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Předkládaná práce se zabývá hodnocením topografie řezných stěn vytvořených pomocí 

technologie abrazivního vodního paprsku (AWJ – Abrasive Water Jet). V úvodní rešeršní 

části předkládané práce jsou shrnuty poznatky o technologii hydroabrazivního obrábění 

získané studiem současného stavu. Dále je věnována pozornost vlivu technologických faktorů 

na kvalitu povrchu vytvořeného technologií AWJ. Pro hodnocení kvality povrchu je vytvořen 

návrh databanky. Navržený systém vstupních a výstupních veličin databanky by měl zajistit 

vyhodnocení kvality právě vzniklého povrchu a sloužit tak k optimalizaci technologie 

abrazivního vodního paprsku za účelem zvýšení efektivnosti této technologie a přispět k její 

automatizaci. 
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This paper deals with the evaluation of topography of cutting walls created by Abrasive Water 

Jet (AWJ) technology. In the initial research part of the submitted work are summarized 

the knowledge about the technology of hydroabrasive machining obtained by studying 

the current state. Further attention is paid to the influence of technological factors on surface 

quality created by AWJ technology. A database design is created to evaluate the surface 

quality. The proposed input and output system should provide an evaluation of the quality of 

the surface. This should serve to optimize the abrasive water jet technology in order to 

increase the efficiency of the technology and contribute to its automation. 
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ma hmotnostní průtok abraziva [g·min
-1

] 

np počet průchodů [-] 

p tlak kapaliny [MPa] 

pi impaktní tlak [MPa] 

ps stagnační tlak [MPa] 

Q stupeň kvality [-] 

Ra průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

Rq průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

Rku špičatost posuzovaného profilu [-] 

Rp největší výška výstupku profilu [µm] 

RPc výsledný počet výstupků [-] 

Rsk šikmost posuzovaného profilu [-] 

RSm průměrná šířka prvků profilu [mm] 

Rv největší hloubka prohlubně profilu [µm] 

Rz největší výška profilu [µm] 

Sa aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu [µm] 
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Sku špičatost omezené stupnice povrchu [-] 

Sp maximální výška piku omezené stupnice povrchu [µm] 

Sq základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu [µm] 

Ssk šikmost omezené stupnice povrchu [-] 

Sv maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu [µm] 

t tloušťka materiálu [mm] 

t1/t2 vada na začátku a konci řezu [mm] 

u odchylka zakulacení [mm] 

v rychlost posuvu [mm·s
-1

] 

Yred zpoždění stopy paprsku [mm] 

z zdvih [mm] 

Zp výška největšího výstupku v rozsahu základní délky lr [µm] 

Zv hloubka nejnižší prohlubně v rozsahu základní délky lr [µm] 

φ úhel dopadu [%] 
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Seznam použitých zkratek 

AV ČR Akademie věd České republiky 

ASJ Abrasive Water Suspension Jet – abrazivní suspenzní paprsek 

AWJ Abrasive Water Jet – abrazivní vodní paprsek 

DOE Design of Experiments – plánovaný experiment 

IAWJ Ice Abrasive Water Jet – kryogenní vodní paprsek 

GPS Geometrical Product Specifications – Geometrické požadavky na výrobky 

NASA National Aeronautics and Space Administration – Národní úřad pro letectví 

a kosmonautiku USA 

RMS Root Mean Square deviation – střední kvadratická úchylka 

ÚGN Ústav geoniky 

WJ Water Jet – vodní paprsek 
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ÚVOD 

Celosvětově se průmysl zabývá potřebou vyrábět produkty s těsnými tolerancemi 

a vysokým stupněm automatizace. V důsledku toho existuje obrovský tlak na výrobce, aby 

investovali do nejmodernější výroby, která umožňuje produktivní výrobní procesy a efektivní 

řízení zdrojů. Současně výrobci sledují trend ochrany životního prostředí přispívající k rozvoji 

nekonvenčních metod obrábění, mezi které patří i technologie abrazivního vodního paprsku 

(AWJ). Hlavní výhoda této technologie je, že řezné medium je tvořeno abrazivem a vodou, 

čímž nedochází k přehřívání materiálu při procesu dělení. Technologie AWJ má široké 

možnosti uplatnění, dokáže dělit v podstatě všechny průmyslové materiály jako je papír, plast, 

kov, slitiny, kompozitní materiály, tvrdokovy, aj. Je to univerzální výrobní metoda, která 

umožňuje obrábět (řezat, soustružit, frézovat apod.) téměř jakýkoliv známý materiál při 

jednom upnutí obrobku. Technologie AWJ disponuje výhodami, které neposkytuje žádná jiná 

technologie. Při obrábění technologií AWJ nedochází ke tvorbě zbytkového napětí 

v obráběném materiálu. Je to způsobeno tím, že řezné síly, které působí při procesu obrábění 

na obráběný materiál, jsou nízké (pod 50 N) ve srovnání s konvenčním obráběním kovů, kde 

řezná síla může dosáhnout až 1000 N [1], [2]. Technologie je téměř bezprašná a umožňuje 

proto bezpečně obrábět i zdraví škodlivé materiály. Na rozdíl od jiných technologií však 

abrazivní vodní paprsek vytváří specifický povrch obrobeného materiálu, kterému je zapotřebí 

věnovat větší pozornost při vyhodnocení parametrů topografie povrchu. 

Kvalita povrchu materiálu se zjišťovala od pradávna. Dříve stačily pouze lidské 

smysly, jako je zrak a hmat. Toto hodnocení povrchu materiálu je však velmi subjektivní 

záležitost, což vedlo ke vzniku měřicích jednotek a měřicích systémů, které zajistily 

objektivní hodnocení kvality povrchu. Už v roce 1930 byly vyvinuty první přístroje pro 

měření topografie povrchu. Se vznikem měřicích přístrojů pak byly vyvinuty i měřicí metody. 

V  60. letech již bylo možné trojrozměrné hodnocení povrchu. V současné době je na trhu 

obrovské množství měřicích zařízení, které hodnotí topografii povrchu [1]. 

Dnešní doba přináší nové trendy designu, požadavky na funkční vlastnosti povrchu, 

klade důraz na výslednou kvalitu, na celkovou ekonomickou náročnost a současně na nízkou 

ekologickou zátěž životního prostředí. Zatímco dříve bylo hodnocení topografie povrchu 

materiálu využíváno převážně ve strojírenském průmyslu, dnes je o tento obor zájem 

v průmyslu elektronickém, optoelektronickém a v důsledku možnosti sledování vlastností 

topografie povrchu v nanometrech i v biomedicíně. Tím vším je ovlivněn současný rozvoj 
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výrobních technologií a vývoj zařízení. Do praxe vstupují nové výrobní postupy a měřicí 

metody, které poskytují nové, vylepšené vlastnosti povrchu a rozsáhlejší informace o nově 

vytvořeném povrchu. S rozvojem softwarových zařízení také rostou možnosti nových 

informací ze signálů získaných z povrchu materiálu. 

V předkládané práci uvádím formování paprsku a princip působení technologie AWJ 

na povrch materiálů, popisuji a analyzuji topografii nově vytvořených povrchů u vybraných 

kovových obrobků a hodnotím vliv vstupních technologických parametrů abrazivního 

vodního paprsku na výslednou strukturu a texturu povrchu.  

Praktická část práce obsahuje hodnocení povrchů pomocí profilových a plošných 

parametrů. Ověření správnosti měření bylo zajištěno porovnáním výsledků získaných pomocí 

kontaktní a bezkontaktní (optické) metody. Byl zkoumán vliv hloubky řezu a rychlosti posuvu 

na kvalitu povrchu a dále pak vliv hmotnostního průtoku abraziva na výslednou topografii 

řezné stěny. Následující část práce se věnuje srovnání stupňů kvality s vybranými profilovými 

parametry drsnosti, hodnocení povrchů dle platné švýcarské normy SN214001 a vytvoření 

návrhu databáze za účelem získání analytických informací o geometrických parametrech 

topografie povrchu.  



Disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

17 

1 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Při obrábění materiálů technologií AWJ má nově vzniklý povrch specifickou 

geometrii. Řezný nástroj je ve značné míře flexibilním nástrojem, proto se trajektorie jeho 

dělicí řezné stopy v kritických momentech interakce s materiálem rychle mění. Podle 

charakteru topografických nerovností na tloušťce, resp. hloubce dělícího řezu, lze řeznou 

plochu rozdělit na pásma (oblasti) vykazující specifickou geometrii, jako by byly generovány 

rozdílnými obráběcími technologiemi. Dělení materiálu technologií AWJ je charakterizováno 

typickým zakřivováním a opožďováním stopy dělicího řezu za tryskou při prohlubování 

dělicího řezu. 

Cílem práce je identifikovat topografii povrchu materiálů, navrhnout způsob 

matematicko-statistického zpracování dat a databanku za účelem získání analytických 

informací o vztahu geometrických parametrů topografie povrchu k parametrům 

technologickým, materiálovým a výkonovým. 

 

Etapy vedoucí k cíli práce: 

1. Shrnutí a zhodnocení současného stavu. 

2. Klasifikace technologických parametrů a zhodnocení měřicích metod topografie 

povrchu. 

3. Teoretická východiska, vypracování koncepce a návrhu pro řešení současného 

stavu. 

4. Příprava vzorků, analýza, interpretace a verifikace experimentálních dat z měření 

topografie povrchu.  

5. Tvorba databanky. 

6. Navržení způsobu matematicko-statistického zpracování dat za účelem získání 

analytických informací o vztahu geometrických parametrů topografie povrchu 

k parametrům technologickým, materiálovým a výkonovým. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 VÝVOJ TECHNOLOGIE VODNÍHO PAPRSKU 

Mezi první využití proudu vody patří rozpojování hornin, tzv. hydrodobývání, kdy se 

voda používala k vymílání a odplavování lehčích nánosů hlušiny při těžbě zlata a dalších 

minerálů už ve starověku [3]. K významnějšímu využití vodních proudů došlo mnohem 

později společně s masivním vývojem čerpací techniky. Na přelomu 19. a 20. století byla 

vyvinuta čerpací zařízení vhodná pro použití v dolech. Tehdejší vodní paprsky však 

v porovnání se současnými pracovaly s velmi nízkým tlakem (0,75 MPa) [4]. 

V roce 1930 byl v Paper Patents Company poprvé použitý vodní paprsek na dělení 

papíru, který pracoval při relativně nízkém tlaku. V tomto roce byla patentovaná první 

abrazivní vodní tryska, i když zatím bez možnosti jakéhokoliv využití [5]. Roku 1936 byla 

technologie vodního paprsku úspěšně aplikována při dobývání uhlí v Rusku a následně se 

rozšířila i do ostatních zemí [4]. 

V 50. a 60. letech minulého století použil úspěšně Dr. Norman Franz vodní paprsek na 

řezání objemných kmenů stromů na požadované rozměry stavebního dřeva. Při pokusech 

použil vodu o vysokém tlaku (asi 200 MPa), avšak čerpací zařízení v té tobě nedokázalo 

zajistit nepřetržitý proud a plynulost řezání [6]. Další rozvoj tak nastal teprve s vývojem 

zařízení, které umožňovalo vytváření kontinuálního proudu vody o vysokém tlaku. 

Koncem šedesátých let pobočka společnosti Ingersoll Rand z Kansasu (USA) jako 

první komerčně rozvinula koncepci kontinuálně pracujících systémů na řezání 

vysokorychlostním vodním paprskem při tlacích 200 až 400 MPa [7]. Na trhu byla dostupná 

zařízení pro generování tlaku do 400 MPa s malými průtoky, které umožňovaly řezání 

měkkých materiálů jako je papír, dřevo, plast. 

V průběhu sedmdesátých let se vysokorychlostní paprsky staly běžným řezným 

nástrojem v celé škále průmyslových odvětví. Rozvoj a využití technologie vodního paprsku 

přinesl také zvyšující se nároky na kvalitu řezné plochy. Někteří výrobci hledali řešení 

v přidání různých přísad do řezné kapaliny, jiní ve zdokonalování konstrukce vodní trysky. 

V této době se objevily první zmínky o pulzujícím vodním paprsku, k jeho významnému 

rozvoji však došlo až o 20 let později [6]. Pulzující paprsek využívá účinků impaktního tlaku 

kapaliny generovaného dopadem na materiál. Vyšší erozní účinky pulzujícího paprsku jsou 

způsobeny opakovaným působením impaktního tlaku, smykovým a únavovým namáháním 
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přetržitého vodního proudu na materiál. Impaktní tlak je několikanásobně vyšší než statický 

tlak, kterým na materiál působí kontinuální proud.  

Jedním z nejsilnějších impulzů vývoje zařízení na řezání vodním paprskem byl v roce 

1974 požadavek Americké organizace pro letectví a kosmonautiku (NASA) vyřešit 

technologii řezání keramických desek na obklady raketoplánů. Výzkum technologie 

abrazivního vysokorychlostního vodního paprsku započal v laboratořích NASA v roce 1971, 

kdy při laboratorním dělení tvrdých keramických destiček nevznikal žádný významný tepelný 

vliv na dělené plochy [8], V důsledku studeného řezu tak bylo možno tuto technologii později 

využít v různých průmyslových oblastech [9]. 

Mnohem účinnější tzv. abrazivní vodní paprsek s příměsí drobných zrn tvrdých 

minerálů byl na trh uveden v roce 1979, čímž se značně rozšířilo využití této nekonvenční 

technologie. S vyšší účinností řezného nástroje tak bylo možné začít obrábět materiály jako 

nerezavějící ocel, titan a uhlíková vlákna. 

V devadesátých letech byla patentována technologie frézování prostřednictvím 

vysokorychlostního vodního paprsku. 

V roce 2000 společnost OMAX vyvinula model řezání, který vylepšil technologii 

a umožnil zvýšení řezné rychlosti a vysoce přesné řezaní pomocí Tilt-A-Jet. Začaly se 

používat intuitivní softwarové systémy pro podporu při řezání [5]. 

Současné využití kapalinových paprsků zahrnuje široké spektrum aplikací, jako je 

obrábění materiálů, čištění a zušlechťování povrchu materiálů. Přehledný seznam je uveden 

v Tab. 1.  

Tab. 1 Oblasti aplikace kapalinových paprsků, adaptováno dle [4]. 

OBLASTI APLIKACE KAPALINOVÝCH PAPRSKŮ 

Obrábění 

materiálů 

Čištění materiálů a odstraňování 

povrchových vrstev 

Zušlechťování povrchu 

materiálu 

řezání 

vrtání 

soustružení 

frézování 

drážkování 

gravírování 

čištění 

odstraňování koroze 

odstraňování okují 

sanace 

odstraňování povrchových vrstev 

hlazení 

leštění 

zdrsňování 

zpevňování 
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2.2 ROZDĚLENÍ VODNÍCH PAPRSKŮ 

Pro jednotlivé oblasti použití se využívá rozdílných kapalinových paprsků, které lze 

podle jejich přetržitosti působení v čase dělit na kontinuální a pulzující. Další rozdělení 

paprsků je pak závislé na přítomnosti příměsí, kdy se paprsky dělí na čisté nebo abrazivní [8]. 

Jednotlivé druhy a typy kapalinových paprsků jsou podrobně popsány v literatuře [4], [8], 

[10] a [11]. V následujícím textu je uvedeno stručné vysvětlení principu rozdílného 

generování a účinků kapalinových paprsků. 

2.2.1 Kontinuální vodní paprsky 

Kontinuální vodní paprsek je nejběžnějším typem paprsku, který je vhodný pro 

většinu průmyslových aplikací. Jde o kontinuální proud kapaliny (nejčastěji vody) pohybující 

se velmi vysokou rychlostí (až 1200 m·s
-1

). V případě, že je kontinuální paprsek tvořen pouze 

vodou bez jakýchkoliv příměsí, mluvíme o vodním paprsku (WJ – Water Jet). Po přidání 

abrazivních částic do kontinuálního paprsku vzniká abrazivní vodní paprsek (AWJ – Abrasive 

Water Jet) nebo abrazivní suspenzní paprsek (ASJ – Abrasive Suspension Jet).  

Schématické znázornění uvedených kontinuálních paprsků je zobrazeno na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Schéma vzniku vodního paprsku, abrazivního vodního paprsku a abrazivního suspenzního paprsku [12]. 
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2.2.1.1 Vodní paprsek 

Technologie WJ spočívá v generování vysokého tlaku kapaliny, která při výtoku 

z trysky malého průměru získává velmi vysokou kinetickou energii. Schéma vzniku vodního 

paprsku je uvedeno na Obr. 1. Počátky praktického využívání kontinuálních paprsků patří 

právě této technologii. Vysokorychlostní proud kapaliny, dosahující až trojnásobku rychlosti 

zvuku, představuje obrovskou kinetickou energii, která je při dopadu přeměněna na tlakovou 

energii působící na materiál. Při tlakovém namáhání na dělicí ploše dochází postupně 

k odstraňování částí řezaného materiálu a k jeho destrukci. Vodní paprsek pronikající do 

obráběného materiálu postupně ztrácí svoji kinetickou energii a při vzájemném pohybu trysky 

a řezaného materiálu dochází k jeho zakřivení. V závislosti na typu řezaného materiálu se 

pracovní tlak pohybuje od 60 MPa až do 600 MPa. Účinnost vodního paprsku klesá 

v závislosti na tloušťce a tvrdosti řezaného materiálu, proto se vodní paprsek používá pro 

řezání měkkých případně tenkých materiálů, jako je např. papír, dřevo, plasty, tenké kovové 

plechy, potraviny, apod. [8], [13], [14]. Technické zařízení používané ke generování 

vysokorychlostního vodního paprsku je z části totožné se zařízením ke generování 

abrazivního vodního paprsku, který je podrobněji popsán v kapitole 3. 

2.2.1.2 Abrazivní vodní paprsek 

Rozdíl oproti WJ spočívá v přidávání abrazivních částic do vysokorychlostního 

vodního proudu. Ty několikanásobně zvyšují jeho účinek. Proces vzniku a formování nástroje 

jsou schematicky znázorněny na Obr. 1. Vzhledem k tomu, že klíčovou oblastí výzkumu 

předkládané  práce je vliv technologie abrazivního vodního paprsku na povrch materiálu, je 

problematice technologie AWJ věnována samostatná kapitola, kde jsou podrobně popsány 

jednotlivé technologické etapy vzniku, formování a působení na obráběný materiál. Dále je 

tam uveden popis zařízení pro generování abrazivního vodního paprsku, a to včetně 

používaného abraziva [8]. 

2.2.1.3 Abrazivní suspenzní vodní paprsek 

Stejně jako u AWJ je pro zvýšení účinnosti abrazivního suspenzního vodního paprsku 

přidáváno abrazivo. Základní rozdíl mezi AWJ a ASJ tvoří způsob přimíchání abraziva do 

vodního paprsku (viz Obr. 1). V první etapě vzniku ASJ je abrazivo smícháno s vodou, 

následně je suspenze pevných částic rozptýlených v kapalině vedena pod vysokým tlakem do 

speciální trysky. Technologie ASJ je při porovnání s AWJ charakterizována účinnějším 

procesem akcelerace částic zvyšujícím její produktivitu [15]. 
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2.2.1.4 Kryogenní vodní paprsek 

Kryogenní paprsek (ledový abrazivní paprsek) využívá ledové částice jako abrazivo 

u klasického abrazivního vodního paprsku. Princip vzniku kryogenního vodního paprsku je 

znázorněn na Obr. 2. Paprsky IAWJ (Ice Abrasive Water Jet) lze rozdělit podle vzniku 

ledových částic. Prvním způsobem je vytvoření ledových částic podchlazením vysokotlaké 

kapaliny až na -20°C nebo vstříknutím chladícího média (N2) při vzniku vysokorychlostního 

paprsku. Druhou možností je výroba ledových částic v externím zařízení při velmi nízké 

teplotě (-195,8°C) a jejich následné přidání do vodního paprsku stejně jako u klasického 

AWJ. Pro zvýšení účinnosti se tyto dvě metody kombinují. Ledové částice vyrobené 

v externím zařízení se přidávají do vodního paprsku podchlazeného na 0° až -10° [16], [17]. 

 

Obr. 2 Princip vzniku jednoho z kryogenních vodních paprsků [16]. 

2.2.1.5 Kavitační vodní paprsek 

Kavitace (z latinského termínu cavitas – dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním 

poklesu tlaku, následovaný implozí (zhroucení dutiny při opětovném nárůstu tlaku). 

Technologie kavitačního vodního paprsku je založená na principu desintegrace materiálu 

pomocí kavitačních mikrobublin, které jsou obsaženy v kontinuálním vodním paprsku 

a zanikají při styku s materiálem. Na vznik kavitace má vliv velikost podtlaku, soudržnost 

(povrchové napětí) kapaliny a teplota. Čím je teplota nižší, tím menší je kavitace. Princip 

vytváření kavitačního vodního proudu je založen na poklesu tlaku, který může být následkem 

lokálního zvýšení rychlosti (tzv. hydromechanická kavitace). Dochází k porušení spojitosti 

kapaliny a v tekutině vznikají malé dutiny – kavitace. Dokud podtlak v podobě vnější tahové 



Disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

23 

síly převažuje nad silami kohezními a hydrostatickými, probíhá růst kavitačních bublin. 

V okamžiku, kdy podtlak přestane působit, zastaví se růst dutiny a kavitace (dutina) se začne 

hroutit za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Kolaps dutiny je 

zpravidla nesymetrický [18]. 

2.2.2 Pulzující vodní paprsky 

Technologie pulzujícího vodního paprsku patří mezi inovační technologie umožňující 

povrchové úpravy materiálů. Pulzující vodní paprsky (PWJ – Pulsating Water Jet) jsou 

přetržité paprsky pracující při nižších tlacích. Vznikají využitím různých metod, kdy dochází 

k přerušení kontinuálního proudu paprsku, nebo jeho rozpadu na jednotlivé sloupce kapaliny. 

Účinky na povrch materiálu jsou odlišné od klasických technologií. Nástrojem používaným 

při opracování povrchů je pulzující vodní paprsek, který po dopadu na materiál vytváří 

specifickou geometrii topografie obrobeného povrchu. Pulzující paprsky využívají 

impaktního tlaku, který je několikanásobně vyšší než tlak stagnační, kterým na materiál 

působí běžné kontinuální paprsky, čímž se v materiálu dosahuje vyšších erozních účinků [6], 

[19], [20]. Podle způsobu generování dělíme pulzující vodní paprsky na jednotlivé pulzy nebo 

pulzy s nízkou frekvencí, přerušované paprsky a modulované paprsky [6]. 

2.2.2.1 Jednotlivé pulzy nebo pulzy s nízkou frekvencí 

Pulzující paprsek vznikající jako jednotlivé pulzy produkuje při dopadu na obráběný 

materiál impaktní tlak pi, který vzápětí poklesne na tlak stagnační ps (viz Obr. 3). Po odeznění 

dopadu sloupce vody vytvořeného jedním pulzem klesá tlak v místě dopadu paprsku na nulu 

[21].  

 

Obr. 3 Znázornění účinků jednotlivých pulzů nebo pulzů s nízkou frekvencí na rozpojovaný materiál [6]. 
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Cykly zatěžování se opakují s frekvencí, s jakou je zařízení schopno generovat 

jednotlivé pulzy, přičemž nezávisí na vzdálenosti od trysky [6]. Jednotlivé pulzy nebo pulzy 

s nízkou frekvencí jsou vytvářeny různými typy zařízení pro generování pulzujících paprsků. 

Jde o nárazová zařízení s volným pístem, zařízení vytlačující pulzy tlakem a hydraulické 

generátory. Nárazové zařízení s volným pístem vytváří pulzující vodní paprsek pomocí 

volného pístu narážejícího na stojící sloupec vody v trysce. Pomocí mechanických impaktorů, 

výbušnin nebo střel dochází k rychlé akceleraci pístu a vytlačení kapaliny tryskou. Takto 

vytvořený paprsek dosahuje vysokého statického tlaku při krátké době trvání pulzu, tudíž má 

celkově nízkou účinnost [22]. Zařízení vytlačující pulzy tlakem mají mnohem vyšší účinnost 

(až 90%). Pulzující paprsek má dlouhou dobu trvání a velký objem kapaliny obsažené 

v jednom pulzu. Je vytvářen pomocí stlačeného vzduchu, který pohání nízkotlaký píst, přímo 

spojený s vysokotlakým pístem mnohem menšího průměru, který stlačuje vodu a vytlačuje ji 

tryskou ven [6]. Pomocí hydraulického generátoru pulzací vzniká paprsek tak, že kapalina je 

ve vysokotlaké nádobě stlačena na vysoký tlak a otevřením rychlostního ventilu se vytvoří 

sloupec kapaliny s velkou kinetickou energií [23]. 

2.2.2.2 Přerušované paprsky 

Vytvoření přerušovaného paprsku představuje zcela odlišný způsob generování 

pulzujícího paprsku. Kontinuální paprsek je hned za výstupem z trysky pomocí přerušovače 

rozčleněn na jednotlivé sloupce vody, které při dopadu na obráběný materiál generují 

impaktní tlak pi, který se mění na stagnační ps a po ukončení dopadu sloupce vody je tlak 

nulový (viz Obr. 4) [6]. 

 

Obr. 4 Znázornění účinků pulzujícího přerušovaného paprsku na rozpojovaný materiál [6]. 
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Jako přerušovač lze použít rotující kotouč s otvory. Cyklus se periodicky opakuje 

s frekvencí odpovídající přerušování paprsku. Při průchodu paprsku přerušovačem dochází ke 

ztrátě části energie. Hlavní nevýhodou je tedy nízká účinnost tohoto způsobu generování 

pulzujících paprsků [24]. 

2.2.2.3 Modulované paprsky 

Pro generování modulovaných pulzujících paprsků se využívají vnitřní mechanické 

modulátory, rezonátory nebo ultrazvukové modulátory [6]. 

Předchozí způsoby generování pulzujících paprsků vytváří navzájem oddělené sloupce 

vody, které však mají konstantní rychlost. Naopak vznik modulovaného paprsku je založen na 

proměnné rychlosti sloupce vody. Pulzující paprsek vystupuje z trysky jako paprsek 

kontinuální a do pulzů se formuje až v určité vzdálenosti od výstupu z trysky. V důsledku 

tlakových pulzací před tryskou vytéká kontinuální proud z trysky proměnnou rychlostí. 

Rychlejší části paprsku v určité vzdálenosti od výstupu z trysky „dostihnou“ části pomalejší, 

čímž se původně kontinuální paprsek rozčlení na jednotlivé pulzy (viz Obr. 5). Při dopadu 

kapaliny pohybující se vysokou rychlostí na povrch tuhého tělesa se v první fázi, která trvá 

řádově několik mikrosekund, kapalina chová jako stlačitelná a generuje impaktní tlak pi. 

V druhé fázi dochází ke snížení tlaku, kdy po dopadu sloupce vody je následně tlak nulový. 

Periodickým generováním impaktního tlaku se mnohonásobně zvyšuje efektivnost tohoto 

vodního paprsku oproti běžnému kontinuálnímu paprsku [25]. 

 

Obr. 5 Znázornění účinků pulzujícího modulovaného paprsku na rozpojovaný materiál [6]. 
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2.3 SOUČASNÝ STAV HODNOCENÍ KVALITY POVRCHU 

Řezný proces u technologie AWJ je dezintegrační proces způsobený silovým, 

napěťovým a deformačním účinkem dělicího nástroje (vysokorychlostní proud směsi vody, 

abraziva a vzduchu) na materiál obrobku. Výsledkem řezného procesu je dělicí řez. Na 

základě prostudované literatury věnující se vývoji technologie AWJ za posledních 20 let [4] 

[8], [10], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [33], [34] lze konstatovat, že tvorba nového 

povrchu technologií AWJ zůstává i dnes nedořešenou problematikou. Dosavadní teoretické 

postupy se málo věnují predikci technického stavu dělicího řezu, a to jak podle volby 

technologických faktorů, tak i podle fyzikálně mechanických vlastností obráběného materiálu. 

Přitom právě optimální volba technologických faktorů podložená teoretickými předpoklady 

souvisí s dosažením požadované kvality obráběného materiálu technologií AWJ.  

V současnosti roste poptávka po technologii AWJ, avšak stále větší důraz se klade na 

finální zhotovení výrobku bez nutnosti dalšího opracování. Nové komponenty zařízení 

a počítačové řízení přináší nejen zlepšení výrobního procesu, ale také přinášejí lepší kvalitu 

obrobeného povrchu. 

Kvalita řezu vychází z rychlosti řezání v závislosti na typu a tloušťce materiálu a je 

ovlivněna mnoha faktory (viz kapitola 4). Problematikou hodnocení kvality povrchu se 

zabývalo mnoho autorů, např. [27], [31], [35]. Ve svém výzkumu využili analytický přístup, 

metodu DOE, neuronové sítě a jiné. Avšak i přes velké úsilí těchto a mnoha dalších 

výzkumníků se kvalita povrchu hodnotí podle metodiky, kterou navrhli autoři Zeng a Kim 

[33]. Metodika spočívá v rozdělení kvality řezu do pěti stupňů kvality Q (viz kapitola 5) [33]. 

Kvalita povrchu pro jednotlivé stupně není jednoznačně definována, tudíž každá společnost si 

ji určuje dle svých normativů.  
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3 TECHNOLOGIE ABRAZIVNÍHO VODNÍHO PAPRSKU 

Technologie AWJ stejně jako WJ spočívá na principu generování vysokého tlaku 

kapaliny, která při protékání tryskou malého průměru získává velmi vysokou kinetickou 

energii. Abrazivní vodní paprsek byl vyvinut v důsledku nedostatečné desintegrační 

schopnosti vodního paprsku. Zvýšení účinnosti vodního paprsku (až 1000x) je zajištěno 

přidáním abrazivních částic. Jednotlivé technologické etapy vzniku, formování a působení 

AWJ na obráběný materiál jsou podrobněji popsány v literatuře [4], [8], [13]. 

3.1 FORMOVÁNÍ PAPRSKU 

3.1.1 Kapalina a její úprava 

Volba pracovní kapaliny patří mezi základní faktory ovlivňující efektivnost 

technologie AWJ. Pracovní kapalina musí splňovat požadavky na nízkou viskozitu, která 

zabezpečí malé tlakové ztráty v kapalině při průchodu potrubím a na minimální agresivnost 

s ohledem na kovové části zařízení. Dále je důležitá dostupnost kapaliny a její cena. 

Nejčastěji je proto technologickou kapalinou voda, která však musí splňovat určité 

kvalitativní požadavky.  

Předpokladem pro dlouhodobý chod zařízení je rovněž správná filtrace vstupní 

kapaliny. Přítomnost nečistot (pevných částic) ve vodě urychluje opotřebení všech částí 

zařízení. Přivedená voda se zbavuje nečistot ve filtrech. Pro snížení počtu oprav a míry 

opotřebování trysek, otočných kloubových spojů, ovládání ventilů, těsnění, atd. se provádí 

dále změkčování a deionizace řezací vody. Takto zpracovaná kapalina se přivede do 

vysokotlakého čerpadla, ve kterém se její tlak zvýší. 

3.1.2 Komprese 

Účinek vodního paprsku při jeho působení na materiál je podmíněný velikostí tlaku 

kapaliny, která působí na dopadovou plochu. Úlohou tlakového systému zařízení je plynulé 

generování stlačené kapaliny s konstantní efektivní hodnotou tlaku. U technologie AWJ se 

používají dva druhy zařízení generujících vysokorychlostní vodní paprsek. 

První typ je zařízení s plunžry (plunžrové čerpadlo) s pracovními tlaky mezi 100 až 

400 MPa a je tedy možné jej použít i pro aplikace řezání. Nejčastěji se však používá při 

čištění povrchů a odstraňování povrchových vrstev (odstraňování starých nátěrů, čištění stěn 
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ve výměnících tepla, atd.), kde je potřeba vyšších průtoků (desítky až stovky l·min
-1

) a nižších 

tlaků (kolem 200 MPa). Tzv. plunžrové čerpadlo pracuje na principu postupného tlakování 

vody v jednotlivých válcích. Čerpadlo obsahuje obvykle tři nebo pět válců, v nichž se 

pohybují písty (plunžry) v závislosti na natočení klikové hřídele [4]. 

Druhým typem je zařízení s multiplikátorem tlaku, kde se tlak vody pohybuje mezi 

400 až 600 MPa (u speciálních zařízení až 1000 MPa). Činnost hydraulického multiplikátoru 

je založená na rovnováze sil působících na nestejné plochy diferenciálního pístu (viz Obr. 6). 

Na změnu parametrů tlakové energie se využívají rozdíly pracovních ploch vysokotlakého 

a nízkotlakého pístu. Čerpadlo pracuje jako dvojčinné, po dosažení krajní úvrati se píst začne 

pohybovat opačným směrem. Průtoky vysokotlaké vody u multiplikátorového čerpadla jsou 

nižší v porovnání s čerpadlem plunžrovým a dosahují několika l·min
-1

 [4]. 

 

Obr. 6 Schéma multiplikátoru [36]. 

3.1.3 Rozvod stlačené kapaliny 

Stlačená voda je přepravována ve vysokotlakém potrubí do kompenzátoru 

(rezonátoru), kde se vyruší kolísání tlaku způsobené čerpadlem [8]. Využívá se přitom 

stlačitelnosti vody při vysokých tlacích, která např. při 400 MPa dosahuje přibližně 13 % 

[37]. Dále se kapalina přivádí přes tlustostěnné vysokotlaké potrubí s malým vnitřním 

průměrem nebo vysokotlaké hadice k polohovacímu zařízení, na kterém je připevněna řezná 

hlava. Vysokotlaké potrubí a armatury se nejčastěji vyrábějí z nerezových, velmi pevných 

materiálů [4]. 
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3.1.4 Vodní tryska 

V první části řezné hlavy je umístěna vodní tryska. V současné době se vodní trysky 

vyrábějí především z rubínu, safíru a diamantu, pro aplikace s nižšími požadovanými tlaky 

vody také ze speciálních ocelí, slinutých karbidů a keramiky. Při průchodu kapaliny tryskou 

dochází ke změně potenciální energie kapaliny na kinetickou energii paprsku. Vodní tryska 

usměrňuje paprsek a vytváří kompaktní proud kapaliny. Souvislý homogenní paprsek tvoří 

základ řezného nástroje [8]. 

3.1.5 Směšovací komora 

V případě abrazivního vodního paprsku je součástí řezné hlavy také tzv. směšovací 

komora, ve které probíhá proces přimíchávání abrazivního materiálu do čistého vodního 

paprsku. Kapalina o vysoké rychlosti prochází komorou, do které je samostatným potrubím 

přiváděno abrazivo z dávkovače a zásobníku. Komora má specifický tvar a velikost. Při 

přechodu kapaliny do rozšiřujícího se prostoru směšovací komory dochází k částečnému 

víření kapaliny a v prostoru komory vzniká podtlak. Vzniklý podtlak přisává ze zásobníku 

abrazivo, které je následně ve směšovací komoře strháváno paprskem kapaliny a v zaostřovací 

trubici dále urychlováno a usměrňováno. Prostřednictvím procesu mísení je také dosaženo 

rovnoměrného rozptýlení zrn abraziva v proudu vody [8], [13].  

3.1.6 Zaostřovací trubice 

Při průchodu zaostřovací tryskou dochází k vytvoření koherentního paprsku 

vysokorychlostní kapaliny smíšené s abrazivem a vzduchem. Ta na výstupu ze zaostřovací 

trubice má již potřebnou kinetickou energii pro řezání materiálu, který je umístěn pod tryskou. 

Rozměry zaostřovací trysky (vnitřní průměr a délka) určují vlastnosti vystupujícího paprsku. 

Pro běžné řezání se používají zaostřovací trysky o průměrech 0,76; 0,89 a 1,02 a délce 

76,2 mm. Udávaná životnost se pohybuje okolo 50 až 100 hodin podle použitého abraziva 

a nastavených parametrů technologie. 

3.1.7 Pracovní plocha 

Pracovní plochu stroje tvoří většinou rošt, pod kterým je nádrž s vodou, kde je 

zachytávána zbytková energie paprsku. Na ploše je umístěn obrobek. Pro dostatečnou 

eliminaci zbytkové energie paprsku je nádoba alespoň 0,5 metru hluboká a na jejím dně 

mohou být umístěny předměty různých tvarů, které rozptylují zbylou energii paprsku. Kalná 

voda z nádrže se odčerpává do odkalovací kaskády, kde se odděluje voda od pevných látek. 
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Takto upravenou vodu lze znovu využít. Usazený kal složený z abraziva a odebraného 

materiálu se odváží jako odpad nebo se abrazivo recykluje a použije při dalším řezání [38]. 

3.2 PRINCIP PŮSOBENÍ PAPRSKU 

Při výstupu abrazivního vodního paprsku ze zaostřovací trysky dochází ihned ke 

ztrátám kinetické energie paprsku z důvodu kontaktu s okolním prostředím. Paprsek částečně 

expanduje a rozděluje se na vnitřní jádro a vnější obal. Jádro paprsku si zachovává svoji 

koherenci až do styku s materiálem. Vnější obal paprsku ztrácí svoji rychlost a dochází v něm 

k odštěpování jednotlivých kapek vody a zrnek abraziva, což způsobuje otryskávání vrchních 

řezných hran obrobku. Z tohoto důvodu je dobré minimalizovat vzdálenost (zdvih) mezi 

výstupem zaostřovací trubice a obrobkem. 

Jak již bylo dříve zmíněno, dělení materiálu pomocí technologie AWJ je ve své 

podstatě erozní proces, který zahrnuje dva různé mechanismy eroze (úběru) materiálu. Při 

tvárné erozi zrna abraziva postupně odřezávají nebo odlupují částice materiálu, jde o proces 

objemového úběru. Křehká eroze je popisována jako lámání, při kterém je materiál odebírán 

tvorbou, množením a protínáním prasklin, které vznikají před a okolo abrazivní částice. Oba 

tyto mechanizmy úběru probíhají společně, jejich účinky se během procesu úběru materiálu 

mění, a to v závislosti na čase a hloubce řezu. Technologie AWJ je tedy kombinací křehkých 

a tvárných erozních mechanizmů opotřebení [10], [13]. 

Působením abrazivního vodního paprsku na povrch obráběného materiálu vzniká 

řezná spára. Na povrchu dělicích stěn řezné spáry je tvořen reliéf. Mezi všeobecně 

akceptovaná vysvětlení mechanizmu úběru materiálu a vytváření rýh patří studie [39]  

Dr. Hashishe. Při sledování procesu dělení plexiskla technologií AWJ pomocí 

vysokorychlostní kamery zjistil, že úběr materiálu je cyklický proces, skládající se ze dvou 

režimů úběru. Reliéf dělicích stěn (viz Obr. 7) rozdělil na 2 části - horní hladkou zónu hc, kde 

převládá především řezné opotřebení, a spodní rýhovanou zónu hd, která se vyznačuje 

deformačním opotřebením. Pod kritickou hloubkou hladké zóny hc je proces úběru materiálu 

nerovnoměrný, což je podle Hashishe příčinou vytváření rýh a vlnitosti povrchu [40]. Rýhy 

(striace) ve spodní části obrobku vznikají vychylováním abrazivního vodního paprsku 

v důsledku ztráty kinetické energie, dochází ke zpoždění (retardaci) stopy paprsku Yret, čímž 

vzniká deviační úhel D. 
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Obr. 7 a) Povrch vytvořený abrazivním vodním paprskem s rozdělením na hladkou a rýhovanou zónu,  

b) označení zón a parametrů vychýlení stopy paprsku [41]. 

Názory na rozdělení horizontálních oblastí řezné stěny jsou různé. V posledních 

několika letech bylo provedeno mnoho výzkumů zabývajících se morfologií povrchů 

vytvořených metodou AWJ [10], [28], [40], [41]. Jejich důsledkem bylo vyčlenění 

nejvrchnějšího regionu hladké zóny v samostatnou oblast, tzv. iniciační zónu. V této zóně 

dochází k prvnímu styku abrazivního vodního paprsku s materiálem a její tvar a geometrie do 

značné míry ovlivňují jeho další šíření obrobkem. Dochází zde k řeznému opotřebení při 

malých stykových úhlech, zatímco v hladké zóně  při úhlech velkých. Další zóna vzniká 

přerozdělením hladké a rýhované oblasti, tzv. přechodová zóna, kde dochází ke změně 

řezného opotřebení na deformační. Dle některých studií lze tedy povrch vytvořený AWJ 

rozdělit na 4 části (viz  Obr. 8.) [10], [28]. 

 

Obr. 8 Povrch vytvořený abrazivním vodním paprskem rozdělený na 4 zóny. 
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3.3 ABRAZIVO 

Přimícháváním abrazivních částic do vysokorychlostního proudu vody rychle vzroste 

výkon řezání. Výběr správného abraziva je velmi důležitý. Mezi hlavní faktory, které je nutno 

zvážit při výběru správného druhu abraziva patří zejména: 

 Cena abraziva. Představuje až 50 % z celkových provozních nákladů.  

 Tvrdost abraziva. Ovlivňuje účinnost dělicího procesu a opotřebení zaostřovací 

trubice. Tvrdší abraziva mají vyšší účinnost při řezání, ale na druhou stranu 

dochází k rychlejšímu opotřebení abrazivní trysky. 

 Velikost abrazivních zrn. Je udávána v jednotkách MESH, které označují počet ok 

síta na délce jednoho palce (80 MESH – max. velkost zrna je 180 µm). Při řezání 

s menšími částicemi lze dosáhnout nižší drsnosti povrchu, ovšem prodlouží se čas 

potřebný k prořezání materiálu. 

 Tvar abrazivních zrn (viz Obr. 9). Je různorodý, ovlivňuje výslednou drsnost 

povrchu a dosahovanou hloubku řezu.  

 Hmotnostní tok abraziva. S narůstajícím hmotnostním tokem se zvětšuje kinetická 

energie paprsku a dosahovaná hloubka řezu. Efektivita dávkování abrazivních zrn 

je však limitována. Při překročení kritického množství dosahovaná hloubka řezu 

stagnuje, může dojít až k ucpání zaostřovací trubice. 

 Ekologičnost abraziva. Měla by splňovat požadavky zdravotní a ekologické 

nezávadnosti pro abraziva používaná při řezání technologií AWJ. Ne všechna 

technicky a ekonomicky vhodná abraziva splňují tyto požadavky. 

 Recyklovatelnost. Opětovné použití abraziva snižuje náklady na provoz.  

Mezi abraziva, která nejlépe splňují výše uvedené parametry, patří: granátový písek, 

olivínový písek, korundový písek, ocelové piliny, litinové kuličky aj. [42]. 

 

Obr. 9 Typické tvary granátového abraziva používaného pro abrazivní vodní paprsek [43]. 
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4 MĚŘENÍ TOPOGRAFIE POVRCHŮ 

Na výslednou kvalitu povrchu a přesnost obrábění mají velký vliv technologické 

faktory AWJ, a to přímé a nepřímé. Objektivní hodnocení kvality povrchu zajistí měření 

topografie povrchu pomocí kontaktní nebo bezkontaktní (optické) metody. 

4.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU POVRCHU 

Na proces dělení abrazivním vodním paprskem působí mnoho faktorů (viz Obr. 10), 

které ovlivňují úběr materiálu a charakteristiky obrobeného povrchu. Výsledky studií [4], 

[10], [34], [28], [44], [45], [46], [47], [48] se shodují v tom, že dělení materiálů významně 

ovlivňuje složení konkrétních faktorů a jejich kombinace. Faktory jsou voleny tak, aby bylo 

dosaženo optimálních výsledků v závislosti na požadované kvalitě řezu, druhu děleného 

materiálu, jeho tloušťce, druhu použitého abraziva, tlaku řezné kapaliny, poměru průměrů 

vodní a zaostřovací trubice atd.  

 

Obr. 10 Vliv faktorů na jakost topografie povrchu [10]. 

Faktory lze rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří přímé faktory, které tvoří 

počáteční nástroj AWJ [4]. Jsou to faktory dělení (rychlost posuvu v, směr posuvu s, počet 

průchodů np, zdvih z, úhel působení φ, tloušťka materiálu h). Do druhé skupiny patří nepřímé 

faktory, které ovlivňují kvalitu počátečního nástroje, jsou to faktory: hydrodynamické (tlak 

kapaliny p, průměr vodní trysky dw), směšovací (průměr zaostřovací trubice df, přívod 

abraziva) a abrazivní (hmotnostní tok ma, tvar abraziva, zrnitost, tvrdost abraziva Ha). Tyto 
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faktory charakterizují kvalitu a energetickou hodnotu abrazivního vodního paprsku. 

Vytvořený nástroj pomocí nepřímých faktorů vstupuje do technologického procesu úběru 

materiálu prostřednictvím přímých faktorů [4], [10], [28]. 

4.2 MĚŘICÍ METODY 

Povrch lze definovat jako obálku makroskopického objektu, která tvoří hranici mezi 

základním materiálem a okolím. Povrch objektu určuje jeho vzhled a tvoří rozhraní mezi 

dvěma fázemi. Pokud se rozměry součástí stále zmenšují a zpřesňují, zvětšuje se důležitost 

struktury povrchu, jelikož její podíl k celkovému objemu součásti roste [1]. 

Rozvoj výrobních technologií a zavádění nových výrobních postupů přispívá ke 

zvětšování významu problematiky jakosti povrchů součástí. Stav a kvalita povrchové vrstvy 

obrobeného materiálu mají vliv na únavovou pevnost, odolnost proti opotřebení, protikorozní 

stabilitu, hlučnost či spolehlivost. Kontrola kvality povrchů (hodnocení splnění předepsaných 

požadavků na jakost) je tedy v dnešní době velmi významnou součástí přípravy povrchů 

u všech typů technologií používaných k jejich vytváření. Metody hodnocení a přístroje pro 

měření topografie povrchu jsou velmi podrobně popsány v literatuře [49]. Pro účely této práce 

byly povrchy vytvořené abrazivním vodním paprskem hodnoceny prostřednictvím kontaktní 

a optické metody. 

4.2.1 Princip měření pomocí kontaktního profilometru 

Kontaktní neboli mechanická metoda patří stále mezi nejvíce rozšířené metody, které 

se používají ve strojírenství při kontrole jakosti povrchu. Kontaktní profilometr se skládá 

z mechanické a elektronické části. Součástí sestavy zařízení je stolek, na který se připevňuje 

měřená součást a stojan, po němž se svisle posouvá zařízení s ramenem opatřeným snímačem. 

Snímač má tvar hrotu. Měřicí hrot se pohybuje po povrchu ve stanoveném rozsahu snímané 

délky. Nerovnost povrchu způsobuje výchylku hrotu a tvoří mechanický signál, který 

elektronická část zařízení transformuje na signál elektrický. Takto je získáván základní signál, 

který je nositelem informace o textuře. Po zpracování se signál interpretuje jako číselná 

hodnota zvoleného parametru textury povrchu, popř. jako grafický záznam.  

Pomocí kontaktního přístroje Surftest SJ-400 od výrobce Mitutoyo bylo provedeno na 

VŠB-TU Ostrava měření zkoumaných vzorků. Při snímání povrchu byl použit dotykový hrot 

opatřený patkou (viz Obr. 11). Technické specifikace kontaktního profilemetru Surftest SJ-

400 jsou uvedeny v Tab. 1 v příloze č. 1. 
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Obr. 11 Kontaktní profilometr Surftest SJ-400 [50]. 

4.2.2 Princip měření pomocí optického profilometru 

Optické metody jsou schopny světelným paprskem nepřímo kopírovat zdrsněný 

povrch a dávat velký počet technicky užitečných informací o jeho charakteru. Jde 

o bezdotykové měření. Měřicí postupy jsou často jednodušší a rychlejší než u kontaktních 

profilometrů. Používají se k měření menších ploch, a to v rozsahu od několika mm až po 

mikronovou oblast. Nedochází k poškození povrchu, měření lze kdykoliv opakovat. 

Optický profilometr použitý v rámci práce MicroProf FRT (viz Obr. 12) je měřicí 

zařízení pracující na principu bílého světla, které je ze zdroje přiváděno optickým vláknem ke 

spojné čočce. Spojná čočka zaostřuje jednotlivé monochromatické složky bílého světla do 

různé výšky nad vztažnou rovinou. Při dopadu zaostřeného světla na snímaný povrch vzorku 

jsou jeho jednotlivé barevné složky odraženy zpět do čočky. Optickým vláknem jsou následně 

přivedeny do spektrometru. Zde je pomocí kalibrační tabulky převedena hodnota vlnové 

délky maxima intenzity světla vystupujícího ze spektrometru na hodnotu vzdálenosti mezi 

senzorem a povrchem vzorku. Tímto postupem je získávána informace o výškové nerovnosti 

měřených bodů na zkoumaném povrchu. Prezentované zařízení umožňuje měření nejen 

profilů s definovanou vzdáleností bodů v ose x, ale i skenování plochy zkoumaného povrchu 

materiálu. Při snímání povrchu plochy se volí ekvivalentní vzdálenost měřených bodů pro 

osu x i osu y. Zařízení se skládá z měřicího senzoru umístěného pevně na konstrukci přístroje 

a mobilního odměřovacího stolku, který se pohybuje definovanou rychlostí ve směru os x a y. 
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Technická specifikace optického profilemetru MicroProf FRT je uvedena v Tab. 2 

v příloze č. 1. 

 

Obr. 12 Optický profilometr MicroProf FRT. 

4.2.3 Princip měření pomocí „Focus Variation“ mikroskopu 

Focus Variation, neboli variace ostření, je nová metoda snímání povrchu, která 

kombinuje malou hloubku ostrosti optického systému s vertikálním skenováním a poskytuje 

topografické informace z různých rovin ostrosti. Snímaná plocha je v zásadě rekonstruována 

na základě složení velkého množství snímků mezi danými limitními rovinami ostrosti. 

Hlavním prvkem systému je přesná optika obsahující různé systémy čoček. Zobrazení 

topografie povrchu je možné v reálných i v tzv. pseudobarvách. 

Princip měření metodou Focus Variation popisuje norma ČSN EN ISO 25178-606 

[51], která upravuje podmínky měření touto technologií. Metoda využívá bílé koaxiální 

regulovatelné osvětlení vzorku. Světelné paprsky se odrážejí od povrchu vzorku a jejich odraz 

je zaznamenán senzorem v optické části mikroskopu. Pohybem senzoru v ose z se mění 

vzdálenost od měřené plochy a tím i roviny ostrosti. Na základě změny míry ostrosti je bodu 

přiřazena výšková souřadnice. Pro každý jednotlivý bod jsou definovány souřadnice jeho 

polohy v osách x, y a z.  

Focus Variation nabízí velké vertikální rozlišení (až 10 nm pro objektiv se zvětšením 

100x) v malých i velkých objemech měření, které jsou rozhodující pro úspěšnou interakci. Je 

schopný měřit složité komponenty se strmými boky. Měřicí systém InfiniteFocus od firmy 
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Alicona (viz Obr. 13), na kterém bylo provedeno měření ploch vybraných vzorků pro 

následnou analýzu plošných parametrů, se nachází na VŠB-TU Ostrava, je odolný proti 

vibracím a vůči okolnímu světlu [52], [53]. 

 

Obr. 13 Alicona InfiniteFocus [52]. 

Přístroj InfiniteFocus lze využívat pro měření 3D souřadnic i drsnosti povrchu. Rozsah 

měřitelných ploch je téměř neomezený, což umožňuje použití koaxiálního a optimalizovaného 

LED kruhového osvětlení. Možnost použití osvětlení z různých směrů pozitivně ovlivňuje 

měření zkoumaných povrchů. Velkou výhodou vůči jiným metodám měření je možnost 

dosažení kvalitních výsledků měření i na velmi strmých stěnách, kdy v závislosti na povrchu 

lze provádět měření až do 87° [52]. Technická specifikace uvedeného měřicího zařízení je 

uvedena v Tab. 3 v příloze č. 1. 
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5 HODNOCENÍ TOPOGRAFIE POVRCHŮ 

Nově vzniklé povrchy jsou vytvořeny kombinací různých nastavení výrobních 

technologických podmínek při obrábění. Funkčnost povrchu je ovlivněna použitými 

metodami výroby, jež zanechávají na povrchu texturu charakteristickou pro danou technologii 

obrábění [54]. Výsledná kvalita povrchu obrobeného materiálu ovlivňuje funkčnost povrchu, 

jeho odolnost proti opotřebení, únavovou pevnost, protikorozní stabilitu, spolehlivost či 

hlučnost při provozu. Je kladen důraz na rozměrovou přesnost obrobku, jelikož nevhodně 

zvolená kvalita povrchu vede k poruše, a tím i ke zvýšení nákladů na provoz. Pro kontrolu 

rozměrů a funkčních povrchů je zapotřebí použít nejen vhodnou metodu měření, ale zvolit 

i sledované parametry, které budou mít dostatečnou vypovídací schopnost o jakosti povrchu. 

Kapitola se věnuje kvantifikované formě popisu textury povrchu pomocí 

normovaných profilových a plošných parametrů. Dále se zabývá kvalitativním hodnocením 

povrchu vytvořeného technologií AWJ a popisem švýcarské normy SN 214001 [55], která 

popisuje geometrickou specifikaci a kvalitu výrobků vytvořených vodním paprskem.  

5.1 PROFILOVÉ PARAMETRY 

Základním zdrojem pro posuzování struktury povrchu je profil povrchu, který se získá 

vhodným umístěním v rovině řezu zkoumané topografie obrobené plochy. Od roku 1999 

charakterizuje strukturu povrchu mezinárodní norma ČSN EN ISO 4287 [56] „Geometrické 

požadavky na výrobky (GPS) – struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice 

a parametry struktury povrchu“. 

5.1.1 Obecné termíny a definice 

V prvním kroku je zapotřebí určit souřadnicový systém, ve kterém jsou definovány 

parametry struktury povrchu. Používá se pravoúhlý souřadnicový systém, ve kterém osy tvoří 

pravotočivou kartézskou soustavu. Osa x se nachází ve směru snímání a je souběžná se střední 

čárou. Osa y leží na skutečném povrchu a osa z směřuje z povrchu materiálu do okolí [56]. 

Skutečný povrch je povrch omezující těleso a oddělující ho od okolního prostředí. 

Jeho strukturu posuzujeme podle profilu povrchu, který vzniká jako průsečnice skutečného 

povrchu a vhodně zvolené roviny, přičemž v praxi se obvykle volí rovina kolmá k rovině 

rovnoběžné se skutečným povrchem ve vhodném směru (viz Obr. 14) [56]. 
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Obr. 14 Profil povrchu [56]. 

Analýza profilu povrchu se provádí separací jednotlivých složek filtrováním. Filtr 

profilu rozděluje profily na dlouhovlnné a krátkovlnné složky. Metrologické charakteristiky 

Gaussova filtru pro filtraci profilů, tzn. jak oddělit dlouhé a krátké vlny složky profilu 

povrchu, nově od roku 2012 specifikuje mezinárodní norma ČSN ISO 16610-21[57]. 

Norma ČSN EN ISO 4287 [56] definuje tři filtry profilu (viz Obr. 15): 

 λs filtr profilu pro rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln přítomnými 

na povrchu, 

 λc filtr profilu pro rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti, 

 λf filtr profilu pro rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln přítomných 

na povrchu. 

 

Obr. 15 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [58]. 
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Filtry slouží k oddělení frekvenčních složek nerovností profilu povrchu. Pomocí filtru 

λs se odfiltrují od naměřeného profilu složky s kratší vlnovou délkou. Při aplikaci 

krátkovlnného filtru λs na skutečný profil vznikne základní profil (primary profile).  

Pro získání profilu drsnosti (roughness profile) je zapotřebí použít filtry λs a λc. Dále 

je zapotřebí stanovit střední čáru profilu drsnosti. Vztah mezi mezní vlnovou délkou (cut-off) 

drsnosti λc, λs a největší roztečí bodů profilu udává norma ČSN EN ISO 3274 [59] (viz Tab. 

2). 

Profil vlnitosti (waviness profile) vzniká ze základního profilu potlačením 

krátkovlnných složek filtrem λc a dlouhovlnných složek filtrem λf, přičemž před aplikací 

dlouhovlnného filtru λf je zapotřebí odstranit jmenovitý tvar analyzovaného povrchu [56]. 

Tab. 2 Vztah mezi mezní vlnovou délkou drsnosti (cut-off) λc, λs a roztečí snímaných bodů profilu [59]. 

λc [mm] λs [µm] Největší rozteč bodů profilu [µm] 

0,08 2,5 0,5 

0,25 2,5 0,5 

0,8 2,5 0,5 

2,5 8 1,5 

8 25 5 

Pro analýzu povrchu je zapotřebí stanovit střední čáru pro jednotlivé profily. Střední 

čára profilu drsnosti je čára odpovídající dlouhovlnné složce profilu potlačené filtrem 

profilu λc. Pro profil vlnitosti představuje střední čára vlnitosti dlouhovlnné složky profilu 

potlačené filtrem profilu λf. Střední čára základního profilu je čára nejmenších čtverců 

přiléhající jmenovitému tvaru základního profilu [56], [57]. 

Parametry profilu povrchu zajišťují kvantifikovanou formu popisu vlastností 

topografie povrchu. Mezi parametry profilu povrchu se řadí: 

 P-parametr vypočítaný ze základního profilu,  

 R-parametr vypočítaný z profilu drsnosti, 

 W-parametr vypočítaný z profilu vlnitosti.  

Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu blíže specifikuje norma ČSN EN 

ISO 4288 [60]. Tato norma stanovuje základní délku drsnosti lr a potřebnou vyhodnocovanou 

délku ln drsnosti (viz Obr. 16) pro měření R-parametrů periodických i neperiodických 

povrchů. 
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Obr. 16 Profil drsnosti a vztah mezi délkovými parametry [61]. 

lr – základní délka (sampling length): délka ve směru osy x, použitá pro rozpoznání 

nerovností charakterizující vyhodnocovaný profil. Základní délka lr odpovídá mezní vlnové 

délce λc. 

ln – vyhodnocovaná délka (evaluation length): délka ve směru osy x, použitá pro 

posouzení vyhodnocovaného profilu. 

lt – celková délka: délka pohybu snímače, během kterého se snímají úchylky tvaru 

plochy. 

5.1.2 Výškové parametry 

5.1.2.1 Výškové parametry (výstupky a prohlubně) [56]: 

Pp/Rp/Wp – největší výška výstupku profilu (maximum profile peak height): výška 

Zp nejvyššího výstupku profilu v rozsahu základní délky lr (viz Obr. 17). 

 

Obr. 17 Výškové parametry profilu drsnosti [61]. 

Pv/Rv/Wv – největší hloubka prohlubně profilu (maximum profile valley depth): 

hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky lr (viz Obr. 17). 
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Pz/Rz/Wz – největší výška profilu (maximum height of profile) podle (1) jako součet 

výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu 

základní délky lr (viz Obr. 17). 

 𝑅𝑧 = 𝑍𝑝 + 𝑍𝑣 (1) 

kde je:  Zp výška největšího výstupku v rozsahu základní délky lr [µm]; 

  Zv hloubka nejnižší prohlubně v rozsahu základní délky lr [µm]. 

Pc/Rc/Wc – průměrná výška profilu (mean height of profile elements): průměrná 

hodnota výšek Zt prvků profilu v rozsahu základní délky lr. 

Pt/Rt/Wt – celková výška profilu (total height of profile): součet výšky Zp nejvyššího 

výstupku profilu a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu vyhodnocované délky ln.  

5.1.2.2 Výškové parametry (průměrné hodnoty pořadnic) [56]: 

Pa/Ra/Wa – průměrná aritmetická úchylka profilu (arithmetical mean deviation of 

the assessed profile) podle (2) jako aritmetický průměr absolutních hodnot souřadnic Z(x) 

v rozsahu základní délky lr. Patří mezi nejčastěji používané charakteristiky drsnosti povrchu 

ve strojírenské praxi, i když vypovídací schopnost parametru Ra je nízká, jelikož nereaguje 

citlivě na extrémní výšky hrotů profilu a hloubky rýh profilu. 

 𝑅𝑎 =
1

lr
∫ |Z(x)|

lr

0

dx (2) 

Pq/Rq/Wq – průměrná kvadratická úchylka profilu (root mean square deviation - 

RMS) podle (3) jako kvadratický průměr souřadnic Z(x) v rozsahu základní délky lr. Hodnota 

Rq je citlivější na nežádoucí výstupky a prohlubně kontrolovaného povrchu, a proto zpravidla 

ukazuje vyšší hodnoty než parametr Ra. 

 𝑅𝑞 = √
1

𝑙𝑟
∫|𝑍2(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

 (3) 

Psk/Rsk/Wsk – (skewness) šikmost posuzovaného profilu podle (4) je vyjádřena 

podílem průměrné hodnoty třetích mocnin souřadnic Z(x) a třetí mocniny hodnoty Pq/Rq/Wq 

v rozsahu základní délky lr.  
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 𝑅𝑠𝑘 =
1

𝑅𝑞3
∙ [

1

𝑙𝑟
∫ |𝑍3(𝑥)|

𝑙𝑟

0

𝑑𝑥] (4) 

Šikmost posuzovaného profilu udává posunutí funkce hustoty pravděpodobnosti oproti 

Gaussovu normálnímu rozložení a umožňuje tak lépe rozlišit povrchy se stejnou hodnotou Ra 

z hlediska tvaru profilu. Z Obr. 18 je zřejmé, že pokud je vrchol této funkce posunut směrem 

k výstupkům nerovností (Rsk < 0), vypovídá to o větších a hlubších prohlubních na povrchu, 

zatímco je-li vrchol posunut směrem k prohlubním (Rsk > 0), ukazuje to na povrch s více 

výstupky. Negativní odchylka parametru Rsk odpovídá dobrým vlastnostem nosnosti profilu. 

 

Obr. 18 Šikmost posuzovaného profilu Rsk [61]. 

Pku/Rku/Wku – (kurtosis) špičatost posuzovaného profilu podle (5) je dána podílem 

průměrné hodnoty čtvrtých mocnin souřadnic Z(x) a čtvrté mocniny hodnoty Pq/Rq/Wq 

v rozsahu základní délky lr. Špičatost posuzovaného profilu udává rozšíření nebo zúžení 

funkce hustoty pravděpodobnosti proti Gaussovu normálnímu rozložení souřadnic profilu, 

kdy parametr Rku = 3 (viz Obr. 19). Pro profil s ostřejšími výstupky a rýhami je Rku ˃3 

a naopak u profilu s oblými a méně častými výstupky je Rku ˂ 3. 

 𝑅𝑘𝑢 =
1

𝑅𝑞4
∙ [

1

𝑙𝑟
∫ |𝑍4(𝑥)|

𝑙𝑟

0

𝑑𝑥] (5) 

 

Obr. 19 Špičatost posuzovaného profilu Rku [61]. 
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5.1.3 Délkové parametry 

PSm/RSm/WSm – průměrná šířka prvků profilu (mean width of the profile 

elements) [56]: aritmetický průměr šířek Xs prvků profilu v rozsahu základní délky lr. 

Parametr Rsm vyžaduje výškové (zadání hladiny řezu C1 a C2) a délkové omezení (viz  

Obr. 20). Není-li určeno jinak, omezení výšek je 10% Rz a omezení roztečí je 1% základní 

délky. Obě podmínky musí být splněny.  

 

Obr. 20 Průměrná šířka prvků profilu RSm [61]. 

5.1.4 Tvarové parametry 

PPc/RPc/WPc – výsledný počet výstupků (peak count number) [56] podleí (6) jako 

počet průměrných šířek elementů profilu (RSm) v rozsahu referenční délky L (viz Obr. 21). 

Jde o poměrně nový parametr, který byl zaveden v roce 2010. Není-li specifikováno jinak, je 

doporučena referenční délka 10 mm. Pro výpočet výsledného počtu výstupků v rozsahu 

pásma RSm je doporučen mezní rozdíl jejich výšky ± 0,5 µm. 

 𝑅𝑃𝑐 =
L

𝑅𝑆𝑚
 (6) 

 

Obr. 21 Počet výstupků RPc [61]. 
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Parametr je využíván při kontrole přilnavosti povlaku k povrchu, dále je doporučován 

pro hodnocení charakteristik ohybu, tváření, připravenosti povrchu pro nátěry nebo 

laminování při výrobě ocelových plechů. Účinně se RPc uplatňuje při posuzování efektu 

„pomerančové kůry“ na povrchu nátěrů, který způsobují výstupky podkladového povrchu. 

Povrchové pnutí nátěru vede ke kopírování nerovností, i když s redukcí jejich profilu na 

výsledném povrchu [62]. 



Disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

46 

5.2 PLOŠNÉ PARAMETRY 

S vývojem měřicí techniky došlo i k rozvoji kvantifikovaného hodnocení povrchu. 

Plošné parametry (3D parametry) představují výkonný nástroj ke studiu textury povrchu. 

Definice jednotlivých 3D parametrů popisuje norma ČSN EN ISO 25178-2 [63] 

„Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 2: Termíny, 

definice a parametry textury povrchu“.  

Trojrozměrné hodnocení textury povrchu využívá poznatky z dvojrozměrné analýzy 

profilu (17 parametrů profilu), které rozšiřuje o nové využitelné poznatky charakteristiky 

profilu plochy (více než 40 parametrů plochy) [64]. 

Plošné parametry na rozdíl od profilových parametrů umožňují kvantitativní 

hodnocení plochy všemi technicky významnými směry a posuzují tak skutečné vlastnosti 

povrchu, neboť v daném případě je povrch pozorován v trojrozměrném prostoru. Při 

hodnocení lze stanovit obecnou texturu a celkový tvar plochy, což umožňuje lépe předurčit 

funkční vlastnosti povrchu za provozu. 

5.2.1 Obecné termíny a definice 

Obrobený povrch se definuje jako soubor nerovností tvořících strukturu povrchu. Pro 

oddělení jdenotlivých složek struktury povrchu se používá filtrace, která představuje důležitý 

prvek procesu analýz textury povrchu ovlivňující hodnoty měřených parametrů. Znázornění 

postupu filtrace povrchu pro získání plošných parametrů drsnosti je uvedeno na Obr. 22. 

 

Obr. 22 Schéma postupu při měření a hodnocení plochy [65]. 
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Hlavním důvodem filtrace je oddělit krátkovlnné a dlouhovlnné složky profilu 

povrchu a tím separovat složky vlnitosti od drsnosti. Základním cílem použití filtrů je zabránit 

velkým změnám výstupního signálu pro správné zobrazení zkoumaného profilu. Použití 

filtrací při analýze povrchu má řadu využití. Filtrací se například odstraňují odlehlé výstupky 

při čištění změřených dat optickým snímačem. Vhodně zvolený filtr lze také použít ke korekci 

vlivu snímacího hrotu na nezpracovaná data změřená pomocí kontaktního profilometru. Filtry 

používané pro získání plošných parametrů [63] jsou: 

 S-filtr (S-filter). Filtr povrchu, který odstraní malou laterální stupnici z povrchu, 

což je předpoklad pro dosažení primárního povrchu. 

 L-filtr (L-filter). Filtr povrchu, který odstraní velkou laterální stupnici 

z primárního povrchu nebo S-F povrchu. 

 F-operace (F-operation). Operace, která vyloučí vliv tvaru primárního povrchu. 

Na Obr. 22 je uvedeno znázornění postupu při snímání a analýze povrchu, kdy na 

měřený povrch je nejprve aplikován S-filtr, který z povrchu odstraní prvky s velmi krátkou 

prostorovou vlnovou délkou. Po použití S-filtru vznikne základní povrch (tzv. primární 

povrch). Dále je na primární povrch aplikována F-operace, která na základě metody 

nejmenších čtverců vyloučí vliv tvaru z primárního povrchu. Po aplikaci S-filtru a F-operace 

vznikne tzv. S-F povrch (S-F surface). Na S-F povrch může být dále aplikován L-filtr, který 

z povrchu odstraní prvky s dlouhou prostorovou vlnovou délkou. Vznikne tedy S-L povrch 

(S-L surface) odvozený od S-F povrchu vyloučením vlivu velké stupnice při použití L-filtru. 

Obecný postup při filtrování povrchu definuje norma ČSN EN ISO 25178-3 [66]. Obsahuje 

tabulky, které slouží k určení S- a F-filtru a F-operací, a to podle toho, jaká metoda měření 

byla při nasnímání povrchu použita. Správná volba filtrů je nezbytný předpoklad pro získání 

skutečných hodnot plošných parametrů. 

5.2.2 Termíny geometrického prvku 

Norma ČSN EN ISO 25178-2 přináší řadu nových pojmů, které je zapotřebí definovat 

před volbou sledovaných parametrů. Vybrané geometrické prvky jsou znázorněny na Obr. 23. 

Jde o termíny geometrického prvku, mezi které patří [63]: 

 Pik (Peak): bod na povrchu, který je vyšší než všechny ostatní body v jeho okolí. 

 Vrch (Hill): oblast okolo piku taková, že směr všech cest s nejvyšším stoupáním 

končí v piku. 
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 Prohlubeň (pit): nejnižší bod na povrchu, který je nižší než všechny body v jeho 

okolí. 

 Údolí (dale): oblast okolo prohlubně taková, že směr všech maximálních cest 

končí v prohlubni. 

 Hřebenová přímka (ridge line): křivka oddělující přilehlá údolí. 

 Sedlo (saddle): sada bodů na omezené stupnici povrchu, kde se kříží hřebenové 

přímky a přímky kurzu. 

 Bod sedla (saddle point): jeden bod příslušného sedla. 

 Topografický prvek (topographic feature): plocha, přímka nebo bod prvku 

vymezující stupnici povrchu. 

 Obrysová přímka (contour line): přímka na povrchu sestávající z bodů stejné 

výšky. 

 Segmentace (segmentation): metoda, která odděluje omezenou stupnici povrchu 

od odlišných oblastí. 

 Výška piku (peak height): výška piku. 

 Hloubka prohlubně (pit height): hloubka prohlubně. 

 

Obr. 23 Geometrické prvky [67]. 
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5.2.3 Parametry pole 

Existuje několik způsobů rozdělení parametrů pole. Nejčastěji se objevuje rozdělení 

do pěti a dvou skupin. V literatuře [67], [68] shodně jako v mezinárodně uznávané normě 

ČSN EN ISO 25178-2 [63] je klasifikace parametrů pole rozdělena do pěti skupin na: 

 výškové parametry, 

 prostorové parametry, 

 hybridní parametry,  

 funkční a související parametry,  

 smíšené parametry.  

Druhé nejčastěji používané rozčlenění parametrů pole je založené na analýze plochy 

(S) a objemu (V). Mezi V-parametry (objemové parametry) jsou řazeny i parametry označené 

jako S-parametry. Jde  o parametry plošné charakteristiky, které jsou vyhodnocované na 

základě objemu materiálu. 

S-parametry 

Plošné parametry pole jsou z větší části odvozené z profilových parametrů, jež 

definuje norma ČSN EN ISO 4287. Mezi S-parametry řadíme celkově 12 parametrů.  

V-parametry 

Objemové parametry umožňují hodnotit funkční topografické prvky plochy pomocí 

analýzy objemu povrchu omezeného stupnicí. Analýzu lze provádět na základě křivky 

nosného podílu na bázi objemu materiálu i prázdného prostoru.  

5.2.4 Zkoumané výškové parametry 

Všechny výškové parametry jsou stanoveny na základně určené plochy. Dle platné 

normy ČSN EN ISO 25178-2 jsou zde prezentovány definice zkoumaných výškových 

parametrů plochy [63]: 

Sq - základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu (root mean 

square height of the scale-limited surface): Vymezení průměrné hodnoty čtverce hodnot 

koordinace uvnitř plochy definice (A). 

𝑆𝑞 =  √
1

𝐴
∬𝑧2(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

 
(7) 
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Ssk - šikmost omezené stupnice povrchu (skewness of the scale-limited surface): 

Kvocient průměrné hodnoty koordinační krychle a hodnot a krychle Sq uvnitř určené plochy 

(A). 

𝑆𝑠𝑘 =  
1

𝑆𝑞
3 [

1

𝐴
∬𝑧3(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

] 
(8) 

Sku - špičatost omezené stupnice povrchu (kurtosis of the scale-limited surface): 

Kvocient průměrné čtvrté mocniny hodnoty koordinace a hodnoty čtvrté mocniny Sq uvnitř 

určené plochy (A). 

𝑆𝑘𝑢 =  
1

𝑆𝑞
4

[
1

𝐴
∬𝑧4(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

] 
(9) 

Sp - maximální výška piku omezené stupnice povrchu (maximum peak height of 

the scale limited surface): Největší hodnota výšky piku uvnitř určené plochy. 

Sv - maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu (maximum pit 

height of the scale limited surface): Hloubka prohlubně uvnitř určené plochy zmenšená o její 

nejmenší hodnotu. 

Sz - maximální výška omezené stupnice povrchu (maximum height of the scale-

limited surface): Součet maximální hodnoty výšky piku a maximální hodnoty hloubky 

prohlubně uvnitř určené plochy. 

Sa - aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu (arithmetical mean 

height of the scale limited surface): Aritmetický průměr absolutních hodnot koordinace uvnitř 

určené plochy (A). 

𝑆𝑎 =
1

𝐴
∬|𝑧(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐴

 
(10) 

Použití plošných výškových parametrů je velmi podobné jako u profilových 

výškových parametrů. Pro analýzu povrchu lze tedy využít profilové i plošné parametry 

a následně provést jejich porovnání.  
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5.3 KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ POVRCHU 

Povrch materiálu vytvořený technologií AWJ má svou charakteristickou topografii. 

Horní část dělicího řezu je poměrně hladká a od určité hloubky převládá rýhovaná oblast (viz 

kapitola 3). Je to způsobeno tím, že paprsek ztrácí svoji kinetickou energii a vychyluje se, 

čímž dochází ke změně mechanizmu úběru, a to z převládajícího řezného opotřebení na 

deformační opotřebení [4]. Struktura povrchu může být tedy v různé hloubce řezu značně 

rozdílná. 

Existuje celá řada publikací (např. [27], [35], [47]), která se věnuje problematice 

hodnocení povrchů vytvořených abrazivním vodním paprskem. Vzniklo několik návrhů 

metodik na měření a vyhodnocení kvality povrchu obrobeného AWJ, avšak žádná z těchto 

metodik nebyla obecně přijata do běžné praxe. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, v praxi se 

hodnotí kvalita povrchu podle metodiky, kterou ve své publikaci [33] v roce 1993 navrhli 

autoři Zeng a Kim. 

Metodika hodnocení kvality povrchu řezu dle autorů Zeng a Kim spočívá v rozdělení 

kvality řezu do pěti stupňů kvality Q. Stupeň kvality Q = 1 je nejhorší možná kvalita řezu 

a odpovídá kvalitě dělicího řezu. Stupeň kvality Q = 5 naopak odpovídá nejlepší kvalitě řezné 

stěny (viz Obr. 24) [33]. Tento způsob hodnocení se v důsledku jednoduchosti úspěšně 

rozšířil a používá jej řada světových firem pro optimalizaci technologických faktorů při 

obrábění technologií AWJ. Nevýhoda takového způsobu hodnocení kvality povrchu je v tom, 

že je založen na subjektivním posuzování kvality zkušebního řezu, tudíž není definován 

rozsah a ani specifikace jednotlivých parametrů přesnosti a drsnosti povrchu, takže si každá 

společnost určuje zařazení do jednotlivých tříd kvality dle svých normativů a provedených 

zkoušek. 

Na výslednou kvalitu povrchu májí dále významný vliv technologické parametry. 

S narůstající vzdáleností paprsku od ústí trysky dochází k jeho rozpadu, což se projevuje 

zvětšováním šířky paprsku a poklesem erozivního účinku v důsledku ztráty kinetické energie, 

čímž dochází ke změně šířky řezané spáry (zúžení nebo rozšíření) dle vlastností řezaného 

materiálu a vzniku tvarových odchylek. Pokud dochází k zúžení řezné spáry, vzniká pozitivní 

úkos řezu. V případě, že dochází k jejímu  rozšíření, mluvíme o negativním úkosu řezu, který 

vzniká častěji u materiálů měkkých s dobrou obrobitelností. Na velikost úkosu má velký vliv 

rychlost posuvu řezné hlavy. Moderní zařízení pro řezání abrazivním vodním paprskem 

disponují možností naklápění řezné hlavy, čímž lze částečně eliminovat vznik těchto 
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tvarových odchylek, které snižují celkovou kvalitu obrobených povrchů pomocí technologie 

abrazivního vodního paprsku. 

Některé firmy (např. CHPS s.r.o. [69], CNC-DELFIN s.r.o. [70]) uvádějí na svých 

internetových stránkách orientační popis užívaných stupňů kvality řezu. Popisují základní 

charakteristiku řezné stěny, drsnost vyjádřenou parametrem Ra v horní a spodní kontuře, dále 

pak tvarovou přesnost v horní i spodní kontuře řezu a úkos. Zároveň však upozorňují, že 

prezentované hodnoty jsou pouze orientační a mohou se výrazně lišit dle zvoleného typu 

materiálu. 

 

Q5 

 

Velmi hladká povrchová úprava. 

Q4 

 

Hladký povrch, vhodný pro většinu 

technických materiálů. 

Q3 

 

Středně kvalitní povrch. Přechod 

mezi hladkým a hrubým povrchem, 

objevují se stopy po vodním 

paprsku. 

Q2 

 

Hrubá povrchová úprava dělicího 

řezu, výrazná stopa po vodním 

paprsku. 

Q1 

 

Dělicí řez. Velmi hrubý povrch, 

výrazná dělicí stopa. 

Obr. 24 Příklady jednotlivých tříd kvality Q podle autorů Kim a Zeng [33]. 
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5.4 HODNOCENÍ KVALITY PODLE ŠVÝCARSKÉ NORMY SN 214001 

Švýcarská norma SN 214001: Contact-free cutting – Water jet cutting – Geometrical 

product specification and quality (Bezkontaktní řezání – vodní paprsek – geometrické 

specifikace a kvalita výrobků) [55] se věnuje hodnocení kvality povrchu vytvořeného vodním 

paprskem. Definuje nové parametry, pomocí kterých je hodnocený povrch přiřazen 

k jednotlivým stupňům kvality povrchu Q a jejich způsob měření. Je zde uveden 

kvantifikovaný popis struktury řezné stěny. 

Z normy SN 214001 je vytvořen pracovní návrh ISO/TC 44 N 1770 [71], 

v následujících letech se předpokládá vytvoření platné ISO normy. Norma SN 214001 

kvantifikuje jednotlivé úrovně kvality Q1 (dělicí řez) až Q5 (nejvyšší kvalita povrchu) pro 

řezání vodním paprskem pomocí parametru drsnosti Ra [µm], zakulacení u [mm] 

a počátečního a konečného defektu t1/t2 [mm] pro různé materiály tloušťky 0 až 300 mm. 

Dále jsou zde specifikovány jednotlivé geometrické parametry řezné stěny - poloměr zaoblení 

vstupní hrany rk [mm], rozteč drážek f [mm] aj. Vyhodnocení parametru Ra se provádí dle 

normy ČSN EN ISO 4287 [56] ve spodní části řezné plochy (v 10 % tloušťky materiálu), 

nejméně však 1 mm od spodní hrany. 

5.4.1 Termíny a definice 

Norma SN 214001 [55] definuje parametry řezné stěny vytvořené abrazivním vodním 

paprskem, pomocí kterých je kvantifikována kvalita nově vytvořeného povrchu. Na Obr. 25 

jsou znázorněny parametry řezné stěny, které lze vyhodnocovat na vyhotovených vzorcích. 

Jde o parametry: 

g otřep, 

hf oblast kvalitního řezu, 

hr oblast zbývajícího povrchu, 

rk poloměr zaoblení, 

sb paprskem ovlivněná zóna, 

t tloušťka materiálu, 

u kolmost nebo zakulacení stěny, 

f rozteč drážek, 

n zpoždění řezné stopy, 

s směr paprsku. 
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Obr. 25 Znázornění parametrů řezné stěny [71]. 

Norma se věnuje i popisu dalších parametrů, které ovšem nelze měřit na samostatných 

vzorcích. Jde např. o parametr j, který udává velikost rohové vady při řezání technologií 

AWJ. Dalším definovaným parametrům, jako je vada na začátku a konci řezu t1/t2, se lze 

vhodným nastavením technologických parametrů zcela vyhnout. Začátek a konec řezu by měl 

být pokud možno umístěn tak, aby nedošlo k poškození obrobku. Na Obr. 26 je schématické 

znázornění zmiňovaného parametru. Schéma je doplněno o fotografie vzorku, kde je patrný 

začátek a konec řezu. 

 

 

Obr. 26 Definování vady na začátku a konci řezu, vpravo ilustrace začátku a konce řezu. 
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5.4.2 Charakteristika řezné plochy 

Měření se provádí ve středu řezné plochy pro tloušťky materiálu pod 2 mm. Při 

tloušťce 2 mm a více je místo měření v 10 % spodní části řezu, nejméně však 1 mm nad 

spodní hranou (viz Obr. 27). 

 

Legenda: 

1  pracovní část, 

2  horní část řezu, 

3  dolní část řezu, 

l3  oblast s největší drsností povrchu, 

a)  směr řezu, 

b)  měřená linie. 

Obr. 27 Znázornění umístění měřené linie na řezné ploše vzorku [71]. 

Jedním z hlavních parametrů, pomocí kterého se určuje charakteristika řezné plochy, 

je drsnost. Drsnost řezné plochy je ovlivněna především řeznou rychlostí, typem a tloušťkou 

materiálu, v menší míře i použitým abrazivem a softwarovými prostředky. Pro určení drsnosti 

povrchu norma SN 214001 [71] využívá parametr Ra, který je definován podle normy 

ČSN EN ISO 4287 [56].  

5.4.3 Kvalita řezné plochy 

Řezání vodním paprskem produkuje různé kvality řezu a přesnosti, které jsou 

rozděleny do pěti úrovní kvality (viz Tab. 3) a v prezentované normě jsou definovány 

drsností, odchylkou zakulacení, rohovou odchylkou, vadou na začátku a konci řezu  

(viz Tab. 4).  
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Tab. 3 Stupně kvality dle normy SN 214001 [71]. 

Úroveň Popis Řezná stěna 

Q5 

Poskytuje nejvyšší přesnost tvaru obrobku a nejnižší drsnosti, 

Q5 vyžaduje velmi malou řeznou rychlost a žádné viditelné 

rýhy. 

 

Q4 
Úroveň kvality vykazuje vysokou přesnost obrobku, mírná 

drsnost povrchu, mírné avšak viditelné drážkování. 

 

Q3 
Dobrá kvalita za použití efektivních řezných rychlostí. Drážky 

jsou snadno viditelné. 

 

Q2 Hrubý řez s jasnými a pravidelnými drážkami. 

 

Q1 

Obrobek byl rozřezán maximální rychlostí. Řezná plocha 

vykazuje jasné vady (hrubé drážky, drážkování, přerušované 

řezy, atd. 

 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, hodnocení řezných ploch vytvořených AWJ a zařazení do 

jednotlivých stupňů kvality se provádí na základě zkušeností a subjektivního hodnocení 

obrobeného povrchu. Na rozdíl od toho norma SN 214001 definuje širokou škálu parametrů, 

pomocí kterých lze kvantifikovat jakost povrchu řezné stěny a určit stupeň kvality Q. Tyto 

parametry jsou uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 Určení stupně kvality pomocí vybraných paremetrů dle normy SN 214001 [71]. 

Stupeň kvality Q 
Drsnost 

Ra [µm] 

Odchylka 

zakulacení 

u [mm] 

Rohová odchylka 

j [mm] 

Vada na začátku 

a konci řezu 

t1/t2 [mm] 

Q5 3,2  0,05  0,25  0,1 

Q4 6,3  0,10  0,7  0,25 

Q3 12,5  0,20  1,5  0,5 

Q2 25  0,30  3,0  1,0 

Q1 50  0,30  3,0  1,0 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH MATERIÁLŮ 

Pro experimentální výzkum topografie povrchu materiálů vytvořených abrazivním 

vodním paprskem bylo vybráno 9 skupin materiálů: slitiny hliníku, měď, inconel, konstrukční 

ocel, nerezová ocel, nástrojová ocel, pancéřová ocel a titan. U některých skupin bylo použito 

více druhů materiálu. V Tab. 5 je uveden přehled použitých materiálů, jejich název 

a označení, které bylo stanoveno pro účely této disertační práce. V rámci výzkumu bylo na 21 

materiálech vyhotoveno celkem 413 vzorků pro 12 rozdílných tlouštěk materiálu. 

Tab. 5 Materiály použité pro experimentální výzkum. 

Skupina Materiál Označení 
Tloušťka 

materiálu [mm] 

Počet 

vzorků 

SLITINA 

HLINÍKU 

EN AW 6060 
Al1_5, Al2_5, Al3_5, Al1_10, Al1_15, 

Al1_20, Al1_30, Al1_40, Al1_50 

5, 10, 15, 20, 30, 

40, 50 

130 

EN AW 6061 Al4_20 20 

EN AW 6082 Al5_20 20 

EN AW 7022 Al6_20 20 

EN AW 7075 Al7_20 20 

EN AW 5083 Al8_20 20 

EN AW 5754 Al9_20 20 

EN AW 2017 Al10_20 20 

EN AW 2024 Al11_20 20 

MĚĎ EN CW 004A 

Cu1_5, Cu2_5, Cu3_5, Cu1_20, 

Cu2_20, Cu3_20, Cu1_20, Cu2_20, 

Cu3_20, Cu1_30, Cu1_40 

5, 20, 30, 40 48 

INCONEL 
Inconel 600 I1_10, I1_20 10, 20 

19 
Inconel 718 I2_12 12 

KONSTRUKČNÍ 

OCEL 
EN S355JO KO1_10, KO2_10, KO3_10 10 15 

MOSAZ EN CW617N 
M1_5, M2_5, M3_5, M1_10, M1_20, 

M2_20, M3_20, M1_30 
5, 10, 20, 30 71 

NEREZOVÁ 

OCEL 
AISI 304 

N1_5, N2_5, N3_5, N1_20, N2_20, 

N3_20, N1_30, N3_30 
5, 20, 30 41 

NÁSTROJOVÁ 

OCEL 

90MnCrV8 NO1_14, NO2_14, NO3_14 14 

37 40CrMnMoS NO4_27 27 

CPM REX NO5_22 22 

PANCÉŘOVÁ 

OCEL 
SECURE 600 PO1_10, PO2_10, PO3_10 10 17 

TITAN 
Titan Grade 2 T4_11 11 

41 
Titan Grade 5 T1_15, T2_15, T3_15, T1_11, T1_20 11, 15, 20 
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6.1.1 Slitiny hliníku 

Hliník je po oceli druhý nejpoužívanější konstrukční kov. Má dobrou korozní odolnost 

způsobenou tenkou povrchovou vrstvou oxidu Al2O3, velmi dobrou tvárnost. Použití slitin 

hliníku je rozšířeno v mnoha průmyslových odvětvích (letectví, doprava, stavebnictví, 

chemický, potravinářský průmysl). V Tab. 6 je uvedeno chemické složení vybraných slitin 

hliníku, které byly použity pro experimentální část disertační práce. 

Tab. 6 Chemické složení použitých slitin hliníku. 

Materiál Si [%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Cr [%] Zn [%] Ti[%] 

EN AW 6060 0,3-0,6 0,1-0,3 0,1 0,1 0,35-0,6 0,05 0,15 0,1 

EN AW 6061 0,4-0,8 0,7 0,15-0,4 0,15 0,8-1,2 0,04-0,35 0,254 0,15 

EN AW 6082 0,7-1,4 0,5 0,1 0,4-1 0,7-1,2  0,2 0,05 

EN AW 7022 0,5 0,5 0,5-1 0,1-0,4 2,6-3,7 0,1-0,3 4,3-5,2  

EN AW 7075 0,5 0,5 1,4-2 0,2-0,6 1,8-2,8 0,1-0,25 5-7  

EN AW 5083 0,7 0,4 0,1 0,04-0,6 4-6 0,3 0,2 0,2 

EN AW 5754 0,5 0,4 0,1 0,05-0,4 2,6-4  0,2 0,2 

EN AW 2017 0,7 0,7 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8  0,3 0,1 

EN AW 2024 0,5 0,5 3,8-4,9 0,3-0,9 1,2-1,8  0,3 0,1 

 

Slitina hliníku EN AW 6060 (AlMgSi0,5). Jde o konstrukční materiál s dobrou 

tvárností, leštitelností a odolností proti korozi, neprojevuje se u něj sklon ke koroznímu 

praskání pod napětím. Používá se pro součásti se střední pevností dlouhodobě pracující při 

teplotách 50 až -70°C, např. kabiny letadel, vozidla, ve stavebnictví, v potravinářství apod. 

Slitina hliníku EN AW 6061 (AlMg1SiCu). Používá se k výrobě vysoce 

namáhaných  konstrukcí vyžadujících dobrou odolnost proti korozi, např. součástek pro 

nákladní automobily, lodě a vlaky, konstrukční prvky nábytku, kování nádrží, pro konstrukční 

a vysokotlaké použití, drátěné výrobky a k výrobě potrubí. 

Slitina hliníku EN AW 6082 (AlSi1MgMn). Konstrukční materiál s dobrou tvárností, 

leštitelností a odolností proti korozi, dobrou schopností elektrolytické oxidace, vhodný ke 

svařování. Korozní odolnost je velmi dobrá, u tohoto materiálu se neprojevuje sklon ke 

koroznímu praskání pod napětím. Používá se na součásti se střední pevností dlouhodobě 

pracující při teplotách -70 až 50°C, u nichž se požaduje dobrá technologičnost, korozní 

odolnost a dekorativní vzhled ve stavebnictví, potravinářství, pro jemnou mechaniku, na 

letadla, vozidla apod.  
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Slitina hliníku EN AW 7022 (AlZn5Mg3Cu). Desky z tohoto materiálu se vyznačují 

rovnoměrnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi v celém průřezu. Je to vynikající 

materiál na výrobu forem – pro plastové, pěnové a gumové materiály, prototypové formy 

apod. Dále je vhodný v širokém strojírenství, pro základové desky střižných nástrojů, stavby 

jednoúčelových strojů atd. Tento materiál je možné i svařovat s dobrou eloxovatelností 

a vynikající obrobitelností. 

Slitina hliníku EN AW 7075 (ALZn5,5MgCu). Používá se ve strojírenství, pro 

výrobu vysoce namáhaných strojních součástí a obranný průmysl. Tento materiál je 

nesvařitelný, s dobrou eloxovatelností kromě dekorativní. Velmi dobře se obrábí 

s podmíněnou odolností vůči korozi v normální atmosféře s kritickou odolností vůči mořské 

vodě. 

Slitina hliníku EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7). Materiál středně pevný, velmi dobře 

chemicky odolný, nevytvrzovatelný. Vyznačuje se velmi dobrou leštitelností a velmi dobrou 

odolností vůči korozi. Svařitelnost je vyhovující, svařené spoje jsou korozně odolné téměř 

jako základní materiál. Používá se na středně namáhané konstrukce, jež mají odolávat korozi 

a mořské vodě. Použití pro potravinářský a chemický průmysl, pro vnitřní a vnější 

architekturu, pro stavbu vozidel a plavidel.  

Slitina hliníku EN AW 5754 (AlMg3). Materiál středně pevný, nevytvrzovatelný, 

velmi dobře odolný proti korozi, mořské vodě a tropickým podmínkám, je pro něj 

charakteristická velmi dobrá chemická odolnost. Je velmi dobře svařitelný všemi způsoby, 

přičemž svařené spoje jsou korozně odolné, téměř jako základní materiál. Vyznačuje se velmi 

dobrou leštitelností. Používá se na středně namáhané konstrukce, svařované součásti 

a konstrukce, které mají odolávat korozi a mořské vodě. Nachází široké použití 

v potravinářském a chemickém průmyslu, při stavbě vozidel a plavidel, ve vnější i vnitřní 

architektuře.  

Slitina hliníku EN AW 2017 (AlCu4MgSi). Konstrukční materiál se střední pevností, 

dobře třískově obrobitelný, málo chemicky odolný, citlivý k mezikrystalické korozi, náchylný 

k tvorbě trhlin při svařování. Tvařitelnost je dobrá za tepla, vyhovující po žíhání 

a rozpouštěcím žíhání (kalení), snížená ve vytvrzeném stavu. Vytvrzením za studena se 

významně zvýší pevnost slitiny. Vhodný materiál pro součástky a konstrukční prvky letadel, 

kolejových vozidel, automobilů a jiných dopravních prostředků, zejména konstrukcí 

nýtovaných a šroubovaných.  
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Slitina hliníku EN AW 2024 (AlCu4Mg1). Konstrukční materiál s vysokou pevností 

po tepelném zpracování a nízkou korozní odolností. Výrobky pracující při teplotě nad 100°C 

musí být vytvrzovány za tepla. Maximální provozní teplota 150°C. Používá se na středně 

a silně namáhané součásti, u nichž se požaduje zvýšená životnost při proměnném namáhání 

nebo pod vlivem krátkodobě zvýšené teploty, pro letadla, kolejová vozidla, automobily a jiné 

dopravní prostředky, jakož i pro stavebnictví. 

6.1.2 Měď 

Měď EN CW 004A (CU-ETP) je dalším nejčastěji požívaným technickým kovem. 

Má výbornou elektrickou vodivost a tepelnou vodivost. Pro tyto vlastnosti se používá hlavně 

v elektrotechnice a elektronice. Pro větší hustotu (8900 kg·m-3
) se ale často nahrazuje 

hliníkem. Korozní odolnost mědi je také dobrá, dobře odolává povětrnostním vlivům 

a mořské vodě, méně kyselinám, amoniaku a síře. Dobře se mechanicky zpracovává a je 

odolná vůči korozi, protože se na vzduchu působením atmosférické vlhkosti a oxidu 

uhličitého rychle pokryje tenkou vrstvou nazelenalého uhličitanu měďnatého, tzv. měděnkou 

a ta ji účinně chrání proti hloubkové oxidaci. Využívá se na střešní krytiny, okapy a další 

střešní doplňky, trubice pro rozvody technických plynů, v elektrotechnice, atd. Složení 

zkušebního vzorku je uvedeno v Tab. 7. 

Tab. 7 Chemické složení materiálu EN CW 004A. 

Cu [%] O [%] Pb [%] Bi[%] 

99,9 max. 0,04 max. 0,005 max. 0,0005 

 

6.1.3 Inconel 

Inconel 600 (Tab. 8). Jde o superslitinu niklu, chromu, železa a dalších prvků, která se 

vyznačuje vysokou pevností i za vysokých teplot, korozní odolností a odolností proti creepu 

(tečení). Používá se na výrobu součástí automobilových motorů, v jaderné energetice 

(reaktory, čerpadla), letectví a pro výrobu tlakových nádob. 

Inconel 718. Vytvrditelná slitina na bázi Ni-Cr obsahující značné množství železa, 

niobu, molybdenu společně s menším množstvím hliníku a titanu (viz Tab. 8). Spojuje 

korozní odolnost a vysokou mez pevnosti při tečení do 700°C s vynikající svařitelností včetně 

odolnosti proti popraskání. Používá se v leteckém průmyslu, spalovacích turbínách, 

v raketových motorech, při extrakci ropy a plynu a v jaderném průmyslu. 
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Tab. 8 Chemické složení materiálu Inconel 600 a Inconel 718. 

Materiál 
Ni 

[%] 

Cr  

[%] 

Fe  

[%] 

Mo 

[%] 

Ti 

[%] 

Al 

[%] 

Mn 

[%] 

Cu 

[%] 

Si 

[%] 

C 

[%] 

S  

[%] 

Inconel 

600 
72,00 

14,00-

17,00 

6,00-

10,00 
– – – 1,00 0,50 0,50 0,15 0,015 

Inconel 

718 
50-55 

17.00-

21.00 
zbytek 

2,80-

3,30 

0,65-

1,15 

0,20-

0,80 
0,35 0,30 0,35 0,08 0,015 

 

6.1.4 Konstrukční ocel 

Nízkouhlíková konstrukční ocel EN S355JO (1.0553). Tento materiál (viz Tab. 9) 

se vyznačuje průměrnými mechanickými vlastnostmi. Používá se na výrobu ohýbaných 

profilů a trubek, na svařované trubkové konstrukce a součásti strojů, automobilů, motocyklů 

a jízdních kol, na součásti tepelných energetických zařízení a tlakových nádob. Materiál má 

dobrou obrobitelnost klasickými technologiemi. 

Tab. 9 Chemické složení konstrukční oceli EN S355JO. 

Mn [%] Si [%] P [%] S [%] N [%] 

1,60 0,55 0,030 0,030 0,012 

 

6.1.5 Mosaz 

Mosaz EN CW617N (CuZn40Pb2). Jde o slitinu mědi a zinku (viz Tab. 10). Tato 

slitina se vyznačuje výrazně zlatou barvou a excelentními vlastnostmi při práci za nízkých 

teplot. Dobře opracovatelná třískovým obráběním (automatová mosaz). Velmi dobře 

tvářitelné za tepla. Vhodná pro armatury, šrouby a jiné výrobky vyráběné sériově. 

Tab. 10 Chemické složení materiálu Mosaz EN CW617N. 

Cu [%] Zn [%] Pb [%] Al [%] Fe [%] Ni [%] Sn [%] Jiné[%] 

57,00-59,00 zbytek 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3 0,2 

 

6.1.6 Nerezová ocel 

Nerezová ocel AISI 304 (X5CrNi18-10) Korozivzdorná (nerezavějící) ocel neboli 

nerez je druh oceli, jejíž hlavní požadovanou vlastností je odolnost vůči korozi. Nerez je 

vysocelegovaná ocel - slitina chromu, niklu a železa (viz Tab. 11). Je odolná proti vodě, vodní 

páře, vlhkosti vzduchu, slabým organickým a anorganickým kyselinám do středních teplot. 
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Má široké možnosti použití jako např. v potravinářském, mlékárenském, pivovarnickém 

a vinařském průmyslu, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, pro předměty a přístroje 

pro domácnost, při stavbě chemických přístrojů, v architektuře, pro chirurgické nástroje, při 

stavbě výčepů a kuchyní, u sanitárních zařízení. 

Tab. 11 Chemické složení nerezové oceli. 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] N [%] Cr [%] Ni [%] 

0,07 1,00 2,00 0,045 0,030 0,11 17,00-19,50 8,00-10,50 

 

6.1.7 Nástrojová ocel 

Nástrojová ocel 90MnCrV8 (1.2842). Jde o nízkolegovanou mangan-chrom-

vanadovou ocel se střední prokalitelností ke kalení v oleji (viz Tab. 12). Obrobitelnost ve 

vyžíhaném stavu je dobrá. Používá se pro práci za studena (razníky, průmyslové nože, 

výstružníky, části měřidel, atd.). Žíhání na měkko se provádí při teplotě 680-720 °C. Doba 

výdrže na této teplotě závisí na velikosti předmětu (většinou stačí 4 hodiny) a následuje 

pomalé ochlazování v peci. Kalení se provádí při teplotě 750-800 °C a ochlazuje se na 

vzduchu (nesmí přijít do vody). Pro dosažení vyšší houževnatosti následuje popouštění. 

Nástrojová ocel 40CrMnMoS (1.2312). Chrom - mangan - molybdenová ocel (viz 

Tab. 12) ke kalení na vzduchu nebo v oleji s velmi dobrou prokalitelností a dobrou pevností 

za tepla. Je dobře tvárná za tepla a díky zvýšenému obsahu síry dobře obrobitelná jak ve stavu 

žíhaném na měkko, tak i ve stavu zušlechtěném. Ocel má dobrou leštitelnost, lze ji 

cementovat v lázni nebo plynu i nanášet tvrdochrom. Používá se na nástroje pro zpracování 

umělých hmot jako jsou velké a střední formy, formovací rámy pro lití plastických hmot 

a kovů pod tlakem. Pro méně náročné nástroje je možno používat ocel v zušlechtěném stavu 

na 950 až 1100 N·mm
-2

 bez dalšího tepelného zpracování. 

Nástrojová ocel CPM REX. Je nově vyvinutá vysokovýkonná rychlořezná ocel, 

vyráběná společností Crucible (USA) metodou práškové metalurgie. Vyznačuje se vysokým 

obsahem vanadu, wolframu a kobaltu (viz Tab. 12). CPM® Rex 121 je všem dosavadním 

rychlořezným ocelím nadřazena v otěruvzdornosti, maximální tvrdosti a tvrdosti za tepla. 

Z tohoto důvodu umožňuje zvýšení řezných rychlostí, což je zajímavé především při 

„suchém“ obrábění. CPM® Rex 121 tak představuje „most“ mezi vysoce legovanými 

nástrojovými ocelemi a slinutými karbidy a je proto používána v případech, kdy je 
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požadována velmi vysoká otěruvzdornost a nasazení slinutých karbidů by bylo problematické 

z důvodu jejich křehkosti. 

Tab. 12 Chemické složení nástrojových ocelí. 

Materiál 
C 

[%] 

Si 

[%] 

Mn 

[%] 

Cr 

[%] 

V 

[%] 

Mo  

[%] 

S 

[%] 

W 

[%] 

Co 

[%] 

90MnCrV8 
0,85-

0,95 

0,10-

0,40 

1,80-

2,20 

0,20-

0,50 
0,05 – – – – 

40CrMnMoS 0,4 0,4 1,5 1,9 – 0,2 0,07 – – 

CPM REX 3,4 – – 4,00 9,50 5,00 – 10,00 9,00 

 

6.1.8 Pancéřová ocel 

Pancéřová ocel SECURE 600. Tato ocel je dodávána s definovanými vlastnostmi 

balistické ochrany. Může být použita při výrobě obrněných limuzín, přepravníků cenin apod. 

Celá technika zpracování má zásadní význam pro výsledné vlastnosti výrobků vyrobených 

z této oceli. Chemické složení je uvedeno v Tab. 13. 

Tab. 13 Chemické složení materiálu SECURE 600. 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Mo [%] Ni [%] B [%] 

0,40 0,80 1,50 0,025 0,010 1,50 0,50 1,50 0,005 

6.1.9 Titan 

Titan Grade 2 je nejvíce používaným druhem titanu na průmyslové aplikace ve všech 

formách polotovarů. Nabízí optimálně vyváženou kombinaci pevnosti a tažnosti. Je vysoce 

odolný v oxidačním a lehce redukčním prostředí včetně chloridů. 

Titan Grade 5 disponuje dobrou korozní odolností, vysokou pevností a relativně 

nízkou tažností. Hlavní aplikace této slitiny spočívají v různých konstrukčních prvcích pro 

letecký, kosmický a automobilový průmysl a používá se až do teplot cca 400°C. Slitina je 

svařitelná a může být vytvrzena. Chemické složení obou druhů titanu je uvedeno v Tab. 14. 

Tab. 14 Chemické složení materiálu Titan Grade 2 a Titan Grade 5. 

Materiál O [%] N [%] C [%] H [%] Fe [%] Al [%] V [%] 

Titan Grade 2 0,25 0,03 0,08 0,015 0,3 – – 

Titan Grade 5 0,20 0,05 0,08 0,015 0,40 5,5-6,75 3,5-4,5 
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6.2 POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ A NASTAVENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH 

PODMÍNEK A PARAMETRŮ 

Jako zkušební zařízení bylo použito vybavení Oddělení dezintegrace materiálů pro 

řezání abrazivním vodním paprskem, které se nachází v Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. 

Zkušební zařízení se skládalo z následujících částí: 

 vysokotlaké čerpadlo PTV 75-60 (2x multiplikátor tlaku, max. pracovní tlak 

415 MPa, max. průtok 7,8 l.min
-1

, příkon 67 kW), 

 X-Y řezací stůl PTV WJ2020-1Z-D, který zajišťuje pohyb řezné hlavy nad 

povrchem obráběného materiálu (pracovní plocha 2000 x 2000 mm, rychlost 

řezání plynule nastavitelná v rozsahu 0 – 20 m.min
-1

) [72]. 

K podrobné analýze topografie povrchu vytvořeného technologií abrazivního vodního 

paprsku byl využit optický profilometr MicroProf FRT, kontaktní profilometr Surftest SJ-400, 

Mikroskop InfiniteFocus. Fotodokumentace byla zhotovena fotoaparátem NIKON D700 

s objektivem Micro Nikon 60 mm.  

Jako abrazivo sloužil komerčně běžně dostupný australský granát o zrnitosti MESH 80 

[73]. Nastavení vstupních parametrů zahrnuje výběr materiálu a technologické parametry 

(viz Tab. 15), které byly použity pro vytvoření řezné stěny technologií abrazivního vodního 

paprsku. Pro přehlednost bylo každému vzorku přiděleno jednoduché označení (např. 

Cu1_20_100), které se zpravidla skládá z počátečních písmen materiálu a čísla (1, 2, 3 atd.), 

další číslo udává tloušťku materiálu t [mm] a poslední číslo rychlost řezání v [mm·min
-1

].  

Tab. 15 Nastavení vstupních parametrů experimentu. 

Technologické parametry Hodnota 

Tlak p 400 MPa 

Průměr vodní trysky dw 0,33 mm 

Průměr usměrňovací trubice df 1,02 mm 

Délka usměrňovací trubice lf 76,2 mm 

Zdvih z 4 mm 

Úhel dopadu φ 90° 

Materiál abraziva Australský granát 

Velikost abraziva 80 MESH 

Hmotnostní průtok abraziva ma 400, 300, 200 g∙min
-1
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Vstupní nastavení je téměř u všech technologických parametrů konstantní. Proměnné 

parametry jsou rychlost posuvu řezné hlavice v a hmotnostní průtok abraziva ma. Rychlost 

řezání v je přizpůsobena volbě materiálu. U každého testovaného materiálů bylo vyhotoveno 

minimálně 5 vzorků při rozdílné rychlosti posuvu v. Z důvodu časové, energetické 

a materiálové náročnosti byly pouze u vybraných zástupců zvolených materiálů provedeny 

experimentální testy pro 3 rozdílné průtoky abraziva (200, 300 a 400 g·min
-1

) tak, aby bylo 

možno sledovat jeho vliv na výslednou kvalitu povrchu. 

Kvalita řezné plochy je ovlivňována v závislosti na tloušťce materiálu. Při zkoumání 

vlivu tloušťky řezaného materiálu na jakost povrchu byly zvolené materiály obráběny při 

stejném nastavení technologických parametrů. Jedinou proměnnou zde byla tloušťka 

materiálu. 
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6.3 HODNOCENÍ POVRCHŮ POMOCÍ PROFILOVÝCH PARAMETRŮ 

Tato část disertační práce se věnuje normalizovanému způsobu měření a hodnocení 

struktury povrchu vytvořeného abrazivním vodním paprskem. Zjišťuje vybrané parametry 

profilu drsnosti poskytující kvantifikovanou formu popisu vlastností topografie povrchu. 

Postup hodnocení topografie povrchu vytvořeného technologií AWJ je vysvětlen na vzorku 

z materiálu Inconel 600 o rozměrech 60 mm x 20 mm x 5 mm, který byl vyhotoven dle 

nastavení vstupních technologických parametrů uvedených v Tab. 15 při rychlosti posuvu  

200 mm·min
-1

 a hmotnostním průtoku abraziva 400 g·min
-1

. Zkušební zařízení použité pro 

vyhotovení vzorků popisuje kapitola 6.2.  

6.3.1 Postup měření 

Po vyřezání jednotlivých vzorků proběhlo měření řezné plochy pomocí optického 

profilometru MicroProf FRT ve 20 liniích, přičemž první linie byla umístěna ve vzdálenosti 

0,5 mm od hrany vstupu paprsku do materiálu a poslední 0,5 mm od hrany výstupu paprsku 

z materiálu. Celková délka měřené linie byla 42 mm, vyhodnocovaná délka 40 mm, rozteč 

mezi měřenými body byla 1,5 µm. Analýza naměřených dat byla provedena pomocí softwaru 

SPIP. Měření a následné vyhodnocení povrchů bylo provedeno dle norem ČSN EN ISO 4287 

[56], ČSN EN ISO 4288 [60] a ČSN EN ISO 16610-21 [57]. 

6.3.2 Analýza povrchů 

S rostoucí hloubkou řezu dochází k růstu hodnot parametrů drsnosti v důsledku ztráty 

energie, tedy pracovní schopnosti nástroje, která je výrazně ovlivněna nejen rychlostí posuvu, 

ale také fyzikálními a mechanickými vlastnostmi obráběného materiálu. Povrch materiálu 

obrobený technologií abrazivního vodního paprsku dosahuje vždy hodnot parametru  

Ra ˃ 2 µm. Podle normy ČSN EN ISO 4288 [60] je pro Ra ˃ 2 µm základní délka drsnosti 

lr = 2,5 mm. U Ra ˃ 10 µm je pak základní délka lr = 8 mm. 
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Obr. 28 3D topografie povrchu materiálu Inconel 600 řezaného AWJ. 

Při vyhodnocení je zapotřebí zohlednit specifickou strukturu nově vytvořeného 

povrchu (viz Obr. 28), která je členěna na složky podle rozteče příslušných nerovností, které 

se ovšem s hloubkou řezu značně mění. V horní části dělicího řezu jsou hodnoty parametrů 

drsnosti nízké (Ra ˂ 10 µm). Naopak v dolní části dělícího řezu jsou měřeny R-parametry 

vyšších hodnot (Ra ˃ 10 µm) (viz Obr. 29). 

 

Obr. 29 Profil horní a dolní linie vzorku materiálu Inconel 600 o tloušťce 20 mm. 

Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu definuje norma ČSN EN ISO 

4288 [60]. Při hodnocení povrchu, kde Ra ˂ 10 µm, je použit filtr λc = 2,5 mm. Pokud je  

Ra ˃ 10 µm, je nutné použít filtr λc = 8 mm. Při hodnocení jednoho povrchu je tak zapotřebí 

použít různé nastavení λc fitru profilu, který definuje rozhraní mezi složkami drsnosti 

a vlnitosti. V Tab. 16 jsou uvedeny normované parametry drsnosti (ČSN EN ISO 4287 [56]) 

a jejich hodnoty při použití (cut – off) fitru λc 2,5 a 8 mm. 
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Tab. 16 Porovnání R-parametrů z horní a dolní linie topografie povrchu při použití filtru λc 2,5 a 8 mm, 

Inconel 600. 

 horní linie dolní linie 

λc[mm] 2,5 8,0 2,5 8,0 

Ra [µm] 5,0 5,3 38,2 49,8 

Rq [µm] 6,5 6,7 50,6 64,4 

Rz [µm] 34,4 39,9 173,0 293,8 

Rt [µm] 37,0 45,9 291,5 386,8 

Rp [µm] 15,8 18,5 105,2 177,1 

Rv [µm] 18,6 21,3 67,8 116,6 

Rsk [-] -0,4 -0,4 0,3 0,3 

Rku [-] 3,2 3,3 4,0 3,4 

Rc [µm] 20,5 26,8 151,2 200,2 

Rsm [µm] 377,0 693,9 1353,7 1973,1 

Rpc [-] 26,5 14,4 7,4 5,1 

 

Při porovnání hodnot jednotlivých parametrů vidíme, že nesprávně zvolený filtr λc 

výrazně ovlivní vyhodnocení kvality povrchu. Nejvíce rozdílné jsou hodnoty u výškových 

parametrů (Ra, Rq, Rz, Rp, Rv), které jsou určeny pouze výškami výstupků a prohlubní, 

popřípadě jejich kombinacemi a neberou ohled na jejich rozměry v horizontálním směru. 

Další experimenty byly zaměřeny na studium změny kvality obrobeného povrchu 

vytvořeného abrazivním vodním paprskem při změně rychlosti posuvu u devíti materiálů 

slitiny hliníku s tloušťkou 20 mm. Pro vyhotovení těchto vzorků byla použita rychlost posuvu 

100, 200, 300, 400, 500 a 600 mm·min
-1

. Pro realizaci experimentu bylo vybráno 9 materiálů 

slitiny hliníku: EN AW 2017, EN AW 2024, EN AW 5083, EN AW 5754, EN AW 6060, 

EN AW 6061, EN AW 6082, EN AW 7022, EN AW 7075. Z těchto materiálů bylo vytvořeno 

celkově 54 vzorků o rozměrech 60 mm x 20 mm x 3 mm. Povrch zkoumaných vzorků byl 

měřen pomocí optického profilometru MicroProf FRT a následně analyzován s využitím 

softwaru SPIP. Na Obr. 30 jsou porovnány fotografie řezné stěny jednotlivých slitin hliníku 

při rychlostech posuvu 100, 200, 300, 400, 500 a 600 mm·min
-1

. Na počátku dělicího řezu 

disponuje abrazivní vodní paprsek velkou energií, což způsobí poměrně hladkou plochu na 

začátku řezu. S rostoucí hloubkou a rychlostí posuvu řezné hlavy dochází ke ztrátě energie, 

tedy pracovní schopnosti nástroje, což se projevuje na kvalitě řezné plochy (viz Obr. 30). 
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Obr. 30 Porovnání fotografií řezné stěny jednotlivých slitin hliníku při různé rychlosti posuvu. 

Nejčastěji používaný parametr drsnosti, pomocí kterého je hodnocen povrch 

obrobeného materiálu, je výškový parametr Ra – průměrná aritmetická úchylka profilu. 

Parametr Ra však nedokáže citlivě reagovat na výškové výkyvy hodnoceného profilu 

povrchu. Z tohoto důvodu byly sledovány také parametry Rq a Rz jako kontrolní výškové 

parametry, které citlivěji reagují na lokální nerovnosti hodnoceného povrchu. Poskytují 

přesnější informace o studované struktuře povrchu. Při zvyšující se rychlosti posuvu dochází 

k růstu sledovaných výškových parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz (viz Obr. 31). 
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Obr. 31 Vliv rychlosti posuvu na parametry drsnosti Ra, Rq, Rz měřené v 19. linii shora, tedy v oblasti blízko 

výstupu paprsku z materiálu. 

Při vyhodnocení je zapotřebí zohlednit specifickou strukturu nově vytvořeného 

povrchu, která je členěna na složky podle rozteče příslušných nerovností, které se ovšem 

s hloubkou řezu značně mění. V horní části dělicího řezu jsou hodnoty parametrů drsnosti 

nižší než v jeho dolní části. Z tohoto důvodu byly vybrány hodnoty parametrů Ra, Rq a Rz 

z 19. linie vzorku z celkem 20 proměřených linií. Na Obr. 31 jsou porovnány grafy parametrů 

Ra, Rq, Rz a jejich závislost na rychlosti posuvu u 9 slitin hliníku z 19. linie jednotlivých 

vzorků. Je zřejmé, že vliv rychlosti posuvu vyvolává stejný charakter změn u jednotlivých 

materiálů pro parametr Ra, Rq i Rz. Tudíž lze konstatovat, že proměřené vzorky nejsou 

zatíženy lokální výškovou nerovností. 
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Při rychlostech posuvu 100 a 200 mm·min
-1

 vyvolává abrazivní vodní paprsek stále 

dost vysoké deformační napětí, tudíž vytváří poměrně hladký dělicí řez v celé tloušťce 

materiálu (viz Obr. 30 a Obr. 31). Se zvyšující se rychlostí posuvu dochází při průřezu 

materiálem k poklesu deformačního napětí. V dolní části řezu se tvoří drážky po abrazivním 

vodním paprsku a roste drsnost povrchu. Při rychlosti 300 mm·min
-1

 se začínají projevovat 

rozdílné fyzikálně-mechanické vlastnosti zkoumaných materiálů. S rostoucí rychlostí posuvu 

roste vliv obrobitelnosti materiálů. V Tab. 17 jsou uvedeny naměřené hodnoty parametru Ra, 

které jsou graficky prezentovány na Obr. 31. 

Tab. 17 Naměřené hodnoty parametru Ra. 

 

Rychlost posuvu v [mm·min
-1

] 

100 200 300 400 500 600 

EN AW 2017 

R
a
[µ

m
] 

6,90 9,17 17,07 32,96 64,24 80,01 

EN AW 2014 6,27 9,79 20,94 33,14 54,78 116,43 

EN AW 5083 6,60 8,42 16,20 27,06 49,77 106,21 

EN AW 5754 6,86 9,54 17,50 27,42 47,86 78,55 

EN AW 6060 7,07 8,08 13,93 25,46 34,45 62,45 

EN AW 6061 6,60 8,44 16,61 28,11 50,31 86,88 

EN AW 6082 6,57 8,63 15,12 28,56 46,69 84,88 

EN AW 7022 7,72 9,28 18,41 31,08 59,23 95,12 

EN AW 7075 5,26 7,39 18,08 30,64 55,12 171,48 

 
Se zvyšující se rychlostí posuvu řezné hlavy v se zhoršuje kvalita povrchu a roste 

velikost parametru Ra u všech analyzovaných materiálů.  

Ze zkoumaných materiálů má například slitina hliníku EN AW 7075 nejnižší hodnotu 

parametru Ra při rychlosti 100 a 200 mm·min
-1

. Při rychlosti posuvu 300 mm·min
-1

 se 

začínají projevovat fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu, narůstá hodnota parametru Ra. 

Při této rychlosti posuvu má materiál EN AW 7075 třetí nejhorší kvalitu obrobeného povrchu 

ze zkoumaných slitin hliníku. Při rychlosti posuvu 600 mm·min
-1

 je hodnota parametru Ra 

u materiálu EN AW 7075 nejvyšší ze všech sledovaných slitin hliníku, a to o více než 50 µm. 

Další materiál, u kterého dochází k výrazné ke změně kvality povrchu s rostoucí 

rychlostí posuvu v porovnání s ostatními slitinami hliníku, je materiál EN AW 6060. Při 

rychlosti posuvu 100 mm·min
-1 

má druhou nejvyšší naměřenou hodnotu parametru 

Ra = 7,07 µm. Při zvýšení rychlosti posuvu dochází k pomalejšímu růstu hodnoty parametru 

Ra obrobeného povrchu než u zbylých materiálů. Již při rychlosti posuvu 300 mm·min
-1

má 
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nejnižší hodnotu parametru Ra = 13,93 µm ze zkoumaných slitin hliníku. Tento trend 

pokračuje s narůstající rychlostí posuvu, kdy dochází k viditelným rozdílům kvality 

obrobeného povrchu v porovnání se zbylými slitinami hliníku (viz Obr. 30 a Obr. 31). 

Pokud bychom hodnotili kvalitu povrchů zkoumaných materiálů při nejvyšší rychlosti 

posuvu, pak by nejhůře obrobitelným materiálem byla slitina hliníku EN AW 7075 a nejlépe 

obrobitelným by se stal materiál EN AW 6060. Pokud bychom hodnotili kvalitu povrchů 

zkoumaných materiálů při nejnižší zkoumané rychlosti posuvu, pak by materiál EN AW 7075 

byl naopak nejlépe obrobitelný. 

Pro stanovení kvality povrchu je potřebné využít více normovaných R-parametrů. Při 

využití jednoho parametru získáme pouze dílčí pohled na jakost povrchu, což může vést ke 

špatným závěrům o celkové kvalitě obrobku. Vhodný výběr sledovaných parametrů by měl 

odpovídat požadavkům na kontrolu provozních aspektů povrchu. Víceparametrové 

posuzování zajistí komplexnější pohled na chování povrchu.  

Další sledované výškové parametry byly šikmost Rsk a špičatost Rku. Šikmost 

posuzovaného profilu představuje míru symetrie hodnot výšky od střední linie. Špičatost 

posuzovaného profilu udává specifickou míru srovnávající stupeň koncentrace výškových 

hodnot se stupněm nahuštěnosti ostatních hodnot. Při vyhodnocení parametrů Rsk a Rku byly 

odstraněny 2 linie z horní a dolní části řezné stěny, abychom odstranili vliv vstupu a výstupu 

řezného nástroje (abrazivního vodního paprsku) do materiálu. Pro každý materiál při různé 

řezné rychlosti byly vypočteny hodnoty parametru Rsk a Rku z 16 linií. Na Obr. 32 vidíme 

rozložení parametru Rsk u zkoumaných slitin hliníku v jednotlivé hloubce řezu. Při rychlosti 

posuvu 100 a 200 mm·min
-1

 jsou hodnoty Rsk < 0. Vypovídá to o větších a hlubších 

prohlubních na povrchu v celé tloušťce řezu téměř u všech zkoumaných materiálů, což 

odpovídá dobrým vlastnostem nosnosti povrchu. S rostoucí rychlostí posuvu je parametr 

Rsk >0  v dolní polovině tloušťky řezu u většiny zkoumaných materiálů, což ukazuje na 

povrch s více a členitějšími výstupky. 

Z jednotlivých grafů na Obr. 33 vidíme rozložení parametru Rku u zkoumaných slitin 

hliníku v různé hloubce řezu. Je patrné, že rychlost posuvu ani hloubka řezu nemají vliv na 

parametr Rku, který je blízký hodnotě 3 nebo Rku ˃ 3, tedy profil povrchu má ostřejší 

výstupky a rýhy. 
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Obr. 32 Vliv rychlosti posuvu na parametr Rsk v závislosti na hloubce řezu. 
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Obr. 33 Vliv rychlosti posuvu na parametr Rku v závislosti na hloubce řezu. 
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6.3.3 Dílčí závěr 

Povrch materiálu obrobeného technologií AWJ má specifickou strukturu (viz Obr. 30). 

Objektivní měření hodnot R-parametrů se řídí stanovenými podmínkami příslušných norem. 

Pro stanovení kvality povrchu je zapotřebí využít více normovaných R-parametrů. Při využití 

jednoho parametru získáme totiž pouze dílčí pohled na jakost povrchu, což může vést ke 

špatným závěrům o celkové kvalitě obrobku. Vhodný výběr sledovaných parametrů by měl 

odpovídat požadavkům na kontrolu provozních aspektů povrchu. Víceparametrové 

posuzování zajistí komplexnější pohled na chování povrchu. 

Byly zkoumány vzorky 9 různých slitin hliníku. Obr. 30 a Obr. 31 ukazují vliv 

rychlosti posuvu na výslednou kvalitu povrchu. Při zvyšující se rychlosti posuvu dochází 

k růstu sledovaných výškových parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz. Rozdílné fyzikálně-

mechanické vlastnosti zkoumaných materiálů se začínají projevovat při rychlostech posuvu 

od 300 mm·min
-1

. S rostoucí rychlostí posuvu roste vliv obrobitelnosti materiálů na kvalitu 

povrchu. U zkoumaných materiálů by bylo vhodné vyhotovit zkoušky obrobitelnosti 

a porovnat je s naměřenými parametry drsnosti povrchu, abychom mohli lépe poznat závislost 

obrobitelnosti materiálu na rychlosti posuvu. 
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6.4 KOMPATIBILITA DAT MĚŘENÝCH DOTYKOVĚ A BEZDOTYKOVĚ 

K měření povrchu všech zkoumaných materiálů obráběných technologií AWJ byl 

použit optický profilometr MicroProf FRT. Pro zajištění kompatibility dat a ověření 

správnosti měření byly vybrané materiály (viz  Tab. 18) proměřeny také kontaktním 

profilometrem Surftest SJ-400. 

Tab. 18 Materiály měřené kontaktním a optickým profilometrem. 

Materiál Označení 
Tloušťka materiálu 

 t [mm] 

Rychlost posuvu  

v [mm·min
-1

] 

EN AW 6060 Al1_5 

5 

200, 250, 300, 500, 700, 900 

EN CW 004A Cu1_5 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 

AISI 304 N1_5 150, 200, 300, 500, 700, 900 

Inconel 600 I1_10 
10 

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 

SECURE 600 PO1_5 50, 100, 150, 200, 250, 300 

 

Po vyřezání jednotlivých vzorků materiálů uvedených v Tab. 18 byla měřena kvalita 

povrchu řezné plochy ve střední části tloušťky dělicí stěny na třech různých místech (viz  

Obr. 34). Pro dotykové měření byl použit přístroj Surftest SJ-400 od výrobce Mitutoyo. Data 

byla naměřena v souladu s normou ČSN EN ISO 4288 [60] a ČSN EN ISO 3274 [59]. 

Analýza naměřených dat byla provedena softwarem SJ-Tools od firmy Mitutoyo. Profil byl 

analyzován ve směru posuvu. Pro bezkontaktní měření bylo použito zařízení MicroProf FRT. 

Naměřená data byla analyzována pomocí softwaru SPIP. Postup měření pomocí kontaktního 

a optického profilometru je detailně popsán v kapitole 4.2 Měřící metody.  

 

Obr. 34 Oblast měření kontaktním a optickým profilometrem. 

6.4.1 Porovnání naměřených výsledků 

Měření zkoumaných vzorků o rozměrech 50x5x3 mm (materiál EN AW 6060, 

EN CW 004A, AISI 304) a 50x10x3 mm (materiál Inconel 600, SECURE 600), bylo třikrát 

opakováno s každým přístrojem. Na Obr. 34 jsou znázorněny měřené oblasti, jejichž měřená 

délka je ln = 12,5 mm a odpovídá 5-ti násobku základní délky lr = 2,5mm.  
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Mezi parametry vyhodnocované profilovou metodou byly zahrnuty čtyři výškové 

parametry drsnosti: 

 Ra – průměrná aritmetická úchylka profilu, 

 Rz – největší výška profilu, 

 Rp – největší výška výstupku profilu, 

 Rv – největší hloubka prohlubně profilu. 

Analýzou vypočítaných hodnot vybraných parametrů drsnosti z profilů měřených 

jednotlivými přístroji byly zjištěny relativně velmi malé rozdíly. Získané výsledky byly pro 

přehlednost zpracovány do tabulek, které jsou součástí disertační práce (viz příloha č. 2). 

Tab. 19 Komparace výsledků z optického a kontaktního profilometru pro materiál AISI 304. 

v 

[mm·min
-1

] 

Fotografie 

vzorku  

10x5 mm 

Optický profilometr Kontaktní profilometr 

Ra 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Rp 

[µm] 

Rv 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Rp 

[µm] 

Rv 

[µm] 

200 

 

4,04 38,80 17,50 20,63 3,81 32,52 15,13 17,38 

250 

 

4,23 37,38 18,50 18,88 4,03 33,53 16,60 16,93 

300 

 

4,41 35,71 16,32 19,39 4,70 39,32 18,26 21,07 

500 

 

5,67 43,42 20,82 22,60 5,91 42,72 20,43 22,29 

700 

 

9,02 57,38 29,47 27,91 8,84 54,97 28,23 27,78 

900 

 

11,13 71,92 35,25 36,67 11,47 67,78 33,87 33,91 

 

V Tab. 19 je uvedeno porovnání výsledků R-parametrů z měření profilu povrchu 

materiálu AISI 304 pomocí optického a kontaktního profilometru. Tyto výsledky jsou pro 

parametr Ra a Rz graficky znázorněny na Obr. 35 a Obr. 36. R-parametry jsou zde 

prezentovány v závislosti na rychlosti posuvu v, hmotnostní průtok abraziva byl 400 g∙min
-1

. 

Se zvyšující se rychlostí posuvu v rostou hodnoty parametrů Ra a Rz. Naměřená data 

z optického a kontaktního profilometru mají přibližně stejné výsledky sledovaných  

R-parametrů. 
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Obr. 35 Grafické znázornění porovnání výsledků parametru Ra, pro materiál AISI 304. 

 

 

Obr. 36 Grafické znázornění porovnání výsledků parametru Rz, pro materiál AISI 304. 

6.4.2 Dílčí závěr 

Při vhodném nastavení je bezdotyková metoda prakticky bezkonkurenční, neboť 

umožňuje vyhodnotit kvalitu zkoumaného povrchu bez poškození způsobeným snímacím 

hrotem. Ovšem jde o nepřímou metodu snímání povrchu. Tudíž pro komparaci získaných 

výsledků je vhodné použít kontaktní metodu měření zkoumaného povrchu.  

Profilové měření dotykovou metodou umožňuje rychlé vyhodnocení povrchu. 

Nevýhodou při kontaktním měření je nebezpečí reálného poškození povrchu vzorku během 

měření. K ovlivnění povrchu může dojít i bez viditelného poškození měřeného povrchu, kdy 

v důsledku kontaktního měření dochází k nepatrnému vyhlazení snímaného profilu. Vliv na 
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měření může mít i nedostatečné proniknutí měřicího hrotu do prohlubní povrchu, což může 

být i jedna z příčin, proč u většiny měření jsou výsledky dosažené pomocí kontaktního 

zařízení nižší než výsledky dosažené optickým zařízením. 

Porovnáním výsledků získaných pomocí kontaktní a bezkontaktní (optické) metody 

lze potvrdit správnost stanovených hodnot parametrů drsnosti z profilů měřených optickým 

profilometrem MicroProf FRT. Toto zařízení bylo v rámci disertační práce použito pro měření 

všech zkoumaných vzorků. 
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6.5 VLIV HLOUBKY ŘEZU A RYCHLOSTI POSUVU NA KVALITU 

POVRCHU 

Dále popsané zkoušky měly odpovědět na otázku, jakým způsobem je ovlivňována 

kvalita řezné plochy v závislosti na hloubce řezu, rychlosti posuvu řezné hlavy a dávkování 

abraziva. Nastavení vstupních technologických parametrů je uvedeno v Tab. 15. Pro 

experimentální zkoušky byly zvoleny materiály uvedené v Tab. 20 a v praxi standardně 

používaný hmotnostní průtok abraziva 400 g·min
-1

. Výsledky zkoušek pro různé hodnoty 

některých parametrů paprsku jsou uvedeny ve formě grafů a obrázků. K jednotlivým 

výsledkům je podán slovní komentář. Nejčastěji používaný parametr popisující geometrii 

povrchu dělicí stěny je podle normy ČSN EN ISO 4287 [56] střední aritmetická úchylka 

profilu Ra [μm]. 

Tab. 20 Materiály použité pro výzkum vlivu hloubky řezu na drsnost povrchu. 

Materiál Označení 
Tloušťka materiálu 

t [mm] 

Rychlost posuvu 

v [mm·min
-1

] 

EN AW 6060 
Al1_5, Al1_10, Al1_15, Al1_20, 

Al1_30 
5; 10; 15; 20; 30 200 

EN CW 004A Cu1_20, Cu1_30, Cu1_40 20; 30; 40 200 

Inconel 600 I1_10, I2_20 10; 20 30; 50; 100 

Titan Grade 2 T1_11, T1_20 11; 20 30; 50; 100 

 

Při vzájemném porovnání částí vzorků zhotovených za stejných řezných podmínek, 

kdy jedinou proměnnou hodnotou byla tloušťka materiálu, bylo zjištěno, že charakter průběhu 

závislosti parametru drsnosti Ra na hloubce řezu h je podobný (viz Obr. 37 a Obr. 38). 

 

Obr. 37 Vliv hloubky řezu h na parametr Ra pro slitinu hliníku EN AW 6060, tloušťka materiálu 5; 10; 15; 

20 a 30 mm, rychlost posuvu 200 mm·min
-1
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Poměrně vysokých hodnot Ra se dosahuje v tzv. iniciační zóně na počátku dělicího 

řezu (do 1-2 mm hloubky dělicího řezu), kde tuhost nástroje je sice vysoká, ale zařezání do 

materiálu je energeticky nejnáročnější. Na počátku dělicího řezu je k dispozici poměrně velká 

řezná síla, tudíž dochází k tomu, že ihned po vstupní iniciační zóně je na začátku řezu 

poměrně hladký dělicí řez (viz Obr. 37 a Obr. 38). Následující část řezu může být 

charakterizována novým přerozdělením a stabilizováním hydraulické energie v dělicím řezu. 

Dojde k vyrovnání hodnot napěťových složek v tangenciálním směru na tvorbu povrchu 

a v normálovém směru na prohlubování dělicího řezu. S rostoucí hloubkou řezu dochází 

k růstu drsnosti Ra a poklesu deformačního napětí.  

  

Obr. 38 Vliv hloubky řezu h na parametr Ra pro měď EN CW 004A, tloušťka materiálu 20; 30 a 40 mm, 

rychlost posuvu 100 mm·min
-1

. 

Drsnost povrchu roste vždy tam, kde klesá deformační napětí a deformační síla, tedy 

pracovní schopnost nástroje, která je výrazně ovlivněna nejen tloušťkou obráběného 

materiálu, ale i rychlostí posuvu v (viz  Obr. 39 a Obr. 41). 

U materiálů Inconel 600 (viz Obr. 39) a Titan Grade 2 (viz Obr. 41) sledujeme stejný 

trend, kdy se zvyšující se rychlostí posuvu roste parametr drsnosti povrchu Ra (klesá kvalita 

obrobeného povrchu). Výsledná drsnost povrchu je ovlivněna nejen rychlostí posuvu, ale také 

fyzikálními a mechanickými vlastnosti obráběného materiálu. 
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Obr. 39 Vliv hloubky řezu h na parametr Ra pro materiál Inconel 600, tloušťka materiálu 10 a 20 mm, rychlost 

posuvu 30, 50 a 100 mm·min
-1

. 

Grafické znázornění vlivu hloubky řezu na parametr drsnosti Ra při různých 

rychlostech posuvu doplňuje fotografie řezné stěny zkoumaných vzorků z materiálu Titan 

Grade 2 o tloušťce 11 a 20 mm (viz Obr. 40). Výsledky experimentu, které jsou zde 

prezentovány pomocí grafů a fotografií dokládají, že povrch řezné stěny vzorků o tloušťce 

20 mm je shodný do hloubky řezu rovnající se tloušťce 11 mm u materiálu Titan Grade 2 (viz 

Obr. 40 a Obr. 41). Pro materiál Inconel 600 je povrch dělicí stěny vzorků o tloušťce 20 mm 

shodný do hloubky řezu rovnající se tloušťce 10 mm (viz Obr. 39). 

 

Obr. 40 Vliv tloušťky materiálu Titan Grade 2 na kvalitu povrchu při různé rychlosti řezu (A = 30 mm·min
-1

, 

B = 50 mm·min
-1

, C = 100 mm·min
-1

). 
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Obr. 41 Vliv hloubky řezu h na parametr Ra pro materiál Titan Grade 2, tloušťka materiálu 11 a 20 mm, rychlost 

posuvu 30, 50 a 100 mm·min
-1

. 

6.5.1 Dílčí závěr 

Cílem bylo sledovat vliv provozních parametrů (rychlosti posuvu řezné hlavy, 

tloušťky materiálu) u technologie abrazivního vodního paprsku na výstupní kvalitu řezné 

stěny u vybraných materiálů. Byl popsán způsob provedení experimentu, vyhodnocení 

a analýza naměřených dat. Vliv rychlosti posuvu a hloubky řezu na výslednou topografii 

řezné stěny je viditelný na Obr. 39 až Obr. 41, kde sledujeme stejný trend, kdy se zvyšující se 

rychlostí posuvu roste parametr drsnosti povrchu Ra. Výsledky experimentů dokládají, že 

povrch řezné stěny u zkoumaných materiálů o tloušťce 20 mm je shodný do hloubky řezu 

rovnající se tloušťce 10 mm u materiálu Inconel 600 a 11 mm pro Titan Grade 2. Z těchto 

poznatků bude možno čerpat informace pro zvýšení produktivity výroby a zajištění 

požadovaných topografických vlastností řezné plochy. 
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6.6 VLIV HMOTNOSTNÍHO PRŮTOKU ABRAZIVA NA VÝSLEDNOU 

KVALITU POVRCHU 

Následující zkoušky měly odpovědět na otázku, jakým způsobem je ovlivňována 

kvalita řezné plochy v závislosti na rychlosti posuvu řezné hlavy a dávkování abraziva. 

Nastavení vstupních technologických parametrů je uvedeno v Tab. 15. Výsledky zkoušek pro 

různé hodnoty některých parametrů abrazivního vodního paprsku jsou uvedeny ve formě 

grafů a obrázků, k jednotlivým výsledkům je podán slovní komentář. Materiály, u kterých byl 

sledován vliv hmotnostního průtoku abraziva na výslednou kvalitu dělicí stěny, jsou uvedeny 

v Tab. 21. 

Tab. 21 Materiály použité pro výzkum vlivu hmotnostního průtoku abraziva na kvalitu řezné plochy. 

Materiál Označení 
Tloušťka materiálu 

t [mm] 
Rychlost posuvu v [mm·min

-1
] 

EN CW 004A Cu1_5, Cu2_5, Cu3_5 5 200, 300, 500, 700, 900, 1200, 1400 

EN CW617N M1_5, M2_5, M3_5 5 
200, 300, 500, 700, 900, 1200, 1400, 

1500, 1900 

AISI 304 N1_5, N2_5, N3_5 5 150, 200, 300, 500, 700, 900 

EN S355JO KO1_10, KO2_10, KO3_10 10 50, 100, 200, 250, 300 

SECURE 600 PO1_10, PO2_10, PO3_10 10 50, 100, 150, 200, 250, 300 

 

Na následujících obrázcích (viz Obr. 42 až Obr. 46) je graficky znázorněn průběh 

rostoucích hodnot parametru drsnosti Ra v závislosti na zvyšující se rychlosti posuvu v pro 

zvolené hmotnostní průtoky abraziva 200, 300 a 400 g·min
-1

. Pokud dojde ke snížení 

hmotnostního průtoku abraziva, snižuje se i řezná schopnost paprsku. Se zvyšující se rychlostí 

posuvu dochází k větším rozdílům kvality řezné stěny. Výsledný povrch dělicí plochy 

ovlivňují dále vlastnosti obráběného materiálu. 

 

Obr. 42 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál  

EN CW 004A. 
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Obr. 43 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál 

EN CW617N. 

Výsledky experimentů pro materiály EN CW 004A, EN CW617N a AISI 304 

o tloušťce 5 mm ukazují, jaký vliv má na výslednou kvalitu povrchu změna hmotnostního 

průtoku a mechanické vlastnosti materiálu (viz Obr. 42 až Obr. 44). Při stejném nastavení 

vstupních technologických podmínek dostáváme pro studované materiály výrazně rozdílné 

limitní rychlosti posuvu řezné hlavy. Zatímco u vzorků z mosazi byla při hmotnostním 

průtoku 400 g·min
-1

 maximální rychlost posuvu v = 1900 mm·min
-1

, pro měď byla jen 

v = 1400 mm·min
-1

 a
 
pro nerezovou ocel v = 900 mm·min

-1
.  

 

Obr. 44 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál AISI 304. 

Jak je patrno z Obr. 43, u snadno obrobitelné mosazi se snížený průtok abraziva a tím 

i nižší řezivost abrazivního vodního paprsku projevuje pozvolna. Při snížení hmotnostního 

průtoku abraziva ze 400 na 300 g·min
-1

 dochází ke změně kvality povrchu dělicí stěny 

(hodnota parametru Ra) až při rychlosti posuvu 1400 mm·min
-1

. Teprve při snížení 

hmotnostního průtoku abraziva na polovinu původní hodnoty (200 g·min
-1

) sledujeme horšící 

se kvalitu řezu již od nejnižší rychlosti posuvu. Výrazná změna hodnot parametru Ra pak 

nastává při v = 500 mm·min
-1

. 
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Se změnou tloušťky na 10 mm u materiálů EN S355JO (konstrukční ocel) a SECURE 

600 (pancéřová ocel) se značně mění i maximální rychlost posuvu řezné hlavy, při které lze 

ještě zajistit prořezání zkoumaného materiálu. 

Konstrukční ocel je dobře obrobitelná klasickými výrobními metodami. Pancéřová 

ocel patří mezi těžce obrobitelné materiály. U těchto materiálů se vliv snížení toku abraziva, 

a tedy snížení řezivosti nástroje (abrazivního vodního paprsku), projeví již při rychlosti 

posuvu 100 mm·min
-1

 (viz Obr. 45 a Obr. 46). U těžko obrobitelné pancéřové oceli je vliv 

hmotnostního toku abraziva při rozdílné rychlosti posuvu mnohem výraznější než 

u konstrukční oceli. 

 

Obr. 45 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál EN S355JO. 

 

Obr. 46 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál 

SECURE 600. 

Grafické znázornění vlivu hmotnostního toku abraziva na kvalitu řezné stěny při 

rozdílné rychlosti posuvu doplňuje Obr. 47. Zde vidíme výřez z fotografie řezné stěny 

zkoumaných vzorků pro materiál SECURE 600 (10 mm x 10 mm). Pro další studované 

materiály (EN CW 004A, EN CW617N, AISI 304, EN S355JO) jsou fotografie řezných stěn 

uvedeny v příloze č. 3. 
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Obr. 47 Fotografie řezné stěny 10 x 10 mm pancéřové oceli SECURE 600. 
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6.6.1 Dílčí závěr 

Cílem výše uvedených experimentů bylo sledovat vliv provozních parametrů 

(rychlosti posuvu řezné hlavy, hmotnostního toku abraziva) u technologie abrazivního 

vodního paprsku na výstupní kvalitu řezné stěny u vybraných materiálů o tloušťce 5 a 10 mm. 

Byl popsán způsob provedení experimentu, vyhodnocení a analýza naměřených dat. Vliv 

rychlosti posuvu a hmotnostního průtoku abraziva na výslednou topografii řezné stěny je 

viditelný na Obr. 47, kde jsou zaznamenány fotografie dělicí stěny vzorků. Pokud dojde ke 

snížení hmotnostního průtoku abraziva, snižuje se i řezná schopnost paprsku. Se zvyšující se 

rychlostí posuvu dochází k větším rozdílům kvality řezné stěny. Výsledky rostoucích hodnot 

parametru drsnosti Ra v závislosti na zvyšující se rychlosti posuvu v pro zvolené hmotnostní 

průtoky abraziva 200, 300 a 400 g·min
-1

 jsou  prezentovány pomocí grafů (viz Obr. 42 až 

Obr. 45).  
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6.7 HODNOCENÍ POVRCHŮ POMOCÍ PLOŠNÝCH PARAMETRŮ 

Kvalita a topografie řezného povrchu byla hodnocena pomocí plošných parametrů na 

zkušebním vzorku z materiálu AISI 304 o  rozměrech 50 mm x 20 mm x 5 mm. Nastavení 

vstupních parametrů, které byly použity při vytvoření řezné stěny technologií abrazivního 

vodního paprsku, je uvedeno v Tab. 15. Hmotnostní průtok abraziva ma byl 400 g·min
-1

, 

rychlost posuvu v pro zkoumaný vzorek byla 30 mm·min
-1

. K podrobné analýze topografie 

povrchu vytvořeného technologií abrazivního vodního paprsku byl využit optický profilometr 

MicroProf FRT a mikroskop InfiniteFocus od firmy Alicona. Analýza naměřených dat byla 

provedena pomocí softwaru SPIP v souladu s normami ČSN EN ISO 4287 [56] a ČSN EN 

ISO 25178-2 [63]. 

6.7.1 Metodika měření 

Měření topografie řezného povrchu experimentálně vytvořeného vzorku z materiálu 

AISI 304 bylo provedeno pomocí dvou různých optických profilometrů s rozdílnými 

metodikami měření. Po vyřezání vzorku byla měřena řezná plocha ve 20 liniích ve 

vzdálenosti 0,5 mm od hrany vstupu paprsku do materiálu a 0,5 mm od hrany výstupu 

paprsku z materiálu pomocí optického profilometru MicroProf FRT (viz Obr. 48).  

 

Obr. 48 Schéma umístění měřených linií na optickém profilometru MicroProf FRT. 

Z naměřených linií o délce 15 mm byly po odfiltrování nerovnosti a vlnitosti povrchu 

získány profily drsnosti. Následně byly dle normy ČSN EN ISO 4287 [56] vypočítány 

výškové parametry drsnosti. Vybrané výškové parametry struktury Ra, Rq, Rp, Rv a Rz jsou 

uvedeny v Tab. 22. Takto získané parametry profilu drsnosti kvantifikují strukturu povrchu 

řezné stěny vzorku. 
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Hodnocení kvality povrchu pomocí 2D parametrů je ve strojírenské praxi běžně 

využíváno. Avšak v současnosti se setkáváme s možností 3D analýzy povrchu. Plošné měření 

textury povrchu poskytuje objektivnější prezentaci kontrolované plochy, jelikož jednotlivé 

prostorové parametry textury jsou stanovovány z většího množství naměřených dat. 

Prostorové měření textury povrchu řezné stěny vzorku bylo provedeno mikroskopem 

InfiniteFocus pracujícím na principu „Focus Variation“. Byly vybrány tři oblasti měření:  

1 - horní část řezu, 2 - střed řezu, 3 - dolní část řezu (viz Obr. 49). Z měřených ploch 

o rozměru 3 mm x 3 mm byly stanoveny dle normy ČSN EN ISO 25178-2 [63] vybrané 

výškové parametry textury povrchu Sa, Sq, Sp, Sv a Sz, které jsou zapsány v Tab. 23. 

 

Obr. 49 Schéma umístění měřených oblastí. 

1 

2 

3 



Disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

91 

6.7.2 Výsledky a diskuze 

Jak bylo uvedeno v [74], s rostoucí hloubkou h dělicího řezu klesá kinetická energie 

paprsku a tím rostou nerovnosti povrchu, tj. rostou jejich výškové amplitudy a současně se 

snižují jejich prostorové frekvence. Je to způsobeno tím, že se mění mechanizmus úběru 

materiálu z  tahového a smykového napětí na tlakové napětí.  

V Tab. 22 jsou uvedeny hodnoty vybraných výškových parametrů profilu drsnosti. Na 

začátku řezu je vysoké deformační napětí, avšak při zavrtávání paprsku do materiálu 

překonává řezný nástroj (voda a abrazivo) mez pružnosti materiálu, dochází ke ztrátě energie, 

která se projevuje horší kvalitou povrchu v okrajové horní části řezu. V následující části řezu 

dochází ke stabilizaci hydromechanických poměrů dělicího řezu. Experimentální vzorek byl 

vytvořen tak, aby bylo dosaženo nejvyšší možné kvality povrchu. Tudíž kinetická energie 

paprsku je ve zbylé části řezu stabilní, čemuž odpovídají i naměřené parametry drsnosti 

z  jednotlivých linií po celé hloubce řezu.  

Tab. 22 Profilové parametry zkoumaného povrchu. 

Linie Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] Rp [µm] Rv [µm] 

1 5,952 7,591 47,266 22,558 24,708 

2 2,717 3,475 21,677 9,506 12,171 

3 2,930 3,903 26,992 11,059 15,933 

4 2,884 3,809 27,423 12,480 14,944 

5 3,268 4,278 29,139 11,651 17,488 

6 3,365 4,626 31,662 14,699 16,963 

7 3,496 4,418 27,298 13,025 14,272 

8 3,433 4,480 29,629 12,541 17,088 

9 3,512 4,516 28,590 11,781 16,808 

10 3,429 4,354 27,434 13,661 13,773 

11 3,478 4,456 27,343 12,002 15,341 

12 3,416 4,335 27,081 13,340 13,742 

13 3,217 4,133 27,349 13,328 14,021 

14 3,443 4,403 27,559 13,184 14,375 

15 3,411 4,372 28,386 14,906 13,480 

16 3,688 4,678 28,577 13,237 15,340 

17 3,277 4,255 28,845 15,498 13,347 

18 3,524 4,553 29,966 14,489 15,477 

19 3,606 4,583 28,914 14,401 14,513 

20 3,297 4,230 29,260 11,673 17,587 
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Nejčastěji používaný parametr drsnosti Ra má nízkou vypovídací schopnost. Parametr 

Rq je citlivější na případné výchylky nerovnosti na měřeném profilu, avšak stále jde  

o průměrnou odchylku profilu. Další ze sledovaných parametrů je největší výška výstupku 

profilu Rz, která informuje o maximálním výškovém rozsahu profilu. O tom, zda struktura 

povrchu má vyšší výstupky či prohlubně,  informují parametry Rp největší výška výstupku 

profilu a Rv největší hloubka prohlubně profilu. Jednotlivé parametry mají pouze omezenou 

vypovídací schopnost o struktuře analyzovaného povrchu. Víceparametrové posuzování 

zajistí komplexnější pohled na chování povrchu. 

Pro spolehlivější analýzu zkoumaného povrchu je přínosnější využítí plošnou (3D) 

metodu, která aplikuje poznatky z profilové (2D) metody a rozšiřuje je o nové poznatky. 

U experimentálně vytvořeného vzorku bylo provedeno měření plošných parametrů v horní, 

střední a dolní části řezné stěny. Pro výpočet prostorových parametrů byl v souladu s normou  

ČSN EN ISO 25178-3 [66] použit plošný Gaussův filtr 2,5 mm. V Tab. 23 jsou uvedeny 

vybrané výškové parametry textury povrchu Sa, Sq, Sp, Sv a Sz,  které představují statistické 

charakteristiky výšky z (x, y) posuzované plochy.  

Tab. 23 Plošné parametry zkoumaného povrchu. 

Oblast 

měření 
Sa [µm] Sq [µm] Sz [µm] Sp [µm] Sv [µm] 

1 3,188 4,145 51,841 26,569 25,273 

2 3,420 4,340 56,882 29,865 27,017 

3 3,509 4,489 48,065 23,488 24,577 

 

Vypočítané hodnoty parametrů Sa a Sq jsou zhruba shodné s velikostí parametrů Ra 

a Rq. Nicméně nelze tyto parametry brát za sobě rovné. Pro výpočet 3D parametrů používáme 

plošné filtry, zatímco pro výpočet 2D parametrů aplikujeme profilové filtry. Vybrané 

profilové a plošné parametry můžeme vzájemně srovnávat. Lze předpokládat, že hodnoty 

plošných parametrů budou dosahovat vyšších hodnot než-li u profilových parametrů. Je to 

způsobeno tím, že při profilové analýze povrchu nelze zajistit, že měřená linie zachytila 

nejhlubší   a nejvyšší body studované topografie povrchu. Naproti tomu při hodnocení plochy 

jsou prostorové parametry textury stanovovány z daleko většího množství naměřených dat, 

které nám poskytují objektivnější prezentaci kontrolované plochy. 

Výškové parametry Sa a Sq představují obdobně jako parametry Ra a Rq průměrnou 

aritmetickou a průměrnou kvadratickou míru výškových souřadnic textury hodnoceného 

povrchu. Oba parametry nejsou citlivé při rozlišování vrchů a údolí, jejich odlišné hodnoty 



Disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

93 

neposkytují definitivní představu o charakteru a vlastnostech daného povrchu. Parametr Sq je 

možné považovat za statisticky významnější, zvýrazňující extrémní hodnoty vrcholů a dolů.  

Parametry Sp a Sv jsou parametry, jejichž hodnoty specifikují absolutně nejvyšší 

a nejnižší body textury zkoumaného povrchu. Maximální výška posuzované plochy Sz je 

vzdálenost mezi nejvyšším vrcholem a nejhlubším dolem. Při porovnání velikosti těchto 

parametrů (viz Tab. 23) s hodnotami profilu drsnosti povrchu Rp, Rv a Rz (viz Tab. 22) lze 

vidět, že plošné parametry dosahují přibližně dvojnásobné hodnoty profilových parametrů. Je 

to způsobeno tím, že plošná analýza na rozdíl od profilové dokáže změřit nejvyšší vrchol 

a nejhlubší důl textury povrchu.  

6.7.3 Dílčí závěr 

3D analýza povrchu představuje významný kvalitativní pokrok v hodnocení zkoumané 

textury povrchu. Standardní prostorové hodnocení textury povrchu podle ČSN EN ISO 

25178-2 [63] poskytuje množství nových parametrů, které přesněji kvantifikují studovanou 

plochu a charakterizují funkční vlastnosti povrchu. Prezentované výsledky měření poukazují 

na nižší spolehlivost parametrů drsnosti vypočítaných z profilu struktury povrchu. 3D 

parametry jsou získány z daleko vyššího množství naměřených dat s mnohem větší 

spolehlivostí, tudíž stanovená hodnota parametru je věrohodnější. 
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6.8 POROVNÁNÍ STUPŇŮ KVALITY S VYBRANÝMI PROFILOVÝMI 

PARAMETRY DRSNOSTI 

Experiment se věnuje kvantifikování kvality řezné plochy. V literatuře [75] je uveden 

teoretický model pro AWJ, pomocí kterého lze vypočítat rychlost posuvu řezné hlavy 
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kde Nm je obrobitelnost materiálu určená experimentálně. Konstanta C je měřítko 

přiřazené parametru Nm. Exponenty n1, n2, n3, n4 a konstanty C a Nm jsou doplněny z literatury 

[75]. 

Jedním z parametrů potřebných k výpočtu je stupeň kvality Q, který vyjadřuje 

kvalitativní stav požadovaného povrchu v rozsahu 1 až 5, kdy 1. stupeň představuje nejhorší 

kvalitu řezné stěny a stupeň 5 naopak nejlepší kvalitu řezné stěny. Toto hodnocení je však pro 

strojírenskou praxi značně nedostačující, proto se v práci  zabývám komparací stupňů kvality 

s drsností povrchu při různé rychlosti posuvu řezné hlavy. 

6.8.1 Příprava vzorků 

Nastavení technologických parametrů, které byly použity při vytvoření vzorků, je 

uvedeno v Tab. 15. Testovací vzorky byly vytvořeny z různých materiálů (Titan Grade 2, 

nerezová ocel AISI 304, slitina hliníku EN AW 6060) o rozměrech 50 mm x10 mm x 5 mm. 

Pro nerezovou ocel byly vytvořeny vzorky o tloušťce 10, 20 a 30 mm. Pro dosažení 

jednotlivých kvalit povrchu byla pro každý materiál stanovena rychlost posuvu řezné hlavy 

řídicím systémem zařízení AremPro, jehož výrobce vychází z rovnice (11) [75]. Tyto 

rychlosti jsou zobrazeny v Tab. 24.  

Tento experiment umožňuje přiřadit parametry drsnosti Ra, Rq, Rz jednotlivým 

stupňům kvality Q. Vybrala jsem stupně kvality Q2 až Q5. U stupně kvality Q1 jde o  dělicí 

řez, kde není žádána drsnost povrchu, ale pouze rozdělení materiálu. Z těchto důvodů jsem 

stupeň kvality Q1 do experimentu nezahrnula. Dále jsem přidala stupeň kvality Qmin, který 

má pomoci při hledání nejlepší možné kvality povrchu řezu, avšak za ještě snesitelných 

ekonomických nároků na tento řez. Rychlosti posuvu vmin pro stupeň kvality Qmin jsem určila 

odborným odhadem na přibližně poloviční hodnotu rychlosti posuvu pro stupeň kvality Q5. 

Jelikož stupeň kvality Q5 má podle rovnice 1 dosahovat nejvyšší kvality topografie povrchu, 
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pak při minimální rychlosti vQmin  jsem chtěla zjistit, zda takto vytvořený povrch materiálu 

dosahuje znatelně lepší kvality povrchu Qmin či nikoliv. 

Tab. 24 Drsnost povrchu Ra, rychlost posuvu v, kvalita povrchu Q pro různé materiály. 

Materiál 

Qmin Q5 Q4 Q3 Q2 

VQmin 

[mm∙min-1] 

Ra 

[µm] 

VQ5 

[mm∙min-1] 

Ra 

[µm] 

VQ4 

[mm∙min-1] 

Ra 

[µm] 

VQ3 

[mm∙min-1] 

Ra 

[µm] 

VQ2 

[mm∙min-1] 

Ra 

[µm] 

Titan Grade 2 

AISI 304 

EN AW 6060 

60 

50 

140 

4,975 

4,442 

7,096 

134 

89 

284 

6,553 

5,871 

8,589 

174 

115 

367 

8,976 

6,646 

10,471 

242 

160 

511 

13,524 

8,36 

13,696 

386 

255 

815 

27,667 

19,549 

29,685 

 

Na výslednou kvalitu povrchu má hlavní vliv nejen rychlost posuvu, ale také hloubka 

řezu. Pro nerezovou ocel byly vytvořeny vzorky tloušťky 10, 20 a 30 mm se stupněm kvality 

řezu Q2, Q3, Q4 a Q5. Vzorky byly vytvořeny při různých rychlostech posuvu, které jsou 

zobrazeny v Tab. 24. 

6.8.2 Metodika měření 

Povrchy vytvořené abrazivním vodním paprskem byly měřeny optickým 

profilometrem MicroProf FRT. Zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí softwaru 

„Mark III“. Dále byly vzorky měřeny kontaktním profilometrem SURFTEST SJ 401. 

Zařízením byla měřena linie ze spodní části řezné plochy vzorku o délce 40 mm ve 

vzdálenosti 0,5 mm od spodní hrany vzorku (viz Obr. 50). 

 

Obr. 50 Oblast měření optickým profilometrem. Bílá čára označuje místo, kde bylo měření provedeno. 

Spodní část je zástupcem celé řezné plochy, protože se zde nalézají nejvyšší hodnoty 

sledovaných parametrů drsnosti povrchu. Z této linie pak byly získány 2D parametry povrchu 

(střední aritmetická odchylka profilu povrchu Ra, střední kvadratická odchylka profilu 

povrchu Rq a největší výška nerovnosti profilu Rz).  

6.8.3 Experimentální analýza dat 

Nerovnosti na vytvořené dělicí ploše na vzorcích lze konvenčně klasifikovat na 

mikroskopické a makroskopické. V horní části dělicího řezu jsou kvalifikovány jako 

mikroskopické a tvoří je převážně nerovnosti řádu drsnosti. Nerovnosti na spodní části 
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dělicího řezu jsou již makroskopické s výskytem tzv. rýhování, drážkování povrchu 

a nerovností řádu vlnitosti. Na obrázcích (viz Obr. 51, Obr. 52 a Obr. 53) lze vidět, jakých 

hodnot dosahovaly parametry drsnosti Ra, Rq, Rz u jednotlivých stupňů kvality pro materiál 

Titan. Grade 2. 

Se snižující se rychlostí posuvu se zvyšovala kvalita povrchu v podobě nižších hodnot 

parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz. Teoretická průměrná aritmetická úchylka Ra řezné stěny při 

velmi malých rychlostech posuvu pod 50 mm∙min
-1

 může dosahovat hodnot kolem  

Ra = 4 µm. Avšak tyto rychlosti již nepřinášejí tak velké zlepšení vzhledem k vysokým 

nákladům na tento řez.  

 

Obr. 51 Závislost střední aritmetické úchylky Ra na rychlosti posuvu v s regresní rovnicí Rar a hodnotou 

spolehlivosti R
2
 pro materiál Titan Grade 2, AISI 304, EN AW 6060. 

 

Obr. 52 Závislost střední kvadratické úchylky Rq na rychlosti posuvu v s regresní rovnicí Rqr a hodnotou 

spolehlivosti R
2
, materiál Titan Grade 2. 
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S rostoucí rychlostí se zvyšují parametry drsnosti povrchu Ra, Rq a Rz až do bodu, 

kdy se materiál již nepodaří prořezat v celé hloubce. U těchto hrubých dělení jde v zásadě 

o to, aby náklady na řez byly co nejnižší. Následně se totiž předpokládá, že buď proběhne 

další operace obrábění jinou technologií, nebo v tomto případě není kvalita řezu důležitá. 

Z obrázků (viz Obr. 51 až Obr. 53) je patrno, že při podmínkách experimentu  

(viz Tab. 15.) pro materiál titan, lze závislost parametrů povrchu (střední aritmetická odchylka 

profilu povrchu Ra, střední kvadratická odchylka profilu povrchu Rq a největší výška 

nerovnosti profilu Rz) na rychlosti posuvu v [mm∙min
-1

] popsat rovnicemi exponenciální 

regrese. 

 

Obr. 53 Závislost maximální výšky nerovností Rz na rychlosti posuvu v s regresní rovnicí Rzr a hodnotou 

spolehlivosti R
2
, materiál Titan Grade 2. 

Tyto rovnice mohou sloužit ke kvantifikaci topografie povrchu u jednotlivých stupňů 

kvality Q, které vyjadřují subjektivně kvalitativní stav dělicího řezu.  

Při obrábění různých druhů materiálů technologií AWJ pro dodržení požadované 

drsnosti řezných stěn a zachování vysoké produktivity práce je důležité zvolit vhodnou 

rychlost posuvu řezné hlavy v závislosti na zbylých faktorech.  

Největší vliv na finální geometrii povrchu vytvořeného abrazivním vodním paprskem 

má tloušťka materiálu a rychlost posuvu v. Tyto dva faktory mají procentuálně největší podíl 

na výsledné kvalitě řezné plochy vytvořené abrazivním vodním paprskem. Na Obr. 54 je 

možné vidět vliv hloubky řezu na výslednou kvalitu Q, která je zde určena parametrem Ra. 

S rostoucí hloubkou řezu h se zvětšuje rozptyl hodnot parametrů drsnosti Ra. Největší rozptyl 

je u řezu kvality Q2 a Q3. U povrchů s kvalitou Q4 a Q5 je rozptyl hodnot parametru Ra 

minimální.  
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Dalším významným faktorem jsou fyzikálně mechanické vlastnosti obráběného 

materiálu. Obrobitelnost, chemické složení a fyzikální vlastnosti těchto materiálů se od sebe 

diametrálně liší. Při analýze dat všech vzorků bylo zjištěno, že není možné navrhnout 

jednotné přiřazení velikosti parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz pro jednotlivé stupně kvality Q 

u použitých materiálů. Pro účelné využití analyzovaných dat je zapotřebí vytvořit dostatečné 

množství vzorků z širšího spektra materiálů a vytvořit tak databázi, která se bude podrobněji 

zabývat jednotlivými materiály 

 

Obr. 54 Závislost střední aritmetické úchylky Ra na hloubce řezu h pro stupně kvality povrchu Q2 až Q5, 

materiál Titan Grade 2. 

6.8.4 Dílčí závěr 

Prezentované výsledky byly získány z topografie povrchů ze vzorků různých 

materiálů (Titan Grade 2, nerezová ocel AISI 304, slitina hlníku EN AW 6060) o rozměrech 

50 mm x 10 mm x 5 mm vytvořených abrazivním vodním paprskem. V průběhu experimentu 

byla měněna rychlost posuvu, tak abych získala vzorky s kvalitou povrchu Q2, Q3, Q4, Q5 

a Qmin. Povrch vytvořený abrazivním vodním paprskem byl měřen optickým profilometrem 

MicroProf FRT a kontaktním profilometrem SURFTEST SJ 401.  

V experimentální analýze dat jsem se zabývala přiřazením parametrů Ra, Rz a Rq ke 

zvoleným stupňům kvality povrchu vytvořeného technologií AWJ. Dále jsem sledovala vliv 

hloubky řezu h na kvalitu q povrchu nerez oceli. S rostoucí hloubkou řezu se zvětšuje rozptyl 

kvantitativních hodnost parametrů povrchu Ra, Rz, Rq u kvality řezu Q2 a Q3. U povrchů 

s kvalitou Q4 a Q5 je rozptyl hodnot parametrů Ra, Rz a Rq minimální. Parametry Ra, Rz a Rq 

určují vhodnost využití či nutnost dalšího opracování obrobeného povrchu, a tím výrazně 

ovlivňují celkové náklady na výrobu.  
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6.9 HODNOCENÍ POVRCHŮ DLE ŠVÝCARSKÉ NORMY SN214001 

6.9.1 Postup měření 

Pro realizaci experimentů byl vybrán materiál Inconel 600 o tloušťce 10 a 20 mm, 

druhým materiálem byla slitina hliníku EN AW 6060 o tloušťce 5, 10, 20, 30, 40 a 50 mm. 

Vzorky byly vytvořeny podle požadavků normy ČSN EN ISO 4288 [60] tak, aby bylo 

zajištěno vyhodnocení parametrů struktury povrchu podle normy ČSN EN ISO 4287 [56]. 

Rychlosti posuvů byly stanoveny pro Inconel 600 na 30, 50, 100, 150 a 200 mm·min
-1 

a pro 

materiál EN AW 6060 na 40, 60, 200, 250 a 300 mm·min
-1

. Hmotnostní průtok abraziva byl 

stanoven na 400 g·min
-1

. Ostatní parametry jsou uvedeny v Tab. 15. 

6.9.2 Analýza povrchů 

Cílem bylo zhodnocení řezných ploch vytvořených AWJ v testovaných materiálech se 

zahrnutím vybraných geometrických parametrů řezné stěny dle normy SN 214001. Výsledná 

hodnota sledovaného parametru drsnosti Ra a přiřazení stupně kvality Q jsou uvedeny v Tab. 

25 a Tab. 26. Kvalita a topografie řezného povrchu byly vyhodnocovány na zkušebních 

vzorcích řezaných z vybraných materiálů (EN AW 6060, Inconel 600). Z těchto poznatků 

bude možno čerpat informace pro zvýšení produktivity výroby a zajištění požadovaných 

topografických vlastností řezné plochy. 

Tab. 25 Vyhodnocení kvality řezné stěny v závislosti na řezné rychlosti a tloušťce materiálu podle 

SN 214001 [55] pro materiál Inconel 600. 

 
Tloušťka 

materiálu 

t [mm] 

Rychlost posuvu řezné hlavy v [mm·min
-1

] 

30 50 100 150 200 

Ra [μm] / Q-level 
10 3,7 / Q5 3,8 / Q5 5,3 / Q4 6,3 / Q4 7,1 / Q3 

20 3,6 / Q5 5,2 / Q4 10,1 / Q3 23,3 / Q2 49,8 / Q1 

Tab. 26 Vyhodnocení kvality řezné stěny podle SN 214001 [55] pro slitinu hliníku EN AW 6060. 

 

Tloušťka 

materiálu 

t [mm] 

Rychlost posuvu řezné hlavy v [mm·min
-1

] 

40 60 200 250 300 

Ra [μm] / Q-level 

5 x x 6,6 / Q4 6,3 / Q4 7,1 / Q3 

10 x x 7,2 / Q3 6,9 / Q3 7,7 / Q3 

20 x x 8,8 / Q3 8,9 / Q3 9,4 / Q3 

40 5,5 / Q4 7,4 / Q3 31,8 / Q1 X x 

50 6,6 / Q4 7,3 / Q3 158,9 / Q1 X x 

x – není dostupný 
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Na Obr. 55 je zobrazeno porovnání řezných stěn zkoumaných materiálů tloušťky 5 až 

50 mm vyhotovených při rychlosti posuvu 200 mm·min
-1

. Při stejné rychlosti posuvu řezné 

hlavy i tloušťce zkoumaných materiálů lze získat u vzorků B a E rozdílné stupně kvality. 

Výslednou kvalitu povrchu významně ovlivňují vlastnosti obráběného materiálu.  

  

 

     

Inconel Alloy 600  Slitina hliníku EN AW 6060 

Obr. 55 Fotografie řezné stěny o délce 10 mm z materiálu Inconel Alloy 600 a slitiny hliníku EN AW 6060  

(tlak vody 400 MPa, rychlost posuvu 200 mm·min
-1

, tloušťka vzorků: A = 10 mm, B = 20 mm, C = 5 mm,  

D = 10 mm, E = 20 mm, F = 40 mm, G= 50 mm). 

V Tab. 4 jsou definovány stupně kvality pomocí vybraných parametrů. Pracovní návrh 

ISO/TC 44 N 1770 [71] uvádí rozsah tlouštěk obráběných materiálů, u kterých lze dosáhnout 

daného stupně kvality. Dle normy lze pouze u materiálů o tlouštce do 20 mm dosáhnout 

nejvyššího stupně kvality dělící stěny Q5. Stupeň kvality Q4 získáme u materiálů o tloušťce 

do 30 mm, pro Q3 je rozsah tlouštky do 40 mm, pro Q2 je rozsah tloušťky do 50 mm a pro Q1 

je uvedena limitní tloušťka materiálu do 300 mm. Norma dále uvádí, že rozsah definované 

tloušťky pro daný stupeň kvality Q nemusí platit pro všechny materiály. Nicméně příklad 

vyhonocení kvality povrchu udává právě na hliníku, což je jeden ze zkoumaných materiálů. 

Vyhodnocená jakost řezné stěny o tloušťce 40 a 50 mm dosahovala u slitiny hliníku 

EN AW 6060 stupně kvality Q4 při rychlosti posuvu 40 mm·min
-1 

(viz Tab. 26). Jde 

Q3 

Q1 

Q4 

Q3 

Q3 

Q1 

Q1 

A B C D E F G 
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o konstrukční materiál s dobrou tvárností, leštitelností a odolností proti korozi. I při větší 

tloušťce je materiál stále dobře obrobitelný technologií AWJ. Při tloušťce 5mm bylo dosaženo 

pouze stupně kvality Q4. Jelikož jde o měkký materiál, je výsledná kvalita povrchu značně 

ovlivněna použitým abrazivem, které se při dělení zařezává do materiálu a vytváří specifickou 

strukturu řezné stěny. V důsledku toho je výsledná hodnota sledovaného parametru drsnosti 

Ra vyšší než 6,3 µm. Daná zjištění jsou v rozporu s definovanými stupni kvality Q dle 

pracovního návrhu ISO/TC 44 N 1770 [71]. 

6.9.3 Dílčí závěr 

Hodnocení řezných ploch vytvořených AWJ a zařazení do jednotlivých stupňů kvality 

se provádí na základě zkušeností a subjektivního hodnocení obrobeného povrchu. Pracovní 

návrh ISO/TC 44 N 1770 [71] zakládající se na švýcarské normě SN 214001 [55] definuje 

širokou škálu parametrů, pomocí kterých lze kvantifikovat jakost povrchu řezné stěny a určit 

stupeň kvality Q. Z těchto poznatků bude možno čerpat informace pro zvýšení produktivity 

výroby technologie AWJ a zajištění požadovaných topografických vlastností řezné plochy.  

Na základě provedených experimentů však byly zjištěny nedostatky předkládaného 

pracovního návrhu ISO/TC 44 N 1770 [71] „Bezkontaktní řezání – vodní paprsek – 

geometrické specifikace a kvalita výrobků“. Definovaný rozsah tlouštěk pro jednotlivé stupně 

kvality nelze aplikovat na všechny materiály. Vlastnosti obráběného materiálu významně 

ovlivňují výsledný stupeň kvality Q zkoumaného povrchu, což by mělo být v normě 

zohledněno.  

Další parametry, na jejichž základě je určován stupeň kvality, jsou: odchylka 

zakulacení u, rohová odchylka j, vada na začátku a na konci řezu t1/t2. Uvedené parametry 

jsou v běžné praxi těžko zjistitelné, tudíž jejich využití pro definování jakosti povrchu je 

poněkud problematické.  
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6.10 NÁVRH DATABÁZE 

6.10.1 Koncepční návrh databáze 

Koncepční struktura databáze je nastíněna na Obr. 56. Mezi vstupní veličiny řadím 

technologické parametry (tlak p, rychlost posuvu řezné hlavy v, průměr vodní trysky dw, 

hmotnostní průtok abraziva ma, průměr zaostřovací trubice df, délku zaostřovací trubice lf, 

zdvih z, hloubku řezu h a úhel působení φ), parametry abraziva (druh a zrnitost abraziva) 

a parametry materiálu (fyzikální a chemické vlastnosti materiálu). Nastavení vstupních veličin 

ovlivňuje hodnoty výstupních veličin. Jako výstupní veličiny se zadávají informace o celkové 

spotřebě energie (výkon AWJ v řezu PAWJ, spotřebu elektrické energie W a spotřebu 

elektrické energie na délku odřezaného materiálu WL) a výsledné kvalitě řezu (Ra, Rz, Rq). 

 

Obr. 56 Návrh databáze. 

Materiálové parametry jako jsou pevnost v tlaku, tahu, smyku, modul pružnosti, 

měrná hmotnost, Poissonovo číslo, rychlost šíření ultrazvukových vln a další, týkající se např. 

chemického složení, patří vedle hlavních technologických parametrů mezi základní vstupy. 

Materiálové konstanty určují mechanické chování materiálu v řezu a charakter vyvolaného 

silového, napěťového a deformačního pole. Výše uvedené parametry jako celek ovlivňují 

výsledný výkon řezání a jakost řezu při použití technologie AWJ. Jakost povrchu, zejména 

technická drsnost řezné stěny informuje o topografickém stavu, ale i o vstupních veličinách 

VÝSTUPNÍ VELIČINY VSTUPNÍ VELIČINY 

Parametry abraziva 

• Druh a zrnitost abraziva 

 

Technologické parametry 

• p [MPa], v [mm·min
-1

], 

dw [mm], ma [g·min
-1

], df [mm], 

lf [mm], z [mm], h [mm], φ [°] 

 

Nastavení vstupních veličin 

• Technologické, abrazivní 

a materiálové parametry 

 

Výsledná kvalita řezu 

• Profilové parametry drsnosti Parametry materiálu 

• Obrobitelnost materiálu 

• Fyzikální a chemické vlastnosti 

•  

 

Energetická charakteristika 

• PAWJ [W], W [kWh],  

• WL [W·m
-1

]  
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technologického procesu, jakými byla vytvořena, jakož i o fyzikálně-mechanickém charakteru 

samotného materiálu. Dále pak celková spotřeba energie a s ní spojené náklady informují 

o výkonu řezání a nákladech na provoz. Tato část databáze je velmi významnou, jelikož 

dnešní trend výroby klade důraz na ekonomičnost a ekologičnost výrobního procesu. 

Firmy zabývající se touto technologií mají vytvořené své vlastní databáze zkušebních 

materiálů. Jejich hodnocení kvality povrchu je však pouze kvalitativní. Popis jednotlivých 

stupňů kvality je tedy orientační. Databáze by měla pomoci zvýšit efektivitu technologie 

AWJ, tím že výslednou kvalitu řezu kvantifikuje. 

6.10.2 Nastavení vstupních a výstupních parametrů 

Nastavení vstupních parametrů zahrnuje výběr materiálu a technologické parametry, 

které byly použity při vytvoření řezné stěny technologií abrazivního vodního paprsku. 

Na Obr. 57 lze vidět ukázku záznamu vstupních parametrů.  

 

Obr. 57 Ukázka zápisu nastavení vstupních parametrů. 

Materiál: INCONEL 600 Materiál:

značení: I1_tloušťka materiálu_rychlost posuvu značení: 

Technologické parametry Hodnota Technologické parametry

Tlak p 400 MPa Tlak p

Průměr vodní trysky dw 0,33 mm Průměr vodní trysky dw

Průměr usměrňovací trubice df 1,02 mm Průměr usměrňovací trubice df

Délka usměrňovací trubice lf 76,2 mm Délka usměrňovací trubice lf

Zdvih z 4 mm Zdvih z

Úhel dopadu φ 90° Úhel dopadu φ

Materiál abraziva Australský granát Materiál abraziva

Velikost abraziva 80 MESH Velikost abraziva

Hmotnostní průtok abraziva ma 400 g·min-1 Hmotnostní průtok abraziva ma

Tloušťka 

materiálu h 

[mm]

Rychlost 

posuvu v 

[mm·min-1]

Označení vzorku Poznámka Foto 3D obrázek

Tloušťka 

materiálu h 

[mm]

30 I1_10_30 A

50 I1_10_50 A

100 I1_10_100 A

150 I1_10_150 A

200 I1_10_200 A

250 I1_10_250 A

300 I1_10_300 A

30 I1_20_30 A

50 I1_20_50 A

100 I1_20_100 A

150 I1_20_150 A

200 I1_20_200 nedožez A

I1

10

20

I2

12



Disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

104 

V horní části tabulky je uvedeno jednoduché označení materiálu (I1), které se 

zpravidla skládá z počátečního písmene materiálu a čísla (1, 2, 3 atd.). V další části je pak 

vysvětleno označení jednotlivých vzorků. Vstupní nastavení je téměř u všech technologických 

parametrů konstantní. Proměnné parametry jsou rychlost posuvu v a hmotnostní průtok 

abraziva ma. Rychlost posuvu v je přizpůsobena volbě materiálu. U každého testovaného 

materiálu bylo vyhotoveno alespoň 5 vzorků při rozdílné rychlosti posuvu v. U vybraných 

zástupců zvolených materiálů byly provedeny experimentální testy pro 3 rozdílné průtoky 

abraziva (200, 300 a 400 g·min
-1

) tak, aby bylo možno sledovat jeho vliv na výslednou 

kvalitu povrchu. Další proměnou byla tloušťka materiálu. 

Výstupní tabulka obsahuje označení materiálu, hloubku řezu, rychlost posuvu, 2 linie 

z horní, 2 linie ze střední a 2 linie z dolní části řezné stěny, parametry drsnosti a obrázek 

povrchu materiálu obrobeného abrazivním vodním paprskem (viz Tab. 27 a Tab. 28). 

Tab. 27 Ukázka tabulky pro exaktní popis řezné hrany pro Inconel 600, tloušťky 20 mm,  

rychlost posuvu 100 mm.min
-1

. 

I1
_
2
0
_
1
0
0
 

h 

[mm] 

v 

[mm·min
-1

] 

Linie 

1 mm 

Ra 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Obrázek 

10x20 mm 

20 100 

1 4,643 35,092 

 

2 3,616 27,899 

10 5,363 39,271 

11 5,598 39,732 

19 12,130 77,613 

20 14,081 91,476 

 

Tab. 28 Ukázka tabulky pro exaktní popis řezné hrany pro slitinu hliníku EN AW 6060, tloušťky 40 mm, 

rychlost posuvu 200 mm.min
-1

. 

A
l1

_
4

0
_

2
0
0
 

h 

[mm] 

v 

[mm·min
-1

] 

Linie 

1 mm 

Ra 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Obrázek 

10x40 mm 

40 200 

1 10,584 88,625 

 

2 5,696 41,393 

20 10,530 69,915 

21 10,881 82,910 

39 44,465 256,487 

40 49,297 283,903 
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Návrh tabulek pro exaktní popis řezné hrany obsahuje nejčastěji používané parametry 

drsnosti Ra a Rz, které kvantifikují povrch vzorku. Vytvořená databáze zkoumaných materiálů 

obsahuje celkovou analýzu drsnosti povrchu v podobě vyhodnocení všech R-parametrů, které 

definují normy ČSN EN ISO 4287 [56] a ČSN EN ISO 4278 ZMĚNA A1 [62]. V Tab. 29 je 

ukázka zpracování vyhodnocených R-parametrů pro materiál Inconel 600. 

Tab. 29 R-parametry, Inconel 600 (tloušťka materiálu 10 mm, rychlost posuvu 100, 200 a 300 mm·min
-1

). 

v 
 

[m
m

·m
in

-1
] 

L
IN

IE
 

Ra  

[µm] 

Rq  

[µm] 

Rz  

[µm] 

Rt  

[µm] 

Rp  

[µm] 

Rv  

[µm] 

Rsk 

[-] 

Rku 

[-] 

Rc  

[µm] 

Rsm  

[µm] 

Rpc 

[-] 

1
0

0
 

1 6,3 7,9 42,1 50,0 20,4 21,6 -0,3 3,0 25,6 322,0 31,1 

2 3,3 4,2 26,0 30,9 11,7 14,4 -0,4 3,7 15,1 289,9 34,5 

3 4,2 5,7 37,7 58,1 16,3 21,4 -1,1 7,0 20,1 341,2 29,3 

4 4,9 6,2 36,6 46,3 16,9 19,7 -0,3 3,3 21,5 279,8 35,7 

5 4,5 5,8 36,3 45,4 16,8 19,4 -0,2 3,5 20,1 311,4 32,1 

6 4,7 6,0 41,3 47,3 20,3 21,1 -0,2 3,4 23,5 371,7 26,9 

7 4,4 5,6 33,6 42,6 15,0 18,6 -0,4 3,7 17,6 285,5 35,0 

8 4,6 6,0 36,8 47,3 16,2 20,6 0,0 4,0 20,1 329,6 30,3 

9 5,3 6,7 37,1 49,6 18,4 18,7 -0,2 3,6 21,5 408,9 24,5 

10 5,7 7,2 41,2 61,7 19,8 21,5 0,0 3,5 23,9 466,2 21,4 

2
0

0
 

1 6,1 7,7 43,2 55,2 18,4 24,8 -0,4 3,2 25,1 316,8 31,6 

2 4,2 5,5 40,6 60,6 19,3 21,3 -0,3 5,1 20,1 325,5 30,7 

3 5,0 7,6 59,5 157,0 38,0 21,5 5,1 85,1 26,6 299,6 33,4 

4 5,1 6,8 43,0 59,6 20,6 22,4 -0,3 4,4 24,7 304,3 32,9 

5 5,4 6,8 37,6 44,8 18,1 19,6 -0,2 3,0 23,6 356,2 28,1 

6 6,0 7,5 40,7 46,2 18,1 22,6 -0,4 3,1 26,4 448,9 22,3 

7 6,0 7,4 44,0 56,1 21,6 22,4 -0,1 3,1 25,8 430,1 23,2 

8 6,6 8,2 40,6 47,7 20,0 20,6 0,1 2,7 28,7 647,4 15,4 

9 7,1 9,0 45,2 52,0 22,0 23,2 0,2 2,8 29,0 605,4 16,5 

10 7,8 9,7 47,2 61,7 23,8 23,3 0,2 2,9 30,5 652,1 15,3 

3
0

0
 

1 5,5 7,0 40,7 48,4 18,3 22,4 -0,5 3,6 22,9 279,4 35,8 

2 4,2 5,4 36,9 51,4 17,2 19,7 -0,2 4,0 21,3 314,8 31,8 

3 6,1 7,8 46,6 67,5 21,3 25,4 -0,4 4,3 26,6 317,4 31,5 

4 5,3 6,9 41,3 49,6 21,3 20,1 0,1 3,8 22,0 281,5 35,5 

5 6,8 8,6 45,6 61,3 24,2 21,4 0,3 3,4 25,8 421,6 23,7 

6 8,5 11,3 53,7 89,4 27,6 26,2 0,5 4,5 34,1 543,4 18,4 

7 10,7 13,9 83,5 119,0 41,8 41,6 0,3 4,4 49,4 1032,2 9,7 

8 13,6 17,5 95,1 141,2 50,9 44,2 0,4 4,4 57,2 1061,0 9,4 

9 18,3 23,0 119,2 177,7 61,0 58,2 0,2 3,9 70,1 1007,3 9,9 

10 23,2 29,5 147,7 232,1 81,4 66,3 0,4 4,2 89,8 1130,7 8,8 
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Dalším výstupním prvkem je databáze fotografií zkoumaných materiálů. Každý 

vytvořený vzorek byl vyfotografován a dále byl vytvořen obrázek výřezu ze vzorku 

o velikosti 10 mm (viz Obr. 58). Lze tedy i vizuálně porovnat kvalitu vytvořeného povrchu. 

 

Označení 

vzorku 
Fotografie celého vzorku 

Obrázek 

 výřez ze vzorku 10 mm 

I1
_

1
0

_
1

0
0
 

(v
=

1
0
0

 m
m

.m
in

-1
) 

  

I1
_
1
0
_
2
0
0
 

(v
=

2
0
0
 m

m
.m

in
-1

) 

  

I1
_
1
0
_
3
0
0
 

(v
=

3
0
0
 m

m
.m

in
-1

) 

  

Obr. 58 Ukázka fotografií vzorků a jeho 10 mm výřezu pro materiál Inconel 600. 

6.10.3  Dílčí závěr 

Vytvořená databáze kvantifikuje kvalitu povrchů zkoumaných materiálů vytvořených 

abrazivním vodním paprskem pomocí tabulek pro exaktní stanovení kvality řezné stěny. 

Z vyhotovené databáze materiálů lze čerpat informace pro zvýšení produktivity výroby 

a zajištění požadovaných topografických vlastností řezné plochy. 
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7 VYUŽITELNOST VÝSLEDKŮ V PRAXI 

Technologie abrazivního vodního paprsku se běžně užívá pro úpravu povrchů 

nejrůznějších materiálů. Jedinečná schopnost technologie AWJ řezat prakticky jakýkoliv 

materiál z něj dělá ideální nástroj. Jeho určitou nevýhodou je vysoká pořizovací cena 

vysokotlakého zařízení. Nesporné výhody této technologie byly původně využívány pouze 

pro dělicí operace či pro řezy s menším nárokem na přesnost. S nástupem výkyvných hlav, 

automaticky eliminujících úkos přirozeně vzniklý jako důsledek fyzikálního působení 

paprsku, je možné použít technologii pro aplikace výrazně náročnější na přesnost výrobku bez 

dalších nutných technologických operací. V současné době je tato technologie používána 

nejen v leteckém, kosmickém i obranném průmyslu, ale i v jiných více běžných strojírenských 

odvětvích. 

Vyšší požadavky na kvalitu i kvantitu a zajištění ekonomické a ekologické výroby 

vyžadují kromě dosažení vysokého standardu strojů, zařízení, nástrojů a systémů řízení 

a kontroly, věnovat pozornost optimalizaci a standardizaci řezných podmínek pro široké 

spektrum řezaných materiálů. Řešení této problematiky se ukazuje jako velmi významné pro 

dosažení provozních úspor. V rámci předkládané disertační práce byla vytvořena databáze 

materiálů a stanoveny vhodné řezné podmínky pro AWJ technologii, které pro praxi 

představují zdroj možných úspor – snížení energetické náročnosti, spotřeby abraziva, zvýšení 

či optimalizace řezné rychlosti, prodloužení životnosti tlakem namáhaných součástí. 

Konkrétní aplikací, která je v rámci projektu FV 10446 v současnosti intenzivně 

vyvíjena za přispění výzkumu provedeného v předkládané dizertační práci, je vývoj 

Internetového portálu znalostí (dále jen IPZ). Ukázka online přístupu do databáze 

analyzovaných materiálů je uvedena na Obr. 59. Cílem je dosáhnout významného rozšíření 

průmyslových aplikací pokročilé technologie obrábění vysokorychlostním vodním paprskem 

v průmyslu. Vyvinutý IPZ bude aplikován jako výstup projektu pro zákaznické/uživatelské 

aktivity. Na základě online dialogu uživatele (zákazníka) s IPZ bude možné stanovit řezné 

podmínky pro konkrétní technologické potřeby. Znalostní část systému IPZ provede 

zákazníka strukturou možných řešení na základě jím zadaných technologických požadavků, tj. 

požadovaných řezaných materiálů, požadavků uživatele na topografii řezné plochy a kvalitu 

řezné hrany, zákazníkovi IPZ v interakci nabídne optimální technologii řezání vodním 

paprskem, řezné parametry, výběr vhodného abraziva a další výrobní možnosti (výrobní stroj, 

recyklaci abraziva). 
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Obr. 59 Ukázka online přístupu do databáze na IPZ. 
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ZÁVĚR 

Disertační práce se věnuje identifikaci topografie materiálů vytvořených abrazivním 

vodním paprskem. Teoretická část práce je zaměřena na přehled současných poznatků 

o  technologii vysokorychlostního vodního paprsku, zvláště pak jeho varianty – abrazivního 

vodního paprsku. Pro analýzu topografie zkoumaných vzorků uvádím definice vybraných 

profilových parametrů (ČSN EN ISO 4287 [56]), plošných parametrů (ČSN EN ISO 25178-2 

[63]), kvalitativní hodnocení povrchu a klasifikaci kvality podle švýcarské normy SN 214001 

[55]. 

Praktická část práce zahrnuje rozsáhlé experimenty, které byly realizovány na 

zařízeních Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě. Měření topografie všech zkoumaných vzorků 

bylo provedeno na optickém profilometru MicroProf FRT. Vybrané vzorky byly dále 

proměřeny na kontaktním profilometru Surftest SJ-400 a „Focus Variation“ mikroskopu 

InfiniteFocus. Porovnáním výsledků získaných pomocí kontaktní a bezkontaktní (optické) 

metody byla potvrzena správnost stanovených hodnot z profilů měřených optickým 

profilometrem MicroProf FRT. 

Praktická část práce obsahuje hodnocení povrchů pomocí profilových a plošných 

parametrů. Povrch materiálu obrobeného technologií AWJ má specifickou strukturu. 

Hodnocení povrchu zkoumaných materiálů pomocí profilových parametrů drsnosti se řídí 

stanovenými podmínkami příslušných norem. Vliv rychlosti posuvu na výslednou kvalitu 

povrchu byl zkoumán u 9 různých slitin hliníku. Při zvyšující se rychlosti posuvu dochází 

k růstu sledovaných výškových parametrů drsnosti Ra, Rq a Rz. Rozdílné fyzikálně-

mechanické vlastnosti zkoumaných materiálů se začaly projevovat při rychlosti posuvu nad 

300 mm·min
-1

. S rostoucí rychlostí posuvu rostl i vliv obrobitelnosti materiálů. Plošná analýza 

povrchu představuje významný kvalitativní pokrok v hodnocení zkoumané textury povrchu. 

Prostorové hodnocení textury povrchu poskytuje množství nových parametrů, které přesněji 

kvantifikují studovanou plochu a charakterizují funkční vlastnosti povrchu. Plošné parametry 

jsou oproti profilovým získány z daleko vyššího množství naměřených dat s mnohem větší 

spolehlivostí, tudíž stanovená hodnota parametru je věrohodnější. Vzhledem ke specifickým 

vlastnostem povrchu vytvořeného abrazivním vodním paprskem lze toto plošné hodnocení 

použít pouze pro povrchy s velmi hladkou povrchovou úpravou (stupeň kvality Q5).  

Pro efektivní využití a řízení abrazivního vodního paprsku je vhodné zabývat se 

predikčními modely, které zajistí, aby byl znám výsledek požadované technologické operace 
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na základě definovaných vstupních parametrů. Tato problematika byla obsahem porovnání 

stupňů kvality s vybranými profilovými parametry drsnosti, kde pro vybrané materiály byly 

vytvořeny regresní rovnice pro přepočet jednotlivých stupňů kvality na v praxi užívané 

parametry drsnosti Ra, Rq a Rz, které kvantifikují výslednou topografii řezné stěny. 

Dále bylo v práci provedeno hodnocení řezných ploch vytvořených technologií AWJ 

a zařazení do jednotlivých stupňů kvality podle pracovního návrhu ISO/TC 44 N 1770 [71] na 

bázi švýcarské normy SN 214001 [55]. Na základě provedených experimentů byly zjištěny 

nedostatky předkládaného pracovního návrhu, kdy definovaný rozsah tlouštěk pro jednotlivé 

stupně kvality nelze aplikovat na všechny materiály. Vlastnosti obráběného materiálu 

významně ovlivňují výsledný stupeň kvality Q zkoumaného povrchu, což by mělo být 

v normě zohledněno.  

Byl zkoumán vliv hloubky řezu a rychlosti posuvu na kvalitu povrchu a dále pak vliv 

hmotnostního průtoku abraziva na výslednou topografii řezné stěny. Cílem bylo sledovat vliv 

provozních parametrů (rychlosti posuvu řezné hlavy, hloubky řezu, hmotnostního toku 

abraziva) u technologie abrazivního vodního paprsku na výstupní kvalitu řezné stěny 

u vytipovaných materiálů. Pokud dojde ke snížení hmotnostního průtoku abraziva, snižuje se 

i řezná schopnost paprsku. Se zvyšující se rychlostí posuvu dochází k větším rozdílům kvality 

řezné stěny. Výsledky rostoucích hodnot parametru drsnosti Ra v závislosti na zvyšující se 

rychlosti posuvu v pro zvolené hmotnostní průtoky abraziva 200, 300 a 400 g·min
-1

 byly 

prezentovány grafy a obrázky. Výsledný povrch dělicí plochy ovlivňují také vlastnosti 

obráběného materiálu. U zkoumaných materiálů by bylo tudíž vhodné provést zkoušky 

obrobitelnosti a porovnat je s naměřenými parametry drsnosti povrchu, aby se mohla lépe 

vyhodnotit závislost obrobitelnosti materiálu na rychlosti posuvu. 

Prezentované výsledky lze využít k optimalizaci technologie abrazivního vodního 

paprsku při vytváření požadované topografie povrchu různých materiálů. Zejména jde 

o hledání vazby mezi vybranými technologickými parametry AWJ a mezi topografií 

výsledného povrchu. Byl vytvořen návrh databáze za účelem získání analytických informací 

o geometrických parametrech topografie povrchu. Z těchto poznatků bude možno čerpat 

informace pro zvýšení produktivity výroby a zajištění požadovaných topografických 

vlastností řezné plochy. 
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CONCLUSION 

The dissertation deals with identification of topography of materials created by 

abrasive water jet. The theoretical part is focused on an overview of current knowledge about 

high-speed water jet technology, especially its variants - the Abrasive Water Jet. I define 

definitions of selected profile parameters (CSN EN ISO 4287 [56]), surface parameters  

(CSN EN ISO 25178-2 [63]), qualitative surface assessment and quality classification 

according to the Swiss standard SN 214001 [55], for the analysis of the topography of 

the studied samples. 

The practical part includes extensive experiments that were carried out at the Institute 

of Geonics of the CAS in Ostrava. Measurement of the topography of all examined samples 

was performed on a MicroProf FRT optical profile. Selected samples were further measured 

on the Surftest SJ-400 contact lens and InfiniteFocus "Focus Variation" microscope. 

The accuracy of the measured values from the profiles measured by the MicroProf FRT 

optical profilometer was confirmed by comparing the results obtained by the contact and non-

contact (optical) method. 

Practical part of the thesis includes evaluation of surfaces using profile and surface 

parameters. The surface of the AWJ-machined material has a specific structure. 

The assessment of the surface of the examined materials by the profile parameters of 

the roughness is evaluated by the specified conditions of the relevant standards. The influence 

of the traversing velocity on the resulting surface quality was investigated in 9 different 

aluminum alloys. As the traversing velocity increases the Ra, Rq and Rz roughness rises. 

Different physico-mechanical properties of the investigated materials can be seen at 

a traversing velocity above 300 mm·min
-1

. With increasing traversing velocity has also 

increased the influence of machinability of materials. Surface analysis represents significant 

qualitative progress in the assessment of the investigated surface texture. Spatial surface 

texture evaluation provides a number of new parameters that more accurately quantify 

the surface studied and characterize surface functional properties. Surface parameters are 

obtained from a much larger number of measured data with much greater reliability than 

profiles, so the value of the parameter is more credible. Due to the specific properties of 

the surface created by the abrasive water jet, this surface evaluation can be used only for 

surfaces with a very smooth finish (quality grade Q5).  
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For efficient use and control of the abrasive water jet, it is advisable to look at 

predictive models to ensure that the result of the required technological operations is known 

based on defined input parameters. This issue was related to the comparison of quality grades 

with selected profile parameters of impacts. Regression equations were created for 

the conversion of the individual grades to the practically used roughness parameters Ra, Rq 

and Rz, which quantify the final topography of the cutting wall. 

Further, the assessment of cutting surfaces created by AWJ technology and 

classification into individual quality grades was carried out according to ISO / TC 44 N 1770 

[71] on the basis of the Swiss standard SN 214001 [55]. On the basis of the carried out 

experiments were found shortcomings of the submitted design proposal. The defined 

thickness range for each grade of quality cannot be applied to all materials. The properties of 

the machined material significantly affect the resulting quality level Q of the surface to be 

investigated, which should be taken into account in the standard.  

It was investigated the influence of cutting depth and traversing velocity on the quality 

of the surface and then it was investigated the mass flow effect of the abrasive on the final 

topography cutting wall. The objective was to observe the influence of the operating 

parameters (traversing velocity of the cutting head, the depth of cut, abrasive mass flow) in 

the technology of abrasive water jet on the output quality of the cutting wall at selected 

materials. If the abrasive mass flow rate is reduced, the cutting ability of the jet is also 

reduced. As the traversing velocity increases larger differences occur in the quality of 

the cutting wall. In graphs and figures are presented results of increasing values roughness 

parameter Ra in dependence on increasing traversing velocity chosen for the mass flows of 

abrasive 200, 300 and 400 g·min
-1

. The resulting surface of the dividing surface also affects 

the properties of the workpiece. In the studied materials would therefore appropriate to carry 

out tests of machinability and compare it with the measured surface roughness parameters to 

be able to better evaluate the workability of material dependence on traversing velocity. 

The presented results can be used to optimize abrasive water jet technology to produce 

the required surface topography of various materials. In particular, it is a search for 

a connection between the selected AWJ technological parameters and the topography of 

the resulting surface. A database design was created to obtain analytical information on 

the geometry of surface topography. From this knowledge it will be possible to draw 

information to increase the productivity of production and to ensure the required topographic 

properties of the cutting surface. 
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