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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku snímání procesu řezání abrazivním 

vodním paprskem pomocí trojosého snímače sil. Blíţe popisuje potenciál tohoto přístroje 

pro kvalitativní měření prŧběhu řezu. Při řezech ocelí a hornin jsou provedena měření, při 

nichţ se ověřuje spolehlivost generovaných hodnot a prŧběhŧ sil. Výsledky jsou 

konfrontovány s příslušnou teorií popisující abrazivní vodní paprsek. Jsou shrnuty 

nedostatky, navrţeny nové hypotézy a popsán další postup pro lepší porozumnění 

naměřených signálŧ. 

 

Abstract 

 The bachelor thesis is focused on the problem of sensing the process of abrasive water 

jet cutting using a triaxial force sensor. Briefly describes the potential of this device for the 

qualitative measurement of the cutting process. For steel and rock cuts, measurements are 

performed to verify the reliability of the generated values and the waveforms. The results 

are confronted with the relevant theory describing the abrasive water jet. The shortcomings 

are summarized, new hypotheses are proposed, and further procedure is described to 

improve the understanding of the measured signals. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A VELIČIN 

AG australský granát 

AWJ abrazivní vodní paprsek 

IG indický granát 

 

a  střední velikost základní stavební jednotky materiálu – zrna [m] 

da  zpomalení abrazivní částice při střetu s kapalinovým paprskem [m·s
-2

] 

0ai  napěťový signál v ose x1 [V] 

1ai  napěťový signál v ose x2 [V] 

4ai  napěťový signál z prvního Wheatstoneaova mŧstku v ose z [V] 

5ai  napěťový signál z druhého Wheatstoneova mŧstku v ose z [V] 

*

na  zrychlení pro n-tý iterační krok výpočtu nárŧstu rychlosti abrazivní částice ve 

 spojitém proudu kapaliny [m·s
-2

] 

ra  střední velikost abrazivních částic po směšovacím procesu [m] 

ta  teplotní součinitel odporu nenalepeného tenzometru [-] 

0a   pŧvodní střední velikost abrazivních částic [m] 

b  teplotní součinitel odporu nenalepeného tenzometru [-] 

AC  koeficient modifikující výkon abrazivního vodního paprsku ve vztahu ke  změnám 

 obsahu abraziva pod saturační úrovní [-] 

DC  součinitel odporu abrazivního zrna v proudu kapaliny [-] 

QC  koeficient modifikující postupovou rychlost paprsku pro danou kvalitu řezané 

 stěny materiálu [-] 

xC  součinitel odporu čela paprku při prŧniku tekutým kontinuem [-] 

1C  lineární koeficient deformační rovnice [-] 
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2C  kvadratický koeficient deformační rovnice [-] 

Ld  prŧměr vodního paprsku ve vzdálenosti L od trysky [m] 

td  prokluz deformovaného tenzometru za čas t [%] 

0d  prŧměr vodní trysky [m] 

11d  piezoelektrický koeficient [-] 

AE  energie spotřebovaná na práci sil překonávajících pevnost materiálu [J] 

eE  energie ztracená expanzí kapaliny [J] 

kE  kinetická energie kapaliny [J] 

LE  energie paprsku ve vzdálenosti L od výstupu z trysky [J] 

ME  kinetická energie materiálu rozrušeného paprskem v interakčním prostoru [J] 

oE  energie nestlačené části kapaliny [J]  

QE  energie paprsku přeměněná při interakci s materiálem na teplo [J] 

RE  energie spotřebovaná na překonání odporu prostředí [J] 

ZE  energie paprsku ztracená při interakci s materiálem vlivem tření [J] 

xF  síla pŧsobící ve směru osy x [N] 

1xF  síla pŧsobící v ose x1 [N] 

2xF  síla pŧsobící v ose x2 [N] 

yF  síla pŧsobící ve směru osy y [N] 

zF  síla pŧsobící ve směru osy z [N] 

F  síla odporu proudu na stavební jednotce materiálu [N] 

F  síla vyvolávající ve stavební jednotce materiálu smykové napětí [N] 

f  součinitel tření abrazivní částice o stěny usměrňovací trubice [-] 

g  tíhové zrychlení [m·s
-2

] 
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H  materiálová tloušťka [m] 

h  hloubka porušení materiálu [m] 

lh  výška vodní hladiny nad výtokovým otvorem [m] 

limh  limitní hloubka řezu při dané postupové rychlosti [m] 

nh  hloubka porušení při n-tém prŧchodu paprsku toutéţ stopou [m] 

*

nh  sumární hloubka porušení materiálu po n prŧchodech (hloubka řezu) [m]  

k  prŧměrná hodnota napěťového signálu z počátku měření [V] 

*k  dynamická propustnost materiálu [m
2
] 

rk  součinitel resuscitace pro soustavu kapka-abrazivní částice v kapkové teorii [-] 

zk  prŧměrná hodnota napěťového signálu prvního Wheatstoneova mŧstku v ose z 

 z počátku měření [V] 

L  vzdálenost povrchu materiálu od ústí usměrňovací trubice [m] 

l  prŧměrná hodnota napěťového signálu z počátku měření [V] 

zl  prŧměrná hodnota napěťového signálu druhého Wheatstoneova mŧstku v ose z 

 z počátku měření [V] 

m  prŧměrná hodnota napěťového signálu z konce měření [V] 

am  hmotnost zrna abraziva [kg] 

0m  hmotnost kapky kapaliny [kg] 

n  prŧměrná hodnota napěťového signálu z konce měření [V] 

pn  počet krystalŧ zapojených paralelně [-] 

PVP  počet zrn interagujících s materiálem během prŧchodu paprsku [-] 

ap  tlak prostředí do něhoţ paprsek vstupuje [Pa] 

jp  tlak získaný z Bernouliho rovnice při dané hustotě a rychlosti AWJ [Pa] 

zp  ztrátový tlak [Pa] 

0p  tlak kapaliny před tryskou [Pa] 
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xQ  náboj generovaný na ploše piezokrystalu [C] 

25,0R  odpor volného tenzometru při 25°C [Ω] 

1eR  odpor tenzometru v okamţiku zdeformování [Ω] 

2eR  odpor tenzometru po uplynutí času t od zdeformování [Ω] 

25,R  odpor deformovaného tenzometru při teplotě 25°C [Ω] 

jLr  poloměr jádra paprsku ve vzdálenosti L [m] 

CSS  plocha prŧmětu prŧřezu zrna abraziva [m
2
]  

MS  plocha na které vytváří paprsek porušení překonáváním pevnosti materiálu [m
2
] 

PS  poměr mezi mnoţstvím zrn neobsahujícím defekty a celkovým mnoţstvím 

abrazivních zrn [-] 

t  čas [s] 

pt  teplota [°C] 

zt  časový krok [s] 

V   objem kapaliny vstupující do interakčního prostoru [m
3
] 

V
~

 objem kapaliny vystupující z interakčního procesu [m
3
] 

MV  objem materiálu interagujícího s kapalinou [m
3
] 

*

MV  objem porušovaného materiálu [m
3
] 

MRV  objem materiálu odstraněný zrnem abraziva [m
3
] 

0V  objem kapaliny [m
3
] 

v  rychlost [m·s
-1

]  

av  rychlost abrazivní částice na vstupu do směšovací komory [m·s
-1

] 

iv  rychlost po interakci kapky kapaliny se zrnem abraziva [m·s
-1

] 

Lv  rychlost ve vzdálenosti L od výstupního ústí trysky [m·s
-1

] 

Lv
~  rychlost paprsku po interakci ve vzdálenosti L od výstupu z trysky· [m·s

-1
] 
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nv  rychlost kapaliny po n-tém iteračním kroku [m·s
-1

] 

MOv  rychlost porušování materiálu [m·s
-1

] 

pv  postupová rychlost paprsku po povrchu materiálu [m·s
-1

] 

PQv  postupová rychlost paprsku po povrchu materiálu zajišťující danou kvalitu 

 stěny CQ v celém jejím profilu aţ do hloubky h  [m·s
-1

] 

limpv  limitní postupová rychlost pro danou tloušťku materiálu H [m·s
-1

] 

 korekce rychlosti při zastavení hlavice (vpmin = ar/60) [m.s-1]
 

rsv  rychlost proudu kapaliny vŧči překáţce [m·s
-1

] 

0v  rychlost vodního paprsku na výstupu z trysky [m·s
-1

]  

*

0v  rychlost kapky kapaliny [m·s
-1

] 

y  radiální souřadnice měřená od osy paprsku [m] 

e  experimentálně určený koeficient ztráty rychlosti abrazivního vodního paprsku  při 

 interakci s materiálem [-] 

mat  součinitel teplotní roztaţnosti materiálu, na kterém je tenzometr nalepen[1/°C] 

)(n
 součinitel ztráty rychlosti paprsku při interakci s materiálem, (n) - při n-tém 

 prŧchodu [-] 

Si  součinitel teplotní roztaţnosti křemíku, 2,8·10
-6 

[1/°C]  

  stlačitelnost kapaliny při tlaku p0 [-] 

p  zkrácený zápis vztahu (1 – γp0) [-] 

  poměrná deformace [-] 

  dynamická viskozita kapaliny [N·s·m
2
] 

  deklinační úhel, měřený ve zvolené hloubce materiálu h [deg] 

1  úhel mezi osou paprsku a kolmicí v bodě, kde osa protne povrch materiálu [rad] 

lim  deklinační úhel, měřený v limitní hloubce [deg] 

  součinitel kvality zpracování trysky [-] 

minpv
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  ztrátový součinitel trysky [-] 

  součinitel útlumu paprsku v prostředí mezi ústím trysky a materiálem [m
-1

] 

j  útlumový koeficient abrazivního kapalinového paprsku v prostředí mezi  výstupem 

z usměrňovací trubice a povrchem materiálu [m
-1

] 

*
 součinitel útlumu paprsku v jiţ vytvořené dráţce [m

-1
] 

  hustota stlačené kapaliny [kg·m
-3

] 

a  hustota materiálu abrazivních částic [kg·m
-3

] 

env  hustota prostředí mezi výstupem z trysky a povrchem materiálu [kg·m
-3

] 

j  hustota abrazivního paprsku (homogenní tekutina po smísení abrazivních částic 

 s kapalinovým paprskem) [kg·m
-3

] 

M  měrná hmotnost porušovaného materiálu objemová [kg·m
-3

] 

*

M  měrná hmotnost materiálu [kg·m
-3

] 

0  hustota kapaliny za normálních podmínek [kg·m
-3

] 

  pevnost obráběného materiálu [Pa] 

M  mechanické napětí zpŧsobené odporem materiálu vŧči proudu kapaliny [Pa] 

m  pevnost obráběného materiálu v tahu/tlaku [Pa] 

s  pevnost materiálu ve smyku [Pa] 

0  napětí zpŧsobené paprskem na materiálu [Pa] 

  součinitel rozšíření odraţeného paprsku při jeho smísení s rozrušeným 

materiálem [-] 
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1 ÚVOD 

1.1 Stručný popis kapalinového paprsku 

Kapalinový paprsek je nástroj, který se pouţívá k řezání, soustruţení, broušení, vrtání, 

leštění a dalším technologickým procesŧm. Patří do skupiny flexibilních nástrojŧ 

vyznačujících se tím, ţe je nelze při standartních postupech zničit. V principu dochází 

v zařízení k natlakování kapaliny pomocí vysokotlakého čerpadla a jejímu následnému 

uvolnění přes trysku malého prŧřezu. Dochází k přeměně potenciální tlakové energie  na 

kinetickou energii kapaliny a při interakci s materiálem na práci. Pro zvýšení efektivity 

řezání se do paprsku nasávají drobné částice abraziva. V takovém případě mluvíme 

o abrazivním kapalinovém paprsku.  

Čistý kapalinový paprsek je schopen řezat pouze měkké materiály, zatímco při pouţití 

abrazivního paprsku je moţno proříznout i ocel o výrazných tloušťkách. Nosným médiem 

je většinou voda, proto se také označuje pojmem abrazivní vodní paprsek (Abrasive Water 

Jet – AWJ).  

1.2 Historický vývoj kapalinového paprsku ve světě 

Jiţ v devatenáctém století se vyuţívala voda pod větším tlakem při dobývání surovin 

v dolech. První řezání vodním paprskem se datuje do třicátých let dvacátého století, kdy 

byl pouţit například k přířezu papíru společností the Paper Patents Company [1]. Jednalo 

se o nízkotlaké zařízení, které bylo schopno prořezat pouze měkké materiály.  

Velký rozmach nastal po druhé světové válce. Byla vyrobena čerpadla od McCartney 

Manufacturing Company, zajišťující velmi vysoký tlak kapalin. Dle webu Wikipedia 

v roce 1958 Billie Schwacha vyvinul zařízení, vyuţívající vysoce natlakovaných kapalin 

(690 MPa), které bylo schopno řezat i velmi tvrdé materiály jako oceli. U některých 

kompozitŧ a ocelí ovšem docházelo při řezu k jeho delaminaci, jako například v projektu 

vyvíjejícím nadzvukový jaderný bombardér North American XB-70 Valkyrie. 

G. L. Walker a S. J. Leach vyrobili v šedesátých letech vhodný tvar trysky pro řezání 

kamenných materiálŧ pomocí kapalinového paprsku [2]. Dle webu Wikipedia zvýšili její 

výdrţ Ray Chadwick, Michael Kurko a Joseph Corriveau, kdyţ k výrobě pouţili krystal 

korundu [1]. John Olsen, George Hurlburt a Louis Kapcsandy zase ukázali, ţe úpravou 

pouţívané vody lze dosáhnout delší ţivotnosti trysky [1].  
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Na začátku sedmdesátých let byla zaloţena společnost Flow research, později Flow 

Industries, která vyuţila vysokotlakých čerpadel a vlastního výzkumu trysek a vytvořila 

prŧmyslový kapalinový paprsek. I kdyţ pokusy s přidáváním abraziva do kapaliny byly 

zdokumentovány jiţ ve třicátých letech, prŧkopníkem tohoto oboru se stal Dr. Mohamed 

Hashish. Poprvé o AWJ hovořil na konferencích v létech 1982 a 1983. Jeho první 

teoretický model byl publikován v roce 1984 [3]. Pracuje právě pro společnost Flow 

Industries, kde v roce 1979 vyvinul první abrazivní paprsek, čímţ se moţnosti řezání 

značně zvětšily. Poloţil základy teoretického modelu procesŧ při tvorbě a pŧsobení 

abrazivního kapalinového paprsku. 

1.3 Vývoj kapalinového paprsku v Československu/České republice 

Vývoj technologie kapalinového paprsku v Československu je datován do 

osmdesátých let, kdy se hledaly nové moţnosti porušování materiálŧ, především velmi 

pevných abrazivních hornin, v souvislosti s dobýváním nerostŧ, přípravě těţby, otvírce 

loţisek atd. [4]. Byly vymezeny oblasti pro pouţití jednotlivých řezných nástrojŧ tak, aby 

byly vyuţity efektivně a nedocházelo k jejich častému opotřebení a poškození. Vznikla 

metodika hodnocení hornin, která určovala efektivitu jednotlivých strojních zařízení během 

rozpojování. Pro narušení hornin s danými nadlimitními hodnotami bylo nejhospodárnější 

a často i nutné, vyuţití trhaviny. Jedná se ovšem o zpŧsob, který se sebou nese spoustu 

negativních dopadŧ. Proto byly zjišťovány jiné moţnosti k řešení této situace. Mimo jiné 

se hledaly a testovaly nové materiály pro výrobu řezných nástrojŧ, jiné zpŧsoby jejich 

upevnění a rŧzná tepelná zpracování. Jednou z moţností, jak usnadnit obrábění řeznými 

nástroji, je narušit horninu jiným zdrojem energie tak, aby její vlastnosti klesly pod limitní 

hodnoty efektivity obrábění.  

Mezi tyto zdroje energie se řadí i vysokoenergetický kapalinový paprsek. V roce 1986 

se k řešitelŧm problematiky připojilo i pracoviště Akademie věd v Ostravě [4]. Úkolem 

bylo pomocí experimentŧ a teoretického poznání rozšířit moţnosti automatizace 

a mechanizace při rozpojování hornin. Později byla práce rozšířena i na betony, kovy 

keramické materiály, cihly a další materiály. Navázání stykŧ se společností METAZ 

Prŧhonice v roce 1988 mělo další významný dopad na rozvoj kapalinového paprsku. 

Spolupráce následně vedla k získání řady významných experimentálních výsledkŧ, 

mezinárodního uznání kolektivu Akademie věd v Ostravě a prŧlomu technologie do České 

republiky v komerční oblasti. 
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Po roce 1989 začala vznikat in-door pracoviště, kde byly všechny části paprsku pevně 

instalovány a materiál byl ke stroji dováţen. Out-door zařízení, u nichţ je pevně spojen se 

zemí obráběný (porušovaný) materiál, jsou taková ţe čerpadla, rozvody kapaliny 

a manipulační zařízení jsou mobilní. Vyuţívají se zejména k sanacím ţelezobetonových 

konstrukcí, čištění technologických zařízení a ostraňování starých nátěrŧ. Mají  zároveň 

potenciál stát se dŧleţitou technologií při aplikaci v lomech, kde se těţí stavební 

a dekorační kámen. Pro další rozšíření obrábění pomocí vysokoenergetického paprsku je 

nutné, splnit dva předpoklady. Nalézt zpŧsob výrazné intenzifikace účinku paprsku na 

materiál a formulovat teorii, která umoţní automatizaci technologie v prŧmyslových 

oblastech. Těmito problémy se zabývá prof. Hlaváč jiţ od konce osmdesátých let 

dvacátého století. 

2 MODEL KAPALINOVÉHO PAPRSKU 

2.1 Vývoj teoretického modelování působení paprsku a současný stav 

Kapalinový paprsek se řadí do skupiny flexibilních nástrojŧ, jejichţ velká výhoda 

spočívá v tom, ţe je není moţno při standartních aplikacích zničit, ani poškodit strojní 

zařízení vykonávající pohyb nástroje. Konkrétně kapalinový paprsek je navíc schopen 

obrábět materiál o velkých tloušťkách tak, ţe řez je chladný. V prŧběhu posledních 30 let 

se ukázal být velmi dŧleţitým nástrojem, slouţící k dezintegraci a dělení materiálŧ. Jeho 

další velkou výhodou je moţnost jeho řízení a regulace v procesu obrábění. Aby bylo 

moţné přímé řízení kvality obrábění materiálu paprskem bylo zapotřebí vyvinout 

teoretický model popisující obrábění a při zadaných parametrech a veličinách určující 

efektivitu samotného procesu. Tyto teoretické popisy mohou být dále vyuţity při 

automatizaci a robotizaci v rŧzných prŧmyslových odvětvích. Snahou je vytvořit 

makroskopický jednoduchý model, pouţitelný v praxi tak, ať nemusí být řešeny sloţité 

rovnice pro výpočet vhodných parametrŧ [5]. 

Mnoho teoretických modelŧ se věnuje abrazivnímu vodnímu paprsku (AWJ). 

V současné době se jedná o nejrozšířenější typ paprsku, především díky jeho velké škále 

vyuţití při obrábění materiálŧ.  Čisté kapalinové paprsky bez přísad (obr. 1) jsou 

vyuţívány pouze na opracování měkkých materiálŧ o malých tloušťkách v textilním, 

potravinářském či papírenském prŧmyslu. Kvalita povrchu se v těchto případech při 

překročení hodnot některých parametrŧ kapaliny (tlak kapaliny v agregátu a tomu 
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odpovídající škála řezných rychlostí) příliš nemění, proto zde přímé řízení procesu nemá 

takové vyuţití. 

Analytické vztahy popisující účinek abrazivního vodního paprsku byly nejprve 

odvozeny Hashishem [3], který vycházel z teorie erozního pŧsobení dopadajících částic 

popsané Bitterem a Finniem. Formuloval model k určení hloubky jemně obrobené oblasti 

(řezný úběr) a drsně obrobené oblasti (deformační úběr). Raju a Ramulu [6], [7] odvodili 

rovnice pro tyto dvě oblasti. Momber a Kovacevic [8] vyšetřovali mechanismus úběru 

křehkých vícefázových materiálŧ. Z jejich pozorování úběrového mechanismu v keramice 

zjistili, ţe v jemně obrobené oblasti dochází k řezu matrice materiálu a inkluzi, kdeţto 

v nadrsno obrobené části dochází k narušování meziatomových vazeb. Zeng a Kim [5] 

vytvořili regresí velkého počtu experimentálních dat rovnice pro výpočet účinnosti 

paprsku. Mnoho dalších autorŧ zabývajících se kapalinovým paprskem zjistilo spoustu 

nových poznatkŧ a pomohli doplnit vytvořené modely nebo vymysleli vlastní. Výzkumné 

týmy spjaty s nejvýznamějšímí americkými producenty technologických celkŧ, 

vyuţívajících paprsek, prezentují v současné době hlavní modely pŧsobení paprsku na 

materiál. Jedná se o firmy Flow International a KMT. První zmíněná firma vyuţívá 

teoretických modelŧ vytvořených Hashishem, druhá se opírá o práce provedené Zengem 

a Kimem [5], [8].  

O eliminaci chyb zmíněných modelŧ se pokouší třetí model vytvořený Hlaváčem. 

Stanovuje fyzikální vztahy popisující strukturu abrazivního paprsku a jeho účinek na 

materiál. Tento model, který je částečně popsán v této práci, by se dal rozdělit na dva 

aspekty. První se zabývá tvorbou kapalinového paprsku a jeho šíření prostorem a ovlivňuje 

tím druhý aspekt, který je zaměřen na interakci paprsku s materiálem. V následující části 

práce je nejprve popsán model a pŧsobení čistého kapalinového paprsku na materiál 

a následně je z něj odvozen teoretický model pŧsobení abrazivního vodního paprsku [5].  

2.2 Popis kapaliny v průběhu formování paprsku v trysce  

Dŧleţitým parametrem při pŧsobení paprsku na materiál je měrná energie určená tak, 

aby byla nezávislá na účinnosti čerpadla generujícího stlačenou kapalinu v agregátu.  Je 

stanovena kinetickou energií paprsku, která je zjištěna mimo jiné pomocí Bernoulliho 

rovnice [4]. 
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 Obr. 1. Schéma řezací hlavice čistého vodního paprsku  

Tlak kapaliny v celém agregátu je povaţován za konstantní. Při prŧchodu kapaliny  

tryskou dochází ke změnám energie, které je moţno popsat zjednodušenou Bernoulliho 

rovnicí pro stav ideální kapaliny v agregátu a v ústí trysky [4]. 

 ghpppv laz   )(
2

1
0

2
 (2.1) 

V rovnici se bere hodnota ρ jako hustota stlačené kapaliny, jelikoţ nad tlaky 100MPa nelze 

zanedbat stlačitelnost kapaliny. p0 je tlak kapaliny v agregátu, který nabývá tak vysokých 

hodnot, ţe se všechny tři ostatní tlaky v rovnici mohou zanedbat. Platí tedy: 
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1
pv   (2.2) 

 Při výstupu kapaliny z trysky dojde k jejímu prudkému roztaţení, coţ se projeví 

ztrátou energie. To nelze zanedbávat stejně jako tření a kontrakce v trysce. Bernoulliho 

rovnice je proto následovně modifikována korekčními parametry [4]: 
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Předchozí dvě rovnice jsou základem pro určení maximální rychlosti kapaliny vytékající 

z trysky. Předpokládá se, ţe tato rychlost se vyskytuje pouze v blízkém okolí osy proudu 

paprsku. Stlačitelnost (γ) je dána regresním vztahem dle tabulek. Ztrátový součinitel (μ) je 

dán součinem kontrakčního a rychlostního součinitele. Rychlostní součinitel je získán 

pomocí více pomocných rovnic, například je zapotřebí určit efektivní Reynoldsovo číslo.  
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Kinetická energie v ústí trysky, která slouţí jako významný parametr paprsku pro další 

popis nezávislý na účinnosti čerpadla je dána vztahem: 

 2
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42

1
tvv

d
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  (2.4) 

2.3 Vývoj paprsku po opuštění trysky a při šíření médiem 

Při opuštění trysky dojde vlivem přetlaku k prudké expanzi stlačené kapaliny. Hustota 

kapaliny se sníţí, objem a prŧřez toku paprsku se naopak zvýší. To má za následek ztrátu 

energie paprsku. Jelikoţ k expanzi dojde velmi rychle, není při ní potřeba brát ohled na 

ztráty dané odporem prostředí. Při prŧchodu médiem dojde k energetickým ztrátám vlivem 

jeho odporu vŧči pohybu paprsku. Pro energetický stav paprsku ve vzdálenosti L od 

výstupu z trysky tedy platí [4]: 

 rekL EEEE   (2.5) 

Energii ztracenou při expanzi lze vyjádřit následujícím vztahem: 

 
2

000

2

00
2

1

2

1
vVvVEe    (2.6) 

Paprskek lze rozdělit po opuštění trysky podle energie na části Ee a Eo, která je dána 

vztahem: 
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vVEo   (2.7) 

Ke stanovení ztrát energie vlivem odporu prostředí se dá vyuţít vliv média na parametr 

rychlosti. Velikost rychlosti ve vzdálenosti L od trysky se vyjadřuje pomocí 

aerodynamické rovnice: 

 
L

L evv  0  (2.8) 

Součinitel útlumu prostředí ξ lze určit vztahem, který byl odvozen s přihlédnutím k teorii 

kumulativního náboje následovně: 
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Energie spotřebovaná odporem prostředí je poté vyjádřena vztahem: 
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Při dosazení všech odvozených vztahŧ pro energie do rovnice (2.5) zŧstane ve 

vyjádření energie paprsku ve vzdálenosti L od trysky jediný člen. 

 
2

00
2

1
LL vVE   (2.11) 

 K lepšímu porozumění chování paprsku je potřeba doplnit popis tvorby a prŧchodu 

paprsku prostředím zavedením pojmu jádra paprsku, které je kompaktní a konvergentní. 

Uvnitř trysky toto jádro obsahuje většinovou část energie toku. Předpokladem je, ţe do 

jádra patří všechna kapalina aţ do poklesu o 95% maximální hodnoty rychlosti určené na 

ose paprsku. Z této podmínky a z experimentálně určeného vzorce pro rychlostní profil při 

výtoku z trysky byl určen poloměr jádra paprsku v ústí trysky. Tento poloměr při šíření 

médiem závisí na úhlu divergence paprsku a s rostoucí vzdáleností se sniţuje aţ při 

tzv. kritické vzdálenosti přestane jádro paprsku úplně existovat. Pro dané podmínky byly 

vytvořeny rychlostní profily paprsku v závisloti na vzdálenosti od osy paprsku (y). 

V případě, ţe se bod daný souřadnicí (y) nachází uvnitř jádra   0 yrjL  platí: 

 
LL vyv )(  (2.11) 

kde vL je dáno rovnicí (2.8). Pro body nacházející se vně jádra   0 yrjL platí vztah: 
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Tyto teoreticky odvozené rychlosti korespondují dobře s experimentem při nepřímém 

měření rychlostí [4]. 

2.4 Model působení čistého paprsku na horninový materiál daného typu 

Jedním z dŧleţitých parametrŧ určujících účinnost paprsku je hloubka porušení 

materiálu, proto se hloubka jeví jako parametr vhodný k vyjádření pomocí regulovatelných 

parametrŧ a veličin kapalinového paprsku. Vyuţívá se při tom zákona zachování energie, 

hmotnosti a hybnosti. Vychází se ze zákona zachování energie, jehoţ schéma při 

narušování materiálu vytvořil Hlaváč [9]. 

 ZQMALL EEEEEE 
~

 (2.13) 

EL je kinetická energie daná vztahem (2.11). Při dopadu paprsku na materiál dojde 

k rozrušení materiálu a sníţení energie paprsku vlivem odporové síly materiálu, kterou 

pŧsobí proti rozrušení v dopadové oblasti. Tato sloţka energie se označuje EA a je 
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definována velikostí interakční plochy (SM), mechanickým napětím zpŧsobeným 

odporovou silou (σM) a hloubkou řezu (h). Při procesu dochází k prŧchodu zbytkové 

kapaliny, jejíţ kinetickou energii LE
~

 určíme z rychlosti prošlé kapaliny Lv
~ (platí zákon 

zachování hmotnosti a hustota kapaliny se nemění, tudíţ objem kapaliny musí být během 

procesu stejný). Člen EM vyjadřuje kinetickou energii odebrané části materiálu, která je 

vyjádřena objemem ubrané části (VM), hustotou materiálu (ρM) a její rychlostí (vM). Člen 

EQ vyjařuje teplotní ztráty při procesu a člen EZ energii paprsku ztracenou třením 

o materiál. Oba dva tyto členy jsou těţko určitelné, ale dají se zanedbat v případě, ţe 

rychlost posuvu stopy paprsku po materiálu je dostatečně vysoká a bereme v potaz ţe 

velikost stopy paprsku se pohybuje v řádech milimetrŧ. Rozepsaná rovnice bez 

zmiňovaných členŧ nabývá tvaru [9]: 

 hSvVvVVv MMMMMLL   22
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Vyjádřením hloubky řezu pomocí této rovnice a dosazením daných vztahŧ za 

jednotlivé veličiny, byla získána rovnice: 
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Součinitel ztráty rychlosti paprsku kapaliny bez příměsí (α) lze určit pomocí zákona 

zachování hybnosti v soustavě element paprsku – element materiálu. V prŧběhu pŧsobení 

paprsku na materiál dochází k postupnému zvýšení hodnot mechanického napětí na 

elementy materiálu a jejich vzájemné styčné plochy. Při jisté hodnotě napětí dojde vlivem 

dalšího pŧsobení k odtrţení elementu materiálu. Kumulace mechanického napětí je tímto 

ukončena. Fragment získá kinetickou energii aţ pŧsobením další části paprsku nebo jinými 

vlivy. V případě, ţe objem pŧsobící kapaliny stačí k tomu aby došlo pouze k rozrušení (jiţ 

nedojde k urychlení fragmentu a jeho hybnost je nulová), mŧţeme zákon zachování 

hybnosti napsat ve tvaru: 

 dtFvdVdVv LL   00  (2.16) 

K určení doby trvání pŧsobení impulsu síly je nutno přihlédnout k procesu dezintegrace 

materiálu. Následující odvození platí pro zrnité a křehké materiály (horniny). Předpokládá 

se, ţe stavební jednotka materiálu (zrno) je ideálně sférická s prŧměrem, který je shodný se 
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střední velikostí zrn v materiálu. Hmota, která vyplňuje zbytek materiálu má niţší pevnost 

oproti zrnŧm a je plastická. Dále se předpokládá, ţe materiál začíná být porušován 

a odstraňován v případě, ţe je odkryta čtvrtina povrchu zrna (do té doby se narušuje 

především mezizrnná hmota). Pŧsobením kapaliny na odkrytou část dojde k nárŧstu 

mechanického napětí uvnitř zrna. Kdyţ tato napětí dosáhnou limitních hodnot ve smyku 

a v tahu, dojde k oddělení části materiálu. Během porušování se uplatňuje především 

pŧsobení smykem na materiál. Dá se očekávat, ţe k porušení materiálu v dŧsledku 

tahových napětí dojde v případě, ţe je mez pevnosti ve smyku třikrát vyšší neţ mez 

pevnosti v tahu. Kvŧli těmto teoretickým a experimentálním analýzám se dále brala 

v potaz pouze smyková síla narušující materiál. V nejméně výhodné konfiguraci kdy dojde 

k narušení materiálu je její velikost dána vztahem [9]: 

2

4

1
´ aF S  (2.17) 

Čas dt byl poté určen ze zákona zachování hybnosti: 

dtFvV MOMM ´**   (2.18) 

kde vMO je rychlost porušování materiálu, která je dána vztahem: 

a

k
vMO



 0
*

  (2.19) 

Po vyjádření a dosazení interakčního času dt je moţno vyjádřit součinitel ztráty rychlosti 

paprsku α, přičemţ pro veličiny VM ,τ0, dV a F mohou být přijaty následující předpoklady. 

 objem interagující kapaliny a materiálu jsou shodné 

 napětí je dáno hydrodynamickým odporem 

 objem fragmetnu odděleného materiálu při interakci je určen maximální 

plochou na které je vyvoláno smykové napětí a částí povrchu elementu 

materiálu 

 síla F je vyvolána hydrodynamickým odporem části elementu, který 

vyčnívá do toku, přičemţ v modelovaném okamţiku vyčnívá právě jedna 

polovina. 
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α zároveň popisuje, jestli dojde k porušování materiálu. V případě, ţe 0  k porušení 

nedochází. Tento základní model je moţno dále rozšířit na opakované prŧchody paprsku 

po téţe dráze. Kvŧli odlišným podmínkám při prŧchodu paprsku jiţ narušeným materiálem 

nebo vytvořenou štěrbinou, byl zaveden útlumový součinitel toku kapaliny v dráţce. 

Uvedené rovnice (2.15) a (2.20) se modifikují na tvar [9]: 
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A výsledná hloubka se určí vztahem: 

 nnn hhhhhh  1321

* ...
 (2.23)

 

Z porovnání experimentálních výsledkŧ a teoretických vztahŧ vyplynulo, ţe tyto teoretické 

vztahy jsou ve velmi dobré korelaci s experimentálními výsledky v případě, ţe je 

experimentální horninový materiál chladný [9]. 

2.5 Fyzikální model působení abrazivního kapalinového paprsku na materiál 

Abrazivní kapalinový paprsek je moţno zformovat tím, ţe se do řezné kapaliny 

dodávají částice abraziva, a to přímo, nebo pomocí podtlaku vytvořeného proudící 

kapalinou, díky čemuţ jsou abrazivní zrna nasávána do kapaliny. V druhém z uvedených 

případŧ (obr. 2) se za výstupní kapalinovou tryskou nachází dále směšovací komora, ve 

které dochází k dopování čisté kapaliny abrazivem, a pak následuje usměrňovací trubice. 

Při modelování se dá teoreticky nahlíţet na proudící kapalinu jako na spojitý proud, sled 

válcových nebo kulových kapek nebo profil rychlostního pole na prŧřezu paprsku [4]. 

Při dopadu paprsku na částice abraziva dochází k vytvoření velkých napětí uvnitř zrn. Ta 

mohou zpŧsobit jeho porušení, nebo rozrušení, coţ bylo experimentálně prokázáno. Velikost 

abrazivních částic se tedy mění jiţ ve směšovací komoře a usměrňovací trubici [10].  
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 Obr. 2. Schéma řezací hlavice abrazivního vodního paprsku 

Vznik nových částic vlivem pŧsobení paprsku je moţno teoreticky popsat vztahy pro 

povrch částic po interakci s paprskem, střední velikost těchto zrn a distribuční funkce, 

která definuje pravděpodobnost výskytu nových částic a zároveň také jejich distribuční 

křivku.  

Po vyjádření parametrŧ nově vzniklých částic je moţné určit urychlování částic 

v usměrňovací trubici jednak pro spojitý proud kapaliny rovnicemi: 
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a za předpokladu proudu kapek kulového nebo válcového tvaru rovnicí rázu dvou těles: 
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Výpočet hloubky řezu navazuje na uvedené rovnice. Je moţno jej získat více zpŧsoby. 

Z parametrŧ abrazivního paprsku lze určit ekvivalentní parametry kapalinového paprsku 

bez přísad. Poté jsou vyuţity vztahy, popisující interakci čistého kapalinového paprsku 

s materiálem, přičemţ jsou modifikovány výpočty některých parametrŧ a přidány fyzikální 

podmínky pro určení korekčních součinitelŧ. Dalším moţným řešením je stanovit dle typu 

materiálu a abraziva prŧměrný objem odebraného materiálu na jedno zrno abraziva [4]. 

Při pouţití paprsku jako řezného nástroje se paprsek pohybuje danou postupovou 

rychlostí po povrchu materiálu. Byly odvozeny vztahy doplňující model narušování 

materiálu paprskem tak, aby bylo moţno určit limitní hloubku prořezání materiálu 

pro určitou rychlost posuvu paprsku. Úpravou tohoto vztahu lze získat rovnici pro určení 

rychlosti paprsku pro danou tloušťku materiálu [11]: 
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Kvalita opracování stěn řezu je přímo závislá na rychlosti posuvu paprsku. Při 

interakci abrazivního vodního paprsku dochází k nechtěným jevŧm jako je zakřivování 

trajektorie a zvlnění povrchu stěny. K pochopení tvorby a eliminaci těchto jevŧ je potřeba 

popsat samotný proces obrábění [12]. 

Obdobně jako u čistého kapalinového paprsku se dá rychlostní profil paprsku rozdělit 

na divergující jádro s přibliţně konstantní nejvyšší rychlostí v celém jeho pŧřezu a obal 

prezentující okraj paprsku. Rychlost směsi paprsku se velmi rychle mění směrem od okraje 

k jádru (obr. 3). 
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 Obr. 3. Prŧřez abrazivním vodním paprskem a jeho rychlostní profil [12] 

 Paprsek se při řezání pohybuje z volného prostoru směrem ke stěně materiálu. 

Následná interakce jednotlivých částí paprsku rozdělených dle rychlostního profilu se 

popisuje v několika fázích. Graficky jsou znázorněny tyto fáze na obr. 4.  

V první fázi (zóna A na obr. 4) na materiál pŧsobí okrajová část paprsku s niţší 

rychlostí. Při interakci s materiálem se odkloní kapalina s abrazivem a částicemi 

obrobeného materiálu od osy paprsku v dopadové rovině tak, ţe ovlivní zbylé části 

paprsku, jejichţ trajektorie se dále vychýlí o deklinační úhel θ jak je patrné z obr. 5. Na 

povrchu stěny materiálu se objeví stopy zvané striace. Toto zvlnění je zpŧsobeno fluktuací 

tlaku kapaliny v čerpadle, vlivem čehoţ dojde ke změnám rychlosti ve vytékající kapalině. 

Negativní jevy (např. nedostatečná tuhost některých částí toku), které tímto vzniknou 

mohou být následně vidět na povrchu řezané stěny ve směru pohybu paprsku [12]. 

 Striační linie bereme jako trajektorie paprsku uvnitř materiálu. Deklinační úhel je 

definován jako úhel, který svírá normála k povrchu materiálu s tečnou k právě 

zmiňovaným striacím v hloubce h (viz obr. 5).  



Adam Štefek: Měření fyzikálních veličin při interakcích abrazivního vodního paprsku s materiálem 

20 

 

 Obr. 4. Jednotlivé fáze pŧsobení AWJ při řezu materiálem [12] 
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Obr. 5. Zakřivení trajektorie paprsku při prŧchodu materiálem (černá čárkovaná křivka) [12] 

V druhé fázi (zóna B, obr. 4) se vytvoří schod v povrchu řezané části materiálu kvŧli 

změně rychlosti, která se jiţ přibliţuje maximální rychlosti uvnitř jádra. Schod se postupně 

posunuje ve směru trajektorie v řezu, přičemţ se jeho posuv zpomaluje s rostoucí hloubkou 

materiálu. Dochází k odchylování trajektorie toku paprsku, přičemţ velikost energie 

vychýlené tímto schodem je stále velmi vysoká. Směr, kterým se takto odchýlený tok ubírá 

je téměř rovnoběţný se směrem postupové rychlosti paprsku. Jiţ vytvořený povrch stěn 

materiálu je díky tomu dále obrušován, čímţ se dá vysvětlit menší vlnitost stěn v zóně B. 
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Ve třetí fázi (zóna C, obr. 4) je pohyb schodu přibrţděn a dochází k náklonu povrchu 

schodu ve směru postupu paprsku řezem, coţ je dáno vyčerpáním energie jádra paprsku při 

tvorbě řezné dráţky.Vlivem nízké energie toku vycházející z procesu řezu a změny 

povrchu schodu nedochází k prŧchodu tak velkého mnoţství vody, abraziva a částic 

materiálu skrz jiţ vytvořený řez, tudíţ jsou zde opět dobře patrné zvlněné stěny materiálu 

v řezu. Naopak prŧchodem paprsku o nízké energii jsou generovány na nehomogenitách 

materiálu další striace (odchylky od rovinnosti stěn řezu).  

Ve čtvrté fázi (zóna D, obr. 4) dochází k poklesu energie paprsku a tím ke zvýšené 

tvorbě  značných striací na nehomogenitách materiálu. Schod se postupně natáčí čím dál 

víc ve směru toku paprsku řezem, aţ vymizí úplně. 

V poslední páté fázi (zóna E, obr. 4), kde rychlost postupně výrazně klesá jiţ dochází 

pouze k zanedbatelnému úběru materiálu. Síla zpŧsobená dopadem paprsku na materiál je 

v rovnováze se silou, kterou pŧsobí materiál na paprsek.  

Limitní rychlost prořezávání materiálu dané tloušťky se prakticky nepouţívá z dŧvodu 

nízké kvality stěn řezu, především v hloubkách blíţících se limitní hodnotě tloušťky 

materiálu. Proto byl zaveden koeficient CQ, který umoţňuje vypočítat příslušné řezné 

parametry pro zajištění poţadované kvality stěn v řezu. Pro běţné výpočty byl vytvořen 

zjednodušený model. Stanovuje pět zón kvality v závisloti na hloubce směrem od povrchu 

materiálu. Určuje hodnoty platné pro jednotlivé zóny v celém jejich rozsahu, přičemţ tyto 

zóny odpovídají výše uvedeným zónám A-E (obr. 4). Tyto zóny jsou definovány 

následovně [12], [13]: 

1. nejkvalitnější povrch, při vstupu paprsku do materiálu, do 15% maximální 

hloubky, drsnost do 6,3 μm 

2. drsnost do 12,5 μm, do 40% maximální hloubky 

3. drsnost do 50 μm, do 60% maximální hloubky 

4. drsnost do 400 μm, do 80% maximální hloubky 

5. nejméně kvalitní povrch, drsnost nad 400 μm 

V případě experimentálního určení limitních hodnot byla limitní hloubka stanovena 

prŧměrem z minimálně 10 hodnot, kde extrémně velké tloušťky byly vylučovány.  

Limitní rychlost posuvu paprsku byla definována jako ta, při níţ nedochází k většímu 

počtu nedořezŧ, neţ je jeden na vzdálenost 5 centimetrŧ a jeho délka není větší neţ 

25%  šířky řezu. Při tomto odvození byly stanoveny postupové rychlosti pro danou kvalitu 

řezu jako 10%, 30%, 50%, 70%, 90% z určené maximální rychlosti. Koeficient CQ nabývá 
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tedy hodnot 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 a 0,9 a pronásobením tohoto koeficientu limitní tloušťkou 

nebo limitní postupovou rychlostí, jsme schopni získat parametry řezu s danou kvalitou 

opracování stěn materiálu. Rychlost je moţno tedy určit vztahem [13]: 
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 (2.31) 

Pozorováním stěn materiálu v řezu homogenních a kvazi-homogenních materiálŧ bylo 

zjištěno, ţe zakřivení dráhy paprsku uvnitř řezu je zhruba identické. Tato dráha byla určena 

jako identická se striačními liniemi na stěnách řezu. Zjistilo se, ţe deklinační úhel (úhel 

mezi tečnou ke striacím v materiálu a normálou k povrchu materiálu) měřený v limitní 

hloubce je stejný u rŧzných materiálŧ. Výsledkem těchto měření a experimentŧ je, ţe 

zakřivení trajektorie paprsku uvnitř řezu je nezávislé na typu materiálu. Vztah pro určení 

deklinačního úhlu v hloubce h pod povrchem materiálu má následující podobu [12], [13]: 
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Zároveň je potřeba brát v potaz mikrostrukturu řezaného materiálu [14]. Například 

chemickým sloţením stejný typ oceli temperovaný za rŧzných teplot má jiné fyzikální 

vlastnosti. Vliv teploty temperování je potřeba zahrnout v příslušných parametrech jako 

pevnost v tahu nebo tvrdost materiálu, které figurují ve vztahu 2.29 v koeficientu αe. 

Obdobně pro postupovou rychlost byly odvozeny vztahy, umoţňující stanovit výstupní 

deklinační úhel při určité postupové rychlosti, nebo postupovou rychlost pro zvolený 

deklinační úhel: 
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 Díky vztahu 2.32 a tomu, ţe výstupní deklinační úhel v limitní hloubce je stejný pro 

všechny materiály, je moţno definovat hranice kvality řezu právě pomocí deklinačního 

úhlu [13]. Pro pět zón kvality řezu jsou to úhly 6°,10°,18°, 32° a 45°. Při pouţití vztahu 

2.30 a 2.34 je moţno určit rychlost posuvu paprsku po povrchu materiálu při zadaném 

deklinačním úhlu a limitní rychlosti, vypočítané ze známých parametrŧ nástroje 

a materiálu. Experimentálně byly výše uvedené vztahy prokázány. 
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Jedním z problémŧ řezání kapalinovým paprskem je tvorba nedořezŧ na koncích řezu 

a při změně směru pohybu paprsku v materiálu. Nedořezy vznikají zpoţděním paprsku při 

tvorbě striačních linií v dané hloubce oproti povrchu materiálu.  

Řešením tohoto problému mŧţe být naklonění řezací hlavice nástroje. Ověřovalo se, ţe 

při náklonu řezací hlavice o polovinu velikosti výstupního deklinačního úhlu z materiálu za 

daných parametrŧ paprsku a vlastností materiálu bude vycházet paprsek z materiálu 

v místě normály k povrchu materiálu, která zároveň prochází vstupním bodem paprsku do 

materiálu. Hypotéza byla zaloţena na faktu, ţe striační linie mohou být zhruba 

aproximovány částí kruţnice, coţ by platilo pro výstupní deklinační úhly pod 30°. 

Hypotéza byla poměrně dŧvěryhodně prokázána [13]. Dle výpočtŧ by se měly tvarové 

nepřesnosti redukovat aţ o 80% při náklonu řezací hlavice. Postupová rychlost by se mohla 

zvýšit o 10% náklonem řezací hlavice při zachování stejné nebo získání lepší kvality řezu. 

V minulosti bylo pro zjištění kvality obrábění materiálu pomocí AWJ během 

samotného procesu vyuţito měření vibrací směšovací komory a měření akustických emisí. 

Nicméně výsledky těchto měření jsou diskutabilní, protoţe vlivy okolí a procesní vlivy 

mohou zkreslit výsledné hodnoty.  

Měření sil se zdá být vhodné pro určení kvality při samotném obrábění pomocí AWJ. 

Ve vztahu k deformačnímu a řeznému úběru jsou zavedeny deformační a řezné síly 

pŧsobící na materiál jako rozklad výsledné pŧsobící síly. Schéma jejich pŧsobení je 

znázorněno na obr. 6. 
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 Obr. 6. Pŧsobení jednotlivých sil na materiál v dráţce řezu 

 Pro určení jednotlivých sloţek pŧsobících sil byl vytvořen snímač sil pro tři na sebe 

navzájem kolmé sloţky sil x, y, z. Cílem této práce je posouzení, jeli měření pomocí 
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trojosého snímače sil schopno poskytnout uţitečné informace při hodnocení kvality řezu. 

Několik experimentŧ bylo provedeno, přičemţ jsme se snaţili prokázat tři hypotézy. Jejich 

znění je následující: 

 poměr řezné a deformační síly je charakteristický pro dané zlomky limitní 

postupové rychlosti 

 poměr řezné a deformační síly závisí na poměru řezného a deformačního 

úběru 

 Náklon řezací hlavice ve směru postupové rychlosti vede k nárŧstu 

uvedeného poměru 

Druhá z hypotéz se dokazovala tím, ţe při nárŧstu postupové rychlosti paprsku dojde 

ke zvětšení deformační síly paprsku na úkor řezné síly a tedy ke sníţení hodnoty 

uvedeného vzájemného poměru. 
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3 MĚŘENÍ SIL  

3.1 Princip měření sil 

Měření sil se obecně provádí pomocí dynamometrŧ. Vyuţívá se deformací pruţných 

členŧ, úměrných pŧsobící síle. Přístroje se skládají z pruţného členu, snímače a přijímače 

[15]. Pruţný člen je ovlivněn vnějšími silami a dochází k jeho deformaci, posunutí atd. 

Snímač převádí míru pŧsobení síly na člen na měřenou veličinu. Přijímač zpracovává 

a zesiluje signál snímače nebo i přímo zapisuje velikost zatíţení.  

Dynamometry lze rozdělit dle počtu měřených sloţek síly, zpŧsobu přenosu deformace 

na měřenou veličinu a dle typu obrábění (dynamometry pro soustruţení, frézování, 

broušení, atd.) [15]. 

Z hlediska přeměny deformace na měřenou veličinu dělíme snímače (dynamometry) 

takto: 

 Mechanické  

 Hydraulické  

 Pneumatické  

 Elektrické  

Kaţdý z těchto dynamometrŧ má určité vlastnosti a je proto vhodný pro jiný zpŧsob 

měření sil. 

Dŧleţitým parametrem je tuhost pruţného členu, která ovlivňuje citlivost měření.  

Tuhost určuje velikost pŧsobící síly a velikost deformace. Citlivost je určena rovněţ 

zpŧsobem snímání veličiny. Setrvačnost dynamometrŧ určuje, jestli je moţné daný přístroj 

pouţít ke statickému nebo dynamickému měření sil. U dynamického měření je dŧleţitá 

větší tuhost pruţného členu [15]. 

3.2 Mechanické dynamometry 

K přenosu sil dochází přímo nebo zprostředkovaně pomocí mechanické soustavy na 

měřicí prvek jako je úchylkoměr. Síla se určuje z deformací pruţin, krouţkŧ nebo třmenŧ 

či nosníkŧ. Vyuţívají se ke kalibraci jiných druhŧ dynamometrŧ. Jsou charakteristické 

lineárním vztahem síly a deformace a nepŧsobí na ně některé rušivé vlivy.  

Nevýhodou je závislost naměřených hodnot na teplotě, únava materiálŧ nebo velká 

setrvačnost, coţ brání jejich vyuţití při dynamickém měření sil [15]. Obtíţně se také mění 
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rozsah měřených hodnot. Například pruţinový válcový siloměr (obr. 7) je konstruován 

v rŧzných rozsazích tak, ţe pokrývá škálu od setiny newtonu aţ po tisíc newtonŧ. K měření 

vyšších hodnot se vyuţívá dynamometrŧ třmenových nebo prstencových (obr. 8).  

 

 Obr. 7. Válcový pruţinový dynamometr Obr. 8. Prstencový dynamometr 

3.3 Hydraulické a pneumatické dynamometry 

V hydraulickém dynamometru dochází k přenosu sil na píst nebo membránu, které 

následně vyvolají změnu tlaku v kapalině. Ta je snímána pomocí manometru. Nevýhodou 

těchto přístrojŧ je velká setrvačnost, nízká citlivost a vysoké poţadavky na utěsnění 

systému. 

Pneumatické siloměry obsahují systém klapka – tryska, který snímá deformaci 

a vyuţívá přitom dynamických vlastností vzduchu proudícího štěrbinou. Mezi výhody 

tohoto snímače se řadí snadná obsluha a údrţba přístroje i vysoká citlivost. 

3.4 Rozdělení elektrických dynamometrů 

Elektrické dynamometry se dají rozdělit na dva typy, podle zpŧsobu přeměny 

deformace na výstupní signál. 

 Parametrické – pŧsobením sil dochází ke změně některého z parametrŧ 

elektrického obvodu (indukčnost, kapacita, odpor) 

 Generátorové – vlivem deformace dojde ke vzniku napětí (například 

piezoelektrický jev) 
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3.5 Elektrické indukční a kapacitní dynamometry 

Vlivem pŧsobení sil na indukční dynamometr dochází ke změnám indukčnosti (obr. 9) 

a impedance v obvodu snímače. Existuje více typŧ, ale nejpouţívanější jsou s uzavřeným 

magnetickým obvodem a tenkou vzduchovou mezerou. Pŧsobením síly dochází ke 

zmenšení šířky vzduchové mezery, a tím ke změně impedance magnetického obvodu. 

Závislost impedance na velikosti mezery má hyperbolický prŧběh. 

 Obr. 9. Schéma indukčního dynamometru 

Při pouţití kapacitního dynamometru vlivem deformace dochází ke změnám kapacity 

snímače. Pro měření sil při řezání se vyuţívá deskových kondenzátorŧ, které umoţňují 

měnit vzdálenost mezi deskami [15]. Jsou ovšem velmi citlivé na okolní vlivy a náročné na 

měřicí techniku, proto se příliš nevyuţívají. 

3.6 Piezoelektrické dynamometry  

Tyto dynamometry vyuţívají piezoelektrického jevu, který lze pozorovat u některých 

krystalŧ. Při jejich namáhání se generuje elektrický náboj na určitých plochách krystalu. 

Tento náboj je úměrný pŧsobící síle. Plošky krystalŧ jsou připojeny k elektrickému 

obvodu, jehoţ dŧleţitou součástí je zesilovač. Sleduje se prŧběh napětí při pŧsobení sil 

[15], [16].  

Jedním z nejpouţívanějších piezoelektrických materiálŧ je křemík. Zásadní vliv na 

vlastnosti snímače má zpŧsob, jakým byl krystal vyříznut. Piezoelektrické jevy, které 

pozorujeme v krystalu křemíku se budou lišit dle orientace krystalografických os 

a pŧsobící síly. Těchto rozdílŧ se vyuţívá při konstrukci dynamometrŧ určených pro rŧzné 

aplikace. Piezoelektrické jevy v krystalu křemíku mŧţeme rozdělit: 

 Longitudiální jev (obr. 10) – Náboj se generuje na stejné ploše, na kterou 

pŧsobí zatíţení. Na velikost generovaného náboje nemají ţádný vliv rozměry 
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snímače, pouze pŧsobící síla. Aby se tedy zvýšila jeho velikost vyuţívá se více 

krystalŧ konstruovaných v jedné sérii. Ty jsou v elektrickém měřicím obvodu 

zapojeny paralelně. Vztah mezi nábojem a silou se dá poté vyjádřit: 

 11dnFQ pxx   (3.1) 

kde Fx je pŧsobící síla na danou plochu, n je počet krystalŧ zapojených 

paralelně a d11 je piezoelektrický koeficient, který vyjadřuje stupeň silové 

citlivosti krystalu ve směru daných os. Snímače vyuţívající longitudiálního 

jevu se vyuţívají při tlakovém namáhání. 

 Obr. 10. Longitudiální jev 

 Transverzální jev – Náboj se generuje na plochách, které nejsou přímo 

zatíţeny. Oproti longitudiálnímu jevu je velikost získaného náboje spolu se 

silou závislá na tvaru a rozměrech krystalu. U obdélníkového krystalu se jedná 

o parametry tloušťky a délky. Výměnou krystalŧ odlišných geometrickým 

uspořádáním je moţno měnit velikost získaného náboje. Vyuţívá se ve vysoce 

citlivých tlakových a silových senzorech. 

 Smykový jev (obr. 11) – Náboj se vytváří na zatíţených plochách krystalu. 

Jeho velikost nezávisí na rozměrech ani tvaru snímače. Opět se vyuţívá sériové 

konstrukce těchto krystalŧ, přičemţ získaný náboj lze určit obdobným vztahem 

jako u longitudiálního uspořádání:   

 112 dnFQ pxx   (3.2) 

 Vyuţívá se ke konstrukci silových snímačŧ pro určení smykových a kroutivých 

 sil. Jeho výhodou je, ţe k teplotnímu ovlivnění krystalu (vznik napětí) 

 nedochází na námi měřených citlivých osách, ale na osách k nim kolmých [16]. 
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 Obr. 11. Smykový jev 

Smykové a longitudiální jevy se vyuţívají při konstrukci dynamometrŧ firmou Kistler. 

Mimo akcelerometrŧ, tlakových snímačŧ a jednoosých silových snímačŧ se specializuje 

i na výrobu přístrojŧ, schopných měřit síly ve třech navzájem kolmých osách x, y a z. 

Snímač těchto čidel je mimo jiné sloţen ze tří kruhŧ, vyrobených z krystalu křemíku 

(obr. 12). Kaţdý z nich snímá jinou sloţku síly. Pro síly Fx a Fy se pouţívají krystaly 

vyuţívající smykového jevu a pro sloţku Fz longitudiálního jevu. V dynamometru jsou tyto 

snímače pouţity čtyři (obr. 13). Jsou umístěny mezi dvěma deskami pod určitým 

předpětím a spojeny paralelně. 

 Obr. 12. Struktura trojosého Obr. 13. Rozmístění snímačŧ v  

 piezoelektrického snímače dynamometru 
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Náboj snímaný z citlivých ploch senzorŧ je veden přes konektor a pomocí izolovaného 

kabelu do zesilovače. Ten se skládá ze tří kanálŧ, kde kaţdý odpovídá sloţce síly v daném 

směru. Signál je zpracováván v počítači pomocí softwaru DynoWare. Získaná data jsou 

prezentována graficky.  

Mezi výhody pouţití piezoelektrického křemenného dynamometru značky Kistler patří 

široký rozsah měřených hodnot, slabé vzájemné ovlivnění jednotlivých kanálŧ, vysoká 

ţivotnost, odolnost a vysoká tuhost. Pouţívá se při měření dynamických sil. Nevýhodou 

těchto přístrojŧ je, ţe se nedají pouţít k čistě statickému měření sil [16]. 

Vyuţívají se k analýze řezných technologií a k jejich vylepšení, měření třecích sil, sil 

při testování produktŧ ve výrobě nebo při pŧsobení vozidel na vozovku.  

3.7 Tenzometry 

Při pŧsobení sil dochází k deformaci pruţného členu a tím i ke změně odporu snímače 

pevně spojeného s tímto členem. Nejpouţívanějšími snímači jsou odporové tenzometry, 

kde jsou vyuţity vodiče nebo polovodiče. Odporové změny se měří buďto 

potenciometricky nebo pomocí mŧstkového zapojení odporŧ. 

Dojde-li k namáhání deformačního elementu a zároveň vodiče, mění se jeho délka, 

prŧřez a měrný odpor [15]. Změna odporu je úměrná velikosti deformace na elementu.  

3.7.1  Kovové Tenzometry 

Kovové odporové tenzometry mŧţeme rozdělit dle technologie výroby snímače na: 

 Drátkový tenzometr – měřicí mříţka je tvořena odporovým drátem o prŧměru 

0,01 mm aţ 0,05 mm, který je nalepen na izolační podloţce z pryskyřice nebo 

papíru. Jsou k ní připájeny přívodní drátky. Celý snímač je nalepen na určené místo 

kde dochází k deformaci pomocí acetátových nebo pryskyřicových lepidel. 

Výhodou drátkových tenzometrŧ jsou nízké rozptyly hodnot odporu, součinitele 

deformační citlivosti a teplotního součinitele. To zaručuje nízké ovlivnění měření 

rušivými vlivy.  

 Fóliový tenzometr – měřicí mříţkou je tenká fólie o tloušťce asi 0,012 aţ 0,015 

mm. Mezi výhody tohoto tenzometru patří necitlivost na stranové namáhání, 

moţnost velkého proudového zatíţení snímače, moţnost tvarování snímače, s čímţ 

souvisí i dokonalejší spojení měřicí mříţky se základní fólií a lepší převod 
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deformace na mříţku. V porovnání s drátkovými tenzometry jsou přesnější 

a stabilnější. 

 Napařovací tenzometr - Měřicí odporová plocha se spolu s ostatními vrstvami 

napařuje přímo na měřené místo deformačního elementu. V pořadí od 

deformačního prvku se postupně nanáší izolační vrsta, vrstva pro spojovací 

a napájecí sekci, samotná odporová vrstva v daném uspořádání a nakonec ochranná 

vrstva. Napařováním lze vyrobit snímač velmi malých rozměrŧ [15]. 

3.7.2 Polovodičové Tenzometry 

Mimo uvedených typŧ se pouţívají polovodičové tenzometry. Podstatou funkčnosti 

tenzometrŧ jsou piezorezistentní vlastnosti některých polovodičových materiálŧ (křemík 

nebo germanium) dotovaných příměsemi. Piezorezistence se projevuje výraznou závislostí 

měrného elektrického odporu monokrystalu polovodiče na namáhání v určitých  

krystalografických osách nebo v difúzní vrstvě polovodiče.  

Prouţek z polovodiče se obdobně jako u kovových tenzometrŧ lepí na místo 

podléhající deformaci. Odpor tenzometru v závislosti na velikosti relativní deformace je 

vyjádřen nelineárním vztahem. Koeficienty této závislosti se určí pomocí námahových 

zkoušek tenzometrŧ. Tím se zároveň najdou a vyloučí narušené krystalické snímače. 

Tenzometry jsou nalepeny na zkušební nosník a postupně zatěţovány v určitém rozmezí 

deformací, přičemţ se měří elektrický odpor. Ze závislosti odporu na deformaci jsou 

pomocí počítače určeny koeficienty deformační rovnice. Jsou zjištěny pro 

kryanoakrylátová lepidla, která se pouţívají při lepení tenzometrŧ na zkušební nosník. Po 

vykonaných deformačních zkouškách se snímač sejme z nosníku a testuje se teplotní 

závislost odporu [17]. Pro tenzometry bez podloţky vypadají vztahy následovně: 

 Závislost odporu tenzometru na deformaci 

 )1( 2

2125,025,  CCRR   (3.3) 
 

 

 Závislost odporu nenalepeného tenzometru na teplotě 

 ))25()25(1( 2

25,0,0  pptt tbtaRR
p

 (3.4)
 

 

 Závislost odporu nalepeného tenzometru na deformaci i teplotě 

         22125,0,0, 2525  pSimatpSimattt tCtCRRR
pp

  (3.5)  

Závislost odporu na teplotě je stejná i u tenzometru nalepeného na podloţce. 
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Velmi dŧleţité je zvolit správný typ lepidla. Kaţdé je charakterizováno prokluzem, 

který je zpŧsoben tečením za studena (creepem). Díky creepu dochází ke změnám signálu 

tenzometru [17]. 

Experimentálně se určuje prokluz metodou, při níţ necháváme deformovat snímač 

a při konstantní deformaci se měří změna odporu v prŧběhu času. Hodnota prokluzu je pak 

dána vztahem [17]: 

 100
1

21 



e

ee
t

R

RR
d  (3.6)  

kde dt je prokluz deformovaného tenzometru v procentech za čas t, Re1 je okamţitý odpor 

tenzometru při měření a Re2 je odpor tenzometru po čase t při dlouhodobé deformaci. Uţití 

správného lepidla je závislé na podmínkách měření. Například statická měření jsou oproti 

dynamickým více citlivá na velikost prokluzu. Pouţité lepidlo ovlivňuje velikost lineárního 

a kvadratického koeficientu deformační rovnice, jeţ vyjadřuje vztah mezi odporem 

tenzometru a jeho relativní deformací. Tyto koeficienty jsou kalibrovány pro tenzometry 

nalepené kyanoakrylátovým lepidlem. V případě pouţití jiného lepidla je nutno pronásobit 

tyto koeficienty korekčními faktory. Například epoxidová lepidla přenášejí deformaci 

s vyšší účinností a tedy konstanty C1 a C2 jsou vyšší. Pouţívají se lepidla na bázi epoxidu 

vytvrzená při teplotě nad 100°, případně na bázi kyanoakrylátu vytvrzeného při pokojové 

teplotě nebo polyamidu vytvrzeného za vyšších teplot. Vytvrzené vrstvy některých lepidel 

se rozpouštějí v tekutém stavu těchto lepidel. To mŧţe být dŧvodem pouţití podloţky [17]. 

Pouze v případech, kdy nemusíme kompenzovat vliv teploty se vyuţívá samostatný 

snímač. Jinak se pouţívá zapojení tenzometrŧ v obvodu do Wheatstoneova mŧstku 

(obr. 14). Mŧstek se skládá ze dvou větví, přičemţ v kaţdé z nich jsou zapojeny dva 

odpory. Je napájen stejnosměrným napětím. Podle počtu tenzometrŧ (proměnlivých 

odporŧ) zapojených v mŧstku rozlišujeme mŧstky na čtvrtinové (1 proměnný odpor), 

poloviční (2 proměnné odpory) nebo úplné (4 proměnné odpory). Zbylé rezistory mají 

stálou hodnotu odporu. V polovodičových dynamometrech se vyuţívají pouze poloviční 

a úplné mŧstky, právě kvŧli eliminaci teplotního ovlivnění měření. Měří se napětí mezi 

oběmi větvemi pomocí galvanometru (výchylkové měření).  
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 Obr. 14. Úplný Wheatstoneŧv mŧstek v nejcitlivějším uspořádání 

Citlivost tenzometrŧ v úplném Wheatstoneově mŧstku naroste čtyřikrát oproti 

jednomu snímači. Pro docílení největší citlivosti zapojíme tenzometry tak, aby se dvěma 

měnil odpor jedním směrem (stoupal) a druhým dvěma směrem opačným (klesal). Toho 

docílíme při deformování tenzometrŧ opačnými směry. Na obrázku se jedná o dvojice 

tenzometrŧ R1 s R3 a R2 s R4. Takto se dají uspořádat pouze některá měření (při ohybu 

nosníku například) [17]. 

Tenzometry jsou v současné době vyráběny z křemíku. Preferují se polovodiče typu P 

dotované bórem nebo hliníkem. Snímač je ve tvaru tyčinek o délce 1 – 10 mm, šířce 

0,2 - 0,4 mm a tloušťce 0,01 - 0,03 mm. S obvodem je spojen zlatými vývody. Odpor 

těchto tenzometrŧ mŧţe nabývat hodnot v rozmezí 60 – 1000 Ω [17]. 

Výhody polovodičového tenzometru ve srovnáním s kovovými tenzometry 

 60x vyšší deformační citlivost  

 60x vyšší práhová citlivost 

 Široký frekvenční rozsah měření 

 Malé rozměry a nízká hmotnost snímače 

 Teoreticky jsou vyuţitelné v rozmezí teplot od -70 °C do 300 °C 

 Křemík se do 300 °C deformuje bez viditelné hystereze 

 Vysoká korozní odolnost tenzometrŧ (křemík, zlato) 

Nevýhody polovodičového tenzometru 

 Nelineární charakteristika a značná teplotní závislost, která je ovšem 

kompenzována 
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Polovodičové tenzometry nacházejí uplatnění v mnoha oborech, především při 

sledování sil a namáhání rŧzných mechanických částí. Některé příklady vyuţití tenzometrŧ 

jsou na obr. 15 a 16.  Výzkumný a zkušební letecký ústav v Praze je vyuţívá ke zkouškám 

únavové ţivotnosti lopatek leteckých turbín a kompresorŧ. V medicíně se vyuţívají 

například v gynekologii, kde se měří stahy dělohy pomocí abdominálního tokometrického 

snímače [17]. 

 Obr. 15. Měření namáhání kladky Obr. 16. Měření pnutí v řetězu 

3.8 Některé příklady měření sil ve spojitosti s řezáním technologií AWJ 

H. Orbanic, M. Junkar, I. Bajsić a A. Lebar [18] se snaţili vylepšit přesnost obrábění 

AWJ tím, ţe měřili síly, kterými pŧsobí abrazivní vodní paprsek na sondu a následně 

z těchto měření počítali prŧměr paprsku při daném nastavení stroje. Vyuţili přitom 

jednoduchého vztahu mezi konstantní rychlostí, časem a posunutím. Z grafu určujícím 

prŧběh síly v čase byla vyjádřena doba, za kterou paprsek prošel přes hranu sondy 

a nacházel se v ní celý. Rychlost posuvu byla dána nastavením přístroje. Výsledný prŧměr 

paprsku byl určen jako posunutí dané těmito parametry. Nevýhodou této metody je snadné 

opotřebení sondy, coţ zkresluje následné moţné měření. Dalším negativem je přesnost 

měření, která je ovlivněna několika faktory,  například rychlostí posuvu (při velké rychlosti 

není doba prŧchodu do sondy zjistitelná, takţe při přesnějších měřeních dochází k ještě 

většímu opotřebení sondy) nebo prŧměrem trysky. Výsledky experimentu však ukázaly, ţe 

metodou se dá dosáhnout přesnosti měření na 0,02 mm. Toto měření tedy zvyšuje přesnost, 

která byla předtím dána prŧměrem trysky (0,1 mm) [18]. 

Měření síly bylo pouţito i při určování rychlostního profilu AWJ, při čemţ bylo 

vyuţito zařízení pro snímání velikosti sil navrţené v rámci disertační práce Valy [19]. 

Uspořádání experimentu bylo následující. Na snímač sil byla umístěna tenká kovová fólie, 
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do které prorazil paprsek díry. Tím se vymezila činná část paprsku, která pŧsobila silou 

naměřenou snímačem. Při delším časovém pŧsobení paprsku se zvětšovala velikost těchto 

děr. Z naměřených sil a prŧměru děr daných při pŧsobení paprsku za rŧzných časŧ byl 

určen tlak. Pomocí zjednodušené Bernoulliho rovnice byla poté určena rychlost a následně 

rychlostní profil celého paprsku.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

4.1 Systém pro měření sil 

Pro některé experimenty při měření sil během procesu obrábění pomocí AWJ se 

ukázaly být nevhodné prŧmyslově vyráběné snímače [20]. Pro tyto aplikace byl navrţen 

a zkonstruován V. Mádrem, M. Luptákem a L. Hlaváčem trojosý snímač sil, který je 

základem celé měřicí soustavy (obr. 17) [21]. Mimo snímač se aparatura skládá ze 

spojovacích a napájecích drátŧ, A/D převodníku, zdroje stejnosměrného proudu, měřicí 

karty a měřicího notebooku. Samotný snímač sil je napájen pomocí zdroje stejnosměrného 

napětí. A/D převodník a notebook jsou napájeny přímo ze sítě. Výstupem snímače je 

napěťový signál, který prochází zesilovačem do A/D převodníku a následně je přenesen do 

počítače. Pomocí programu SignalExpress od firmy National Instruments je signál 

nahráván a následně uloţen ve formátu TDMS. V programu navrţeném v programovacím 

prostředí LabVIEW 2012 od firmy National Instruments je soubor TDMS otevřen 

a rozšifrován. Poté zde dochází ke kalibraci signálu a jeho převedení z napěťové časové 

závislosti do silové závislosti a následnému vyhodnocení měření.  

 

 Obr. 17. Uspořádání měřicí aparatury (Ostroměř)  
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4.2 Trojosý snímač sil 

Jedná se o přístroj, který nepřímo měří síly ve třech na sebe kolmých osách x, y a z 

během AWJ řezání. V osách x a y je schopen snímač měřit v obou směrech osy. Sílu v ose     

z měří pouze v jednom směru. Materiál se umísťuje doprostřed snímače na úchyty, 

viz obr. 18. Paprsek poté pŧsobí na materiál shora. 

úchyt materiáluzesilovače signálu

osa x1

osa x2

osa y1

osa y2

osa z

 Obr. 18. Trojosý snímač sil 

Kvŧli vysoké citlivosti, velkému frekvenčnímu rozsahu měření a schopnosti měřit 

statické i dynamické síly byl zvolen jako snímací prvek polovodičový křemíkový 

tenzometr typu AP-120-6-12 třídy T s odporem 120 Ω. Jedná se o pasivní snímač, kde 

k vytvoření výstupního signálu je zapotřebí elektrického zdroje energie [20].  Tenzometry 

byly vyrobeny a dodány firmou VTS Zlín s.r.o. [17]. 

Tyto tenzometry jsou zapojeny do úplného Wheatstoneova mŧstku v nejcitlivějším 

uspořádání, viz obr. 14. Dochází tím k eliminaci teplotního vlivu na měření a zesílení 

výstupního signálu. Osa x a osa y mají kaţdá dva Wheatstoneovy mŧstky v opačných 

směrech. Osa z má dva mŧstky v jednom směru. Dohromady je v celém přístroji 

24 polovodičových tenzometrických snímačŧ. Celé mŧstky jsou nalepeny na deformačních 

členech lepidlem M-Bond 610. Deformační člen je plíšek ze za studena válcované 

austenitické chromniklové oceli AISI 304. Pomocí úchytŧ je přichycen k mříţce snímače 

sil.  Přenos sil z řezaného materiálu na deformační člen je uskutečněn pomocí spojovacího 

trnu, který prochází mříţkou snímače. Princip pŧsobení sil a generace signálu jsou patrné 

z obr. 19. 
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 Obr. 19. Schéma pŧsobení přenášených sil na tenzometry v osách x a y 

Při zatíţení a následném odlehčení deformačního členu nedochází k návratu plíšku do 

pŧvodní polohy, čímţ vzniká hystereze měření. Kvŧli tomu jsou v některých případech 

pouţity prvky omezující pohyblivost deformačního členu a zvyšující jeho tuhost (obr. 20). 

 Obr. 20. Boční pohled na trojosý snímač sil v ose x1  

Výstupem jednotlivých Wheatstoneových mŧstkŧ je analogový napěťový signál. Ten 

je většinou příliš slabý na převod do číslicové formy, proto jsou vyuţity zesilovače 

zkonstruované M. Luptákem. V další fázi jsou signály ze všech os převedeny do digitální 

podoby pomocí A/D převodníku PXIe-1073 od firmy National Instruments. Následně jsou 

přes měřicí kartu přeneseny do notebooku, kde jsou nahrávány a ukládány programem 

SignalExpress od stejné firmy. Výstupem nahraného signálu je soubor ve formátu TDMS. 

Tento soubor v sobě obsahuje signály ze všech šesti kanálŧ (Wheatstoneových mŧstkŧ). 

K jeho otevření a zpracování dat se vyuţívá programovacího prostředí LabVIEW také od 

firmy National Instruments. Ve svých měřeních uvedených v dalších kapitolách vyuţívám 

programy vytvořené v LabVIEW 2012.  

Polovodičový 
tenzometr 

R + R1 Δ

R - R2 Δ

F

deformační člen

úchyt 
deformačního 
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4.3 Kalibrace snímače 

Aby bylo moţno zpracovat naměřený signál a převést jej z napěťové časové závislosti 

do silové, je potřeba vytvořit kalibrační rovnice, pomocí kterých bude signál přepočítáván. 

Mimo to má signál vţdy určitou hodnotu napětí i v případě, ţe nedochází k ţádnému 

zatíţení snímače. Proto se při kalibraci také signál posouvá tak, aby se na počátku měření, 

kdy na snímač nepŧsobí ţádné síly, generovala nulová hladina.  

Přístroj je nutné vţdy překalibrovat, pokud došlo k úpravě deformačních členŧ nebo 

pokud je změněno uspořádání experimentu. Ve všech měřeních uvedených dále, byl 

snímač nakalibrován zároveň s měřicí deskou (obr. 21), která se pouţívá při měření vzorkŧ 

o měnších rozměrech, neţ je rozměr měřicí mříţe. V některých z experimentŧ byly na 

přístroji umístěny prvky omezující pohyblivost deformačního členu, takţe snímač byl 

znovu překalibrován. Jednotlivé kalibrační rovnice jsou uvedeny u kaţdého měření. 

měřící deskakrytí zesilovačů

poloha 
řezaného 
materiálu

 Obr. 21. Trojosý snímač sil s umístěnou měřicí deskou 

Kalibrace se provádí jinak v ose x a z (kvŧli nevyuţití osy y nebyla tato část přístroje 

zkalibrována). Nejprve jsou pomocí váhy naměřeny hmotnosti rŧzných vzorkŧ materiálu, 

dále pouţitých ke kalibraci. Z nich je vypočtena tíhová síla, kterou budou pŧsobit na 

snímač. Poté je zapojena měřicí soustava viz obr. 17. Ke sledování napěťového signálu je 

vyuţit program SignalExpress, ze kterého se zjišťuje velikost napěťové hladiny.  

Pro kalibraci v ose z jsou na měřicí desku vloţenou do měřicí mříţky pokládány 

postupně na sebe vzorky rŧzných hmotností. Postupuje se takto kvŧli hysterezi zpŧsobené 

nenavracením deformačních členŧ do pŧvodní polohy bez zatíţení. V případě, ţe bychom  

vyměňovali jeden vzorek po druhém, došlo by k chybné kalibraci. Deska sama o sobě se 

neváţí, aby byl přístroj zkalibrován přímo s ní. Určená napětí pro dané pŧsobící tíhové síly 

jsou zaznamenány v tabulce (Excel). Je vytvořen graf závislosti pŧsobící síly na snímaném 
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napětí, který je proloţen lineární regresní křivkou (obr. 22). Rovnice charakterizující tuto 

křivku je brána jako kalibrační rovnice v dané ose. 

 

 Obr. 22. Ukázka kalibrace osy z braná z obou Wheatstoneových mŧstkŧ (z1+z2) 

Pro kalibraci v ose x byla ve směru této osy vyvrtaná díra v měřicí mříţce. Skrz díru 

byla provlečena šňŧra. Na jednom jejím konci byl upevněn vzorek o naměřené hmotnosti, 

volně visící ve vzduchu. Na druhé straně šňŧry, nacházející se uvnitř měřicí mříţky byla 

upevněna tyčinka. Šnŧra byla vedena přes kladku ze skleněného materiálu. Tíhová síla 

pŧsobící na vzorek byla pomocí této soustavy přenášena na měřicí mříţku, která dále 

pŧsobila na deformační členy. Obdobně jako v případě osy z byly jednotlivé napěťové 

signály zapisovány v Excelu a regresí byla vytvořena kalibrační rovnice. Všechny tyto 

rovnice byly pouţity při úpravách programu na určení pŧsobících sil. 

4.4 Formát TDMS a vývojové prostředí LabVIEW 2012 

Jak jiţ bylo zmíněno, SignalExpress slouţí pouze k monitorování napěťového signálu 

nebo jeho nahrávání.  

Nahrané soubory jsou ve formátu TDMS ukládány do předem zvoleného adresáře. 

Tento formát slouţí k ukládání velkých objemŧ dat a metainformací (podmínky měření 

atd.) vysokou rychlostí. Je uspořádán do hierarchie ve třech úrovních (jednotlivé kanály, 

skupiny kanálŧ), přičemţ v kaţdé z nich se mohou ukládat popisy. Data jsou uloţena do 

y = 5,8643x + 5,1657 
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dvou binárních souborŧ. Jeden z nich, zvaný indexový, obsahuje informace o organizaci 

a uspořádání dat v druhém souboru, ve kterém se nachází příslušná data [22].  

LabVIEW 2012 je program vyvinutý firmou National Instruments. Řadí se mezi 

programy, které mohou vytvořit softwarovou aplikaci virtuálního měřicího přístroje. 

Virtuální přístroje se skládají z počítače s potřebným softwarem (LabVIEW) a přístrojem 

pro sběr dat (DAQ zařízení). K DAQ zařízení je poté připojen snímač dané veličiny. 

Takové měřicí uspořádání má velkou výhodu ve flexibilitě zpracování naměřených dat. 

Pomocí programovacího prostředí LabVIEW, jsme schopni si vytvořit program dle 

vlastních poţadavkŧ, s podstatnými výstupy pro naše měření.  

Program má usnadnit práci technikŧm, kteří ví co měřit a analyzovat. Proto je 

koncovým tvarem aplikace blokové schéma. Technik proto nemusí předávat schéma 

programátorovi, který by jej převedl do syntaxe daného programovacího jazyka. LabVIEW 

se řadí ke grafickým vývojovým prostředím (G jazyk). K tvorbě programŧ vyuţívá ikon 

namísto řádkŧ textu. 

Program LabVIEW sestává z čelního panelu (obr. 23) a blokového schématu (obr. 24). 

Na čelním panelu jsou umístěny prvky pro ovládání a indikaci. Simuluje čelní panel 

fyzického přístroje. 

Blokové schéma obsahuje ikony, které provádějí operace s daty nebo slouţí jako 

indikační či ovládací prvek. Jednotlivé ikony jsou navzájem propojeny pomocí drátŧ. 

Blokový diagram je zdrojovým kódem aplikace [22].  

4.5 Program pro zpracování měření z trojosého snímače sil 

Čelní panel programu se skládá z následujících částí 

 lišta pro nalezení a načtení TDMS souboru v adresáři PC  

 graf napěťových signálŧ v jednotlivých osách v čase. Dev_ai0 prezentuje 

signál ze směru x1, Dev_ai1 je signál z osy x2, Dev_ai2 signál z osy y1, 

Dev_ai3 z osy y2 a poslední dva jsou signály naměřené v ose z.  

 Napěťový kalibrační graf, který ukazuje hladinu napětí v daném časovém 

rozmezí na počátku signálu. Hodnoty v této části signálu se prŧměrují, 

přičemţ prŧměrná hodnota je poté jedním z parametrŧ v kalibrační rovnici. 

Od jednotlivých záznamŧ napěťového signálu v celém časovém rozmezí 

měření se tato hodnota odečítá, aby bylo dosaţeno posunutí silového signálu 

do nuly v případě nezatíţeného snímače. 
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 Grafy výsledných silových signálŧ v čase v ose x1 a z. 

Obrázek 24 ukazuje blokové schéma programu. Kvŧli přehlednosti je ukázán princip 

vyhodnocení měřených sil jen v ose x1. Ve zbylých osách je princip stejný.  
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4.6 Průběh experimentu 

Experimentální uspořádání se u všech měření zmiňovaných dále odlišovalo především 

nastavením parametrŧ paprsku a měření. Prŧběh samotného experimentu lze ovšem 

povaţovat za stejný ve všech případech. Parametry jsou uvedeny u kaţdého z měření 

zvlášť. 

 Materiál byl vloţen na měřicí desku do měřicí mříţky. Upnutí materiálu, stejně jako 

jiţ provedené řezy v materiálu jsou patrné z obr. 25. Nejprve bylo zapnuto nahrávání 

měření v programu SignalExpress proto, aby byla zachycena hladina síly bez zatíţení 

snímače. Poté byl spuštěn abrazivní vodní paprsek tak, aby dopadal do díry vyřezané 

v měřicí desce. Celý následující lineární pohyb řezací hlavice byl počítačově nastaven. 

Paprsek postupně najíţděl přesně definovanou rychlostí do materiálu (viz hypotézy 

uvedené na konci kapitoly 2.5). Posuv byl vykonáván ve směru osy x1. Po vykonání 

jednoduché dráhy v řezaném materiálu se zastavil a řezná hlavice byla posunuta zpět do 

výchozí pozice bez spuštěného paprsku. Na jednom materiálu bylo takto v rychlém sledu 

provedeno několik měření se změněnými parametry. Doba trvání experimentu byla velmi 

krátká proto, aby časový signál nebyl delší neţ pŧl minuty (u větší velikosti TDMS 

souboru měl program problém s vyhodnocením).  

 Obr. 25. Nastavení měřicí mříţky před experimentálními řezy 
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4.7 Popis vyhodnocení výsledné působící síly 

Vyhodnocení pŧsobících sil je stejné ve všech osách snímače. Vychází se z grafu 

časové závislosti pŧsobící síly. Pro postup uvedený v předchozím odstavci vypadá prŧběh 

měřené síly v čase obdobně a to v ose x i z.   

První fázi grafu charakterizuje přibliţně konstantní hladina silového signálu, kdy je 

snímač nezatíţen. Následně dochází ke zřetelnému propadu signálu, coţ je zpŧsobeno 

spuštěním abrazivního vodního paprsku. Poté dochází k postupnému zaříznutí paprsku do 

materiálu a nárŧstu měřené síly (mluvíme o náběţné hraně). Signál se ustálí na maximální 

silové hladině, ve které je paprsek zcela uvnitř materiálu který prořezává. Na konci časové 

závislosti je patrný pokles signálu při zastavení paprsku.  

 Obr. 26. Prŧběh  silového signálu v čase 

V pravé části obrázku (obr. 26) jsou nastavitelné parametry pro vyhodnocování. Jako 

úsek základní hladiny bereme tu část grafu, kde je snímač nezatíţen ale jiţ došlo ke 

spuštění paprsku. Úsek ve kterém celý paprsek prořezává vnitřek materiálu je určen 

z maximální hladiny silového signálu. Silový rozdíl z těchto dvou hladin, který program 

vypočítává se bere jako výsledná síla pŧsobící na materiál v prŧběhu řezu. Pro rŧzně 

zadané časové úseky získáváme odlišně hodnoty sil. Nastavení hladin se proto provádí tak, 

aby byly zadány části signálu s co nejmenším rozkmitem šumu tak aby byla co nejvíce 

eliminována chyba měření. Časový úsek maximální hladiny se určuje pokud moţno ze 

středu této hladiny. Ve zpracovávaných měřeních jsem většinou dával síly Fx a Fz do 

poměru, místo abych měřil absolutní hodnoty těchto sil. Bylo tím moţno eliminovat 

některé poruchy zpŧsobené nestabilitou elektroniky zesilovačŧ. Ve všech měřeních je brán 

signál a síly v ose x jako signál a síly z osy x1. 
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5 MĚŘENÍ 

Zjišťoval jsem prŧběhy sil během krátkých zářezŧ kapalinového paprsku do materiálu. 

Pro experimenty jsem zvolil kovové materiály (tab. 1 a 2) a horniny (tab. 3). Měření byla 

provedena na několika pracovištích s odlišnými kapalinovými paprsky. Parametry řezu 

byly zvoleny tak, aby bylo  moţno ověřit několik teoretických hypotéz. 

Síly byly měřeny na několika domácích a zahraničních pracovištích s kapalinovým 

paprskem: 

 Deparment of Mechanical Engineering, Politecnico di Milano, Via La Masa 1, 

20156 Milano, Itálie 

 Politechnika Świętokrzyska, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 

25-314 Kielce, Polsko 

 Kámen Ostroměř s.r.o. Nádraţní 414, Ostroměř 507 52 

 Laboratoř kapalinového paprsku, Katedra fyziky, Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava 

Vzhledem ke kvalitě snímaného signálu nejsou v další části práce uvedena měření, 

ktera byla provedena v Ostravě. Rozdílné úrovně šumu na počátku měření jsou vidět i na 

záznamech měření na jiných pracovištích – Miláno, Ostroměř (obr.  27). 

 Tab. 1. Pouţité vzorky kovŧ a ocelí dle ČSN normy (tloušťka materiálu) 

naše označení označení dle ČSN naše označení označení dle ČSN 

K1 ocel 11 523 (10 mm) K10 měď 42 3001 (10 mm) 

K2 ocel 14 220 (10 mm) K13 hardox 500 (10 mm) 

K3 ocel 12 050 (10 mm) K17 
mosaz 42 3220  

(10 mm) 

K4 ocel 19 437 (10 mm) K18  ocel 11 342 (10 mm) 

K5 ocel 15 142 (10 mm) K19  ocel 11 342 (15 mm) 

K6 ocel 17 246 (10 mm) K20  ocel 11 342 (20 mm) 

K7 dural 6082 (10 mm) K35  ocel 11 342 (25 mm) 

K8 dural 2017 (10 mm) K36  ocel 11 342 (30 mm) 

K9 dural 7022 (10 mm)     

vzorky použité pouze při měření Milano prosinec 2017 

K49 arena ocel (10 mm) K50 bronz 42 3220 (23 mm) 
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Obr. 27. Porovnání šumu na základní hladině Milano (horní graf) a Ostroměř (dolní graf) 

 

 Tab. 2. Pouţité oceli 15 141 temperované za rŧzných teplot (K37-K42) a modifikované 

 oceli 15 141 s vyšším obsahem niklu (K43-K48)  

naše 

označení 

teplota temperování 

(°C) 

naše 

označení 

teplota temperování 

(°C) 

K37 (10 mm) 20 K40 (10 mm) 510 

K38 (10 mm) 250 K41 (10 mm) 580 

K39 (10 mm) 400 K42 (10 mm) 620 

K43 (6 mm) 20 K46 (6 mm) 510 

K44 (6 mm) 250 K47 (6 mm) 580 

K45 (6 mm) 400 K48 (6 mm) 640 
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Tab. 3. Pouţité vzorky hornin se zemí pŧvodu o tloušťkách rovných přibliţně 30 mm 

naše 

označení 
typ materiálu a lokalita 

naše 

označení 
typ materiálu a lokalita 

H1 ţula Norsko-Labrador H20 ţula červená 

H2 ţula Jiţní Morava H30 ţula Hlinec 

H3 ţula Francie H34 travertin 

H4 ţula Indie I H35 ţula Verde Bahia Brazílie 

H5 ţula Indie II H38 vápenec Vrača 

H6 ţula Francie H100 ţula červená 

H8 ţula černá H101 ţula Baltik Braun 

H9 ţula Azul Noche Itálie H102 ţula Francie 

H11 ţula Liberec H103 mramor Carrara 

H13 ţula Rosa Beto Sardinie H104 - 

H15 ţula Juparana Bordeaux H105 mramor černý 

H19 ţula červená H106 mramor zelený 

 

5.1 Měření Milano leden 2017 

V tomto experimentu byly pouţity vzorky ocelí viz tab. 1 a 2. Parametry paprsku jsou 

uvedeny v tab. 4. V první části byly vypočteny hodnoty postupové rychlosti pro deklinační 

úhly 20° a 30°. Tyto rychlosti byly pouţity ke krátkým řezŧm do zvolených materiálŧ. 

Poté došlo k náklonu řezací hlavice o polovinu vypočtených deklinačních úhlŧ a byly 

provedeny stejné řezy. 

Ve druhé části byly měřeny síly při postupových rychlostech daných zlomky limitní 

postupové rychlosti paprsku ( lim1,0 pv , lim3,0 pv , lim5,0 pv , lim7,0 pv , lim9,0 pv ). Opět byly 

provedeny krátké řezy pro všechny uvedené rychlosti.  

Některé signály mají příliš vysokou hladinu šumu nebo není patrný rozdíl dvou 

silových hladin. Materiály u nichţ nebylo moţno vŧbec vyhodnotit signál, nejsou ve 

výsledcích (tab. 5 a 6) uvedeny.   

 Tab. 4. Parametry paprsku Milano 

Tlak v čerpadle (MPa) 350 

Prŧměr vodního paprsku (mm) 0,33 

Prŧměr usměrňovací trubice (mm) 1,02 

Délka usměrňovací trubice (mm) 76 

Prŧtok abraziva (g/min) 300 

Prŧměrná velikost abrazivních zrn (mm) 0,25 

Typ abraziva AG 

Odstup od povrchu materiálu (mm) 3 
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Při tomto měření nebyly namontovány prvky ke zvýšení tuhosti deformačního členu. 

Pouţité kalibrační rovnice byly následující:  
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 Tab. 5. Naměřené hodnoty při experimentu s náklonem hlavice  

  

deklinační úhel 20° deklinační úhel 30° 

bez náklonu s náklonem bez náklonu s náklonem 

 Fx /Fz  Fx /Fz  Fx /Fz  Fx /Fz 

K1 1,47 1,94 1,09 1,98 

K2 1,01 1,52 1,14 1,86 

K3 1,38 1,97 1,12 1,85 

K4 2,69 2,51 1,06 2,42 

K5 1,19 2,22 1,17 2,39 

K6 0,93 1,52 0,97 1,91 

K7 1,09 1,65 1,06 2,00 

K8 1,36 1,53 1,03 2,24 

K9 1,24 1,25 1,15 2,54 

K10 1,09 1,81 0,99 2,87 

K13 1,55 1,99 1,25 2,29 

K17 0,97 1,28 1,07 2,50 

K18 1,10 1,57 1,24 1,91 

K37 1,06 1,51 1,07 5,31 

K38 1,03 1,68 1,41 3,41 

K39 1,67 2,05 1,17 5,64 

K40 1,88 2,14 1,34 3,63 

K41 1,88 2,16 1,21 4,00 

K42 2,18 2,21 1,27 2,96 

 

Ve srovnání s ostatními výše uvedenými, vykazuje měření v Miláně v lednu 2017 

spolu s měřením v Ostroměři nejmenší úroveň šumu. Při  porovnání s hladinou šumu je ve 

většině výsledkŧ patrné, ţe jsou hodnoty rozdílu hladin sil několikanásobně vyšší. 

Nejistota měření zpŧsobená šumem během odečítání silových hladin se tedy nebude příliš 

projevovat. Pokud je ovšem poměr sil Fx/Fz blízký jedné, mŧţe dojít k nepřesnému určení 

tohoto poměru vlivem šumu. Z toho dŧvodu je určení časového úseku pro silovou hladinu 

s nejmenším rozkmitem šumu velmi dŧleţité.  
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 Tab. 6. Experimentální výsledky při zlomcích limitní postupové rychlosti 

Typ vzorku 

(vplim) 

 rychlost 

posuvu 

[mm/min] 

 Fx /Fz 
Typ vzorku 

(vplim) 

 rychlost 

posuvu 

[mm/min] 

 Fx /Fz 

K18 
(320 mm/min) 

0,1vplim 0,53 

K19 
(220 mm/min) 

0,1vplim 0,08 

0,3vplim 1,27 0,3vplim 0,96 

0,5vplim 1,20 0,5vplim 1,20 

0,7vplim 1,25 0,7vplim 1,10 

0,9vplim 0,85 0,9vplim 0,64 

K20 
(150 mm/min) 

0,3vplim 0,46 

K35 
(102 mm/min) 

0,3vplim 1,01 

0,5vplim 0,92 0,5vplim 0,96 

0,7vplim 1,02 0,7vplim 1,12 

0,9vplim 1,10 0,9vplim 0,99 

K36 
(72 mm/min) 

0,5vplim 0,75 
  

  

0,7vplim 0,96 
  

  

0,9vplim 0,93      

 

Dle obr. 28, vykreslujícím dva signály pro rŧzné postupové rychlosti,  je obecně vidět, 

ţe při zvyšování postupové rychlosti dochází k nárŧstu pŧsobících sil a tím i k většímu 

odstupu signálu od hladiny šumu. Rozkmit signálu se v jednotlivých částech měření lišil. 

V počáteční fázi bez spuštěného paprsku  nabýval většího šumu signál v ose x1 (rozkmit do 

0,6 N). Velikost rozkmitu v ose z se v tomto případě dá odhadnout na přibliţně poloviční 

hodnotu oproti ose x1 (do 0,3 N). Rozkmit při spuštění paprsku a následném řezu materiálu 

se dále zvyšoval. Takto navýšený rozkmit není zanedbatelný a navyšuje nejistotu měření. 

V měření jsme se snaţili prokázat či vyvrátit hypotézy uvedené na konci kapitoly 2.5. 

V první tezi je zmiňováno, ţe pro určité zlomky hodnot limitní postupové rychlosti, které 

definují danou teoretickou kvalitu řezu materiálu, by měl být poměr sil Fx/Fz stejný.  

Z tab. 6 je ovšem patrné, ţe se mezi sebou tyto poměry liší aţ o hodnotu 0,81. 

V jediném případě pro 0,5 limitní postupové rychlosti si byly rovny měření materiálu K18 

a K19 (obr. 29). Hypotéza tedy nebyla potvrzena. 
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Obr. 28. Signál v ose z při postupové rychlosti 96 mm/min (horní graf) a 224 mm/min 

 (dolní graf), vzorek K18 

 

Obr. 29. Graf poměrŧ sil pro hypotézu 1 při zlomcích limitní postupové rychlosti  

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Fx/Fz  

vp/vplim 

K18

K20

K19

K35

K36

Poly. (K18)

Poly. (K20)

Poly. (K19 )

Poly. (K35)

Poly. (K36)



Adam Štefek: Měření fyzikálních veličin při interakcích abrazivního vodního paprsku s materiálem 

53 

 

Druhá z hypotéz říká, ţe poměr řezné (osa x) ku deformační síle (osa z) odpovídá 

poměru řezného a deformačního úběru materiálu. Poměr Fx/Fz by se tedy měl sniţovat 

s rostoucí postupovou rychlostí (při nenakloněné řezné hlavici). Při zvýšení postupové 

rychlosti roste zároveň i deklinační úhel. Zvyšuje se deformační úběr na úkor řezného. 

V tab. 5 jsou ţlutě zvýrazněny buňky s hodnotami, které neodpovídají hypotéze. 

Dohromady 6 hodnot z 19 neodpovídá předpokladu. Nedá se tedy určit, jestli je hypotéza 

pravdivá či nikoliv. Pro její podpoření či vyvrácení je potřeba podívat se do dalších měření 

uvedených dále. 

Spolehlivě byla prokázána třetí hypotéza, která předpokládá, ţe při náklonu řezací 

hlavice dojde k nárŧstu pŧsobící síly v ose x1 na úkor osy z. Poměr Fx/Fz by tedy měl být 

větší při měření s náklonem neţ při měření bez náklonu. V tab. 5 jsou označeny červeně 

hodnoty odlišné od předpokladu. Lze vidět, ţe z 38 porovnání, pouze jedno nesplňuje 

danou předpověď. 
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5.2 Měření Kielce 2017 

Při tomto měření bylo do materiálŧ uvedených v první a druhé tabulce najíţděno třemi 

postupně se zvyšujícími rychlostmi v rŧzných místech vzorku. Parametry paprsku jsou 

uvedeny v tab. 7. Rychlosti byly pro dané typy materiálŧ odlišné. Kalibrační rovnice byly 

pouţity stejné jako pro měření v Miláně. Některé signály mají příliš vysokou hladinu šumu 

nebo není patrný rozdíl dvou silových hladin. Materiály u nichţ nebylo moţno vŧbec 

vyhodnotit signál nejsou ve výsledcích (tab. 8) uvedeny. 

 Tab. 7. Parametry paprsku Kielce 

Tlak v čerpadle (MPa) 250 

Prŧměr vodní trysky (mm) 0,33 

Prŧměr usměrňovací trubice (mm) 1,02 

Délka usměrňovací trubice (mm) 76 

Prŧtok abraziva (g/min) 240 

Prŧměrná velikost abrazivních zrn (mm) 0,177 

Typ abraziva IG 

Odstup od povrchu materiálu (mm) 2 

 Tab. 8. Naměřené hodnoty poměrŧ sil pro rŧzné postupové rychlosti Kielce 

  

 Fx /Fz [-] 

50 mm/min 100 mm/min 150 mm/min 

K1 1,90 1,20 0,15 

K6 1,45 1,30 0,48 

  200 mm/min 300 mm/min 400 mm/min 

K8 1,31 0,49 0,03 

K9 1,97 1,02 0,23 

  100 mm/min 150 mm/min 400 mm/min 

K17 1,44 0,86 1,23 

  50 mm/min 75 mm/min 100mm/min 

K37 1,26 1,86 1,23 

K38 3,06 2,01 1,17 

K39 9,61 1,76 1,18 

K40 1,73 0,92 1,13 

K41 2,16 1,16 0,57 

K42 1,98 0,99 0,86 

  100 mm/min 125 mm/min 150 mm/min 

K43 0,83 1,28 0,92 

K44 6,99 1,23 1,18 

K45 1,14 0,93 0,91 

K46 1,86 1,46 1,56 

K47 1,29 0,96 1,19 

K48 1,36 1,68 0,99 
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Šum v Kielcích byl vyšší neţ v předchozím měření z Milána. V počáteční fázi bez 

zapnutého paprsku dosahoval rozkmit signálu v ose z velikosti okolo 0,5 N a v ose x  

hodnot přibliţně 1 N. Rozdíl silových hladin byl v tomto případě malý. V drtivé většině 

případŧ se jednalo o hodnotu do 2 N. Větší hodnoty byly patrné pouze u nejvyšších 

rychlostí. Problémem bylo zvýšení velikosti šumu při zapnutí paprsku u mnoha signálŧ. To 

spolu s jiţ vysokým počátečním rozkmitem zpŧsobilo vyšší nejistotu při odečítání silových 

hladin. Pro poměry sil okolo jedné to mŧţe znamenat vcelku velkou chybu měření. Měření 

kvŧli tomu nelze povaţovat za příliš přesné navzdory tomu, ţe byla snaha najít časové 

základny jednotlivých hladin s co nejmenším rozkmitem.  

I přesto, ţe hodnoty měření se nedají povaţovat za dŧvěryhodné, je v některých časových 

prŧbězích patrné jisté zvláštní chování signálu, které by mohlo indikovat nedostatečné 

prořezání materiálu paprskem. V ose z dochází k velkému skoku do vysokých hodnot 

a následnému poklesu. V ose x jsou naopak zřetelné poklesy hladiny signálu, přičemţ 

v některých případech mŧţe signál jít aţ do záporných hodnot. Jedno z vysvětlení onoho jevu 

je následující. Paprsek postupující materiálem danou rychlostí posuvu má obecně zakřivenou 

trajektorii uvnitř řezaného materiálu. V situaci kdy dojde k nedořezu materiálu (obr. 30) by se 

tedy mohlo stát, ţe paprsek řezající navazující část materiálu pŧsobí zpětně na nedořez. Síla 

pŧsobící na nedořez by měla v ose x tedy orientaci opačnou k x1. Naopak v ose z by došlo 

k větší zátěţi a tedy nárŧstu signálu. Následující grafy (obr. 31 a 32) ukazují příklady takových 

signálŧ na vzorku K8 řezaném rychlostí 400 mm/min. 

 

nedořezy materiálu

 

 Obr. 30. Znázornění nedořezŧ při řezu rychlostí 400 mm/min vzorku K8 
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 Obr. 31. Signál v ose z s patrnými skoky  

 Obr. 32. Signál v ose x s patrnými propady   

Pokud bychom chtěli i přes značnou nejistotu vyhodnotit měření z hlediska hypotéz, 

vidíme, ţe v některých případech klesá poměr sil s rostoucí rychlostí řezu. Z celkových 17 

porovnání jich tedy 11 splňuje hypotézu 2. 

5.3 Měření Ostroměř 2017 

Prŧběh experimentálního měření byl obdobný jako u jiţ uvedených experimentŧ. Na 

rozdíl od předchozích dvou však byly řezány horniny uvedené v tab. 3. Parametry paprsku 

jsou uvedeny v tab. 9. Kalibrační rovnice byly rovněţ stejné, viz rovnice 5.1. Některé 
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signály mají příliš vysokou hladinu šumu nebo není patrný rozdíl dvou silových hladin. 

Materiály u nichţ nebylo moţno vŧbec vyhodnotit signál, nejsou ve výsledcích (tab. 10) 

uvedeny. 

Tab. 9. Parametry paprsku Ostroměř 

Tlak v čerpadle (MPa) 379 

Prŧměr vodního paprsku (mm) 0,304 

Prŧměr usměrňovací trubice (mm) 0,889 

Délka usměrňovací trubice (mm) 76 

Prŧtok abraziva (kg/min) 0,53 

Prŧměrná velikost abrazivních zrn (mm) 0,2 

Typ abraziva AG 

Odstup od povrchu materiálu (mm) 2 

  Tab. 10. Naměřené hodnoty poměrŧ sil pro rŧzné postupové  

  rychlosti Ostroměř 

  Fx/Fz 

  200 mm/min 300 mm/min 400 mm/min 

H1 0,92 0,52 0,18 

H2 5,86 1,00 1,02 

H3 2,27 0,90 0,68 

H4 1,35 0,71 0,56 

H5 0,93 0,29 0,19 

H6 1,02 0,96 0,75 

H8 0,84 0,80 0,44 

H13 0,92 0,86 0,51 

H15 1,23 0,71 0,83 

H19 1,04 0,85 0,81 

H20 0,83 1,18 0,65 

H30 1,14 0,31 0,36 

H35 0,71 0,88 0,83 

H100 0,97 0,86 0,82 

H101 0,97 0,86 0,99 

H102 1,39 1,05 0,53 

FAH104 1,17 0,81 0,78 

  400 mm/min 500 mm/min 600 mm/min 

H103 1,25 2,20 0,80 

        

Počáteční šum byl při tomto měření jeden z nejmenších. V ose z se pohyboval rozkmit 

signálu na počátku měření okolo 0,2 N. V ose x nabýval maximálních hodnot přibliţně 

0,6 N. Obdobně jako v Kielcích došlo ke značnému nárŧstu šumu při zapnutí paprsku 

a během samotného řezu (obr. 33 – horní graf). V případě opravdu silného zašumění 

signálu po spuštění paprsku byla jako základní hladina určena ta, která předcházela 

spuštění. V některých případech byl na začátku signálu pozorován pokles v obou měřených 
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osách (obr. 33 – dolní graf). Tento pokles by se mohl dát vysvětlit vysokou hladinou vody 

v nádrţi pod paprskem. Při dopadu paprsku do nádrţe mohla vytrysknout voda, která 

nadlehčila snímač a tím pádem sníţila hodnotu sil v ose z do záporných hodnot. Obdobný 

účinek mohla mít na osu x. Při vyhodnocení takových měření byla určena základní hladina 

z časového úseku, který následoval po poklesu signálu v ose. Většinu hodnot vzhledem 

k velkému šumu a malému rozdílu silových hladin nelze povaţovat za dŧvěryhodnou. 

Obr. 33. Signál se špatně určitelnou základní hladinou (horní graf) a se značným poklesem 

 na počátku (dolní graf) 

Hypotézu dvě nelze jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. V tab. 10 jsou hodnoty které 

předpoklad nesplňují vyznačeny oranţovou barvou. Z 18 porovnání jich 7 nevyhovuje. 
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5.4 Měření Milano prosinec 2017 

V posledním uvedeném měření byly pouţity vzorky uvedené v tab. 1 a 2, a to při 

parametrech uvedených v tab. 11. Řez byl tentokrát proveden při konstantní postupové 

rychlosti pro zvolený materiál. Proměnným parametrem byl prŧtok abraziva. Prováděly se 

vţdy tři řezy do jednoho materiálu, přičemţ prŧtok abraziva se postupně zvyšoval 

(150 g/min, 250 g/min, 350 g/min). Nezjišťovaly se poměry sil ve dvou osách, nýbrţ se 

měřila pouze síla v ose z. Některé signály mají příliš vysokou hladinu šumu nebo není 

patrný rozdíl dvou silových hladin. Materiály u nichţ nebylo moţno vŧbec vyhodnotit 

signál nejsou ve výsledcích (tab. 12) uvedeny. 

 Tab. 11. Parametry paprsku Milano Prosinec 

Tlak v čerpadle (MPa) 350 

Prŧměr vodního paprsku (mm) 0,33 

Prŧměr usměrňovací trubice (mm) 1,02 

Délka usměrňovací trubice (mm) 76 

Prŧměrná velikost abrazivních zrn (mm) 0,25 

Typ abraziva AG 

Odstup od povrchu materiálu (mm) 2 

Na deformační členy byly namontovány prvky zvyšující tuhost. Před měřením tedy 

musel být snímač překalibrován a kalibrační rovnice pro vyhodnocení síly v ose z má 

následující tvar.  

           2/85,16585,162/54,18454,18 nlaimkaiFz     (5.2) 

 Tab. 12. Naměřené hodnoty síly pro rŧzné prŧtoky abraziva 

  

Fz 

100 mm/min 

150 g /min 250 g/min 350 g/min 

K1 16,33 5,99 5,17 

K2 21,17 7,69 6,07 

K3 18,13 8,15 5,36 

K4 16,42 7,83 5,74 

K5 21,78 7,23 6,10 

K6 13,76 5,94 2,83 

K13 15,42 7,66 4,63 

K39 5,63 3,58 4,91 

K40 27,07 19,12 17,30 

  400 mm/min 

K7 12,84 8,52 6,90 

K8 15,51 9,29 6,45 

K9 22,29 7,91 7,08 
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  200 mm/min 

K10 17,56 10,70 7,61 

K17 17,68 7,05 4,78 

  68 mm/min 

K19 17,67 11,26 8,95 

  46 mm/min 

K20 10,24 11,50 8,55 

  32 mm/min 

K35 16,20 15,53 13,42 

  22 mm/min 

K36 19,06 13,41 9,88 

  150 mm/min 

K40 50,97 25,17 19,80 

 

Rozkmit šumu dosahuje na počátku signálu hodnot okolo 1 N. Při řezu velikost 

rozkmitu signálu ještě narŧstá. Vzhledem k tomu, ţe rozdíl silových hladin je vysoký 

(obr. 34) a pro jednotlivé prŧtoky abraziva velmi odlišný (často aţ několik Newtonŧ), dá se 

povaţovat měření za dŧvěryhodné. Je patrné, ţe se zvyšujícím se prŧtokem abraziva (tak 

aby nedošlo k přesycení abrazivem) dochází ke sníţení velikosti sil pŧsobící v ose z. Z 19 

porovnání pouze u dvou nedochází při vyšším prŧtoku abraziva ke sníţení sil. V tabulce 

jsou tyto hodnoty vyznačeny oranţově. Tento jev se dá vysvětlit vyšším řezným úběrem 

materiálu při vyšším prŧtoku abraziva. Tím by došlo ke zmenšení deklinačního úhlu 

a zároveň ke sníţení pŧsobící deformační síly na řezaný materiál. 

 Obr. 34. Ukázka signálu osy z s velkým rozdílem silových hladin 
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6 ZÁVĚR 

Měřil jsem rozloţení sil, kterými pŧsobí vodní abrazivní paprsek na materiál ve třech 

na sebe kolmých osách. Vyuţil jsem k tomu trojosého snímače sil, který byl k tomu účelu 

přímo zkonstruován na VŠB-TUO a patentován. Řezal jsem vzorky ocelí, několika dalších 

kovŧ a hornin. Cílem práce bylo určit spolehlivost uvedeného přístroje a zjistit, zdali je 

moţné jej vyuţít ke zjišťování kvality povrchu řezaného materiálu jiţ během řezu tak, jak 

bylo navrţeno v minulosti. 

Problémŧ vytvářejících nejistotu měření je mnoho. Deformační plíšky se při zatíţení 

nevracejí do pŧvodní polohy, coţ zpŧsobuje hysterezi měření a ta je patrná na koncích 

signálŧ, kdy se hladina nevrací do pŧvodní polohy. U kalibračních rovnice není jisté, jestli 

je lineární vztah pro přepočet na sílu vhodný. Největší nejistotu však skýtá 

elektromagnetický šum, který je většinou generovaný z pohybového aparátu paprsku. Proto 

je obtíţné vyhodnotit měření v Ostravě, kde rozkmit šumu dosahuje velkých hodnot.  Pro 

zlepšení kvality signálu bude zapotřebí odstínit motory pohybového zařízení. 

Kvalitu řezu je moţné teoreticky ohodnotit a vypočítat pro dané parametry paprsku 

podle teorie vytvořené Hlaváčem. Podle ní byly vyvozeny tři hypotézy, které jsem se 

snaţil prokázat. Kvalita řezu je definována do několika zón, které lze pozorovat při 

postupové rychlosti rovné zlomkŧm limitní rychlosti (0,1vplim, 0,3vplim, 0,5vplim, 0,7vplim, 

0,9vplim). Zóna s postupovou rychlostí 0,1vplim je nejkvalitnější. Dle první hypotézy by 

mohl být poměr sil Fx/Fz právě pro tyto postupové rychlosti stejný. Měření na oceli 11 342 

o rŧzných tloušťkách však neprokázalo ţádnou přímou souvislost. Pouze v jednom případě 

u 10 mm a 15 mm vzorku při rychlosti 0,5vplim byl zjištěn stejný poměr  sil. Data pro tuto 

hypotézu byla měřena v rámci experimentu v Miláně v lednu 2017. 

Dle druhé hypotézy je v přímém vztahu deformační a řezný úběr s deformační 

a řeznou silou. Poměr sil Fx/Fz by se měl se zvyšující se postupovou rychlostí sniţovat tak, 

jako se sniţuje řezný úběr na úkor deformačního. Data byla získána při měřeních v Miláně 

2017, v Kielcích 2017 a v Ostroměři 2017. Nejdŧvěryhodnější měření se zdá být v Miláně 

2017. V něm neodpovídalo tezi 6 z 19 porovnání (31,5%). Souhrnně ze všech měření 

neodpovídalo předpokladu 18 z 54 porovnání (33,3%). Tato hypotéza tedy nebyla 

stoprocentně potvrzena ani vyvrácena. Pro její jasné určení bude zapotřebí vykonat další 

experimenty. 

Třetí hypotéza předpovídá, ţe při náklonu řezací hlavice o polovinu vypočteného 

deklinačního úhlu v materiálu dojde k nárŧstu poměru sil Fx/Fz oproti stavu bez náklonu. 
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Náklonem řezací hlavice lze obecně dosáhnout lepší nebo stejné kvality řezu a zmenšení 

nedořezŧ v rozích při vyšších postupových rychlostech. Měřilo se při rychlostech posuvu  

odpovídajících deklinačním úhlŧm 20° a 30° (z teoretického modelu). Z 38 porovnání 

vychází, ţe pouze jedno z nich nesplňuje předpokládanou hypotézu (3%). Ta se tedy dá  

povaţovat za dŧvěryhodně potvrzenou. 

Mimo konkrétních vyhodnocených silových hodnot lze také prŧběh řezu posuzovat 

z grafu časové závislosti sil v ose x a z v prŧběhu času. Na základě vyšetřování signálu 

a povrchu materiálu po řezu bylo vytvořeno několik hypotéz, z nichţ některé by pro 

měření kvality mohly mít význam. První z nich je, ţe zvláštní chování signálu v osách x a z 

(obr. 31 a 32) odpovídá místŧm v materiálu, kde došlo k jeho neprořezání (obr. 30). Druhá 

hypotéza se vztahuje k poklesu signálu v obou osách při spuštění paprsku (obr. 33). Pokles 

je vysvětlen vysokou hladinou vody v nádrţi, kdy dojde k výstřiku vody, nadlehčení 

snímače a pŧsobení vln na jeho osy.  

V mnohých případech nedochází po ukončení řezu k návratu silové hladiny na pŧvodní 

nezatíţenou úroveň. Tento jev je patrný například v obr. 28. Připisuje se hysterezi 

deformačního členu, který se po odlehčení nevrací do své pŧvodní pozice. Při srovnání 

některých signálŧ je na základní silové hladině vidět značný rozdíl ve velikosti šumu. 

Tento jev mŧţeme vysvětlit buďto příliš vysokou hladinou v nádrţi nebo velikostí nádrţe. 

Je moţné, ţe paprsek rozvibruje nádrţ a ta poté přenáší vibrace na samotný snímač sil. 

U menších nádrţích je tento jev výraznější. 

Některé zde uvedené hypotézy bude potřeba prokázat dalšími měřeními zaměřenými 

přímo na ně. Experimenty, kde záměrně nedojde k prořezu materiálu nebo bude mříţka 

nedostatečně vsazena do měřicí aparatury se jeví jako vhodné k lepšímu pochopení 

snímaného signálu sil. Stejně tak se budou muset provést další experimenty pro změněné 

parametry paprsku tak, aby bylo měření trojosým snímačem sil co nejvíce zmapováno. 

Zdá se, ţe přístroj i přes všechna svá uvedená úskalí poskytuje relevantní informace 

o silách a samotnému prŧběhu řezu materiálu. Největším problémem je na ostravském 

pracovišti šum zpŧsobený elektromagnetickým polem generovaným z motorŧ posuvného 

mechanismu paprsku. Dalšími problémy jsou hystereze deformačního plíšku i moţná 

nepřesná kalibrace snímače. Po vyřešení těchto problémŧ a vyhodnocení dalších 

experimentŧ má snímač sil potenciál být kvalitativním snímacím prvkem během AWJ 

řezání. 
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