abrasive jet. This chapter 

is continued with laboratory measurements with designed liquid jet and with CCS Cobra 

device, following with evaluation and comparison of measured values. Results of thesis as 

well as the tested device itself can be used for evaluating alternative abrasive or for cutting 

experiments with new materials.  
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Seznam zkratek 

 

AWJ    Abrasive water jet (vodní paprsek s abrazivem) 

AWJM Abrasive water jet machining (obrábění pomocí abrazivního 

vodního paprsku) 

CAS    Cisternová automobilová stříkačka 

CCS Cobra   Cold Cut System Cobra (systém chladného řezání) 

ČR    Česká republika 

FMMI    Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

HZS    Hasičský záchranný sbor 

HZSp    Hasičský záchranný sbor podniku 

JPO    Jednotka požární ochrany 

LP    Laboratorní paprsek 

MSK    Moravskoslezský kraj 

ŠVZ HZS ČR Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru 
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VŠB – TUO   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

WJ    Water jet (vodní paprsek) 

WJM    Water jet machining (obrábění pomocí vodního paprsku) 
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Úvod 

 

 Využívání technologie kapalinových paprsků odstartovaly experimenty již 

v druhé polovině devatenáctého století v Kalifornském báňském průmyslu. Vědecký 

pokrok nás v oblasti progresivní technologie porušování materiálů přivedl od zařízení 

s velkým průtokem vody, sloužícím k separaci měkkých hornin, až k současným 

zařízením, generujícím tlaky až několik stovek megapascalů při minimálním průtoku 

i s možností přimísení abrazivních částic. Primární vlastností kapalinových paprsků je 

kumulování mechanické energie, která se pomocí kapaliny přenáší do zpracovávaného 

materiálu, čímž se dosahuje jeho dezintegrace. Typické vlastnosti i široké spektrum 

použití zapříčinilo rozšíření této technologie takřka do všech odvětví průmyslu, a to 

nejen k dělení materiálů, ale například i k leštění, zdrsňování, či zmatňování povrchů 

a vyřezávání trojrozměrných tvarů s přesností až 0,05 mm. 

 

 Aplikaci kapalinových paprsků se nevyhnula ani oblast represe v požární 

ochraně. Nejen Hasičský záchranný sbor České republiky, ale i jednotky požární 

ochrany v zemích, jako jsou Švédsko, USA, Velká Británie, Japonsko, Austrálie a další, 

využívají zařízení generující kapalinový a kapalinový abrazivní paprsek, zvané CCS 

Cobra (dále jen Cobra). Toto zařízení může být uplatňováno jak při požárech pro svůj 

hasící a ochlazovací efekt, tak i při technických zásazích díky schopnosti řezat širokou 

škálu materiálů.  

 

 Ještě do roku 2015 byla Cobra v ČR umístěna na sedmi stanicích HZS krajů 

a u HZSp Škoda Auto v Mladé Boleslavi. V roce 2015 byl HZS ČR realizován nákup 

dalších třiceti cisternových automobilových stříkaček, které mají ve své základní 

výbavě zařízení Cobra. Těchto třicet CAS bylo umístěno v deseti HZS krajů 

a v současné době je v každém kraji alespoň jedna Cobra. I přes jejich zvyšující se počet 

a při pořizovacích nákladech vyšších než 1,5 mil. Kč za kus, nám ale statistiky ukazují 

jen mizivé procento zásahů, ve kterých byla Cobra ke zdolávání mimořádné události 

použita. Jedním z důvodů, proč je Cobra využívána v tak malé míře, může být i fakt, že 

existuje celá řada nových nebo málo používaných materiálů, u kterých není popsána 
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interakce s kapalinovým a kapalinovým abrazivním paprskem generovaným Cobrou. 

Dalším z důvodů mohou být i vysoké náklady spojené s používáním abraziva. Proto je 

cílem této diplomové práce navrhnout a vytvořit laboratorní kapalinový abrazivní 

paprsek, simulující zařízení Cobra k testování řezů nových či neznámých materiálů 

a k předběžnému výzkumu náhradních abraziv. Tyto poznatky mohou být použity jako 

podklady pro rozšíření znalostí hasičů a tím i k četnějšímu využívání a zefektivnění 

aplikace při provádění záchranných a likvidačních prací. 
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Rešerše 

 

 Cílem rešerše bylo provést průzkum odborných prací, zaměřených na kapalinové 

a kapalinové abrazivní paprsky, jejich popis, možnosti průmyslového využití 

a používaná abraziva. Podstatným zdrojem informací byla odborná literatura, 

orientovaná na fyzikální popis paprsků, interakci paprsku s pevnolátkovým materiálem 

a na technologii jejich generace se zaměřením na jednotlivé komponenty, ze kterých je 

zařízení složeno. Další část rešerše byla věnována odborným pracím, zabývajících se 

zařízením CCS Cobra, které využívá HZS ČR při zdolávání některých mimořádných 

událostí. 

 

 Zdroje informací byly čerpány předně z tištěných monografií a z odborných 

článků. Některé informace byly získány z webových stránek. Tištěné publikace byly 

vyhledávány především na portálu Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava, část tištěných 

monografií byla získána přímo od jejich autorů. Odborné články byly vyhledávány přes 

portál Web of Science a Google Scholar.  

 

 K prostudování fyzikální podstaty kapalinových paprsků a jejich interakci 

s materiálem byly nejcennější zdroje [1], [2], [3] a [4]. Habilitační práce [5] vysvětluje 

otázky související s technologií kapalinových paprsků, jejich interakcí se vzduchem 

a materiálem, a dále popisuje děje, probíhající při sání abraziva ve směšovací komoře. 

Habilitační práce [6] uvádí širší fyzikální pohled na problematiku technologie 

kapalinových paprsků a na vývoj rychlostního profilu při výtoku kapaliny z trysky. 

Popisem komponentů, nezbytných ke generaci paprsku a pro vysvětlení technologie 

přiměšování abraziva do kapalinového paprsku se zabývají odborné publikace a články 

[5], [6], [7], [8]. Odborná kniha [9] chronologicky uvádí stručnou historii vývoje 

kapalinových paprsků, analyzuje hydrodynamické zákonitosti paprsků a rozebírá 

základní části vysokotlakého čerpadla. Doktorská práce [10] se zabývá snímáním 

a měřením sil kapalinových paprsků, to bylo přínosem pro chystaná laboratorní měření. 

Cennými zdroji informací pro popis a použití zařízení Cobra jsou Konspekty odborné 

přípravy jednotek PO č. 1-3-02 vydané GŘ HZS ČR [19], bakalářské práce [12] a [13] 
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a diplomová práce [14], které popisují komponenty zařízení, jeho činnost a praktické 

využití u zásahů HZS ČR. K širšímu pochopení účinků paprsku generovaným systémem 

Cobra, k charakterizování interakce a jeho chování v prostředí a k popsání jeho 

ochlazovacího efektu posloužily zahraniční zdroje [15] a [16].    

 

 Internetových zdrojů bylo použito pět. Ze zahraničního zdroje [17] byly čerpány 

informace o zařízení CCS Cobra a jeho praktickém použití. Dalším zahraničním 

zdrojem jsou stránky The WaterJet Technology Association [18], na kterých je 

rozebírána problematika kapalinových a kapalinových abrazivních paprsků, jejich 

technologií a průmyslovým využitím. Informace k sepsání kapitoly o pořízení 30 CAS 

se zařízením Cobra byly čerpány ze zdrojů [19] a [20]. Pro popis některých komponentů 

laboratorního vybavení byl použit zdroj [21]. 
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1 Kapalinový paprsek 

 

 Kapalinový paprsek je proud kapaliny (případně směsi kapaliny a abraziva) 

o malém průměru a vysoké kinetické energii, vytvořený vysokotlakým zařízením, 

určený zejména k řezání a obrábění. Proud kapaliny vytéká malým otvorem trysky do 

tekutiny (nejčastěji vzduchu), v níž není ohraničen pevnými stěnami a následně dopadá 

na pevnou látku. Z fyzikálního pohledu se jedná o kapalinu, u níž došlo k přeměně 

tlakové energie na dynamickou. Paprsek vystupuje z trysky až několikanásobnou 

rychlostí zvuku ve vzduchu, a svým účinkem na okolí se chová jako pevné těleso. 

Působení kapalinového paprsku na materiál je založeno na přeměně kinetické energie 

molekul paprsku na mechanickou práci, za současného působení kavitační koroze. 

Kavitační korozí se rozumí jev, při kterém v kapalině vznikají bublinky vyplněné sytou 

párou. Při jejím zániku vznikají rázy a dochází k vytrhávání částic materiálu z povrchu. 

Jedná-li se o abrazivní kapalinový paprsek, jsou urychlené částice abraziva náhle 

zbrzděny nebo alespoň zpomaleny a dochází k plasticko-elastické srážce s cílovým 

materiálem. Část kinetické energie abraziva se tedy přemění na deformaci materiálu, 

část na energii pružnosti, část na destrukci vazeb a vznik nového povrchu. Jistý díl 

energie se přenese na uvolněné částice materiálu a může se projevit dalšími 

destrukčními účinky. V porovnání s jinými dezintegračními technologiemi se jen 

poměrně malá část energie přemění na teplo, takže nedochází k podstatnému zvýšení 

teploty materiálu [3], [5], [16], [18]. 

 

 Termín paprsek vyjadřuje klíčovou vlastnost uvažovaného proudu kapaliny, 

skutečnost, že se jedná o velké množství molekul, které se, z makroskopického pohledu, 

pohybuji po nějakou dobu po stejných, nebo alespoň velmi podobných, trajektoriích, 

přičemž tyto trajektorie vychází prakticky z jediného bodu. Jedná se tedy o velmi úzký 

proud kapaliny. Podmínkou pro splnění této vlastnosti je, aby jednotlivé částice 

vylétávaly z trysky s blízkou počáteční rychlostí, dostatečnou k tomu, aby si ji po 

nějakou dobu uchovaly i v hmotném prostředí, tvořeném jinou tekutinou (kapalinou 

nebo plynem), i přes případný odpor prostředí. Z pohledu hydrodynamiky se jedná 



 

 

6 

 

o výtok kapaliny do volného prostoru, tedy o děj, při němž dochází k transformaci 

potenciální tlakové energie kapaliny v dynamickou [5], [6], [18].   

 

Jako základní řezné médium, používané v kapalinových paprscích, je voda. 

Důvodem jsou její fyzikální vlastnosti, zejména minimální stlačitelností, hustota 

a viskozita. Dalším důvodem je i její dostupnost a nízké pořizovací náklady. Můžeme se 

ale také setkat s olejovým, lihovým, rtuťovým či jiným paprskem [6], [18]. 

 

1.1 Historie kapalinového paprsku 

 K vytvoření a použití prvních kapalinových paprsků došlo v Kalifornii 

v polovině devatenáctého století v báňském průmyslu. Byly využity k separaci měkkých 

hornin od drahých kovů, jako například zlata. V té době se ještě nedalo mluvit 

o kapalinovém paprsku tak, jak ho známe dnes, protože byla využívána zařízení 

o velkém průtoku vody [6], [10]. 

  

První pokusy s aplikací vodního paprsku s tlakem 200 MPa byly prováděny 

v dolech na přepravu kamení a uhlí ve třicátých letech dvacátého století v Americe 

a Rusku. Mezi léty 1950 a 1960 se požadovalo vytvoření kapalinových paprsků na 

dálkové ovládání k minimalizaci radioaktivního záření na lidský organismus při těžbě 

uranové rudy. Tato technologie posléze našla využití při řezání dřevěných materiálů 

s minimálním poškozením a vysokou řeznou rychlostí. V 70. letech 20. stolení se ve 

větší míře začaly používat zařízení na řezání dřeva a plastů. V roce 1983 se představil 

první průmyslově využívaný kapalinový paprsek na řezání skla. Na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let minulého stolení byly publikovány první poznatky 

o zvýšení destrukčního účinku kapalinového paprsku přimísením drobných zrn pevné 

látky [5], [10]. 

 

 V bývalém Československu byly v letech 1976 až 1984 vykonávány první 

laboratorní zkoušky zařízení k obrábění pomocí vodního paprsku ve výzkumném 

a vývojovém ústavu dřevařském v Praze [2]. 
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 V současnosti se nekonvenční technologie kapalinového paprsku aplikuje takřka 

ve všech odvětvích průmyslu či ve vědecké činnosti. Širokého využití je docíleno díky 

jeho významným vlastnostem [10]: 

 

 možnost řezání širokého spektra materiálů s rozdílnými vlastnostmi; 

 možnost řezání materiálů citlivých na teplo díky studenému řezu; 

 možnost řezání kompozitních a vrstvených materiálů; 

 schopnost aplikace paprsku ve všech směrech, polohách či tvarech; 

 řez je bezprašný; 

 malé deformační napětí na opracovaném 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; 

 rozvíjející se schopnost řezat a obrábět trojrozměrné tvary. 

 

Kapalinový paprsek je v průmyslu využíván i díky tomu, že při jeho používání 

nevznikají reakční síly, které by negativně působily na mechanismus zařízení. Tím 

nedochází k jeho poškození, jako například u běžných obráběcích nástrojů. I přes 

vysokou kinetickou energii paprsku, určeného k řezání a při zvolení vhodných 

parametrů paprsku, nedochází k deformaci materiálu, přičemž se dá dosáhnout vysoké 

přesnosti řezání bez vzniku otřepů na materiálu. Řezné hrany se vyznačují velmi dobrou 

kvalitou a nevyžadují si další nákladnou úpravu. Využitím kapalinových paprsků 

s malým průměrem je vytvořena jen minimální řezná mezera. Z toho vyplývá, na rozdíl 

od jiných obvyklých metod, i velmi malá ztráta materiálu [9]. 

 

Ve velké míře je během řezání kapalinovým paprskem zabezpečena i ochrana 

životního prostředí. Proces řezání je čistý, nevytváří se při tom žádný jemný odpad, 

třísky ani jiné chemické znečištění vzduchu, protože je veškerý vzniklý odpad odváděn 

kapalinou do záchytné nádrže umístěné pod řezací hlavou. Odpadá i používání řezných 

emulzí [9]. 
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Druhy kapalinových paprsků aplikovaných v průmyslu [10]: 

 

 obráběcí paprsky (určené k řezání, zarovnávání a odstraňování otřepů); 

 paprsky zušlechťující povrch materiálu (pro hlazení, leštění, zdrsnění 

a zmatnění); 

 čistící paprsky (pro čištění, odstraňování koroze, odstraňování okují a nátěrů); 

 zpevňovací paprsky. 

 

1.2 Technologie kapalinového paprsku 

K vytvoření vysokoenergetického kapalinového paprsku, určeného k opracování 

materiálů, jsou využívány dva základní mechanismy, a to [16]:  

 

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

 AWJM (Abrasive Water Jet Machining) – mechanismus využívající vodní 

paprsek transportující jemné brusivo – abrazivo.  

 

Z tohoto pohledu můžeme rozdělit technologii kapalinového paprsku na dvě 

skupiny [16], [18]:  

 

 WJ (Water Jet) – technologie používající čistou vodu 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. Účinnost může být zvýšena změnou 

kontinuálního paprsku na pulzní;  

 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. 
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Technologie AWJ využívá principu přenesení části hybnosti pracovní kapaliny 

na drobná zrna pevné látky, abraziva, čímž se zvýší destrukční účinky paprsku, a to i při 

stejném původním tlaku kapaliny. Protože takto upravené paprsky mají schopnost 

účinně rozrušovat prakticky jakýkoli materiál, používají se v praktických aplikacích 

nejčastěji. Pro vytvoření AWJ existují dva typy technologií, které se od sebe liší 

konstrukčním složením (Obrázek 1).  

 

První, tzv. suspenzní paprsek, využívá přimísení abraziva do kapaliny na 

čerpadle nebo těsně za ním, kdy pracovní kapalina vystupující z čerpadla, vedená 

potrubím přes zásobník abraziva, vytváří podtlak, přisávající do vedení potřebné 

množství abraziva. To je spolu s kapalinou vháněno přes přívodní potrubí do řezací 

hlavice a výstupní trysky (Obrázek 1 c). Výsledná směs kapaliny a abraziva je vedena 

hadicí, která může být dlouhá i několik stovek metrů. Tento systém klade vysoké 

nároky na vnitřek hadice, který musí být odolný proti oděru od abraziva a zamezilo se 

tak jejímu rychlému opotřebení, na těsnění pístů čerpadla, spojovací prvky, těsnění 

koncové hadice a zejména na kvalitu trysky, která je velmi namáhána a její doba 

životnosti je omezená. Na této technologii pracuje i zařízení Cobra [5], [17].  

 

Druhá varianta injekčního, tzv. ejektorového nebo též Venturiho systému 

(Obrázek 1 b), urychluje částice abraziva díky interakci s čistým vysokoenergetickým 

vodním paprskem. Z čerpadla je hadicovým vedením dopravována pouze pracovní 

kapalina pod vysokým tlakem. Ve směšovací komoře, která je do systému zabudována 

hned za vodní tryskou, se vlivem ejektorového principu vytváří podtlak, způsobený 

rychlým proudem kapaliny, proudící z vodní trysky, a následným přisátím 

a přimícháním suchého abraziva se vzduchem. Vzniklá směs pracovní kapaliny, 

abraziva a vzduchu, která je vedena do usměrňovací trubice, kde probíhá vzájemná 

interakce tak, že na konci trubice je produkována konečná vysokoenergetická směs 

kapaliny a pevnolátkových brusných částic. Ta je následně přivedena na výstupní 

trysku. V porovnání s tryskou u suspenzních paprsků je usměrňovací trubice podstatně 

delší, což umožňuje dosáhnout lepší koherence paprsku. V praxi se vyskytují dvě 

základní konstrukční řešení směšovacích komor, centrální paprsky s radiálním vstupem 

abraziva (bývají častější) (Obrázek 1 b) a radiální paprsky s centrálním vstupem 
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abraziva. Základní nevýhodou injekčních paprsků je nižší účinnost předávání energie 

abrazivním částicím a poměrně značně nehomogenní rozložení částic, resp. hybnosti po 

průřezu paprsku [5], [7]. 

 

 

Obrázek 1 Schéma WJ a technologií generace AWJ [7] 

 

1.3 Interakce AWJ s pevnolátkovým materiálem 

 Jak již bylo popsáno v kapitole 1, dochází při interakci AWJ s pevnolátkovým 

materiálem k přeměně kinetické energie abraziva na deformaci materiálu, energii 

pružnosti, destrukci vazeb, vznik nového povrchu a část se přenese na uvolněné částice 

materiálu. Velmi malá část energie se přemění na teplo. Podíl jednotlivých druhů 

přeměn je u každého materiálu jiný a souvisí s řadou materiálových vlastností jako 

tvrdost, případně mikrotvrdost, pevnost v tahu a ve smyku, velikost zrna, homogenita, 

případně hustota. V zásadě lze pevné materiály, z hlediska jejich interakce s WJ či 

AWJ, rozdělit do několika odlišných skupin: materiály křehké (horniny, plexi, sklo), 

elasticko-plastické (kovy), pružné (silon, teflon), plastické (některé druhy novoduru 
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a teflonu, vosk, plastelína), případně houževnaté (dřevo). Z hlediska struktury lze 

materiály rozdělit na homogenní, zrnité, vláknité a vrstvené [1], [5]. 

  

 Křehké materiály jsou charakteristické tím, že vazby mezi jejich stavebními 

částicemi nejsou schopny absorbovat větší množství energie. Od jisté hodnoty 

koncentrace energie v nich proto vznikají lokální poruchy, které se pak dále relativně 

snadno šíří jistými významnými směry. U krystalů jsou tyto směry rovnoběžné 

s krystalografickými rovinami. U amorfních materiálů, jako je například sklo, či 

polymetylmetakrylát (plexi), nevykazující ani významné plochy nespojitosti ani 

krystalovou mřížku, hraje nejvýznamnější roli skutečnost, že bývají často zatíženy 

vnitřním pnutím, což se projeví jednak snížením jejich odolnosti vůči kapalinovému 

paprsku, ale i mnohem negativněji vznikem trhlin a puklin naprosto nepředvídatelného 

směru a rozsahu [1], [5].  

 

 Horniny, případně betony, jsou z této skupiny látek k působení AWJ 

nejpoddajnější. Zpravidla u nich dominuje řezný úběr, při němž trajektorie abrazivní 

částice dopadající na materiál svírá s rovinou povrchu malý ostrý úhel. Při interakci 

s materiálem částice odstraní tenkou povrchovou vrstvu působením smykového 

a následně tahového namáhání na rovinách rovnoběžných s povrchem, takže se materiál 

ubírá ve formě drobných úlomků nebo tenkých plátků. Tlakové namáhání je při tomto 

typu úběru minimální, odřezaný materiál je unášen proudící pracovní kapalinou 

a v případě dostatečné energie může působit jako přídavné abrazivo [1], [4], [5]. 

  

 Kovy, tedy látky charakterizované pružně-plastickou deformací, jsou skupinou 

materiálů, která je z hlediska působení WJ a AWJ nejlépe prozkoumaná. WJ na ně 

prakticky nepůsobí, jen lehce naruší povrchovou vrstvu. Může také odstranit krycí nátěr 

nebo svrchní vrstvu narušenou korozí. Použitím AWJ o vhodných parametrech lze řezat 

i vrstvy mocné několik desítek centimetrů těch nejodolnějších kovů nebo kovových 

slitin. V malé hloubce u kovů převažuje, stejně jakou u křehkých látek, řezný úběr. 

S narůstající hloubkou řezu klesá energie abrazivních částic, případně se stáčí jejich 

trajektorie. Úběr postupně mění svůj charakter, začíná převažovat deformační úběr, pro 

nějž je charakteristické působení pod úhlem blížícím se 90°. Při kontaktu částice 
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s povrchem dochází hlavně k tlakovému a následně k smykovému namáhání. Materiál 

je vytlačován do stran, vytváří val kolem kráteru v místě dopadu, tahové namáhání je 

minimální. Při extrémních parametrech řezání není možno dosáhnout kvalitního 

povrchu řezaného materiálu, jedná se pouze o dělící řezy, vykazující zejména značnou 

vlnitost a výrazné striace. Vlnitost je důsledkem kolísání tlaku, proměnného průměru 

paprsku a nehomogenního pole rychlostí abrazivních částic. Striace jsou zvlnění, která 

se objevují na řezu v důsledku fluktuací rychlosti abrazivních částic a nehomogenity 

materiálu. Striace jsou tím výraznější, čím větší je rychlost řezu [1], [4], [5]. 

 

 Pružné materiály jsou specifické především tím, že projevují zvýšenou 

schopnost odrážet jak nedostatečně energetické částice abraziva, tak kapky vody, aniž 

by při tom došlo k jejich významnějšímu poškození. U plastických materiálů dominuje 

deformační úběr, který je energeticky náročnější než úběr řezný. Značně se u nich 

projevuje vliv hustoty [5]. 

 

 Velmi významným faktorem ovlivňujícím interakci paprsku s pevným 

materiálem je struktura materiálu. U nehomogenních materiálů můžeme pozorovat 

snahu paprsku procházet cestou nejmenšího odporu. Pokud narazí na vrstvu pevnější 

látky nebo na pevné zrno, dojde k tomu, že překážku obtéká a proniká do 

mezivrstevních či mezivlákenních prostor, dutin, či puklin v materiálu. Právě tato 

vlastnost je příčinou problémů při řezání dřeva, kompozitů nebo laminovaných 

materiálů [1], [5].   
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2 Zařízení CCS Cobra 

2.1 Popis 

Zařízení CCS Cobra – Cold Cut System Cobra je vysokotlaké řezací a hasicí 

zařízení určené zejména k [14]: 

 

 řezání konstrukcí a otvorů do různých stavebních materiálů; 

 hašení požárů; 

 ochlazování a snižování teploty v prostorách zasažených požárem; 

 práci ve výbušném prostředí. 

 

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. Proto lze tuto 

metodu řezání používat i ve výbušném prostředí nebezpečných a hořlavých látek, které 

dovolují styk s vodou [12], [14]. 

 

 K základnímu složení systému Cobra (Obrázek 2) patří nádrž na vodu, pohonný 

systém, zásobník abraziva, vodní čerpadlo, naviják s hadicí a proudnice. K základnímu 

složení lze dokoupit speciální přídavná zařízení. 

 

Schéma: 

 

1 – Nádrž na vodu 

2 – Hydraulický systém 

3 – Zásobník abraziva 

4 – Vodní čerpadlo 

5 – Naviják s hadicí  

6 – Ruční proudnice 

 
Obrázek 2 Schéma systému CCS Cobra [17] 
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2.2 Princip použití Cobry  

2.2.1 Hašení 

 U všech typů požárů, kde je možné k hašení použít vodu a přerušení hoření lze 

dosáhnout metodou ochlazování pásma hoření vodou nebo zředěním reagujících látek, 

lze použít i Cobru. Hašení požáru je tímto zařízením zpravidla prováděno přes stěnu 

stavební konstrukce bez nutnosti přímého vstupu hasiče do prostoru hoření (Obrázek 3 

a Obrázek 4), ale lze tímto způsobem, i když s menší účinností, hasit i požáry 

na otevřeném prostranství [14], [15]. 

 

 

 

Obrázek 3 Vytvoření vodní mlhy 3 vteřiny po perforaci stěny [15] 

 

  

V první 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. Vznik velkého množství páry je však spojen s rizikem 

opaření, proto by se v daném prostoru neměly vyskytovat žádné osoby. 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 [12], [14], [17]. 
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Jako vysoce efektivní se jeví možnost využití Cobry při požárech bytů, domů 

a podobných objektů, kde je doporučováno hašení pod úhlem 20 - 45° směrem ke 

stropní konstrukci v případě, že se uvnitř objektu nenachází žádné osoby (Obrázek 4). 

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 [12], [14]. 

 

 

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

Toho se docílí nasměrováním vodního proudu těsně nad hořlavou kapalinu, od které 

přerušíme přívod vzdušného kyslíku, a tím odstraní jednu část trojúhelníku hoření 

a požár se 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.  

 

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 

objektu nebo vytváření zásahových a únikových cest, a to ve všech typech staveb 

 Obrázek 4 Hašení uzavřených prostor systémem CCS Cobra [17] 
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i technologických zařízení. Čas, a tím i 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 provádí ve stejnorodém materiálu, než 

v místě, které je složeno z různých materiálů. Na Obrázku 5 je ukázka průřezu ocelové 

traverzy a na Obrázku 6 je ukázán detailní pohled na proříznutou traverzu. 

 

  Sestavit žebříček materiálů, podle obtížnosti řezu Cobrou, není jednoduché, 

záleží na konkrétním druhu materiálu a jeho tloušťce, protože při zvětšující se mocnosti 

materiálu exponenciálně klesá řezná účinnost kapalinového paprsku. Snižující se 

účinnost kapalinového paprsku se vzdáleností je způsobena odporem prostředí, kterým 

se snižuje kinetická energie paprsku a zároveň dochází ke ztrátě jeho soudržnosti. 

Ztrátou soudržnosti se rozšiřuje plocha paprsku působící na materiál. Tím dochází ke 

snížení jeho silových účinků. V konspektech odborné přípravy jednotek PO je uveden 

žebříček jednotlivých druhů materiálů, seřazených podle obtížnosti řezu (od nejméně 

odolných po nejodolnější) [11], [13]: 

 

• 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. 

 

Tento žebříček má význam spíše orientační a má pomoci velitelům 

v rozhodovacím procesu při taktice nasazení Cobry a hasičům k pochopení účinků 

Cobry na matriál a při volbě místa řezu.  
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2.2.3 Ochlazování 

Ochlazováním je snižována intenzita hoření v daném prostoru, následně dochází 

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

a pokračovat v hasebních pracích. Při dodržení bezpečné vzdálenosti, jak udává výrobce 

alespoň 10 m, je možné Cobrou ochlazovat i vnější pláště potrubí, technologických 

zařízení a objektů [17]. 

 

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. [11], [12].  

 

Na Obrázku 7 je znázorněn rozptyl mlhového proudu z ruční proudnice Cobry 

v uzavřeném prostoru bez vlivu povětrnostních podmínek. Ve vzdálenosti 8 m od 

výstupní trysky je naznačena imaginární oblast 3 x 5 cm pro porovnání plochy rozptylu 

paprsku [16].  

          Obrázek 6 Průřez ocelové traverzy ruční proudnicí systému 

CCS Cobra  
Obrázek 5 Detail proříznuté traverzy z Obrázku 5 
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2.3 Dislokace v ČR 

První zařízení Cobra bylo darováno Švédským královstvím HZS hlavního města 

Prahy po ničivých povodních v roce 2002 [12]. Od tohoto roku do roku 2015 bylo 

zařízení Cobra nakoupeno a dislokováno na sedm stanic HZS a u HZSP Škoda Auto 

v Mladé Boleslavi. Stav dislokace zařízení CCS Cobra v ČR na stanicích HZS krajů do 

roku 2015: 

 

 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.  

 

V červenci roku 2014 byla GŘ HZS ČR vypsána zakázka Cisternové 

automobilní stříkačky – vodní paprsek – spolufinancované z Integrovaného operačního 

programu. Předmětem zakázky byl nákup 30 ks prvovýjezdových CAS 20/4000/240 – 

S2T se zařízením pro řezání vodním paprskem. CAS jsou pořizovány v rámci projektu 

Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní, který 

 

 

 

 

Obrázek 7 Vytvoření mlhového proudu ruční proudnicí systému CCS Cobra [16] 
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je z 85 % spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie. Tato zakázka byla 

realizována v průběhu roku 2015, kdy výběrové řízení vyhrála firma Kobit, která dodala 

všech 30 ks CAS na podvozku Tatra 815 Terrno (Obrázek 8) v ceně 8 439 705 Kč za 

kus [19]. 

 

 

Obrázek 8 Tatra 815 Terrno se zařízením CCS Cobra, HZS LK,  

stanice Semily 

 

 

Nové CAS Tatra 815 Terrno se zařízením Cobra byly v průběhu roku 2015 

rozděleny následovně [19]: 

 

 5 ks Olomoucký kraj; 

 4 ks Liberecký kraj; 

 4 ks Královéhradecký kraj; 

 4 ks Pardubický kraj; 

 4 ks Zlínský kraj; 

 3 ks kraj Vysočina; 
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 2 ks Jihočeský kraj; 

 2 ks Plzeňský kraj; 

 1 ks Karlovarský kraj; 

 1 ks Ústecký kraj. 

 

Integrovaný operační program je zaměřený na řešení společných regionálních 

problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní 

rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro 

oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, 

zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik [20]. 

 

2.4 Školení a metodika 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3, jedno zařízení Cobra se nachází ve ŠVZ 

HZS ČR Brno, kde slouží pro výcvik příslušníků HZS a HZSp a v případě potřeby 

může být nasazena i u zásahů. Z důvodu rostoucího počtu zařízení Cobra u HZS krajů, 

a s tím i rostoucím počtem zásahů, byla v roce 2015 vytvořena GŘ HZS ČR pracovní 

skupina Cobra týmu. Pracovní skupina Cobra týmu je složena z osmnácti příslušníků 

GŘ HZS ČR, ŠVZ HZS ČR Brno a HZS krajů a má za úkol zajištění jednotného 

systému využívání Cobry, řešení problematiky výcviků a vzdělávání v oblasti zařízení 

Cobra při pravidelné odborné přípravě u HZS krajů, začlenění dané problematiky do 

kurzů (Nástupní odborný výcvik, Taktické řízení, Strojní služba), tvorbu Metodických 

listů bojového řádu jednotek PO pro typ události požár a typ události technický zásah 

a vytvoření Cobra – akademie při ŠVZ HZS ČR, která by zajišťovala školení a výcviky 

v rámci střední a východní Evropy. Dále se bude Pracovní skupina Cobra týmu zabývat 

výměnou informací a zkušeností ze zásahů a výcviků, kde je bude aplikovat při 

provádění výcviků a kurzů. Výměna informací se bude týkat například i poruch zařízení 

a možností jejich řešení. 
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3 Realizace testovacího laboratorního zařízení 

 

 Pro účely diplomové práce bylo k  vytvoření testovacího laboratorního zařízení, 

které má simulovat podmínky zařízení CCS Cobra, použito některé stávající vybavení 

Laboratoře kapalinového paprsku Katedry fyziky VŠB – TU Ostrava, a to [21]: 

 

 čerpadlo URACA RF708E/500 s maximálním tlakem 50 MPa a maximálním 

průtokem 50 l/min (Obrázek 9); 

 přídavné dálkové ovládání čerpadla (Obrázek 10); 

 frekvenční měnič čerpadla Starvert iS7 (Obrázek 9 - označeno červeně);  

 hadice s pracovním tlakem 560 bar a destrukčním tlakem 1100 bar o délce 10 m;  

 stůl X-Y CNC WJ1020-1Z-EKO s ovládacím pultem (Obrázek 12); 

 dávkovač abraziva (Obrázek 11). 

 

 

 

Obrázek 9 Čerpadlo URACA RF708E/500 s červeně označeným frekvenčním měničem Starvert iS7 
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Obrázek 12 Stůl X-Y CNC WJ1020-1Z-EKO s ovládacím pultem 

 Obrázek 10 Ovladač spuštění čerpadla Obrázek 11 Dávkovač abraziva 
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3.1 Návrh abrazivní směšovací komory 

 Použité vybavení Laboratoře kapalinového paprsku neumožňuje vytvoření 

suspenzního kapalinového paprsku, který vzniká přimísením abraziva na čerpadle nebo 

těsně za ním. Proto bylo nutné navrhnout a nechat vyrobit abrazivní směšovací komoru 

(Venturiho systém), která bude generovat abrazivní kapalinový paprsek. Obě tyto 

varianty generace abrazivního kapalinového paprsku jsou popsány v kapitole 1.2.  

 

 Tělo směšovací komory je vyrobeno z nerezové chrom niklové austenitické 

nestabilizované oceli 1.4301 X5CrNi18-10 s obsahem 17 % chromu, 8 % niklu a méně 

než 0,07 % uhlíku. Ocel je odolná proti korozi běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé 

kyseliny). Některé mechanické vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Mechanické vlastnosti oceli 1.4301 [22] 

Materiál 

Osová pevnost 

v tahu Rm 

[MPa] 

Mez kluzu 

Rp [MPa] 

Hustota ρ 

[kg.m
-3

] 

Tvrdost podle 

Brinella [HB] 

Ocel 1.4301 700 210 7900 215 

 

 

 Tělo je složeno ze dvou částí, které jsou spojeny pomocí závitu. Do vrchní části 

radiálně vstupuje hadice s přívodem vysokotlaké vody z čerpadla. Ta je ke směšovací 

komoře upevněna pomocí závitu. Mezi obě části je vložena vodní tryska s těsnícím 

O-kroužkem. Vodní tryska je mechanické zařízení, používané pro ovlivnění, respektive 

usměrnění výstupního toku tekutiny. Jejím základním úkolem je zvýšit kinetickou 

energii proudící vody na úkor jejího tlaku a vnitřní energie. Jedná se tedy o zařízení, 

sloužící k přeměně tlakové energie vody v energii kinetickou [5]. Do spodní části 

komory je radiálně přivedena hadice přivádějící abrazivo, a to pod úhlem 45°. Abrazivo 

je přisáváno pomocí podtlaku, který se ve směšovací komoře vytváří rychlým proudem 

vody, vystupujícím z vodní trysky.  
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 Z těla směšovací komory je centrálně vyvedena usměrňovací trubice. V ní 

probíhá promíchání abraziva a vody. Díky usměrňovací trubici je vzniklá směs 

abraziva, vody a vzduchu soustředěna do poměrně koherentního svazku potřebného 

k řezání. Abrazivo nesené vodou má vysokou energii a při nárazech o stěnu 

usměrňovací trubice dochází ke značným erozním účinkům. Proto je zapotřebí, aby 

trubice byla vyrobena z velmi odolného materiálu. Ideální jsou materiály o tvrdosti 

alespoň na úrovni topazu, tedy 8, dle Mohsovy stupnice. Z důvodů snazší dostupnosti 

byly první ověřovací pokusy sacích účinků směšovací komory prováděny s duralovou 

usměrňovací trubicí. V několika desítkách sekund obrousilo abrazivo vnitřní průměr 

trysky. Bylo zjevné, že k experimentálnímu řezání není možné duralovou trubici použít. 

V laboratoři byla k dispozici usměrňovací trubice z karbidu wolframu s extra jemnou 

zrnitostí, jejíž vnitřní průměr byl ale pouze 2 mm, což se ukázalo jako nedostatečné pro 

vznik potřebného podtlaku. Abrazivo zahltilo trubici, ucpalo ji a voda se dostala až do 

přívodní hadice abraziva. Bylo nutné zvětšit vnitřní průměr karbid wolframové trubice 

na 3,5 mm. Díky spolupráci doc. Ing. Radima Kocicha, Ph.D. a Ing. Lenky Kunčické, 

Ph.D. z FMMI se zvětšení vnitřního průměru podařilo realizovat technologií 

elektrochemického obrábění ECM. Celý proces trval s přestávkami sedm dní.  

 

Karbid wolframu je keramická látka, která se vyznačuje velkou tvrdostí 

a odolností proti opotřebení. Některé mechanické vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 2.  

 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti karbidu wolframu [22] 

Materiál 
Velikost zrn 

[μm] 

Hustota ρ 

[kg.m
-3

] 

Tvrdost podle 

Brinella  [HB] 

Tvrdost podle 

Mohse 

Karbid 

wolframu 

(extra jemný) 

0,5 14650 1550 - 1750 8,5 - 9 
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3.1.1 Parametry směšovací komory 

 Aby se docílilo analogie mezi Cobrou a laboratorním kapalinovým paprskem, 

musí se vycházet z parametrů Cobry. Dané parametry jsou následující: 

 

 maximální průtok                                    ; 

 průměr výstupní trysky                       ; 

 hustota vody s abrazivem                        . 

 

Rychlost abrazivního paprsku na výstupu z trysky zařízení Cobra se vypočítá 

z rovnice 3.1: 

 

     
        

      
  

            

               
                        3.1 

 

 Pro vypočítání rychlosti vody na výstupu z vodní trysky laboratorního 

kapalinového paprsku z maximálního tlaku čerpadla p = 50 MPa a při hustotě vody 

ρw = 1000 kg.m
-3

 použijeme upravenou Bernoulliho rovnici 3.2: 

 

    
   

  
  

          

    
                           3.2 

 

 Protože dochází k mísení abraziva ve směšovací komoře, musíme počítat s tím, 

že voda předá část své hybnosti abrazivu. Proto se výsledná rychlost vody s abrazivem 

odvodí ze zákona zachování hybnosti 3.3: 

 

              
   

  
                 3.3 

 

Pro výslednou rychlost vody a abraziva tedy platí vztah 3.4: 

 

                                      
     

    
   
  

 
 

  
   
    

                                      3.4 
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  Z rovnice kontinuity vypočítáme hodnotu Qw, tedy hodnotu průtoku vody 

z vodní trysky při tlaku 50 MPa a průměru trysky d = 1,5 mm: 

 

   
    

 
    

               

 
                          3.5  

 

 Hodnota hmotnostního průtoku abraziva Qma je 0,0186 kg.s
-1

. Tato hodnota byla 

měřena spuštěním dávkovače abraziva po dobu jedné minuty, kdy bylo abrazivo 

zachycováno do nádoby. Poté byl obsah nádoby zvážen. Proběhla tři měření, výsledná 

hodnota je jejich průměrem.  

   

 Výsledná hodnota rychlosti vody po přimísení abraziva je: 

 

    
 

  
   

     

    
 

  
      

              

                           3.6 

  

 S vnějším průměrem usměrňovací trubice 10 mm bylo pro výrobu nejjednodušší 

volit průměr směšovací komory 10 mm. Parametry vnitřního průměru vodní trysky jsou 

1,5 mm a vnitřní průměr usměrňovací trubice 3,5 mm. Ostatní parametry byly 

dopočítány z analogie směšovací hlavice Paser 2 firmy Flow, která je v Laboratoři 

kapalinového paprsku k dispozici. Technický výkres celkové sestavy směšovací komory 

je znázorněn na Obrázku 13. Technické výkresy jednotlivých dílů směšovací komory 

jsou uvedeny v Příloze A. 
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Obrázek 13 Výkres sestavy směšovací komory 
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3.2 Abrazivo užité pro laboratorní kapalinový paprsek 

 Pro vysokou cenu originálního abraziva, které je používáno při řezání systémem 

Cobra, a které výrobce doporučuje, musela být pro laboratorní kapalinový paprsek 

zvolena dostupnější varianta. Zvolené náhradní abrazivo musí mít podobné vlastnosti, 

jako abrazivo používané Cobrou.  

 

 Zrnitost abraziva, které se používá v Cobře, se pohybuje od 0,25 mm do 1 mm. 

Tvrdost abraziva, podle Mohsovy stupnice, odpovídá hodnotě 7. Je ekologicky 

nezávadné a neabsorbuje vodu. Z provedené rentgenové strukturní analýzy originálního 

abraziva používaného Cobrou bylo zjištěno, že se jedná o fayalit s vysokým obsahem 

železa. Fayalit patří do třídy silikátů a řadí se do skupiny olivínů. Je to běžně se 

vyskytující minerál, v Čechách nejvíce na Kozákově v Českém Ráji, v bazickém 

masívu u Munětína a v bazickém kdyňském masívu. S fayalitem s obsahem železa nad 

40 % obj. se ale nikde v přírodě nesetkáme, dané abrazivo je tedy produktem 

průmyslové výroby. Hustota železitého fayalitu je                  [13], [24]. Na 

Obrázku 14 je zobrazeno abrazivo používané Cobrou pod elektronovým mikroskopem 

přiblížené 150x.   

 

 Abrazivo, které bylo vybráno k laboratornímu měření, byl Australský granát. 

Zrnitost se pohybuje v rozmezí od 0,2 mm do 1 mm. Tvrdost, dle Mohsovy stupnice, 

odpovídá hodnotě 7,5. Stejně jako abrazivo využívané Cobrou je ekologicky nezávadné 

a neabsorbuje vodu. Hustota je                [24]. Na Obrázku 15 je zobrazeno 

abrazivo použité v laboratorním kapalinovém paprsku přiblížené 150x. Porovnáním 

Obrázků 14 a 15 je patrné, že Australský granát disponuje ostřejšími hranami a jeho 

zrnitost je nepatrně nižší. 
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Obrázek 14 Abrazivo používané systémem CCS Cobra  

pod elektronovým mikroskopem 

 

 

 

Obrázek 15 Abrazivo použité v laboratorním kapalinovém paprsku  

pod elektronovým mikroskopem 
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4 Řezání testovacím laboratorním paprskem 

4.1 Výběr a popis testovaných materiálů 

 K testování laboratorního kapalinového paprsku bylo vybráno osm materiálů 

s rozdílnými parametry tak, aby se dalo porovnat co největší spektrum měřených 

hodnot. Mezi vybrané materiály jsou zařazeny čtyři kovy a čtyři horniny. Zástupci 

kovových materiálů jsou měď, dural, ocel 1.0570 St52-3 a ocel 1.7131 16MnCr5. Do 

vybraných hornin patří pískovec, mramor, vápenec a žula. 

 

 Měď je dobře mechanicky zpracovatelná a odolná proti atmosférické korozi. 

Měď je užívána i pro dlouhodobou životnost a estetický efekt. Používá se zejména 

k pokrývání střech a střešních doplňků, při výrobě solárních kolektorů nebo pro 

speciální elektrotechnické a strojírenské aplikace [22]. Základní vlastnosti použité mědi 

jsou uvedeny v Tabulce 3. 

 

 Dural je obchodní označení slitiny hliníku (94 % obj.) a mědi (5 % obj.) 

s malými přísadami hořčíku a manganu. Oproti čistému hliníku má nepatrně vyšší 

měrnou hmotnost, ale je až pětkrát pevnější v tahu, a je i tvrdší. Dural se snadno obrábí 

a je chemicky odolný. Používá se zejména v automobilovém průmyslu nebo při stavbě 

lodí, letadel a ve stavebnictví [22]. Základní vlastnosti použitého duralu jsou uvedeny 

v Tabulce 3. 

 

 Ocel 1.0570 St52-3 je univerzální nelegovaná konstrukční jemnozrnná ocel 

s vysokou vrubovou houževnatostí. Je vhodná pro použití staticky i dynamicky 

namáhaných konstrukcí [22]. Základní vlastnosti použité oceli 1.0570 St52-3 jsou 

uvedeny v Tabulce 3. 

 

 Ocel 1.7131 16MnCr5 je nízkolegovaná mangan-chromová ušlechtilá 

konstrukční ocel. Obsah manganu je 1,0 – 1,3 % obj. a chromu 0,8 – 1,1 % obj. Má 

dobrou odolnost proti opotřebení a vysokou povrchovou tvrdost. Používá se k výrobě 

strojních součástí vhodných k cementování. K výrobě čepů, zubových spojů či vodících 
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tyčí a lišt využívá velmi tvrdého povrchu při zachování pevného jádra [22]. Základní 

vlastnosti použité oceli 1.7131 16MnCr5 jsou uvedeny v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3 Vlastnosti testovaných kovových materiálů 

Materiál 
Pevnost v tahu 

[MPa] 

Hustota  

[kg.m
-3

] 

Tvrdost dle 

Brinella [HB] 

Velikost zrna 

[μm] 

Měď 213 8687 50 50,0 

Dural 556 2749 174 32,2 

Ocel 1.0570 

St52-3 
445 7772 180 23,0 

Ocel 1.7131 

16MnCr5 
880 7746 240 10,9 

 

 

 Růžová žula – Španělsko pochází z krystalizace magmatu a je tvořena 

draselným živcem a křemenem. Typickou růžovou barvu získává z příměsí potašového 

živce. Používá se ve stavebnictví a to zejména jako obkladový materiál, dlažba nebo pro 

výrobu schodišťových prvků a sloupů [23]. Základní vlastnosti použité Španělské 

růžové žuly jsou uvedeny v Tabulce 4. 

 

 Pískovec z Českého lomu Javorka je sedimentární horninou tvořenou převážně 

z křemene s drobnými příměsi rutilu a živce a stopovým množstvím železa a manganu. 

Ve stavebnictví se používá jako obkladový materiál [23]. Základní vlastnosti použitého 

Pískovce Javorka jsou uvedeny v Tabulce 4. 

 

 Vračanský vápenec je sedimentární hornina z více jak 80 % tvořen vápencem 

ať už ve formě kalcitu, nebo aragonitu. Jako příměsi se vyskytují dolomit, siderit, 

křemen a jílové minerály. Jako drť se používá v mnoha odvětvích průmyslu i ve 

stavebnictví především pro výrobu pojiv. Vápencové desky se používají jako obkladový 

materiál [23]. Základní vlastnosti použitého vápence jsou uvedeny v Tabulce 4. 
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 Mramor je hornina obsahující až 95 % krystalického vápence ve formě kalcitu, 

která se dá leštit. Pro svůj estetický vzhled se ve stavebnictví používá jako obkladový 

materiál v interiérech i exteriérech [23]. Základní vlastnosti použitého mramoru jsou 

uvedeny v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Vlastnosti testovaných hornin 

Materiál 
Pevnost v tahu 

[MPa] 

Hustota 

[kg.m
-3

] 

Velikost zrna 

[mm] 

Růžová žula 154 2645 0,89 

Pískovec Javorka 45 2334 0,80 

Vračanský vápenec 86 2421 0,51 

Mramor 70 2631 1,8 

  

 

4.2 Testování řezů vybraných materiálů 

 Testovací směšovací komora byla upevněna místo původní řezné hlavice, což 

umožnilo využít pro realizaci pohybu programovou konzoli stolu X-Y a provádět tak 

experimenty za přesně definovaných podmínek (rychlost pohybu, poloha). Pro 

experiment byly z technických důvodů voleny rovné řezy ve směru klesajících hodnot 

osy x. Proces řezání byl vždy zahajován mimo materiál, aby nedocházelo ke zbytečným 

odstřikům. Po spuštění programu se generovaný paprsek začal pohybovat směrem 

k okraji experimentálního materiálu, postupně do něj pronikl, a vytvořil řeznou spáru. 

Na Obrázku 16 je znázorněno řezání měděného plechu. Hlavním vyšetřovaným 

parametrem byla u kovových materiálů maximální rychlost řezu. To je taková rychlost, 

při které je paprsek schopen se vůči materiálu pohybovat tak, aby daný materiál ještě 

zcela perforoval. U většiny hornin bylo dosaženo maximální rychlosti, kterou dovoloval 

program posuvu stolu X-Y, a to 200 mm.min
-1

. Jejich skutečná maximální rychlost řezu 

by byla daleko vyšší, ale pro posouzení účinků řezů byly i tyto hodnoty dostačující. 
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U žuly, která představuje pevnější materiál, byla zvolena nižší rychlost řezu, a to 

100 mm.min
-1

. 

 

Protože je výstupní průměr laboratorního paprsku větší, než u Cobry, byla 

volena menší vzdálenost trysky od materiálu, než má Cobra. Vzdálenost trysky 

u laboratorního zařízení byla zvolena 3 mm. Tím byla vykompenzována rozbíhavost 

paprsku u Cobry, kde je vzdálenost od materiálu 15 mm. Následovalo měření velikosti 

vstupní a výstupní šířky řezné spáry v materiálu. Měření šířky vstupních a výstupních 

otvorů probíhalo pomocí digitálního posuvného měřítka v patnácti bodech po celé délce 

spáry. Výsledná hodnota uvedená v tabulkách je hodnotou zprůměrovanou. Ke 

zkoumání a dokumentaci řezných spár bylo použito speciální zařízení pro analýzu stěn 

vzorků na bázi fotoaparátu NIKON D300 z přístrojového vybavení suché části 

Laboratoře kapalinového paprsku Katedry fyziky VŠB – TU Ostrava [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16 Detail řezu měděného plechu laboratorním 

paprskem  
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4.3 Výsledky měření 

 

Hodnoty maximální rychlosti řezu a šířky vstupních a výstupních otvorů řezných 

spár jsou pro kovové materiály uvedeny v Tabulce 5 a pro horniny v Tabulce 6. 

V těchto tabulkách jsou uvedeny i tloušťky jednotlivých materiálů. Na Obrázcích 17 - 

20 jsou detailně zobrazeny řezné spáry u mědi a u mramoru. Fotodokumentace ostatních 

materiálů je uvedena v Příloze B. 

 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty řezů laboratorním paprskem - kovové materiály  

Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

Maximální 

rychlost řezu 

[mm.min
-1

] 

 Šířka otvorů řezné spáry [mm] 

Vstupní Výstupní 

Měď 10,8 35 3,14 1,78 

Dural 10,3 65 3,26 1,66 

Ocel 1.0570 

St52-3 
10,0 36 3,20 1,65 

Ocel 1.7131 

16MnCr5 
10,5 30 3,30 1,56 

     

 

 Z Tabulky 5 vyplývá, že nejméně odolným kovovým materiálem vůči řezu je 

dural, u kterého bylo dosaženo téměř dvojnásobné rychlosti řezu, než u ostatních 

materiálů. Při porovnání velikostí vstupních a výstupních otvorů řezných spár jsou 

patrné jen minimální rozdíly u všech materiálů. Největší rozdíly jsou mezi mědí a ocelí 

1.7131 16MnCr5. Rozdíl můžeme přičítat velké odlišnosti materiálových charakteristik 

jednotlivých materiálů, a to především tvrdosti a velikosti zrna.  
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Obrázek 17 Detail řezné spáry od laboratorního paprsku v mědi – vstupní otvor 

 

 

Obrázek 18 Detail řezné spáry od laboratorního paprsku v mědi – výstupní otvor  

 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty řezů laboratorním paprskem - horniny 

Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

Rychlost řezu 

[mm.min
-1

] 

Šířka otvorů řezné spáry [mm] 

Vstupní Výstupní 

Růžová žula 20,2 100 3,54 1,53 

Pískovec Javorka 51,7 200 3,89 3,51 

Vračanský 

vápenec 
30,9 200 3,59 1,67 

Mramor 25,7 200 3,66 1,61 

 

 

 Vybrané horniny nemají stejnou tloušťku, takže by vzájemné porovnávání 

velikostí výstupních otvorů neposkytovalo žádné relevantní informace. Ve velikostech 

vstupních otvorů jsou patrné rozdíly pouze v desetinách milimetru. I přes velkou 

mocnost pískovce je patrné, že vstupní i výstupní otvory dosahují největších rozměrů. 
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To je způsobeno velmi malou odolností pískovce proti obrušování. Řezná rychlost by 

u pískovce mohla být daleko vyšší, než je 200 mm.min
-1

.  

 

 

 

Obrázek 19 Detail řezné spáry od laboratorního paprsku v mramoru – vstupní otvor 

 

 

 

 

Obrázek 20 Detail řezné spáry od laboratorního paprsku v mramoru – výstupní otvor 

 

 

 

 

 

  



 

 

37 

 

5 Pokusné řezání zařízením CCS Cobra 

 

 Aby bylo možné porovnat výsledné hodnoty při řezání navrženým laboratorním 

kapalinovým abrazivním paprskem se zařízením Cobra, bylo nutné navrhnout 

a realizovat pokusné laboratorní měření právě se zařízením Cobra na stejných 

materiálech (měď, dural, ocel 1.0570 St52-3, ocel 1.7131 16MnCr5, pískovec, mramor, 

vápenec a žula). 

 

 Pokusné měření s Cobrou proběhlo v Laboratoři kapalinového paprsku VŠB – 

TU Ostrava ve spolupráci s HZS MSK, konkrétně se stanicí Slezská Ostrava. Měření se 

účastnila osádka I. vozu CAS 20 S1T MB Econic a vozu MB Sprinter s instalovaným 

zařízením Cobra. K pokusu byla použita řezná hlavice s výstupní abrazivní tryskou z 

řezného rámu. Ta byla připevněna k pohyblivému rameni stolu X-Y (Obrázek 21) a 

hadicí napojena na čerpadlo Cobry. K provedení pokusu bylo k dispozici 40 kg 

abraziva, což je při spotřebě 4 kg.min
-1

 deset minut řezání. Tomuto kritériu musel být 

pokus přizpůsoben. Vzdálenost výstupní trysky od materiálu byla 15 mm, to je reálná 

vzdálenost výstupní trysky ruční proudnice Cobry od řezaného materiálu. 

 

 

Obrázek 21 Ukázka řezu mramoru zařízením CCS Cobra s detailem  

uchycení řezné hlavice ve stole X-Y  
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5.1 Výsledky měření 

 

Výsledky řezů zařízením Cobra na kovových materiálech, spolu s časem řezání, 

jsou uvedeny v Tabulce 7, naměřené hodnoty hornin jsou uvedeny v Tabulce 8. Na 

Obrázcích 22 - 25 jsou zobrazeny detaily vstupních a výstupních otvorů řezných spár, 

vytvořených zařízením Cobra v materiálech měď a mramor. Fotodokumentace řezných 

spár ostatních materiálů je uvedena v Příloze C. 

 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty řezů zařízením CCS Cobra – kovové materiály 

Materiál 
Doba řezání 

[s] 

Maximální 

rychlost řezu 

[mm.min
-1

] 

Šířka otvorů řezné spáry [mm] 

Vstupní Výstupní 

Měď 105 20 3,10 1,70 

Dural 50 50 3,15 1,61 

Ocel 1.0570 

St52-3 
70 20 3,15 1,60 

Ocel 1.7131 

16MnCr5 
85 15 3,21 1,52 

 

 

 Porovnáním maximálních rychlostí řezů jednotlivých kovových materiálů 

zjistíme, že nejméně odolným materiálem vůči paprsku je dural. Naopak nejodolnějším 

materiálem ze seznamu je ocel 1.7131 16MnCr5. Porovnáním velikostí vstupních 

a výstupních otvorů řezných spár byly zjištěny jen minimální rozdíly ve dvou 

desetinách milimetru. 
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Obrázek 22 Detail řezné spáry od zařízení CCS Cobra v mědi – vstupní otvor 

 

 

Obrázek 23 Detail řezné spáry od zařízení CCS Cobra v mědi – výstupní otvor  

 

 

Tabulka 8 Naměřené hodnoty řezů zařízením CCS Cobra - horniny 

Materiál 
Doba řezání 

[s] 

Rychlost řezu 

[mm.min
-1

] 

Šířka otvorů řezné spáry[mm] 

Vstupní Výstupní 

Růžová žula 35 100 3,45 1,50 

Pískovec Javorka 40 200 3,80 3,45 

Vračanský 

vápenec 
30 200 3,56 1,65 

Mramor 30 200 3,57 1,57 
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Z Tabulky 8 lze porovnáním velikostí vstupních a výstupních otvorů řezných 

spár zjistit, že nejméně odolným je, z hlediska rezistence proti mechanickému působení 

kapalinového paprsku, pískovec. Ten by se dal řezat podstatně vyšší rychlostí, než 

200 mm.min
-1

. Rozdíly ve srovnání ostatních materiálů jsou nepatrné a dosahují hodnot 

do dvou desetin milimetru.  

 

 

 

Obrázek 24 Detail řezné spáry od zařízení CCS Cobra v mramoru – vstupní otvor 

 

 

 

 

Obrázek 25 Detail řezné spáry od zařízení CCS Cobra v mramoru – výstupní otvor 
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6 Hodnocení výsledků měření 

 

 V rámci měření na laboratorním kapalinovém paprsku a na zařízení CCS Cobra 

byly hodnoceny parametry maximální rychlosti řezu a velikosti vstupních a výstupních 

otvorů řezných spár. Hodnoceny byly čtyři kovové materiály (měď, dural, ocel 1.0570 

St52-3 a ocel 1.7131 16MnCr5) a čtyři horniny (růžová žula, pískovec Javorka, 

Vračanský vápenec a mramor). Výsledky měření na jednotlivých zařízeních, poměr 

naměřených hodnot zařízení CCS Cobra vzhledem k laboratornímu kapalinovému 

paprsku a průměrný poměr naměřených hodnot zařízení Cobra oproti laboratornímu 

paprsku jsou uvedeny v Tabulkách 9 – 13. Pro posouzení přesnosti měření jsou 

vypočítány rozptyl 6.1 a směrodatná odchylka 6.2. Tím je zjištěna míra statistické 

disperze. Obrázky 26 – 29 znázorňují profil řezů laboratorním zařízením a Cobry 

v materiálech ocel 1.0570 St52-3, měď, žula a mramor. 

 

       
 

 
          

          6.1 

 

                           6:2 

 

Tabulka 9 Porovnání výsledků maximálních rychlostí řezů kovových materiálů 

Materiál 

Maximální rychlost řezu [mm.min
-1

] 

Poměr Cobra/LP 
Laboratorní 

paprsek (LP) 
CCS Cobra 

Měď 35 20 0,571 

Dural 65 50 0,769 

Ocel 1.0570 St52-3 36 20 0,556 

Ocel 1.7131 

16MnCr5 
30 15 0,500 

    Ø 0,599  
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 Z Tabulky 9 plyne, že maximální rychlosti řezu kovových materiálů jsou na 

Cobře nižší, než na laboratorním zařízení. Největší rozdíl je v řezu oceli 1.7131 

16MnCr5 a nejmenší rozdíl u duralu. Průměr hodnot poměru laboratorního paprsku 

a Cobry je 0,599. Rozptyl dané sledované skupiny materiálů je Var(X) = 0,0103 

a směrodatná odchylka σ = 0,1017. Hodnoty rozptylu a směrodatné odchylky jsou vyšší, 

protože dural svými vlastnostmi vybočuje z dané sledované skupiny kovových 

materiálů. 

 

Tabulka 10 Porovnání výsledků velikostí vstupních otvorů řezných spár – kovové materiály 

Materiál 

Velikost vstupního otvoru [mm] 

Poměr Cobra/LP 
Laboratorní 

paprsek (LP) 
CCS Cobra 

Měď 3,14 3,10 0,987 

Dural 3,26 3,15 0,966 

Ocel 1.0570 St52-3 3,20 3,15 0,984 

Ocel 1.7131 

16MnCr5 
3,30 3,21 0,973 

   Ø 0,978 

 

 Velikosti vstupních otvorů z Tabulky 10 vypovídají o malých rozdílech mezi 

Cobrou a laboratorním zařízením. Průměr hodnot poměru laboratorního paprsku 

a Cobry činí 0,978. Rozptyl dané sledované skupiny materiálů je Var(X) = 0,00008 a 

směrodatná odchylka σ = 0,0085.   
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Obrázek 26 Profil řezů laboratorního paprsku (vlevo) a Cobry v oceli 1.0570 ST52-3 

 

 

 

Obrázek 27 Profil řezů laboratorního paprsku (vlevo) a Cobry v mědi 

 

Tabulka 11 Porovnání výsledků velikostí výstupních otvorů řezných spár – kovové materiály 

Materiál 

Velikost výstupního otvoru [mm] 

Poměr Cobra/LP 
Laboratorní 

paprsek (LP) 
CCS Cobra 

Měď 1,78 1,70 0,955 

Dural 1,66 1,61 0,970 

Ocel 1.0570 St52-3 1,65 1,60 0,970 

Ocel 1.7131 

16MnCr5 
1,56 1,52 0,974 

   Ø 0,967 
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 Porovnáním velikostí výstupních otvorů řezných spár u kovových materiálů 

z Tabulky 11 lze pozorovat velmi malé odchylky jednotlivých zařízení v řádech setin 

milimetru. Průměr hodnot poměru laboratorního paprsku a Cobry je 0,967. Rozptyl 

dané sledované skupiny materiálů je Var(X) = 0,00005 a směrodatná odchylka σ = 

0,0073.   

 

Tabulka 12 Porovnání výsledků velikostí vstupních otvorů řezných spár – horniny 

Materiál 

Velikost vstupního otvoru [mm] 

Poměr Cobra/LP 
Laboratorní 

paprsek (LP) 
CCS Cobra 

Růžová žula 3,54 3,45 0,975 

Pískovec Javorka 3,89 3,80 0,977 

Vračanský vápenec 3,59 3,56 0,992 

Mramor 3,66 3,57 0,975 

   Ø 0,980 

  

Tabulka 12 porovnává velikosti vstupních otvorů řezných spár u hornin. 

Výsledné hodnoty na jednotlivých zařízeních nevykazují rozdíly větší, než devět setin 

milimetru. Průměr hodnot poměru laboratorního paprsku a Cobry činí 0,980. Rozptyl 

dané sledované skupiny materiálů je Var(X) = 0,00005 a směrodatná odchylka σ = 

0,0071.   

 

 

Obrázek 28 Profil řezů laboratorního paprsku (vlevo) a Cobry v žule 
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Obrázek 29 Profil řezů laboratorního paprsku (vlevo) a Cobry v mramoru 

 

Tabulka 13 Porovnání výsledků velikostí výstupních otvorů řezných spár – horniny 

Materiál 

Velikost výstupního otvoru [mm] 

Poměr Cobra/LP 
Laboratorní 

paprsek (LP) 
CCS Cobra 

Růžová žula 1,53 1,50 0,980 

Pískovec Javorka 3,51 3,45 0,983 

Vračanský vápenec 1,67 1,65 0,988 

Mramor 1,61 1,57 0,975 

   Ø 0,982 

 

 Tabulka 13 vypovídá o velmi malých rozdílech mezi výstupními otvory 

v horninách po řezání laboratorním kapalinovým paprskem a Cobrou. Průměr hodnot 

poměru laboratorního paprsku a Cobry je 0,982. Rozptyl dané sledované skupiny 

materiálů je Var(X) = 0,000023 a směrodatná odchylka σ = 0,0047.   

 

 

6.1 Shrnutí 

 Shrnutím výše uvedených Tabulek 9 – 13 lze konstatovat, že autorem vytvořený 

laboratorní kapalinový paprsek má při řezání kovových materiálů i hornin podobné 
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vlastnosti při působení na materiál. Tím je docíleno vytvoření analogických vstupních 

a výstupních řezných spár, jako při řezání zařízením Cobra. Přepočtové koeficienty se 

blíží hodnotě 1, proto není nezbytné, aby byly při využívání laboratorního zařízení pro 

simulaci Cobry používány. Přepočtové koeficienty velikosti otvorů řezných spár pro 

kovy a horniny jsou uvedeny v Tabulce 14. 

 

Tabulka 14 Přepočtové koeficienty velikostí otvorů řezných spár pro kovy a horniny 

Materiál Otvor řezné spáry Přepočtový koeficient 

Kovy 

Vstupní 0,978 

Výstupní 0,967 

Horniny 

Vstupní 0,980 

Výstupní 0,982 

 

 

Při zkoumání maximálních rychlostí řezů kovových materiálů byla zjištěna vyšší 

účinnost při používání laboratorního paprsku. K přiblížení laboratorního paprsku 

reálným podmínkám zařízení Cobra je nutné využití přepočtového koeficientu 

(Tabulka 15). 

 

 

Tabulka 15 Přepočtový koeficient maximální rychlosti řezu pro kovové materiály 

Materiál Přepočtový koeficient 

Kovy 0,599 
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Závěr 

 

 Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vysokoenergetického 

kapalinového paprsku, který v laboratorních podmínkách simuluje zařízení CCS Cobra. 

Zařízení CCS Cobra je využíváno Hasičským záchranným sborem České republiky ke 

zdolávání různých druhů mimořádných událostí. Ale i přes rostoucí počet těchto 

zařízení u HZS krajů je jeho praktické využití u zásahů spíše výjimečné. Důvodem 

může být i neznalost chování kapalinového abrazivního paprsku při interakci 

s některými druhy materiálů. Dostupnost laboratorního kapalinového paprsku 

s parametry blízkými systému CCS Cobra může pomoci při testování vzájemného 

působení abrazivního paprsku s materiály v laboratorních podmínkách. Takové 

simulace jsou ekonomicky i organizačně méně náročné, než praktické výcviky 

s Cobrou, a z jejich výsledku se dají dobře odvodit reálné podmínky řezání s použitím 

Cobry. 

 

 Klíčovou složkou laboratorního kapalinového paprsku byl návrh a vytvoření 

směšovací komory vody a abraziva, protože ostatní součásti laboratorního paprsku 

neumožňovaly vytvoření suspenzního paprsku. Ta byla vytvořena na základě vlastních 

výpočtů a pomocí přepočtové analogie mezi obdobným zařízením. Funkčnost sání 

abraziva byla nejprve testována na levnější variantě s duralovou usměrňovací trubicí. 

Poté byla přizpůsobena karbid wolframová trubice a bylo přistoupeno k testu na řezání 

měděného plechu. 

       

 

 K testu řezů laboratorním paprskem byly vybrány čtyři kovové materiály a čtyři 

horniny tak, aby obsáhly co nejširší spektrum materiálových vlastností. Při testech byly 

u kovů hodnoceny tři základní parametry: maximální rychlosti řezu, šířka vstupu a šířka 

výstupu řezné spáry. Horniny byly hodnoceny z hlediska šířky vstupu a výstupu řezné 

spáry. Následně bylo na stejných materiálech prováděno měření se zařízením Cobra 

s vyšetřováním stejných parametrů. Z porovnání měřených hodnot byly vytvořeny 

přepočtové koeficienty. Výsledkem bylo zjištění, že přepočtové koeficienty při 
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vytváření řezných spár se blíží k hodnotě 1, proto není nutné je ke zpřesnění výsledků 

využívat. Při zjišťování parametru maximální rychlosti řezu bylo zjištěno, že je 

laboratorní paprsek účinnější než Cobra. K přiblížení se reálným podmínkám je nutné 

použití přepočtového koeficientu 0,599.  

 

 Výsledek, že laboratorní paprsek dosahuje vyšší hodnoty maximální rychlosti 

řezu, je očekávaný, protože z výpočtů pro návrh směšovací komory plyne, že teoretická 

rychlost laboratorního abrazivního paprsku je o 86,83 m.s
-1

 vyšší, než je rychlost 

paprsku Cobry.  

 

 Diplomová práce může být použita jako podklad pro rozšiřování odborných 

znalostí hasičů. Vytvořený laboratorní paprsek je možné využít k testování interakce 

paprsku s novými či neznámými materiály a k předběžnému výzkumu náhradních 

alternativ pro dosud používaná abraziva. Tím se může docílit častějšího a efektivnějšího 

využití systému Cobra u zásahů. 
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Seznam použitého označení 

ρ   [kg.m
-3

]  Hustota vody  

ρa   [kg.m
-3

]  Hustota abraziva používaného v LP  

ρCCS   [kg.m
-3

]  Hustota abraziva používaného v Cobře  

ρcelk,CCS  [kg.m
-3

]  Celková hustota voda a abraziva v Cobře 

ρw   [kg.m
-3

]  Hustota vody 

σ   [-]   Směrodatná odchylka 

d   [m]   Průměr vodní trysky v LP 

dCCS   [m]   Průměr výstupní trysky Cobry 

N   [-]   Počet prvků souboru 

p   [MPa]   Tlak čerpadla LP 

Rm   [MPa]   Osová pevnost v tahu 

Rp   [MPa]   Mez kluzu 

Qma   [kg.s
-1

]   Hmotnostní průtok abraziva v LP  

Qv,CCS [m
3
.s

-1
]  Celkový průtok systému Cobra 

Qw   [m
3
.s

-1
]  Průtok vody vodní tryskou LP 

vaw   [m.s
-1

]   Rychlost směsi vody a abraziva v LP 

vCCS   [m.s
-1

]   Rychlost směsi vody a abraziva v Cobře 

vw   [m.s
-1

]   Rychlost vody na výstupu z vodní trysky v LP 

Var(X)   [-]   Rozptyl 

X   [-]   Náhodná veličina 

     [-]   Střední hodnota veličiny 

xi   [-]   Hodnoty, kterých náhodná veličina nabývá 
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Obrázek 4 Usměrňovací trubice 
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Návrh a realizace testovacího laboratorního zařízení pro přípravu řezání systémem 
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Fotodokumentace řezných spár vytvořených laboratorním kapalinovým 
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Obrázek 1 Dural – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 2 Dural – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 3 Ocel 1.0570 St52-3 – vstupní otvor řezné spáry 
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Obrázek 4 Ocel 1.0570 St52-3 – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 5 Ocel 1.7131 16MnCr5 – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 6 Ocel 1.7131 16MnCr5 – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 7 Růžová žula – vstupní otvor řezné spáry 
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Obrázek 8 Růžová žula – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 9 Pískovec Javorka – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 10 Pískovec Javorka – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 11 Vračanský vápenec – vstupní otvor řezné spáry 
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Obrázek 12 Vračanský vápenec – výstupní otvor řezné spáry 
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Fotodokumentace řezných spár vytvořených zařízením CCS Cobra 
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Obrázek 3 Ocel 1.0570 St2-3 – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 4 Ocel 1.0570 St2-3 – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 5 Ocel 1.7131 16MnCr5 – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 6 Ocel 1.7131 16MnCr5 – výstupní otvor řezné spáry 
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Obrázek 7 Růžová žula – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 8 Růžová žula – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 9 Pískovec Javorka – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 10 Pískovec Javorka – výstupní otvor řezné spáry 
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Obrázek 11 Vračanský vápenec – vstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

Obrázek 12 Vračanský vápenec – výstupní otvor řezné spáry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


