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ANOTACE 
 
V předkládané práci zpracovávám problematiku výzkumu abraziv, kterými by bylo možné 
prořezat obtížně řezatelné materiály o velké tloušťce a materiály o velké hustotě. V úvodní 
části uvádím možné aplikace abrazivního kapalinového paprsku v současné době a výhled na 
možnosti dalšího uplatnění související s rozvojem jiných technologií. Následná kapitola práce 
je věnována popisu některých abraziv, jimiž je možné řezat vysokopevnostní materiály. 
V další kapitole jsou uvedeny způsoby řezání vysokopevnostních materiálů a je provedeno 
srovnání účinnosti vybraných řezacích technologií. Čtvrtá kapitola pojednává o teoretickém 
modelu abrazivního vodního paprsku. Model je základem pro analýzu řezání z hlediska 
účinnosti a kvality. Má význam i pro další rozvoj v oblasti aplikace technologií s vodním 
a abrazivním vodním paprskem a pro zdokonalování výkonu řezacího systému. V páté 
kapitole uvádím popis některých materiálů, které je výhodné nebo nezbytné řezat abrazivním 
kapalinovým paprskem, a to z důvodů nemožnosti nebo obtížnosti opracování jinými nástroji. 
Šestou kapitolu věnuji vlastní experimentální práci a jejímu vyhodnocení. V této kapitole také 
uvádím některá významná zjištění a jejich stručné zhodnocení. 
 
Klíčová slova: abrazivní vodní paprsek, beton, ocel, abrazivní materiál, úhel odklonu 
 
 
 
 

ANNOTATION 
 
The presented thesis deals with the research of abrasives applicable for cutting of hard-to-cut 
materials with big thickness and high density. Introduction presents current possible 
applications of the abrasive water jet and future possibilities of further applications connected 
with development of other technologies. The next chapter deals with description of some 
abrasives applicable for high strength material cutting. The next chapter presents various 
methods of cutting of high strength materials and comparison of efficiency of the selected 
cutting technologies. The fourth chapter deals with the theoretical model of the abrasive water 
jet. The model represents the basis for the efficiency and quality analysis of cutting. It is 
important for the further development in the region of the water jet and abrasive water jet 
technology application and for the improvement of the cutting system performance. The fifth 
chapter presents some materials for which it is useful or necessary to use the abrasive water 
jet cutting as it is impossible or at least hard to cut them with other tools. The sixth chapter is 
devoted to the experimental work and its evaluation. Some important findings and their short 
evaluation are presented in this chapter. 
 
Key words: abrasive water jet, concrete, steel, abrasive material, declination angle 
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CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je prostudovat zadanou odbornou literaturu vztahující se k tématu 

práce a srovnat různé typy řezání tvrdých materiálů. Nastudovat model působení vodního 

paprsku. Popsat experimentální zařízení, jež by umožňovalo splnit zadaný úkol. Realizovat 

navržené experimenty podle zvolených nastavitelných parametrů. Zaznamenat a zpracovat 

získaná data vhodnou metodikou a statisticky je vyhodnotit. Vyhodnotit a interpretovat 

realizované výsledky se zřetelem na zvolené parametry. 
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1. ÚVOD 

Vedle konvenčních technologií řezání materiálů se dnes stále více uplatňují nekonvenční 
technologie (rozvíjející se technologie) – elektroerozivní obrábění, elektrochemické 
a chemické obrábění, obrábění laserovým paprskem, ultrazvukem, plazmatem, paprskem 
elektronů a obrábění kapalinovým paprskem. Kapalinový paprsek dále dělíme na čistý vodní 
paprsek a abrazivní paprsek. U čistého vodního paprsku je materiál obráběn vysokotlakým 
proudem vody, abrazivní paprsek využívá vysokotlakou vodu jako nosič abrazivních částic 
a ty pak obrábí materiál postupným obrušováním a rozrušováním.  

Cílem mé práce je studium problematiky možností řezání a vrtání vysokopevnostních 
materiálů abrazivním vodním paprskem. Technologie kapalinového paprsku je ekonomicky 
nákladná a proto je třeba volit její použití tak, aby se to vyplatilo. Z technické praxe je známo, 
že dělení vysokopevnostních materiálů a materiálů o velké tloušťce je obtížné. Těmito 
materiály mohou být  

- betony s vyšším obsahem cementu nebo polymerních vláken či jiné vysokopevnostní 
betony  

- železobetony – běžné či s ocelovou výztuží dle vojenských norem 
- betony s MDF cementem  
- betony a železobetony určené pro účely ochrany před atomovým výbuchem, ochrany 

před zářením – barytové betony, geopolymerní betony  
- oceli a jejich slitiny – vysokopevnostní či ocelové díly o velké tloušťce 

V práci se zaměřuji na vliv různých typů abraziv na porušování materiálu. Tato 
technologie může být použita např. pro řezání přesných otvorů pro zabudování elektronických 
systémů, otvorů pro dveře či vrata, větracích či otvorů pro jiné účely ve vysokopevnostním 
betonu  - železobetonovém stropu, zdech, apod. Je možné ji použít i ve spojení s jinými 
technologiemi. Vhodná může být i pro začištění a úpravy hran průchozích otvorů ve zdech 
z vysoko-pevnostních betonů, prorážených jinými technologiemi.  

S rozvojem vědy a techniky by se v budoucnosti, jež nemusí být vzdálená, dala použít 
i ve vesmíru na vesmírných stanicích k řezání vysokopevnostních ocelí a jiných slitin, 
samozřejmě za zajištění nutných technologických podmínek (voda, abrazivní materiál), 
k čemuž bude nutný nejprve rozvoj dalších technologií. K jejich výrobě je možné paprsek 
také použít. 

Kapalinový paprsek je technologií budoucnosti, a bude používán pro řadu aplikací, které 
není vhodné provádět pomocí laserů nebo plazmatu. 

 

1.1 Stávající využití a některé možnosti pro blízkou budoucnost 

Kapalinový paprsek lze obecně využít k řezání nebo vrtání otvorů:  

 přestavby inženýrských staveb z důvodu modernizace - bunkrů armádní a civilní 
obrany, raketových a dělostřeleckých tvrzí či podzemních řídících center určených 
např. k řízení radarových stanic protivzdušné obrany a odpalování raket; 
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o řezání či vrtání otvorů ve zdech pro účely osazení zabudovaných řídících 
počítačů, ovládacích systémů automatizovaných pancéřových dveří; 

o řezání otvorů ve stropech vícepatrových objektů za účelem osazení 
větracích mříží; 

o řezání otvorů ve zdech pro vytvoření nového průchozího otvoru mezi 
místnostmi objektu; 

 řezání tvrdých kovů na pancířích starší vojenské obrněné techniky při modernizaci 
(např. Nový Jičín - řezání otvorů do pancířů starších tanků); 

 výroba pozemní vojenské techniky – řezání dílů na výrobu plášťů tanků, obrněných 
transportérů, apod.; 

 výroba výtahových desek – z hrubých ocelových plátů – určených pro přeprava 
tanků a těžké techniky – např. z pozemních továren na povrch; 

 výroba pancéřových dveří a vrat; 
 výroba letadel – řezání kovů sloužících k výrobě plášťů pro supermoderní vojenská 
letadla, řezání oken v pláštích letadel – bombardéry, transportní letadla (např. firma 
Boeing); 

 výroba lodí – řezání lodních trupů; 
 likvidace starých jaderných elektráren; 
 rozebírání starých mostních konstrukcí; 
 výroba raket a raketoplánů – řezání dílů plášťů a otvorů pro osazení oken; 
 řezání nových slitin vyráběných s cílem případných pozdějších aplikací pro výrobu 
nové generace raketoplánů a velkých vesmírných lodí (aplikace ve výzkumu); 

 výroba plášťů nových vesmírných lodí (např. nové generace raketoplánů) pro lety 
na blízká vesmírná tělesa. 

Rozvoj dalších technologií a výzkumu vesmíru přinese i další možnosti využití. Některé 
jsou již dnes zkoumány, jiné jsou zatím jen na úrovni science fiction. 

 

1.2 Možnosti využití abrazivního paprsku s rozvojem technologií  

Ve chvíli, kdy bude dosaženo odpovídající technologické úrovně a bude možné s výrazně 
menšími náklady než dnes vyslat lidskou posádku na jiné planety a do vzdálených soustav 
a galaxií, bude potřeba využít nové účinné technologie. Technologická úroveň bude muset 
umožnit účinně a rychle provádět požadované aplikace, např. zakládání základen či měst na 
jiných planetách. Na vzdálených planetách se mohou nacházet výrazně odlišné horniny než na 
naší planetě, zcela jiné sloučeniny a prvky nebo horniny těžko opracovatelné. Proto bude 
výhodné mít připraveny technologie pro efektivní opracování různých materiálů – hornin, 
slitin vyrobených z místních surovin, těžbu hornin, sloučenin a prvků, které se u nás 
nevyskytují nebo jen ve stopovém množství. 

Další možnosti využití souhrnně uvádím v následujících bodech: 

 výzkum řezání materiálů na vesmírných stanicích a ve volném vesmíru; 
 výstavba moderních vesmírných stanic nové generace – výzkumných a obranných 
zařízení ve volném vesmíru, vesmírných orbitálních továren (pro výrobu 
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vesmírných lodí a jiné vesmírné, případně planetární, techniky – vznášedel, bojové 
techniky); 

 výroba meziplanetárních vesmírných lodí a lodí pro lety do vzdálených soustav 
a paralelních vesmírů; 

 těžba hornin na jiných planetách či asteroidech; 
 stavba a úprava základen postavených na jiných planetách (bunkrů, podzemních 
továren, výzkumných zařízení); 

• ražba podzemních prostor a jejich začišťování; 

• rozšiřování stávajících prostor – řezání otvorů do betonových zdí; 

• výroba zabezpečovacích systémů – vzduchotěsná a neprůstřelná vrata, dveře; 

• výtahové desky pro přepravu těžké techniky (viz stávající možnosti použití); 
 výroba vesmírných lodí schopných urazit mezigalaktické vzdálenosti - obchodní 
lodě, transportéry pro přepravu stavební techniky, vojenské techniky, hvězdné 
křižníky. 

 

Obr. 1. Miniraketoplán X-37B 
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2. ABRAZIVA VHODNÁ PRO OPRACOVÁNÍ 
VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ 

K tomu, aby bylo možné opracovat materiály o vysoké pevnosti kapalinovým paprskem, 
je třeba dosáhnout odpovídajícího zvýšení výkonu paprsku. Tím se také zvýší jeho účinek na 
opracovávaný materiál. 

Zejména v případě velkých tlouštěk vysokopevnostních materiálů je nemožné pouhou 
úpravnou technických parametrů, jako je tvar a velikost trysky a usměrňovací trubice, 
dosáhnout požadovaného výkonu, který by umožnil efektivně a v krátkém čase dosáhnout 
požadovaného účinku na obráběný materiál. Běžné typy aditiv a abraziv užívaných pro 
tryskání (např. křemičitý písek, balotina, strusky) nejsou dostačující pro řezání určitých druhů 
materiálů, jako jsou barytové betony, vysokopevnostní oceli a plechy. Proto je nutno hledat 
jiné typy abraziv, jež by byly schopny tyto materiály rozřezat, provrtat, obrousit, apod. 
Vhodnou skupinu abraziv pro tyto účely tvoří především minerály s dostatečnou hustotou 
a tvrdostí, zejména granáty, olivíny, korundy a diamanty (viz např. [1]). 

V laboratoři pro výzkum porušování materiálů na Institutu fyziky jsou k dispozici tato 
abraziva použitelná k vykonání experimentů: australský granát, ukrajinský granát, chromit, 
olivín, korund a zirkon. Těchto šest minerálů bylo použito k experimentální práci. Jejich 
základní charakteristiky byly získány ze zdrojů [2, 3]. 

 

2.1 Granát – Almandin 

Je jedním z nejrozšířenějších granátů v přírodě, jeho chemický vzorec je Fe2+
3Al2[SiO4]

3. 
Jméno je odvozeno od starověkého naleziště Alabanda v Malé Asii. V horninách zpravidla 
obsahuje příměs manganu (tzv. spessartinová složka) a hořčíku (tzv. pyropová složka), které 
se zde vyskytují na úkor dvojmocného železa. 

Bývá zbarven do velmi sytě červena a většinou mívá nafialovělý až hnědavý odstín, 
zbarvení je dáno příměsí železa. Je průsvitný až průhledný. Granát na přechodu mezi 
almandinem a pyropem se někdy označuje termínem pyralmandin. Těží se na Madagaskaru, 
v Indii a Brazílii. Obecné základní fyzikální a chemické charakteristiky uvádím v tab. 1, 
příklad vzhledu materiálu použitého při experimentech na obr. 2. 

Tab. 1. Fyzikální a chemické charakteristiky almandinu 

Fyzikální vlastnosti: 
Tvrdost 7–7,5 Mohs 
Hustota 4250 kg/m3 

Štěpnost velmi nedokonalá podle (110) 
Lom  lasturnatý 
Chemické vlastnosti: 
Složení O 47,63 %; Si 20,90 %;  Mg 18,09 %; Al 13,39 %; příměsi Mn, Ca, Fe 
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Obr. 2. Australský granát - almandin 

Dalšími druhy granátu jsou andradit (v několika odrůdách), pyrop, nebo spesartin. Tyto 
jsou buď vzácnější, nebo méně vhodné pro účely řezání materiálů abrazivními vodními 
paprsky. Podle místa těžby nebo výrobce-dodavatele almandinů rozlišujeme americký Barton 
granát, australský granát, indický granát, ukrajinský granát, atd. 

 

2.2 Chromit  

Jedná se o minerál krystalizující v kubické soustavě. Má chemický vzorec (FeCr2O4). 
Společně s hercynikem a magnetitem se zařazuje mezi spinely. Je to minerál kumulovaných 
hornin vyskytujících se v ultramafických intruzích. Chromit je jediným přírodním zdrojem 
chromu. Je magmatického původu nebo se vyskytuje v ultrabazických horninách – olivínovce 
(peridotity) a hadovce a je běžnou součástí meteoritů. Vzácně se u něj vyskytují krystaly, 
které mají tvar oktaedru. Většinou tvoří hrubě až jemně zrnité agregáty nebo je celistvý 
a kusový. V náplavech se vyskytuje v podobě ohlazených valounů. Obecné základní fyzikální 
a chemické charakteristiky uvádím v tab. 2, příklad vzhledu materiálu použitého při 
experimentech na obr. 3. 
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Tab. 2. Fyzikální a chemické charakteristiky chromitu 

Fyzikální vlastnosti: 
Tvrdost 5,5 Mohs 
Hustota 4500 – 4800 kg/m3 

Štěpnost neštěpný 
Lom  nerovný, lasturnatý 
Chemické vlastnosti: 
Složení Fe 24,95 %, Cr 46,46 %, O 28,59 %, příměsi Al, Mg, Zn 
 

Obr. 3. Chromit 

 

2.3 Korund 

Korund krystalizuje v trigonální soustavě, jeho vzorec je Al2O3. Jeho název pochází 
nejspíš ze staroindického kuruvinda (rubín). Rozlišujeme korund přírodní a umělý. Přírodní 
korund vniká v pegmatitech bohatých na hliník, andalusit, kyanit (vyskytujících se společně) 
a také horninách, kde proběhla kontaktně tlaková tepelná metamorfóza (např. dolomity, 
břidlice, svory, jílové horniny, terra rossa a bauxity). Obecně řečeno vzniká v prostředích 
s větším obsahem hliníku a poměrně malým obsahem křemíku a nachází se také v tzv. 
rozsypech (díky své odolnosti) a to kontaktní metamorfózou - smirku a vzácných kamenů 
(rubín, safír). Častými odrůdami korundu jsou smirek a průsvitný hnědý korund. 
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Objevuje se u něho často dvojčatění. Agregáty korundu jsou zrnité, vytváří krystaly ve 
tvaru tabulek, sloupečků, dipyramid nebo romboedrů. V rozsypech se objevuje i v podobě 
valounů. Obecné základní fyzikální a chemické charakteristiky uvádím v tab. 3, příklad 
vzhledu materiálu použitého při experimentech na obr. 4. 

Tab. 3. Fyzikální a chemické charakteristiky korundu 

Fyzikální vlastnosti: 
Tvrdost 9 Mohs 
Hustota 4000 – 4100 kg/m3 

Štěpnost neštěpný, častá odlučnost dle {0001} 
Lom  lasturnatý, tříštivý 
Chemické vlastnosti: 
Složení O 47,63 %; Si 20,90 %;  Mg 18,09 %; Al 13,39 %; příměsi Mn, Ca, Fe 
 

Obr. 4. Korund (syntetický) 

Odrůdy korundu jsou rubín, safír, leukosafír a smirek. Pro řezání (nebo tryskání) jako 
abraziva se využívá také umělý korund (korund hnědý).  Vyrábí se pálením bauxitu 
v indukčních pecích při teplotě 1600˚C. Účinek na obráběný matriál je závislý na velikosti 
zrna. Chemické složení umělého korundu: Al2O3 95,50 % min., TiO2 1,80 % - 2,80 %, SiO2  
1,40 % max., Fe2O3 0,60 % max., CaO 0,40 % max. 
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2.4 Olivín 

Olivín je označení skupiny minerálů, které se nachází mezi dvěma krajními členy 
olivínové řady – forsteritem (Mg2SiO4) a fayalitem (Fe2SiO4). Je to poměrně stabilní minerál, 
který má nevýhodu v nižší měrné hmotnosti (zejména proti granátům). Je také méně častý, 
a proto je jeho cena zpravidla vyšší. Obecné základní fyzikální a chemické charakteristiky 
uvádím v tab. 4, příklad vzhledu materiálu použitého při experimentech na obr. 5. 

Tab. 4. Fyzikální a chemické charakteristiky olivínu 

Fyzikální vlastnosti: 
Tvrdost 6,5 – 7 Mohs 
Hustota 3300 kg/m3 

Štěpnost Dokonalá 
Lom  Lasturnatý 
Chemické vlastnosti: 
Složení Mg 25,37 %, Fe 14,57 %, Si 18,32 %, O 41,74 % (při Mg:Fe = 4:1) 

 

Obr. 5. Olivín 
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2.5 Zirkon 

Zirkon je minerál, jehož chemický vzorec je ZrSiO4. Krystalizuje ve čtverečné soustavě. 
Název byl odvozen z perského zargun – tj. zbarvený jako zlato, dle barvy jedné z jeho odrůd. 
Jeho původ může být magmatický, metamorfní nebo sedimentární. Magmatický zirkon je 
akcesorický minerál vyskytující se v kyselých vyvřelých horninách (pegmatity, diority, 
granity, syenity, leukogranity). Vzácně ho můžeme najít v bazických a ultrabazických 
horninách. Metamorfní zirkon je běžně se vyskytující akcesorický minerál, vyskytuje se ve 
fylitech, rulách a svorech. Sedimentární zirkon je odolný vůči mechanickému a chemickému 
zvětrávání, je typickým minerálem klastických (úlomkovitých) usazenin drob a pískovců. 
Obecné základní fyzikální a chemické charakteristiky uvádím v tab. 5, příklad vzhledu 
materiálu použitého při experimentech na obr. 6. 

Tab. 5. Fyzikální a chemické charakteristiky zirkonu 

Fyzikální vlastnosti: 
Tvrdost 7,5 Mohs 
Hustota 4600 – 4700 kg/m3 

Štěpnost špatná, ve směru {110} a {111} 
Lom  lasturnatý 
Chemické vlastnosti: 
Složení Zr, Si, O, příměsi: Hf (1 až 4 %), některé prvky vzácných zemin (do 4 %) 

 

Obr. 6. Zirkon 



 

  13 

3. POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ ŘEZÁNÍ VYSOKO-PEVNOSTNÍCH 
MATERIÁLŮ 

V současné době existuje několik možností řezání vysoko-pevnostních materiálů. Každá 
z nich má svoje výhody, ale také nevýhody. Proto je potřeba nejen správně volit vhodný 
způsob řezání podle aktuálních podmínek, ale také vylepšovat stávající zařízení, aby se 
možnosti uplatnění dále rozšiřovaly. 

 

3.1 Řezání materiálů diamantovými kotouči  

Diamantové kotouče pracují na principu postupného pobrušování materiálem. Oproti 
laseru, plazmě a kapalinovému paprsku lépe využívají energii. Mají však dva výrazně 
omezující faktory. Jedním z nich je tloušťka prořezu, která je dána velikostí diamantového 
kotouče, druhým je křehkost kotouče a jeho náchylnost na porušení, pokud dojde v řezu 
vlivem nehomogenit k jeho vychýlení do strany (odklonu roviny rotace). V těchto případech 
zpravidla kotouč praskne nebo se deformuje a musí se vyměnit. Někdy přitom dojde 
i k poškození dalších částí řezacího zařízení. 

Řezy diamantovými kotouči lze provádět za mokra nebo za sucha a řezný účinek je 
možné zesílit vsypáváním abrazivního materiálu před kotouč. Příklady řezání diamantovými 
kotouči jsou na obr. 7 a 8. 

Obr. 7. Ražba tunelu v Brisbane v Austrálii 
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Obr. 8. Řezání drážky v betonové stěně 

 

3.2 Řezání materiálů laserem 

Laser umožňuje vytvořit kolimovaný, monochromatický a koherentní svazek 
elektromagnetické energie. Tato energie materiál zahřívá, taví a případně i zplyňuje. Z toho 
vyplývá i celá řada nevýhod, které technologie laserového řezání přináší. 

Řezání materiálů laserem je v současnosti jednou z nejrozšířenějších technologií. 
Počátky průmyslového využití laserů spadají do roku 1965, kdy firma Western Electric 
Company vyrobila funkční laserový systém sloužící k vrtání diamantových raznic. Roku 1967 
byl ve Velké Británii uveden do provozu systém schopný řezat ocelové plechy s využitím 
kyslíku jako pomocného plynu. A nedlouho potom byly vytvořeny systémy určené k řezání 
nekovových materiálů. Příklad řezání materiálu laserem je uveden na obr. 9. Základní 
způsoby řezání jsou tyto: 

• Sublimační 

• Tavné 

• Oxidační 

 



 

  15 

Obr. 9. Řezání laserem 

Sublimační řezání 

Při sublimačním řezání je materiál současně z místa řezu odpařován. Aby k odpařování 
došlo, je nutné dosáhnout vysokých intenzit záření. Těch se dosahuje vhodným nastavením 
parametru laseru a fokusační optiky tak, aby byl materiál okamžitě odpařován. Vzniklé páry 
materiálu jsou z řezu odfukovány pomocným (technologickým) plynem – např. argonem nebo 
dusíkem. Tím se zabrání oxidaci řezu. Díky tomu téměř nedochází k tavení materiálu 
a vzniklý řez je lesklý a hladký.  

Tavné řezání 

U tavného řezání se používají nižší výkony laseru než v případě sublimačního řezání. 
Proto dochází jen k tavení materiálu. Ten je pak spalován kyslíkem, spára není profukována 
a proto je vzniklý řez zoxidovaný, drsný a černý.  

Oxidační řezání 

Tento typ se využívá pro řezání běžných a konstrukčních ocelí z důvodu vysoké řezné 
rychlosti. Jako pomocný plyn se místo inertního plynu používá kyslík. Materiál se zahřeje na 
vyšší teplotu, než je jeho zápalná teplota. Tím dojde k exotermické reakci. Energie, která se 
tím uvolní, se využívá při procesu řezání. Oproti sublimačnímu a tavnému řezání se dosahuje 
vyšších rychlostí při nižší energii laseru. Řez nemá sice tak vysokou kvalitu, přesto je 
postačující pro většinu komerčně žádaných aplikací. 
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Obr. 10. Porovnání řezných rychlostí CO2 laserem (4kW) a vláknovým laserem (2kW) 
pro nerezové oceli [4]. 

 

Na obr. 10 je názorně vidět rychlý úbytek řezného výkonu laseru s rostoucí tloušťkou 
materiálu, který je nutno kompenzovat zpomalením postupu laserové stopy po materiálu. 
Z toho pak vyplývá nízká efektivita laserového řezání při velkých tloušťkách materiálu. 

 

3.3 Řezání materiálů plazmou 

V posledních desetiletích se rozšiřuje využití plazmatu k řezání materiálů. Princip 
spočívá v tom, že se mezi řezaným materiálem a tryskou vytváří po přivedení napájecího 
napětí elektrický oblouk. Do trysky vháníme z tlakové lahve silně ionizovaný plyn. Ten 
z trysky vylétá vysokou rychlostí. Teplota plazmatu může dosahovat hodnoty až 30000˚C 
a rychlost může dosahovat rychlost zvuku. Z důvodu vysoké teploty je nutné trysky chladit. 
Chlazení se provádí vodou, které obíhá v chladicím systému řezacího zařízení a u některých 
aplikací se řezaný materiál pro zvýšení účinnosti chlazení umisťuje do vody. Voda slouží jako 
ochrana před roztečením trysky a zároveň brání šíření nepříjemného dýmu a hluku, které 
vznikají při řezání [5]. 

Složení plynu proudícího do trysky a následně zahřívaného elektrickým obloukem je 
různé. Nejčastěji je používán argon, dusík, vodík, kyslík a jejich směsi [5]. 

Při řezání je materiál obecně natavován, dochází k ionizaci částic děleného materiálu 
a vzniku sekundárního plazmatu. Vzniklý plyn je vyfukován pryč z místa řezu a materiál je 
tepelně dělen. K rozřezání materiálu je třeba vyvinout mnohem větší energie než řezání 
diamantovým kotoučem, laserem a kapalinovým paprskem. Prořezávané tloušťky materiálu 
jsou srovnatelné s těmi, které prořezává kapalinový paprsek. Při řezání se dosahuje zpravidla 
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vyšší rychlosti než u kapalinového paprsku, ale okolí řezu a někdy i celý materiál jsou silně 
tepelně ovlivněné. Příklad řezání materiálu plazmatem je na obr. 11. 

Obr. 11. Řezání materiálu plazmatem. 

3.4 Řezání materiálů kapalinovým paprskem 

Řezání kapalinovým paprskem (příklad viz obr. 12 a obr. 13) se dělí z hlediska použití 
řezného média na dva základní typy: 

• řezání čistým vodním paprskem 

• řezání abrazivním vodním paprsek 

Vodní paprsek pracuje na principu porušení vazeb v materiálu smykem nebo tahem. Je 
využitelný pro přesné řezy v měkkých materiálech nebo pro řezy ve vysokopevnostních 
křehkých materiálech o menších tloušťkách. Abrazivní vodní paprsek pracuje na obdobném 
principu jako diamantový kotouč, tj. postupně se probrušuje materiálem. Jedná se o flexibilní 
nástroj, který nelze zničit tak, jako diamantový kotouč. 

Výhody kapalinového paprsku je možno shrnout takto. Oproti laseru a plazmě při řezání 
nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu. Řez tedy není zčernalý jako 
u oxidačního řezání laserem. Je možné dosáhnout tloušťky prořezu, výrazně větší než u laseru 
a zpravidla i větší než u plazmatu a diamantového kotouče. Nevýhoda kapalinových paprsků 
spočívá v tom, že s rostoucí řezanou tloušťkou materiálu narůstá rozbíhavost paprsku v řezu. 
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Obr. 12. Řez čistou vodou do „hořického“ pískovce. 

Obr. 13. Řezání oceli tloušťky cca 15 cm abrazivním vodním paprskem. 
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4. MODEL PŮSOBENÍ KAPALINOVÉHO PAPRSKU 

Působení abrazivního kapalinového paprsku na obráběný materiál bylo zkoumáno řadou 
autorů. Problematice interakce paprsku s materiálem se věnoval zejména Hashish. Upravil 
teorie impaktu částic představené Bitterem a Finniem a uzpůsobil je podmínkám vodního 
paprsku [6]. Dále se o rozšíření informací o působení paprsku na materiál zasloužili Zeng 
a Kim. Vytvořili na základě mnoha experimentů využitím regrese soustavu rovnic, která 
umožňuje výpočet účinnosti abrazivního paprsku a jeho ekonomických parametrů [7]. Kromě 
výše zmíněných popisů vznikla řada dalších semiempirických, empirických a numerických 
modelů (rozbor některých viz [8]). V různé míře k popisu přispěla řada autorů z celého světa 
(Louis [9], Capello [10], Guo [11], Singh [12], Tazibt [13], Momber [14], Kovacevic [15, 16], 
atd.). Výzkum však stále není ukončen. Přesné výpočty nutné pro automatizaci systému, nebo 
k přesným předpovědím vyžadují další zpřesnění a zkvalitnění popisu dějů v interakční 
oblasti [8]. Základem dalšího vývoje technologie, je také správné pochopení fyzikálních 
vztahů, popisujících směšovací proces. Je to důležité pro zpřesnění modelů k predikci účinků 
abrazivního kapalinového paprsku. Systém teoretických rovnic umožňuje jeho další rozšíření 
do podoby vhodné pro automatizaci řezného systému. Automatizace může být vhodná i pro 
aplikace kapalinových paprsků při výrobě meziplanetárních lodí, vesmírných stanic a řezání 
materiálů na jiných planetách. 

Fyzikální model kapalinového paprsku 

Pro určování parametrů experimentů provedených v rámci mé bakalářské práce byly 
použity teoretické modely připravené v minulých letech [17 až 22]. 

Mezi základní vztahy použité pro účely experimentálních prací této bakalářské práce 
patří vztah pro výpočet maximální hloubky vniku paprsku do obráběného materiálu za dané 
postupné rychlosti (resp. vztah pro maximální postupovou rychlost při zadané prořezávané 
tloušťce materiálu) [21, 22]: 

 

( ).

( )

( )

j

j

5 L3 2

A p o j j e

lim 2 L1 5 2

P Pmin j m e j

C S d 2 p e 1
h

8 v v p e

ξ

ξ

π ρ α

ρ α σρ

−

−

−
=

+ +
 (1) 

 
( )

( )j

j

2

35 L3 2

A p o j j e

Plim Pmin2 L2

j m e j

C S d 2 p e 1
v v

8 H p e

ξ

ξ

π ρ α

ρ α σρ

−

−

 −
 = −
 +
 

 (2) 

αe součinitel ztráty rychlosti paprsku při jeho interakci s materiálem, je určen z parametrů 
experimentálního řezu [-] 

CA součinitel upravující výkon paprsku vzhledem k měnícímu se obsahu abraziva pod tzv. 
saturační hladinou (nad ní se již nezvětšuje výkon paprsku) [-] 

d0 průměr vodní trysky [m] 

ϑ úhel odklonu paprsku v řezu - deklinační úhel [°] 

H tloušťka materiálu určeného k řezání [m] 

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

ρj hustota abrazivního paprsku (přepočet na homogenní prostředí) [kg.m-3] 
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ρm hustota materiálu určeného k řezání [kg.m-3] 

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

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

Sp podíl neporušených zrn ve vstupním abrazivním materiálu [-] 

vP rychlost posuvu stopy paprsku po povrchu materiálu, limitní hodnota je brána jako střední 
velikost abrazivních částic vznikajících při směšovacím procesu dělená 60 s [m.s-1] 

ξj součinitel útlumu abrazivního paprsku v prostředí mezi ústím usměrňovací trubice 
a povrchem materiálu [m -1] 

 

Tyto vztahy jsou doplněny vztahem (3), který je základem pro hodnocení účinnosti 
a kvality řezání materiálu kapalinovým paprskem (viz [23]). 
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Uvedené vztahy a jejich modifikace byly využity při plánování (např. určení řezných 
rychlostí) a vyhodnocení experimentálních prací. Příklad stanovení deklinačního úhlu je na 
obr. 14. Limitní úhel byl stanoven na 45° (viz [23]). 

 

Obr. 14. Příklad měření deklinačního úhlu na betonu. 
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5. MOŽNÉ APLIKACE ŘEZÁNÍ – BETONY A OCELI 

V této části podrobněji rozeberu technické parametry některých vysokopevnostních 
materiálů, které jsou opracovávány abrazivním vodním paprskem. Zaměřím se pouze na 
aplikace v současné době běžné, tj. vysokopevnostní beton, resp. železobeton a velmi tvrdé 
kovové slitiny na bázi železa (oceli) velkých tlouštěk. Kapalinový paprsek s abrazivem je 
možné použít i při těžbě obtížně dělitelných hornin. Tato aplikace se však používá zcela 
výjimečně. Pokud lze horninu odtěžit jinak a levněji, např. diamantovým kotoučem nebo 
čistým vodním paprskem, je zbytečné použít kapalinový paprsek s abrazivem, protože použití 
abraziva aplikaci výrazně prodražuje. 

 

5.1 Betony 

Zodolněné a podzemní objekty se podle českého obranného standardu dělí do pěti 
kategorií, které jsou souhrnně uvedeny v tab. 6. Dle definice v normě [24] se jedná 
o nepohyblivá, unitární (tj. nečleněná) zařízení vysoké hodnoty nebo velkého významu. Jedná 
se o objekty se značným zpevněním, nebo objekty vybudované pod zemským povrchem. 
Objekty v podzemí se zakrývají vrstvami materiálu schopnými odolat velkému zatížení, které 
se přenáší po dopadu bojových hlavic. Základní krycí vrstvy jsou zemina, štěrk, kámen, 
železobeton. K podzemním objektům patří také tunely stavěné hluboko v pozemí nebo 
v horkém masivu. Kategorie, které uvádím níže, určují typ a úroveň opevnění vojenských 
objektů. Pro tento účel je používán beton, který dosahuje minimální příložné pevnosti v tlaku 
35MPa [24]. 

Tab. 6. Kategorie opevněných objektů  

KATEGORIE I 

(beton 0 m –  2 m) 

KATEGORIE II 

(beton 2 m –  6 m) 

KATEGORIE III 

(beton 6 m – 9 m) 

KATEGORIE IV 

(beton 9 m – 20 m) 

KATEGORIE V 

(beton > 20 m) 

Úly letadel 
Sila (bunkry) 
řízených střel 

Vícepodlažní C3 Opevněné C3 Vysoce opevněné C3 

Sila (bunkry) 
řízených střel  země-

vzduch 
Podzemní GCI Řízení odpálení Ponorkové doky Podzemní zařízení 

Zásobníky střeliva Jednopodlažní C3  Vysoce opevněné C3  

Podpůrná 
(zabezpečovací) sila 

(bunkry)                                                        

Dveře do pozemního 
zařízení 

 Podzemní zařízení  

G&C bunkr (silo)     

Dveře (vchod) do 
jeskyně 

    

 
Sklad jaderných 

zbraní 
   

24% objektů 26% objektů 7% objektů 7% objektů 36% objektů 

Pro porovnání a představu o odolnosti materiálu proti průstřelu lze použít součinitele 
vyjadřující odolnost krycí vrstvy [24] – viz tab.7 a 8. 
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Tab. 7. Korekční faktor úhlu dopadu střely při útoku. 

Úhel dopadu střely fa 

0˚ – 2 ˚ 1,0 
2˚ – 5˚ 1,03 

5˚ – 10˚  1,07 
10˚– 20˚ 1,1 

> 20˚ ∞ (úroveň poškození objekt zničí) 

 

Tab. 8. Hodnoty součinitelů vyjadřujících odolnost materiálu krycí vrstvy, byly stanoveny 
pomocí kombinace simulačních modelů a skutečných testů. 

Hodnoty fmat minimální průměr maximální 
Vrstva kamene 
Beton,  
pevnost v tlaku 35 MPa 

1,00 1,00 1,00 

Pískovec 
pevnost v tlaku 15 MPa 

0,36 0,48 0,82 

Vápenec 
Pevnost v tlaku 50 MPa 

0,74 0,99 1,67 

Čedič 
pevnost v tlaku 60 MPa 

0,83 1,10 1,88 

Žula 
Pevnost v tlaku 110 MPa 

1,11 1,47 2,50 

Křemen  
Pevnost v tlaku 140 MPa 

1,33 1,76 3,00 

Vrstva zeminy 
Písek 0,21 0,24 0,25 
Hlína 0,15 0,17 0,19 
Písčitá zemina    
Jíl    
Štěrk nebo valouny                                                                      Krycí vrstva 

Vysoko-pevnostní krycí vrstva z valounů (balvanů); střední průměr valounů 0,4m; pevnost v tlaku 150MPa, 
tloušťka vrstvy 2m 

Mezery mezi valouny  
vyplněné vzduchem 

1,43 1,60 1,74 

Mezery vyplněné pískem  2,50 2,71 2,86 
Mezery vyplněné 
cementovou maltou 

6,67 7,33 7,50 

Nízko-pevnostní krycí vrstva z valounů (balvanů); střední průměr valounů 0,4m; pevnost v tlaku 30MPa, 
tloušťka vrstvy 2m 

Mezery vyplněné 
vzduchem 

1,25 1,30 1,33 

Mezery vyplněné pískem 1,88 2,07 2,22 
Mezery vyplněné  
cementovou maltou 

6,52 6,67 6,77 

Cement na výrobu betonu se vyrábí buď při nízkých teplotách (geopolymerní cement), 
nebo za vysokých teplot (portlandský cement). Běžné typy cementů (např. CEM I, CEM II…) 
jsou používány pro většinu konstrukčních betonů. Mezi nimi pak vynikají odolné betony. 
Tyto betony lze dělit na několik skupin, například takto: 

• Silniční betony  

• Vodotěsný beton 

• Samozhutnitelný beton 

• Těžký beton   
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• Vysokopevnostní beton 

• Vláknobeton 

• Geopolymerní beton 

 

Silniční betony  

Silniční betony jsou určeny pro cementobetonové krytí vozovek dálnic, silnic, letišť [25, 
26]. Jsou na něj kladeny náročné požadavky jak z hlediska obrusnosti povrchové vrstvy, tak 
z hlediska pevnosti zejména v ohybu. Je vyráběn ze směsi kameniva, pojiva (portlandský 
cement třídy 42,5) a vody. Do betonu se pro zlepšení konzistence přidávají přísady 
plastifikační a provzdušňovací, příp. regulátory tuhnutí. Jako výztuž se používají ocelové trny 
z hladké oceli typu 10216 nebo 11373 s hutním atestem. Trny mají obvykle průměr 25 mm 
a délku nejméně 500 mm a po celém povrchu jsou opatřeny plastovým povlakem. Pro kotvení 
podélných spár se používají uhlíkové oceli 10425 a 10505, obvykle o průměru 20 mm 
s délkou minimálně 800 mm. Ve střední části délky 200 mm se pokrývají plastovým 
povlakem. 

 

Vodotěsný beton 

Vodotěsné betony jsou určeny pro konstrukce dlouhodobě a jednostranně vystavené 
vodnímu tlaku [27]. Beton z fyzikálního principu vodotěsný není. Je to způsobeno různými 
diskontinuitami vznikajícími při zpracovávání betonové směsi. Ačkoli samotný beton nemůže 
být vodotěsný, může být vyroben tak, že je prakticky vodonepropustný. Technickou 
nepropustnost lze určit jako hloubku průsaku do betonového bloku kapilárním transportem. 
Aby vodní pára nekondenzovala na vnitřní straně betonové konstrukce, v případě, že je to 
nežádoucí, je nutné ji vhodnou metodou odvádět z jeho povrchu.  

 

Samozhutnitelný beton 

Tento druh betonu je označován SCC [28]. Jedná se o beton se schopností tečení bez 
působení vnějších dynamických sil. Je charakteristický velkou odolností proti rozměšování 
a segregaci kameniva [29, 30]. Umožňuje vyplnění bednění i v případě, že se v bednění 
vyskytuje hustá výztuž, a to bez hutnění betonu vibracemi. Ve chvíli kdy beton ztvrdne, stane 
se hutným. Současně získá stejné vlastnosti a vytrvalost jako beton vyráběný hutněním. 
Konzistence tohoto typu je zkoušena tzv. zkouškou rozlití kužele. 

Další výhodou samozhutnitelného betonu je vysoká rychlost ukládání a tím rychlejší 
výstavba – díky snadnějšímu protékání kolem husté výztužné sítě. Tekutost betonu a jeho 
odolnost proti rozměšování vede k vysokému stupni homogenity a výrazně snižuje vznik pórů 
v betonu. Dále zajišťuje jednotnou pevnost jednotlivých částí betonového bloku. Rychlý 
nárůst pevnosti zajišťuje nízký vodní součinitel betonové směsi. Konstrukci je tak možné 
i dříve odbednit a používat. 
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Těžký beton 

Těžký beton je beton s objemovou hmotností větší než 2600 kg.m-3. Pro jeho výrobu se 
používá kamenivo s velkou objemovou hmotností. Zdrojem kameniva bývají přírodní rudy 
těžené z některých vyvřelých nebo přeměněných hornin. Je v nich obsaženo vysoké množství 
tmavých minerálů bohatých na železo a hořčík, např. amfiboly a masivní čediče. Jejich 
objemová hmotnost se ale pohybuje jen mírně nad hranicí určující těžké betony. Požadované 
pevnosti se proto dosahují vhodným technologickým postupem výroby a vhodnou volbou 
dalších složek betonu – cement, regulátory tuhnutí, atd. Mezi těžká kameniva se dále řadí 
některé přírodní minerály nebo minerály syntetického původu, např. baryt, jehož objemová 
hmotnost dosahuje 4500 kg.m-3, magnetit a hematit (až 5300 kg.m-3), syntetický korund 
(4000 kg.m-3). Jako těžké kamenivo lze dále použít litinovou drť, ocelové broky nebo odpady 
vznikající při obrábění železa [31, 32]. 

Těžké betony se používají zejména jako ochrana proti radioaktivnímu a rentgenovému 
záření, tlakovým a tepelným účinkům jaderného výbuchu. Výrazně také snižují průrazný 
účinek paprskových zbraní, u nichž se v blízké budoucnosti dá předpokládat výrazné nasazení 
do výzbroje armád. Těžké betony jsou využívány v armádě, jaderné energetice, zdravotnictví 
a ve výzkumných ústavech. Syntetický korund se také používá do betonů určených pro stavbu 
silnic s nízkým obrusem povrchu a na výrobu mechanicky odolných typů podlah. 

 

Vysokopevnostní beton 

Vysoko-pevnostní betony se označují zkratkou HSC (z angl. High Strenght Concrete) 
a řadí se do skupiny tzv. vysokohodnotných betonů HPC (angl. Hight Performance Concrete), 
dosahujících pevnostní třídy v tlaku vyšší než C 50/60 (LC 50/55) [25]. Jsou charakteristické 
velice rychlým nárůstem pevnosti v tlaku. Za 24 hodin dosahuje pevnost v tlaku asi 50 MPa, 
za 28 dní se zvýší na 80 až 120 MPa. Tento druh betonu je specifický svým složením a vyniká 
vysokou hutností cementového pojiva. Díky tomu je velmi odolný vůči působení agresivního 
prostředí, mrazu a má podstatně vyšší trvanlivost než běžné betony. Další výhodou je 
možnost zmenšit průřezy konstrukcí.  

Požadované pevnosti a odolnosti se dosahuje snížením vodního součinitele betonu pod 
hodnotu 0,35 za přispění tzv. superplastifikátorů. Hutnost cementového pojiva a soudržnost 
jednotlivých cementových zrn lze zvýšit přidáním křemičitých úletů s obsahem 80 – 98% 
amorfního křemene do betonové směsi. Křemen musí mít vysoký měrný povrch. Křemičitý 
úlet zvyšuje pevnost betonové směsi v důsledku pucolánové reakce. A současně při 
zpevňování vnikají kalciumhydrosilikáty (CSH). Křemičitý úlet se do směsi dávkuje 
v maximálním množství 5% hmotnosti cementu a to s ohledem na zachování požadované 
úrovně ochrany oceli – která musí být obalena cementovým tmelem, aby se zabránilo její 
korozi – pH ≥ 12. K výrobě je používán portlandský cement CEM I 52,5. 

Do skupiny vysokopevnostních betonů jsou řazeny také RPC betony (Reactive powder 
concrete) obsahující jemné kamenivo o velikosti zrn 0,3 až 0,6 mm, malé množství cementu 
a velmi jemné složky (ocelový prach, křemičité úlety, sražený silikagel) s měrným povrchem 
200 až 400 m2/g. Při zpracovávání se do směsi přidává jen velmi malé množství vody a po 
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uložení se beton zahřívá na teplotu až 400˚C a současně se podrobuje tlakovému zatížení. 
Tyto betony dosahují pevností v tlaku 20 až 80 MPa.  

 

Vláknobeton 

Vláknobetony jsou vysokopevnostní typy betonů [30]. Jejich výroba je založena na 
přimísení pevných vláken do běžného typu betonu, a to za účelem snížení přirozené 
a nežádoucí křehkosti stavebního materiálu. Vláknové kompozity ale nejsou novinkou, tento 
typ betonu je v podstatě obdobou geopolymerních betonů. Rozdíl je v tom, že při výrobě 
vláknových betonů využíváme běžný portlandský cement a plastičnost, kterou vytvářejí 
silikátové polymerní složky geopolymeru, vnášíme do betonu doplňkovým materiálem: 
ocelovými, uhlíkovými, skelnými nebo polypropylenovými vlákny. Výsledek je pak podobný 
případu, kdy složky betonu jsou páleny za nízkých teplot s přídavkem platistifkátorů a dalších 
složek, které zlepšují plastičnost, pevnost a odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům, 
případně i jadernému záření. Výrazný rozdíl je ale v tom, že molekuly geopolymeru se dokáží 
síťovat i při značných dávkách jaderného záření, kdy molekuly běžného betonu se již 
degradují. K úplné degradaci geopolymeru, kdy degradace převládne nad síťováním, dochází 
při “podstatně“ vyšších dávkách než u betonů z CEM cementů, které se při výrobě 
vláknobetonů běžně používají. 

Polymerová vlákna do betonu 

Přidávají se do míchačky při výrobě betonu a používají se následující typy [30]: 

• polypropylen 

• polyetylen 

• polyester 

• nylon 

• PVA 

• Polyakrylát 

 

Geopolymerní beton 

Geopolymerní beton [33] je připravován z geopolymerního cementu. Ten se pálí 
z vápence při teplotě maximálně 750˚C, na rozdíl od portlandského cementu, k jehož výpalu 
je potřeba teplota až 1500˚C. Další rozdíl je v tom, že výroba geopolymerního cementu 
podstatně méně znečišťuje životní prostředí. Stavby z tohoto cementu odolávají teplotám 
kolem 1000˚C, zatímco betony z portlandských cementů se začínají rozpadat již při 300˚C. 
Díky síťování silikátových molekul při ozařování jsou schopny odolat jak vysokým teplotám, 
tak i vysokým účinkům radiace, které vznikají při výbuchu atomové bomby. Nesmí být ale 
překročena mez ozáření, protože poté převládne v materiálu degradace nad síťováním 
a geopolymer se začne rozpadat. Podle množství a typu plniva dosahují geopolymerní betony 
pevností v tlaku mezi 10 – 60 MPa. 
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5.2 Oceli 

Pevnost betonu se většinou zvyšuje různými typy ocelí – od běžných betonářských ocelí 
až po speciální titanové a jiné vysokopevnostní oceli. Z hlediska řezání kapalinovým 
paprskem závisí řezný účinek paprsku výrazně na složení dané řezané oblasti. Pokud by se 
jednalo o vysokopevnostní a hrubý kovový plát pancíře vesmírné lodi, je jeho složení ve 
všech místech stejné, nevzniknou-li místy měkká místa vlivem použité technologie výroby. 
Obecně jej ale můžeme považovat za homogenní. Pro jeho prořez bude potřeba určité 
množství vody a abraziva. V případě, že materiál bude nehomogenní – železobeton – bude 
místy řezatelný lépe, místy obtížněji. Větší tvrdost obecně povede k větší spotřebě abraziva 
a vody než při řezání měkčích částí.  

Oceli vyšších pevností označujeme souhrnně HSS – Hight strength steel. Patří zde typy 
s označením S420 nebo S460, které se pro potřeby výroby železobetonu dodávají především 
ve formě válcovaných tyčí a jejich modul pružnosti je shodný s modulem pružnosti běžných 
ocelí. Jsou ale charakteristické nižší hodnotou tažnosti, u ocelí S460 je 17%, u typu S235 se 
tažnost pohybuje kolem 25%. A se zvyšující se pevností materiálu klesá i jejich plastičnost 
(tzv. plastická rezerva) viz obr. 15. 

Podle meze kluzu jsou jako betonářské oceli nejdůležitější následující typy: 

• uhlíkové ocelí měkké 

• uhlíkové oceli středně tvrdé 

• tvrdé oceli mírně legované 

• oceli tvářené za studena – např. tažením 

 

Obr. 15. Pracovní diagramy ocelí - vzájemné porovnání [34]. 
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Vysokopevnostní oceli 

Jedná se o železné slitiny, které lze použít do vysokopevnostních betonů (při speciálních 
požadavcích ochrany proti ionizujícímu záření a výrazné zvýšení odolnosti proti průrazu 
střelou) nebo pro jiné aplikace, např. výrobu výtahů pro přepravu těžké techniky, plášťů 
tanků, vesmírných lodí. Vysoké pevnosti se dosahuje přidáním odpovídajícího množství 
legujících prvků. 

Vysokopevnostní oceli jsou děleny na podskupiny následujícím způsobem [34]: 

 Vysokopevné oceli 
• klasicky zušlechtěné 

• termomechanicky zpracované 

• maraging oceli 

• TRIP oceli 
 Korozivzdorné oceli 
 Superslitiny 

• korozivzdorné slitiny na bázi Ni 

• korozivzdorné slitiny na bázi Co 

• žáropevné slitiny Ni a Co 

Mezi vysokopevné oceli jsou zařazovány ty, které splňují následující vysokopevnostní 
parametry: 

 
150
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≥
ρ
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Obě veličiny se vyjadřují v N/kg. Pro oceli musí být splněno, že Rp0,2 ≥ 1500 MPa. 
K dosažení takto vysokých pevností je nutno výrazně zvýšit obsah legujících prvků ve slitině. 
Takto upravené vysokopevnostní oceli řadíme mezi vysokolegované speciální oceli. 

Klasicky zušlechtěné oceli jsou vstupním prahem vysokopevnostních ocelí. Jejich 
minimální pevnost je 1500 MPa, mají při ní ale velice nízkou tažnost. Zvyšování pevnosti pak 
souvisí s přidáním drahých legur, což je pro běžné použití v betonech neekonomické. Proto se 
v komerční sféře běžně používají nelegované oceli nebo oceli nízkolegované. 

Dalšími možnostmi je dělení ocelí podle obsahu uhlíku, a to na nízkouhlíkové, středně 
uhlíkové a vysokouhlíkové, nebo podle obsahu legovacích prvků, a to na nízkolegované, 
středně legované a vysokolegované [35]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 
 

6.1 Experimenty Slovensko 

V rámci řešení bakalářské práce a programu "Creative meeting of V4 researchers, PhD 
students and young PhD’s from research field of usage AWJ" (součást řešení International 
Visegrad Fund’s Standard grant No. 21220321) byly provedeny v Prešově ve firmě Watting 
experimentální řezy na sedmi ocelových vzorcích. Některé z těchto vzorků byly navíc 
„zpevňovány“ metodou ochlazení na teplotu kapalného dusíku s následným řízeným návratem 
na běžnou teplotu.  

Řezy ve vzorcích byly provedeny na standardním CNC x-y stole s čerpadlem KMT 
Waterjet  Systems. Řezné parametry byly nastaveny takto: 

• Tlak čerpadla: 360 MPa 
• Průměr vodní trysky: 0,25mm 
• Průměr usměrňovací trubice: 0,9mm 
• Vzdálenost vzorku od usměrňovací trubice: 4mm 
• Hmotnostní průtok abraziva: 300g/min 
• Velikost zrna: 80 mesh 
• Typ abraziva: ukrajinský granát 

Proměnným parametrem byla rychlost posuvu. Na každém vzorku byla provedena série 
několika řezů podle předpokládané schopnosti materiálu být prořezán. Prvních 10 vzorků 
tvořilo pět dvojic lišících se tepelným zpracováním (v rámci předchozího výzkumu byly 
materiály ochlazeny a následně vráceny na normální teplotu). 

Tab. 9. Vybrané oceli, použité rychlosti posuvu a vstupní šířky drážek vytvořených 
abrazivním vodním paprskem. 

postupová rychlost 5 10 15 20 30 40 50 

materiál mm/min mm/min mm/min mm/min mm/min mm/min mm/min 

1.2379; 31,2 mm - 1,08 - 1,04 1,02 0,99 0,97 

1.2379/N; 31,2 mm - 1,03 - 1,02 1,01 1,00 0,99 

1.3343; 30,8 mm - 1,13 - 1,09 1,04 1,01 1,00 

1.3343/N; 30,8 mm - 1,07 - 1,01 0,99 0,98 0,97 

1.3379; 31,6 mm - 1,09 - 1,07 1,05 1,02 0,98 

1.4307; 30,6 mm - 1,14 - 1,10 1,08 1,05 1,04 

1.4307/N; 30,6 mm 1,07 1,02 1,01 0,98 0,93 0,88 0,84 

1.4404; 30,6 mm - 0,98 - 0,89 0,88 0,87 0,85 

1.4404/N; 30,6 mm 1,15 1,11 1,02 0,99 0,97 0,96 0,95 

1.4845; 30,6 mm - 1,04 - 1,03 1,02 1,01 1,00 

1.4845/N; 30,6 mm - 1,10 - 1,06 1,05 1,04 1,03 

1.7225; 30,2 mm - 1,23 - 1,17 1,12 1,12 1,11 
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Při řezání byly vzorky fixovány na pracovním stole a byly také měřeny akustické emise, 
které však nebudou zahrnuty do této bakalářské práce. Po vyřezání drážek bylo provedeno 
měření šířky řezu v horní a dolní stěně vzorku: měření bylo prováděno digitálním posuvným 
měřítkem v pěti bodech na každém provedeném řezu (každé drážce). Cílem bylo prověřit, zda 
se strukturní odlišnosti ocelí projeví při jejich řezání (zda budou mít vliv na šířku řezu). 
Výsledky neprokázaly žádnou zjevnou závislost, odlišnou od té, která byla zjištěna dříve 
a publikována v [36]. 

Tab. 10. Vybrané oceli, použité rychlosti posuvu a výstupní šířky drážek vytvořených 
abrazivním vodním paprskem  

postupová rychlost 5 10 15 20 30 40 50 

materiál mm/min mm/min mm/min mm/min mm/min mm/min mm/min 

1.2379; 31,2 mm - 0,960 - 0,846 0,608 0.584 - 

1.2379/N; 31,2 mm - 0.952 - 0.738 0.716 0.612 - 

1.3343; 30,8 mm - 1.032 - 0.748 0.640 0.508 - 

1.3343/N; 30,8 mm - 0.990 - 0.744 0.648 0.514 - 

1.3379; 31,6 mm - 0.958 - 0.750 0.626 0.564 - 

1.4307; 30,6 mm - 1.138 - 0.854 0.672 0.654 0.638 

1.4307/N; 30,6 mm 1.270 1.090 0.912 0.846 0.728 0.644 0.626 

1.4404; 30,6 mm - 0.982 - 0.742 0.674 0.620 0.546 

1.4404/N; 30,6 mm 1.518 1.158 0.838 0.738 0.712 0.686 0.580 

1.4845; 30,6 mm - 0.922 - 0.796 0.734 0.680 0.620 

1.4845/N; 30,6 mm - 1.166 - 0.866 0.726 0.640 0.600 

1.7225; 30,2 mm - 1.192 - 0.912 0.738 0.704 - 

 

Při řezání drážek v ocelích bylo zjištěno, že u křehčích a tvrdších ocelí, které jsou 
používány jako nástrojové (1.2379, 1.3343, 1.3379, 1.7225) paprsek uvedených parametrů 
nebyl schopen při rychlosti 50 mm/min materiál zvolené tloušťky dostatečně prořezat. Navíc 
řezy prováděné postupovou rychlostí blízkou limitní hodnotě (40 mm/min) vykazují velmi 
roztřepený spodní okraj řezu a nerovnoměrnou šířku drážky. Při postupových rychlostech 
řezání blízkých limitní hodnotě se totiž průchod paprsku materiálem se blíží spíše sledu 
postupných průrazů vzniklých v důsledku lokálního zvýšení energie paprsku při kolísání tlaku 
čerpadla než plynulému probroušení, kterému se blíží charakter řezů provedených rychlostmi 
nižšími, než je 40% limitní rychlosti. Proto také určování šířky řezu v těchto limitních 
případech je velmi nesnadné. Tyto poznatky platí ostatně i pro nerezové oceli (1.4307, 1.4385 
a 1.4404), je-li postupová rychlost řezání blízká limitní hodnotě, což byla pro tyto oceli 
rychlost 50 mm/min. 
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6.2 Experimenty VŠB Ostrava 
 

a) Řezání „titanoceli“ 

První experimenty s odolným materiálem velké tloušťky byly provedeny na vysoko-
pevnostní nerezové oceli o tloušťce 40 mm pokryté 5 mm titanovou vrstvou (viz obr. 16). 
Kovové vrstvy byly spojeny („svařeny“) výbuchem. Řezy byly provedeny ze strany titanu 
rychlostí 20 mm/min s těmito nastavenými parametry: tlak čerpadla 380 MPa, průměr vodní 
trysky 0,25 mm, průměr usměrňovací trubice 1,02 mm, vzdálenost vzorku od usměrňovací 
trubice 2 mm, hmotnostní průtok abraziva (australský granát) 225 g/min, střední velikost zrna 
abraziva 80 mesh. Na získaných vzorcích byla zjišťována podoba striací. Vzorky budou dále 
zpracovávány v rámci jiného výzkumu, který nesouvisí s touto bakalářskou prací. Cílem bude 
zjistit případné výskyty defektů v materiálu a jejich rozsah. 

Obr. 16. „Titanocel“ svařovaná výbuchem a řezaná abrazivním vodním paprskem 

b) Příprava abrazivního experimentálního materiálu a cejchování násypky N2 

Experimentální práci na VŠB bylo potřeba zahájit nasetím experimentálního abrazivního 

materiálu na frakčních sítech na frakci mezi 200 a 300 µm, která je v mém výzkumu brána 
jako jedna z konstantních vstupních veličin. K dispozici je šest druhů abraziva: 

 Australský granát 
 Chromit  
 Korund 
 Olivín  
 Ukrajinský granát 
 Zirkonový písek 
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Bylo provedeno cejchování násypky N2 pro dávkování abraziva do kapalinového 
paprsku. Na násypce bylo zvoleno nastavení 2, 4, 5, 6 a 10 otáček pro výše uvedená abraziva. 
Každé měření bylo pětkrát zopakováno a z naměřených dat byl proveden výpočet průměrných 
hodnot průtoku abraziva násypkou pro každé nastavení.  

Výsledné hodnoty byly vyneseny do grafů (cejchovacích křivek). V grafech byla 
naměřenými hodnotami proložena křivka, přičemž typ regrese v programu Excel byl volen 
polynomický třetího stupně. Bylo to z toho důvodu, že hodnoty nevykazují lineární závislost 
a kvadratická závislost neposkytovala dostatečně dobré výsledky. Proto se z nabízených 
možností jevila jako nejlepší aproximace polynomem třetího stupně, což je patrné z výsledků 
níže. V grafech je uvedena rovnice regrese a koeficient spolehlivosti R2, který byl určen 
programem Excel.  

 

Obr. 17. Cejchovací křivka násypky N2 – netříděný australský granát. 
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Obr. 18. Cejchovací křivka násypky N2 – australský granát tříděný na 200 až 300 µm. 

 

Obr. 19. Cejchovací křivka násypky N2 – ukrajinský granát tříděný. 
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Obr. 20. Cejchovací křivka násypky N2 – chromit tříděný. 

 

Obr. 21. Cejchovací křivka násypky N2 – korund tříděný. 
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Obr. 22. Cejchovací křivka násypky N2 – olivín tříděný. 

 

Obr. 23. Cejchovací křivka násypky N2 – zirkonový písek tříděný. 

Na základě údajů dodavatelů abraziva ke konkrétním šaržím dodaných materiálů bylo 
zjištěno, že obecné údaje uvedené v [2], které byly použity v kapitole 2 „Abraziva vhodná pro 

Olivín

y = 0,5285x3 + 4,238x2 - 0,5548x

R2 = 1

0

200

400

600

800

1000

0 2 4 6 8 10 12
Počet otáček

P
rů

to
k 

(g
/m

in
) 

Zirkonový písek

y = 0,1591x3 + 17,211x2 - 19,004x

R2 = 0,9997

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10 12
Počet otáček

P
rů

to
k 

(g
/m

in
) 



 

  35 

opracování vysokopevnostních materiálů“, mohou být odlišné od reálných. Rozdíl byl zjištěn 
především u almandinu „Australský granát“. Dodavatel uvádí hustotu 4100 kg.m-3 a tvrdost 9 
podle stupnice Mohs. U některých jiných obraziv nebylo možno tyto údaje spolehlivě ověřit. 

Na základě výše uvedených křivek jsem stanovil pomocí regresních rovnic tato nastavení 
násypky N2 pro námi používaný průtok abraziva (Tab. 11): 

Tab. 11. Otáčky násypky N2 pro zvolený průtok abraziva určené z cejchovacích křivek 

Abrazivo Otáčky Průtok 

 (-) (g/min) 

Australský granát netříděný 4,96 225 

Australský granát tříděný 4,96 225 

Olivín 5,62 225 

Korund 5,48 225 

Zirkon 4,12 225 

Chromit 4,54 225 

Ukrajinský granát 5,31 225 

Australský granát tříděný, cejchovaná násypka 4,91 225 

 

V laboratoři J165 jsem prováděl na CNC x-y stole experimenty za využití násypky N2 
a těchto řezných parametrů:  

• Tlak čerpadla: 380 MPa 
• Průměr vodní trysky: 0,25mm 
• Průměr usměrňovací trubice: 1,02mm 
• Vzdálenost vzorku od usměrňovací trubice: 2mm 
• Hmotnostní průtok abraziva: 225g/min 
• Velikost zrna: stanovena pomocí sítování (200 – 300µm) 
• Typ abraziva: podle výběru 
• Postupová rychlost: 15mm/min, pro zirkon pouze 10mm/min. 

Byla řezána ocel 19437 a beton C45/55 s deklarovanou pevností v tlaku min. 60 MPa. 
Původní rozměr ocelového hranolu byl 232 x 32,5 x 61 mm. Beton byl dodán v podobě 
standardní zkušební krychle o hraně 150 mm. 

c) Řezání oceli 19437 

Ve vzorku oceli 19437 byly provedeny lineární řezy s rychlostmi uvedenými v přehledu 
řezných parametrů (viz výše). Jako řezaná byla zvolena tloušťka materiálu 61 mm. Stěny řezů 
byly nafoceny digitálním fotoaparátem Nikon D300 s největší možnou rozlišovací schopností. 
Na fotografiích převedených do programu CorelDraw potom byly zjišťovány úhly odklonu 
striací metodou popsanou v článku [23]. 
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V programu CorelDraw byla provedena dvě měření. V prvním kroku bylo provedeno 

rychlé kontrolní měření, založené na stanovení střední velikosti úhlu ϑr pomocí tří hodnot pro 
vybrané signifikantní striace a jejich porovnání s dalšími striacemi. Naměřené úhly byly 
následně vyhodnoceny z pěti naměřených hodnot. Byla zjištěna průměrná hodnota pro každý 
vzorek. Měření byla zaznamenána do programu Excel a hodnoty pro obě strany řezu (levá 
a pravá strana, celkem tedy 10 hodnot) byly zprůměrovány. Takto byly stanoveny střední 

hodnoty úhlu ϑp pro každý typ abraziva (viz tab. 12). 

Tab. 12. Úhly odklonu ϑ striací u oceli 19437 pro jednotlivé typy abraziv 

Abrazivo ϑr ϑp 

 ( ° ) ( ° ) 

Australský granát netříděný 15,45 16,01 

Australský granát tříděný, nesprávný průtok abraziva 15,60 16,02 

Olivín 17,50 16,89 

Korund 16,95 16,18 

Zirkon 15,70 19,96 

Chromit 18,45 20,94 

Ukrajinský granát 15,40 16,48 

Australský granát tříděný, správný průtok abraziva 18,30 18,69 

 

Obr. 24. Stěna řezu oceli 19437 australským granátem tříděným 
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d) Řezání betonu C45/55 

Byly provedeny lineární řezy na betonové krychli z vysokopevnostního betonu C45/55. 
Řezaná tloušťka materiálu byla dána tloušťkou standardizované zkušební betonové krychle – 
150 mm. Stěny řezů byly nafoceny digitálním fotoaparátem Nikon D300 s největší možnou 
rozlišovací schopností. Fotografie byly převedeny do programu CorelDraw, kde byly 
zjišťovány úhly odklonu striací metodou popsanou v článku [23], podobně jako u oceli. 
V programu byla obdobně jako u vzorku oceli 19437 provedena dvě měření. V prvním kroku 
bylo provedeno rychlé kontrolní měření, založené na stanovení střední velikosti úhlu, potom 
přesnější měření pomocí zvolených pěti striací na každé z řezných stěn. 

Tab. 13. Úhly odklonu ϑ striací u betonu C45/55 pro jednotlivé typy abraziv 

Abrazivo ϑr ϑp 

 ( ° ) ( ° ) 

Australský granát netříděný 15,30 15,52 

Olivín 17,50 16,50 

Korund 11,80 11,13 

Zirkon 20,90 21,06 

Chromit 19,25 19,39 

Ukrajinský granát 14,80 15,11 

Australský granát tříděný 16,40 16,41 

 

Obr. 25. Stěna řezu betonu C45/55 australským granátem tříděným 
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Beton C45/55 má podle dodavatele (pracoviště Fakulty stavební VŠB-TUO) minimální 
pevnost v tlaku 60 MPa. Tato pevnost je zjevně dosahována nejen použitým kamenivem. 
Z provedených řezů je patrné, že materiál je v mezích možností velmi homogenní, protože 
striace jsou poměrně pravidelné, podobně jako u oceli. Pokud by byl materiál silně 
nehomogenní, docházelo by často ve spodní části řezu k výraznému zahloubení do materiálu 
nebo ke zpětnému odrazu paprsku na pevných částicích (např. valounech kameniva) 
a následnému vymílání měkčí pojivové hmoty – cementového tmelu – ze stěn, čímž se tvoří 
typické kaverny. Takto se často chovají betony nižších pevností, ve kterých je velký rozdíl 
mezi pevností kameniva a cementového tmelu. 

 



 

  39 

7. ZÁVĚR 

Při řezání drážek v ocelích bylo zjištěno, že charakter závislosti šířky drážky na 
postupové rychlosti je shodný s dříve stanoveným. Zároveň však bylo pozorováno, že křehčí 
a tvrdší oceli zvolené tloušťky (kolem 31 mm), které jsou používány jako nástrojové (1.2379, 
1.3343, 1.3379, 1.7225) nebyl paprsek s parametry používanými ve firmě Watting s.r.o. 
schopen při rychlosti 50 mm/min dostatečně prořezat. Navíc řezy prováděné postupovou 
rychlostí blízkou limitní hodnotě (40 mm/min) vykazují velmi roztřepený spodní okraj řezu 
a nerovnoměrnou šířku drážky. Proto také určování šířky řezu v těchto limitních případech je 
velmi nesnadné. Tyto poznatky platí i pro nerezové oceli (1.4307, 1.4385 a 1.4404), je-li 
postupová rychlost řezání blízká limitní hodnotě, což byla pro tyto oceli rychlost 50 mm/min. 

Bylo pozorováno, že při postupových rychlostech řezání blízkých limitní hodnotě se 
průchod paprsku materiálem blíží spíše sledu postupných průrazů vzniklých v důsledku 
lokálního zvýšení energie paprsku při kolísání tlaku čerpadla než plynulému probroušení, 
kterému se blíží charakter řezů provedených rychlostmi nižšími, než je 40% limitní rychlosti.  

Teoretická (vypočítaná) hodnota úhlu pro řezání oceli zirkonem rychlostí 15 mm/min, při 
které ale zirkon nebyl schopen materiál v dané tloušťce prořezat, vychází 28,84° až 36,67°. 
Rozmezí těchto hodnot bylo stanoveno ze vztahu (4) a úhlů, které byly naměřeny při rychlosti 
10 mm/min (při které byl ještě zirkon schopen ocel dané tloušťky prořezat). Podobně bylo 
v případě řezání betonu zirkonem stanoveno pro rychlost 20 mm/min rozmezí teoretických 
úhlů 32,18° až 32,42°, protože zirkon byl schopen prořezat beton zvolené tloušťky pouze při 
rychlosti 15 mm/min. 

Z výsledků uvedených v tabulkách a předchozím odstavci vyplývá, že netříděný 
australský granát a tříděný ukrajinský granát mají přibližně shodnou schopnost řezat 
vysokopevnostní materiály a větší tloušťky materiálu. Tříděný australský granát má tuto 
schopnost nepatrně nižší. Může to souviset s tím, že při třídění projdou sítem pouze zrna 
určitých tvarů a tato jsou pak méně účinná. Ukrajinský granát patrně takto tvarovaná zrna 
neobsahuje. Vzhledem k časové náročnosti nebylo možno se tomuto problému věnovat 
detailněji, ale je to důležitý námět na další práci v oblasti zkvalitňování abrazivního vodního 
paprsku. 

Účinnost olivínu na oceli i betonu byla nepatrně nižší, než u netříděného australského 
a tříděného ukrajinského granátu. Chromit měl řezné účinky výrazně nižší a zirkonový písek 
se ukázal jako zcela nevhodný, přestože jej jeho tvrdostní charakteristiky a hustota spíše 
řadily mezi materiály, od kterých se očekávalo zvýšení účinnosti. 

Zvláštní pozornost zasluhuje korund, který na oceli sice dosahoval přibližně stejných 
výsledků, jako granáty, ale na betonu výrazně dominoval. Podle mých experimentálních 
výsledků by při jeho použití na betonu měla vzrůst rychlost řezání o 20% (na 24,1 mm/min), 
což je významné z ekonomického hlediska. 
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