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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

KLICHOVÁ, Dagmar. Identifikace topografie povrchu materiálů vytvořených 

hydroabrazivním proudem. Ostrava 2017. 131 s. Disertační práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava. Školitel: doc. Jan Valíček, Ph.D. 

 

 

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. 

  



PhD THESIS ANNOTATION 

 

KLICHOVÁ, Dagmar. Identification of surface topography of materials created by 

hydroarasive jet. Ostrava 2017. 131 p. PhD thesis. VSB – Technical university of Ostrava. 

Thesis supervisor: doc. Jan Valíček, Ph.D. 

 

 

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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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Seznam použitých symbolů a jednotek 

dw průměr vodní trysky [mm] 

df průměr zaostřovací trubice [mm] 

lf délka usměrňovací trubice [mm] 

lr základní délka [mm] 

ln vyhodnocovaná délka [mm] 

ma hmotnostní průtok abraziva [g·min
-1

] 

p tlak kapaliny [MPa] 

Q stupeň kvality [-] 

Ra průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

Rq průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

Rp největší výška výstupku profilu [µm] 

Rv největší hloubka prohlubně profilu [µm] 

Rz největší výška profilu [µm] 

Sa aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu [µm] 

Sp maximální výška piku omezené stupnice povrchu [µm] 

Sq základ průměrné výšky čtvercem omezené stupnice povrchu [µm] 

Sv maximální hloubka prohlubně omezené stupnice povrchu [µm] 

t tloušťka materiálu [mm] 

v rychlost posuvu [mm·s
-1

] 

z zdvih [mm] 
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ÚVOD 

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. 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. 

Technologie abrazivního vodního paprsku (AWJ) disponuje výhodami, které 

neposkytuje žádná jiná technologie. 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 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. 

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.  
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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. 



Autoreferát disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

9 

2 TECHNOLOGIE ABRAZIVNÍHO VODNÍHO PAPRSKU 

Technologie AWJ 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 abrazivního vodního paprsku (Obr. 1) a jeho 

působení na obráběný materiál jsou podrobněji popsány v literatuře [1], [2], [3]. 

 

Obr. 1 Schéma vzniku abrazivního vodního paprsku [4]. 

Nejčastěji je technologickou kapalinou voda, která však musí splňovat určité 

kvalitativní požadavky. Předpokladem pro dlouhodobý chod zařízení je rovněž správná 

filtrace vstupní kapaliny. 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 a to plunžrové čerpadlo a multiplikátor tlaku. Stlačená voda je přepravována ve 

vysokotlakém potrubí. 

V první části řezné hlavy je umístěna vodní tryska, která usměrňuje paprsek a vytváří 

kompaktní proud kapaliny. V případě abrazivního vodního paprsku je součástí řezné hlavy 

také tzv. směšovací komora, ve které probíhá proces přimíchávání abrazivního materiálu do 
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čistého vodního paprsku. Kapalina o vysoké rychlosti prochází komorou, do které je 

samostatným potrubím přiváděno abrazivo z dávkovače a zásobníku. 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.  

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. 

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

několika letech bylo provedeno mnoho výzkumů zabývajících se morfologií povrchů 

vytvořených metodou AWJ [5], [4], [7], [8]. 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. 2) [5], [4]. 

 

Obr. 2 Povrch vytvořený abrazivním vodním paprskem rozdělený na 4 zóny. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 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. 1 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. 1 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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3.2 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 vysokotlakého čerpadla PTV 75-60 (2x multiplikátor tlaku, 

max. pracovní tlak 415 MPa, max. průtok 7,8 l.min
-1

, příkon 67 kW), X-Y řezacího stůlu PTV 

WJ2020-1Z-D, který zajišťuje pohyb řezné hlavy nad povrchem obráběného materiálu. 

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. Nastavení vstupních parametrů zahrnuje výběr materiálu a technologické 

parametry (viz Tab. 2), které byly použity pro vytvoření řezné stěny technologií AWJ. 

Tab. 2 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

 

 

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. 
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3.3 HODNOCENÍ POVRCHŮ POMOCÍ PROFILOVÝCH PARAMETRŮ 

Další experimenty byly zaměřeny změnu kvality obrobeného povrchu vytvořeného 

AWJ při změně rychlosti posuvu 100, 200, 300, 400, 500 a 600 mm·min
-1 

u 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) s tloušťkou 20 mm. Na Obr. 3 jsou 

porovnány fotografie řezné stěny jednotlivých slitin hliníku při rychlostech posuvu 100, 200, 

300, 400, 500 a 600 mm·min
-1

. S rostoucí hloubkou a rychlostí posuvu řezné hlavy dochází ke 

ztrátě energie, což se projevuje na kvalitě řezné plochy, viz Obr. 3. 
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Obr. 3 Porovnání fotografií řezné stěny jednotlivých slitin hliníku při různé rychlosti posuvu. 
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Obr. 4 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. 4 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. 3 a Obr. 4). 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.  

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 

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. 3 a Obr. 4). 

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.  
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3.4 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. 3), proměřeny také kontaktním 

profilometrem Surftest SJ-400. 

Tab. 3 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. 3 byla měřena kvalita 

povrchu řezné plochy ve střední části tloušťky dělicí stěny na třech různých místech (viz  

Obr. 5). Pro dotykové měření byl použit přístroj Surftest SJ-400 od výrobce Mitutoyo. Data 

byla naměřena v souladu s normou ČSN EN ISO 4288 [12] a ČSN EN ISO 3274 [11]. 

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. 5 Oblast měření kontaktním a optickým profilometrem. 

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. 5 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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Analýzou vypočítaných hodnot vybraných parametrů drsnosti z profilů měřených 

jednotlivými přístroji byly zjištěny relativně velmi malé rozdíly. 

Výsledky měření jsou pro parametr Ra a Rz graficky znázorněny na Obr. 6 a Obr. 7. 

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. 

 

Obr. 6 Grafické znázornění porovnání výsledků parametru Ra, pro materiál AISI 304. 

 

 

Obr. 7 Grafické znázornění porovnání výsledků parametru Rz, pro materiál AISI 304. 
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3.5 VLIV HLOUBKY ŘEZU A RYCHLOSTI POSUVU NA KVALITU 

POVRCHU 

Nastavení vstupních technologických parametrů je uvedeno v Tab. 2. Pro 

experimentální zkoušky byly zvoleny materiály uvedené v Tab. 4 a v praxi standardně 

používaný hmotnostní průtok abraziva 400 g·min
-1

.  

Tab. 4 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. 8 a Obr. 9). 

 

Obr. 8 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

. 

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. 8 a Obr. 9). Následující část řezu může být 
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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. 9 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. 10 a Obr. 12). U materiálů Inconel 600 (viz  

Obr. 10) a Titan Grade 2 (viz Obr. 12) 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. 

 

Obr. 10 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
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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. 11). 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. 11 a Obr. 12). Pro materiál Inconel 600 je povrch dělicí stěny vzorků o tloušťce 20 mm 

shodný do hloubky řezu rovnající se tloušťce 10 mm (viz Obr. 10). 

 

Obr. 11 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

. 

 

Obr. 12 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
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3.6 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. 2. 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. 5. 

Tab. 5 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. 13 až Obr. 17) 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. 13 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál  

EN CW 004A. 
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Obr. 14 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. 13 až Obr. 15). 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. 15 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál AISI 304. 

Jak je patrno z Obr. 14, 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. 16 a Obr. 17). U těžko obrobitelné pancéřové oceli je vliv 

hmotnostního toku abraziva při rozdílné rychlosti posuvu mnohem výraznější než 

u konstrukční oceli. 

 

Obr. 16 Vliv hmotnostního toku abraziva na parametr Ra při rozdílné rychlosti posuvu pro materiál EN S355JO. 

 

Obr. 17 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. 18. Zde vidíme výřez z fotografie řezné stěny 

zkoumaných vzorků pro materiál SECURE 600 (10 mm x 10 mm).  

 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300

R
a

 [
µ

m
] 

v  [mm·min-1] 

ma [g·min-1] 

  400

300

200

Konstrukční ocel 
t = 10 mm 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300

R
a

 [
µ

m
] 

v  [mm·min-1] 

ma [g·min-1] 

  400

300

200

Pancéřová ocel 
t = 10 mm 



Autoreferát disertační práce  Ing. Dagmar Klichová 

24 

 
Hmotnostní průtok abraziva ma [g·min

-1
] 

400 300 200 
R

y
ch

lo
st

 p
o
su

v
u

 v
 [

m
m

·m
in

-1
] 

50 

   

100 

   

150 

   

200 

   

250 

   

300 

  

Materiál se neprořezal 

Obr. 18 Fotografie řezné stěny 10 x 10 mm pancéřové oceli SECURE 600. 
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3.7 HODNOCENÍ POVRCHŮ POMOCÍ PLOŠNÝCH PARAMETRŮ 

Měření topografie řezného povrchu experimentálně vytvořeného vzorku z materiálu 

AISI 304 o  rozměrech 50 mm x 20 mm x 5 mm, bylo provedeno pomocí dvou různých 

optických profilometrů s rozdílnými metodikami měření. Nastavení vstupních parametrů je 

uvedeno v Tab. 2. Hmotnostní průtok abraziva ma byl 400 g·min
-1

, rychlost posuvu v pro 

zkoumaný vzorek byla 30 mm·min
-1

. 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. 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. 19). Z měřených ploch 

o rozměru 3 mm x 3 mm byly stanoveny dle normy ČSN EN ISO 25178-2 [13] vybrané 

výškové parametry textury povrchu Sa, Sq, Sp, Sv a Sz, které jsou zapsány v Tab. 7. 

 

Obr. 19 Schéma umístění měřených oblastí. 

1 

2 

3 
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V Tab. 6 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. 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. 6 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 

 

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 
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vypovídací schopnost o struktuře analyzovaného povrchu. Víceparametrové posuzování 

zajistí komplexnější pohled na chování povrchu. 

U experimentálně vytvořeného vzorku bylo provedeno měření plošných parametrů 

v horní, střední a dolní části řezné stěny. V Tab. 7 jsou uvedeny vybrané výškové parametry 

textury povrchu Sa, Sq, Sp, Sv a Sz,  které představují statistické charakteristiky výšky z (x, y) 

posuzované plochy.  

Tab. 7 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 

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. 7) s hodnotami profilu drsnosti povrchu Rp, Rv a Rz (viz Tab. 6) 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.  
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3.8 POROVNÁNÍ STUPŇŮ KVALITY S VYBRANÝMI PROFILOVÝMI 

PARAMETRY DRSNOSTI 

Experiment se věnuje kvantifikování kvality řezné plochy. V literatuře [15] 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 

parametru Nm. Exponenty n1, n2, n3, n4 a konstanty C a Nm jsou doplněny z literatury [15]. 

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.  

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 žádná drsnost povrchu, požadujeme 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. Rychlost posuvu vmin pro stupeň kvality Qmin jsem určila 

odborným odhadem na přibližně poloviční hodnotu rychlosti pro stupeň kvality Q5. Jelikož 

stupeň kvality Q5 má podle rovnice 1 dosahovat nejvyšší kvality topografie povrchu, pak při 

minimální rychlosti vQmin  jsem chtěla zjistit, zda takto vytvořený povrch materiálu dosahuje 

znatelně lepší kvality povrchu Qmin či nikoliv. 

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. 

Na Obr. 20 lze vidět, jakých hodnot dosahoval parametr drsnosti Ra, u jednotlivých stupňů 

kvality pro zkoumané materiály. 

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.  
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Obr. 20 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. 

Z obrázku 20 je patrno, že při podmínkách experimentu, lze závislost parametru 

povrchu (střední aritmetická odchylka profilu povrchu Ra) na rychlosti posuvu v [mm∙min
-1

] 

popsat rovnicemi exponenciální regrese. 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. 21 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.  

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 
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Obr. 21 Závislost střední aritmetické úchylky Ra na hloubce řezu h pro stupně kvality povrchu Q2 až Q5, 

materiál Titan Grade 2. 

3.9 HODNOCENÍ POVRCHŮ DLE ŠVÝCARSKÉ NORMY SN214001 

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 [12] tak, aby bylo 

zajištěno vyhodnocení parametrů struktury povrchu podle normy ČSN EN ISO 4287 [10]. 

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. 2. 

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. 

8 a Tab. 9. 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. 8 Vyhodnocení kvality řezné stěny v závislosti na řezné rychlosti a tloušťce materiálu podle SN 214001 [9] 

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 
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Tab. 9 Vyhodnocení kvality řezné stěny podle SN 214001 [9] 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 

 

Na Obr. 22 je zobrazeno porovnání řezných stěn zkoumaných materiálů tloušťky 5 až 

50 mm vyhotovených při rychlosti posuvu 200 mm·min
-1

. Při stejné rychlosti posuvu 

i tloušťce zkoumaných materiálů lze získat u vzorků B a E rozdílné stupně kvality. Výslednou 

kvalitu povrchu významně ovlivňují vlastnosti obráběného materiálu.  

Pracovní návrh ISO/TC 44 N 1770 [14] 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. 9). Jde 

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 [14]. 
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Inconel Alloy 600  Slitina hliníku EN AW 6060 

Obr. 22 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) 

3.10 NÁVRH DATABÁZE 

Nastavení vstupních parametrů zahrnuje výběr materiálu a technologické parametry, 

které byly použity při vytvoření řezné stěny technologií abrazivního vodního paprsku. 

Na Obr. 23 lze vidět ukázku záznamu vstupních parametrů. 

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. 
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Obr. 23 Ukázka zápisu nastavení vstupních parametrů. 

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. 10). 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. 

Tab. 10 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 

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
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4 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. 24. 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. 24 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 [10]), plošných parametrů (ČSN EN ISO 25178-2 

[13]), kvalitativní hodnocení povrchu a klasifikaci kvality podle švýcarské normy SN 214001 

[9]. 

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 [14] na 

bázi švýcarské normy SN 214001 [9]. 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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