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ANOTACE 

Čikovová, M, Vyhodnocení dopadu náhlých tlakových změn ve vysokotlakém řezacím systému 

na obsluhu: Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2013, 42 s.  

Diplomová práce se zabývá otázkou možného ohrožení obsluhy vysokotlakého řezacího 

systému při náhlých změnách tlaku v systému. Toto ohrožení je vyhodnocováno především 

jako nebezpečí, které hrozí hasiči používajícímu zařízení Cold Cut System Cobra. V práci je 

na hadicovém vedení různé délky zkoumán časový průběh poklesu tlaku při havarijním 

vypnutí čerpadla. V první části diplomové práce je provedeno porovnání řezání vysokotlakým 

vodním paprskem a jiných metod. Následující kapitola je věnována tlaku v kapalině, 

metodám jeho měření a teoretické analýze tlakových změn v reálném hadicovém vedení. 

V další části práce je stručně charakterizováno zařízení Cold Cut System Cobra, nouzové 

vypnutí tohoto zařízení a nebezpečí s tím spojeno. Poslední kapitola je věnována 

experimentálnímu měření. Výsledky diplomové práce lze využít ve všech odvětvích, kde se 

s vysokotlakým vodním paprskem pracuje. 

Klíčová slova 

 Cold Cut Systém Cobra, Vysokotlaký vodní paprsek, Vysokotlaké řezací zařízení, 

Nebezpečí nouzového vypnutí 

Čikovová, M, Evaluation of the impact of pressure changes of high-pressure cutting system 

on operating staff: Thesis, VSB – TU, 2013, 42 p. 

This thesis deals with potential threat to crew of high pressure cutting system during sudden 

pressure changes in system. This threat is evaluated primarily as a danger to firefighters using 

Cold Cut System Cobra. The thesis studied the time course of the pressure drop on the hose 

lines of various lengths during the emergency shutdown of the pump. Comparison of high-

pressure water jet cutting and other cutting methods is included in the first part of the thesis. 

The following chapter deals with fluid pressure, methods of pressure measurement  

and theoretical analysis of pressure changes in real hose line. The next section describes 

briefly the Cold Cut System Cobra, the emergency shutdown of this device and the dangers 

associated with it. Experimental measurements are presented in the last chapter.  

The conclusions of this thesis can be used in any working place using high-pressure water jet. 

Key words 

 Cold Cut System Cobra, High-pressure water jet technology, high pressure cutting 

equipment, Danger during emergency shutdown   
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Úvod 

Vysokotlaké řezné a hasicí zařízení CCS Cobra (Cold Cut System Cobra) se u Hasičského 

záchranného sboru České republiky používá již od roku 2002. Nejprve zařízení vlastnil pouze 

sbor v Praze, ale dnes je systém Cobra používán po celé České republice.  Jelikož zařízení 

pracuje s vysokotlakým vodním paprskem, který je schopen rozřezat téměř všechny materiály, 

je nutné, aby obsluha systému CCS Cobra vždy dodržovala bezpečnostní předpisy a při práci 

se držela postupu, který je uveden v manuálu. V České republice sice nedošlo ke zranění 

hasiče při práci s CCS Cobrou, nicméně v podnicích, kde se pracuje s mobilním 

vysokotlakým vodním paprskem, který má stejné parametry jako CCS Cobra, ke zraněním již 

došlo, v zahraničí dokonce ke smrtelnému. Protože na bezpečnost hasičů je kladen velký 

důraz, ve své diplomové práci se zabývám zjišťováním a měřením časového průběhu poklesu 

tlaku ve vysokotlakém řezném zařízení při nouzovém vypnutí. Při upadnutí nebo uklouznutí 

hasiče může dojít k namíření vodního paprsku proti hasiči. Proto je nezbytné zjistit a změřit, 

zda tlak, který se v trysce vyskytuje, je či není nebezpečný.  

Hasiči, kteří CCS Cobra používají u zásahů, si zařízení velice chválí. Naopak hasiči u sborů, 

kteří se zařízením nepřichází do kontaktu, jej odsuzují. Po konzultaci s oběma stranami jsem 

zjistila, že hasiči, kteří zařízení používají, nebezpečí vznikající při práci nepovažují za tak 

vysoké, jaké ve skutečnosti může být. Na druhou stranu hasiči, kteří Cobru nemají, se práce 

s vysokotlakým vodním paprskem obávají až příliš. Mým cílem v práci je zjistit reálné 

nebezpečí, které vzniká při ohrožení hasiče vodním paprskem.  

Řezání vysokotlakým vodním paprskem se používá i v jiných odvětvích, nejen u Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Poznatky o nebezpečí při nouzovém vypnutí zařízení, je 

tedy možné aplikovat obecně do všech oblastí, kde se s paprskem pracuje. 
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Rešerše 

V diplomové práci jsou řešeny problémy týkající se bezpečnosti obsluhy mobilního 

vysokotlakého řezného zařízení. V takovém zařízení se pracuje s tlakem 30 – 250 MPa. 

V havarijní situaci, kdy je potřeba zařízení nouzově vypnout, je potřeba vědět, jak dlouho se 

nebezpečný, zdraví ohrožující, tlak v hadicích vyskytuje.  

Cílem diplomové práce je: 

 Změřit pokles tlaku ve vysokotlakém zařízení při různých podmínkách 

 Vyhodnotit, zda je pokles tlaku dostatečně rychlý a prudký, aby byla zajištěna 

bezpečnost obsluhy 

 Provést výpočet celkové doby ohrožení obsluhy v havarijní situaci 

 Zjistit, zda vysokotlaký vodní paprsek je schopen rozřezat nebo poničit hasičský 

zásahový oblek 

Pro zpracování diplomové práce bylo nezbytné prostudovat práci [4], kde je popsána funkce 

vysokotlakého vodního paprsku. Dále bylo potřeba najít odborné materiály týkající se řezání 

vysokotlakým vodním paprskem. Články byly vyhledávány dle klíčových slov water jet  

a high pressure. Byly prostudovány především odborné články z databáze WJTA (Waterjet 

Technology Association), ale i z jiných odborných časopisů. WJTA je obchodní asociace  

pro řezání vodním paprskem v Severní Americe, ale její členové jsou po celém světě. 

Odborné články [2][9][10][11] popisují zranění, která se stala při použití kapalinového 

paprsku. Nejvíce nápomocné ovšem byly konzultace s panem profesorem Ing. Liborem 

Hlaváčem, Ph.D., který se problematice kapalinového paprsku věnuje již přes 25 let. Právě 

informace získané od pana profesora byly velkým přínosem pro zpracování práce. 

Pro účely rešerše byly také prostudovány odborné materiály vztahující se na měření tlaku  

a elektrických měřičů tlaku, díky kterým jsem byla schopna rychle se měnící tlak v kapalině 

změřit. Zejména knihy [6][21] jsou zaměřeny na vysvětlení principu elektrického měřiče. 

Článek [20] popisuje funkci piezorezistivního měřiče tlaku, kterým byl experiment měřen.  

Další částí diplomové práce bylo prostudovat a zpracovat funkci a použití vysokotlakého 

řezného a hasicího zařízení CCS Cobra. K tomu byla pročtena práce [3][7], prostudovány 

konspekty [12] a odborné články na stránkách pozary.cz. Po celou dobu zpracování práce byla 
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problematika řešena s panem kpt. Bc. Janem Sotolářem, který je lektorem ve školním  

a výcvikovém zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky. Nikde jsem se ovšem 

nedočetla o nebezpečí hrozící hasičům při nouzovém vypnutí tohoto zařízením. Proto jsem 

zjišťovala, zda v jiných odvětvích pracujících s vysokotlakým vodním paprskem se lidé 

zabývají nebezpečím, které hrozí obsluze. V práci [5] jsou popsány tři typy interakce, které se 

prováděly na biologickém materiálu a také využití kapalinového paprsku v medicínských 

aplikacích. Poslední kapitola práce je věnována bezpečnosti práce při používání kapalinového 

paprsku a je zde také uvedena a vypočítána analýza nebezpečí rizik. Vybrána byla metoda 

FMEA. Z analýzy vyplývá, že nebezpečí vyskytující se na pracovišti je nezanedbatelné  

a je potřeba jej znát. Právě z jednoho podniku, kde byla obsluha zraněna při nouzovém 

vypnutí zařízení, vzešel impuls, zpracovat tuto diplomovou práci.  

Aby mohla být diplomová práce zpracována, bylo potřeba zpracovat informace získané 

z konzultací od pana prof. Ing. Libora Hlaváče, Ph.D. a od kpt. Bc. Jana Sotoláře a zároveň  

do práce zahrnout poznatky získané z použité literatury (viz [6][7][13][18][19][21]).  
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1. Řezání vysokotlakým vodním paprskem 

Vodní paprsek (abrazivní) je schopen řezat téměř každý pevný materiál. Pro porovnání je 

nezbytné ukázat si výhody vodního paprsku proti jiným metodám řezání.  

Tabulka 1 znázorňuje základní parametry čtyř nejběžnějších metod řezání jako řezání 

plazmou, laserem nebo EDM (drátové řezání). 

Tabulka 1 Srovnání různých technologií řezání [18] 
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Řezání vodním paprskem lze využít v mnoha odvětvích například v automobilovém 

průmyslu, v letectví, na robotizovaných pracovištích, v obranném průmyslu, v uměleckých 

oborech, ale také u Hasičského záchranného sboru. [18]  

U Hasičského záchranného sboru se řezání vodním paprskem používá zejména na záchranné 

práce a hašení požárů, a to při přepravě a manipulaci s nebezpečnými látkami, 

v petrochemickém průmyslu, při nehodách cisteren na přepravu plynu nebo při porušení 

produktovodu. 

  

  

Obrázek 1 Názorné ukázky využití vodního paprsku v praxi [18] 

 

1.1 Princip řezání vysokotlakým vodním paprskem 

Nejprve je potřeba si popsat princip řezání vysokotlakým vodním paprskem. Voda proudí  

pod vysokým tlakem z čerpadla přes vysokotlaké potrubí do řezací hlavy. V trysce se vysoký 

tlak změní na kinetickou energii, tím vznikne vodní paprsek o možné rychlosti až čtyřnásobně 

vyšší než rychlost zvuku. Paprsek následně interaguje s materiálem a řeže jej. [19] 

Vodním paprskem nelze rozřezat všechny materiály. Pokud vodní paprsek je nedostačující, 

existuje zde druhá možnost, a to vodní abrazivní paprsek s příměsí brusného prášku  

tzv. abraziva (nejčastěji granátového písku). Vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem lze 
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rozřezat prakticky cokoli. Systém běžně pracuje s tlakem vody 30 až 450 MPa, ale dnes již 

existují stroje, pracující až s tlaky 650 MPa. Jaký tlak je využit zaleží na obráběném 

materiálu, jeho tloušťce a na požadovaných parametrech řezání. [23][19] 

Během vývoje se technologie řezání vodním paprskem ustálila na dva základní typy přidávání 

abraziva. Vždy záleží na tom, jak je voda s abrazivem smíchána.  

 Abrazivní paprsek - ve směsné komoře jsou částice abraziva strhávány podtlakem až 

za vodní tryskou, neboť paprsek v komoře podtlak vytváří. Zrnka abraziva, která jsou 

již smíchána s vodou, prochází tzv. zaostřovací trubicí podtlakem, který paprsek díky 

své velkém rychlosti vytváří. Trubice poté abrazivní paprsek usměrňuje. Tento způsob 

pracuje s maximálními tlaky.  

 Abrazivní suspenzní paprsek – abrazivní suspenzní (též usměrňovací, fokusační) 

paprsek se vytváří ve speciální trysce, do které necháme proudit abrazivo již smíšené  

s tlakovou vodou ve směsné komoře. Paprsek je generován tlaky do cca 100 MPa. [19] 

Abychom mohli řezat vysokotlakým vodním paprskem, je potřeba stlačit vodu na co nejvyšší 

tlak ve vysokotlakém čerpadle. Tato vysokotlaká čerpadla se liší příkonem a průtokem vody 

Pracovní tlak vody bývá mezi 500 až 4000 bary (50 – 400 MPa). Vodní paprsek, který vzniká 

v řezací trysce, má průměr 0,15 – 2 mm. [19] 

Vlastnosti vysokotlakého vodního paprsku  

Hydrodynamika ideálních kapalin předpokládá následující vlastnosti proudící kapaliny: 

 Ztráty energie jsou vždy nulové, nedochází k úbytku energie třením 

 Po celé délce toku je proudění rovnoměrné 

 V celém průtokovém průřezu je proudění ustálené 

 Kapalina je naprosto nestlačitelná 
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Při proudění reálné kapaliny, je třeba vzít v úvahu, že: 

 Při proudění kapaliny dochází ke tření, a tedy ke ztrátám mechanické energie 

 Vznikají hraniční vrstvy a zpětný proud 

 Proudění je nerovnoměrné 

 Při proudění vzniká víření a turbulence, může se také objevit kavitace 

 Kapalina je stlačitelná [23] 

    

  

Obrázek 2 Řezání vodním paprskem  Řezání vodním paprskem s abrazivem [23] 

 

Výhody řezáním vysokotlakým vodním paprskem: 

 Vodní paprsek je schopný řezat měkké, lehké materiály až do 100mm tloušťky (dřevo, 

umělou hmotu PP, PE, gumu, různé pěnové materiály, izolační materiály – tepelné 

izolační materiály) 

 Flexibilní nástroj s dlouhou životností 

 Extrémně přesná geometrie 

 Řezáním je zapříčiněna velmi malá ztráta materiálu 

 Bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu 

 Ekologická možnost řezání 

 V řezaném materiálu vzniká velmi tenká řezná spára 

 Zpravidla velmi vysoká řezná rychlost (až do 20m/min – taková rychlost se běžně ale 

nevyužívá) 

 Extrémně nízké řezné síly [18] 
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Nevýhody řezáním vysokotlakým vodním paprskem: 

 Řezaný materiál vždy přijde do kontaktu s vodou a většinou i s abrazivním materiálem 

1.2 Řezané materiály  

Obecně platí, že vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem je možné řezat veškeré plošné 

materiály. Materiál ovšem nesmí být při kontaktu s vodou ničen. Řezat je možné materiály  

v tloušťkách od 0,1 mm po 200 mm. 

Příklady materiálů, které lze řezat: 

 Všechny typy ocelí včetně nerezových nástrojových, kalených, pružinových a další 

 Hliník, měď, titan, dural, mosaz, bronz a veškeré další kovy i slitiny 

 Průmyslové, reklamní a jiné plasty včetně vrstvených apod. 

 Veškeré typy skla - barevné, lepené vícevrstvé či jinak upravené, drátosklo  

(s výjimkou skel kalených) 

 Mramory, žuly a jiné přírodní či umělé kameny  

 Brusné kameny na bázi SiC i další 

 Keramika, porcelán včetně glazovaných či slinutých desek 

 Dřevo, dřevotříska, lamino, překližka a další 

 Textilie jako koberce, filc a jiné  

 Kůže, koženka apod. 

 Pryž, libovolné těsnící a izolační materiály, kompozity [23] 

 

Obrázek 3 Různé měkké řezané materiály (pryž, guma, koberec a jiné) [23] 
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1.3 Rychlost řezání 

Řezná schopnost je různá v závislosti na povaze materiálu, záleží hlavně na tom, jak je 

materiál schopen dlouho udržet paprsek kompaktní. Například v betonu, který je porézní, se 

vodní paprsek tříští a brzy ztrácí potřebnou energii na řezání. U některých materiálů je tedy 

stanoveno, do jaké maximální tloušťky jej lze Cobrou řezat. 

Tabulka 2 Maximální tloušťka materiálu, kterou lze Cobrou řezat 

Řezaný materiál Maximální hloubka řezání [mm] 

Beton 150 

Ocel 50 

Vrstvené sklo 100 

Plast 100 

 

Vysokotlaký vodní paprsek sice může řezat téměř všechny druhy materiálů, ale vždy záleží  

na tom jakou rychlostí. Různé materiály je možné řezat různou rychlostí. Informativní 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 3.  

Tabulka 3 Orientační rychlost řezání 

Materiál Rychlost řezání Cobrou [mm/min] 

Beton 50 

Ocel 40 

Vrstvené sklo 75 

Plast 90 
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2. Tlak 

Definice tlaku: Tlak je síla působící kolmo na jednotku plochy. [6] 

Tlak je základní fyzikální veličina. Většina vlastností kapalných a plynných látek závisí právě 

na tlaku. Pro měření tlaku v tekutinách (v kapalinách a v plynech) je potřeba upřesnit si 

některé pojmy, které zpřesňují, jaký tlak se měří. Naměřený tlak se může vztahovat 

k absolutní tlakové nule nebo k atmosférickému tlaku. 

Pojmy: 

 Absolutní nulový tlak: teoretický nulový tlak v prostoru, kde nejsou žádné hmotné 

částice (absolutní vakuum). 

 Absolutní tlak: tlak, který při měření vztahujeme k absolutní tlakové nule. 

 Rozdílový tlak: neboli tlaková diference, je to rozdíl dvou tlaků, kdy ani jeden 

z měřených tlaků, nesmí být tlak atmosférický. 

 Atmosférický (barometrický) tlak: je to tlak vzduchu v určitém místě  

a za konkrétních skutečných podmínek (fyzikální hodnota normálního 

barometrického tlaku přepočtená na 0 °C na hladinu moře je 101 325 Pa = 760 torrů).  

 Přetlak: tlak, který se rovná rozdílu absolutního tlaku vyššího než barometrický tlak 

a atmosférický tlak.  

 Podtlak (vakuum): tlak, který se rovná rozdílu atmosférického tlaku a absolutního 

tlaku, který je nižší než barometrický tlak. [6] 

Obecně lze tlak definovat jako podíl elementární síly dF, která působí kolmo  

na element plochy s obsahem dS. Základní vzorec pro výpočet tlaku je: [1]  
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Jednotkou tlaku je jeden pascal (Pa). Z definice potom vyplývá, že tlak 1 Pa je vyvolán silou  

1 N, která je rovnoměrně rozložená na ploše 1 m
2
. Pak tedy platí: 

1 Pa = 1 N∙m
-2 

Tlak, který působí v tekutinách, můžeme dělit na statický a dynamický. Pokud uvažujeme tlak 

v tekutině, která se nachází v klidu, tento tlak nazýváme hydrostatický ps. Ten je stejný  

ve všech směrech a je přímo úměrný výšce sloupce tekutiny. [1] 

           

ps  je hydrostatický tlak 

ρ  je hustota tekutiny 

g  je tíhové zrychlení 

h  je výška sloupce tekutiny 

Hydrostatický tlak vzniká působením tíhové síly v tekutině. Tlak se zvyšuje s každým metrem 

hloubky, neboť přibývá hmoty (vody), která k tlaku přispívá svou vlastní vahou. Kubík vody 

(krychlový metr) váží 1 tunu. Tato tuna (1000 kg) působí tlakovou silou 10 000 newtonů  

na plochu 1 m
2
, a pak tedy přispívá k tlaku hodnotou 10 kPa. Zvýšením tlaku o jeden kPa je 

potřeba hloubka 10 cm. Hloubka 100 m je potřeba na zvýšení tlaku 1 MPa. 

V tekutinách, které proudí, je potřeba uvažovat nejen hydrostatický tlak, ale i kinematický 

(pk) a dynamický tlak (pd). Kinematický tlak je závislý na rychlosti proudění a znázorňuje 

tlakový účinek proudící tekutiny s danou hustotou. Pak tedy platí: 

          
 

 
 

pk je kinematický tlak 

v je rychlost proudění tekutiny 

ρ je hustota tekutiny 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrostatick%C3%BD_tlak
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Pokud uvažujeme tekutiny, které se dají stlačit, musíme ještě definovat dynamický tlak. 

V důsledku stlačitelnosti tekutin se kinematický tlak mění na dynamický, a to v závislosti  

na objemové stlačitelnosti s, která nabývá hodnot s ≥ 1. Platí:  

          

U nestlačitelných tekutin je parametr stlačitelnosti s = 1, pak tedy dynamický tlak pd je roven 

kinematickému tlaku pk. [6] 

2.1 Metody měření tlaku 

Přístroje pro měření tlaku jsou tlakoměry. Tlak je možný měřit v rozsahu 10
-12 

až 10
12

 Pa, 

ovšem neexistuje přístroj, který by měřil tlak v celém tomto rozsahu.  

 

Obrázek 4 Rozdělení tlaku podle jejich měřícího rozsahu [21] 

 

Tlakoměry využívají dva základní principy:  

 Tlakoměry, které vycházejí ze základního vzorce 

 Tlakoměry, snímající deformaci konkrétního citlivého prvku a podle něj určují 

působící tlak 
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Dále tlakoměry můžeme rozdělit podle různých aspektů. Podle použití dělíme tlakoměry na: 

Manometry – přístroje pro měření přetlaků, nejčastěji se používají kapalinové manometry  

a to zejména na měření malých přetlaků. Kapalinový manometr se skládá z U – trubice, kdy 

do jednoho ramene je přiváděn tlak který chceme měřit a ve druhém rameni je kapalina 

spojena s okolním tlakem. Ramena U – trubice je možné použít s různými nebo stejnými 

průřezy. Manometry se mohou vyrábět ze skla i z kovu. Další možností manometru je 

nádobkový manometr, ten se používá, pokud měřený tlak kolísá. Jiné manometry mohou být 

plovákový manometr, mikromanometr, nebo kompenzační manometr. [6] 

Barometry – přístroje výhradně určené pro měření barometrického tlaku. Je potřeba si 

uvědomit, že barometrický tlak s narůstající nadmořskou výškou klesá a je velmi nestabilní. 

Při měření závisí na spoustě okolností jako například na teplotě okolí, na místě měření a další. 

Nejčastěji uvedená hodnota barometrického tlaku je 101 325 Pa. Existuje několik druhů 

barometrů a to například Gay Luccasův barometr, Fortinův barometr, staniční barometr  

a další.   

Vakuometry – přístroje pro měření větších podtlaků. Vakuometry měří rozsah tlaku 1 mPa  

až 1 Pa (technické vakuum) a 10
-9

 Pa až 1 mPa (extrémní vakuum). Vakuometry mohou být 

mechanické nebo elektrické. Mechanické vakuometry mohou být opět kapalinové, které 

fungují obdobně jako manometry s U – trubicí, nebo dynamické a termomolekulární 

vakuometry. Elektrické vakuometry se dělí na tepelné a ionizační.    

Manovakuometry – přístroje, které mohou měřit jak podtlaky, tak přetlaky  

Diferenční tlakoměry – přístroje, které měří tlakový rozdíl [6] 

Dalším dělením tlakoměrů může být podle principu měření: 

Tlakoměry kapalinové – jedna skupina tlakoměrů se řadí mezi kapalinové tlakoměry. Jedná 

se například o manometry, barometry a vakuometry. Princip jejich měření se zakládá 

v nastavení rovnováhy mezi sloupcem tlakoměrné kapaliny a silou vyvolanou měřeným 

tlakem. Tyto tlakoměry patří mezi jednoduché ale docela přesné. Jsou využívány pro měření 

přetlaku a podtlaku vztáhnutému k barometrickému tlaku. Velmi záleží na tlakoměrné 

kapalině, neboť od ní se odvíjí spolehlivost, citlivost i rozsah. Tlakoměrné kapaliny musí být 
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stálé a samozřejmě nesmí reagovat s prostředím, které se měří. Nejčastějšími takovými 

kapalinami jsou voda, rtuť, etylalkohol, metylalkohol, toluen, tetrachlormetan nebo 

tribrommetan. [6] 

Tlakoměry pístové – přístroje, které měří přetlak tekutin. Tlak, který chceme změřit, se 

přivede pod píst, a sleduje se pohyb pístu ve svislém válci. Síla, která vznikne vlivem 

přetlaku, se musí vyrovnat závažím. To je umístěno na píst. Po vyrovnání tíhové síly se píst 

zastaví a dále se nepohybuje. Platí: 

    
         

  
 

∆p je měřený tlakový rozdíl 

mz je hmotnost závaží 

mp je hmotnost pístu a podložky 

g je tíhové zrychlení 

Se je efektivní plošný obsah 

Pístové tlakoměry se vyrábějí v několika provedeních. Jsou s obyčejným pístem, 

s diferenciálním pístem, s hydraulickým multiplikátorem a další. [6] 

Tlakoměry deformační - v technické praxi nejrozšířenější, základ = deformační prvek – 

tlakoměrná pružina v podobě trubice, membrány a další. Tlak se převádí na mechanické 

napětí, které způsobuje výchylku. Výchylka je přenášena mechanicky na stupnici nebo ji 

elektrický snímač polohy zaznamenává. Deformační tlakoměry bývají jednoduše 

zkonstruovány, jsou velmi spolehlivé a nenáročné na údržbu. V praxi se používají na měření 

jak přetlaků a podtlaků tak i na měření rozdílů tlaků. 

Tlakoměry elektrické – v dnešní době jsou tyto tlakoměry velmi rozšířené. Dají se jimi měřit 

tlaky rychle se měnící, přetlaky i rozdíly tlaků. Jsou založeny na principu měření dané 

elektrické veličiny, která se mění v závislosti na změně tlaku. [6] Mezi elektrické tlakoměry 

patří piezoelektrické a piezorezistivní snímače, které jsme používali v experimentu.  
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2.2 Elektrický tlakoměr 

V experimentu budeme měřit tlak proudící kapaliny, který se rychle mění. Pro měření byla 

použita piezorezistivní čidla, jejichž princip je vysvětlen v následující kapitole. 

Piezorezistivní snímač 

Piezorezistivita je jev, který se projevuje u některých materiálů, například  

u monokrystalického křemíku, který je modifikován příměsí stopových prvků tzv. akceptorů. 

V důsledku této úpravy je jeho měrný odpor výrazně závislý na mechanickém namáhání. Tato 

závislost je zhruba 30 krát výraznější než u kovových fóliových tenzometrů. Existují dvě 

vodivosti, typu P nebo N v závislosti na volbě akceptoru. Měřicím členem piezorezistivních 

snímačů je mechanicky namáhaná destička z křemíku, která má vysoký odpor, na níž jsou 

vytvořeny vodivé cestičky difuzí akceptorů. Vodivé cestičky jsou obvykle uspořádané  

do Wheatsonova můstku. Křemíková měřicí destička je obvykle připájena na nosnou destičku 

ze skla, ta je poté nalepena na kovovou podložku ze speciální slitiny se shodnou teplotní 

roztažností (např. kovar). [20]  

Velká citlivost piezorezistivního materiálu dává čidlům tyto vlastnosti: 

 Malý průměr činné části křemíkové membrány (jen několik desetin milimetru) 

 Velmi malá (takřka nulová) deformace  

 Malá hystereze a malé tečení materiálu ve studeném stavu vlivem mechanického 

namáhání 

Piezorezistivní čidla jsou dlouhodobě stabilní, mohou poskytnout vysoký využitelný signál, 

také mají malou hysterezi a velmi dobrou reprodukovatelnost měření. Ovšem nevýhodou je 

velká citlivost křemíkové destičky a subtilních přívodních vodičů na možné agresivní látky  

či vlhkost, která se vyskytuje v měřeném médiu. Z toho důvodu se použití nejjednodušších 

čidel redukuje jen na měření neagresivních plynů. Proti vzdušné vlhkosti se vlastní měřicí 

člen většinou chrání silikonovým gelem. 

Čidla určená pro použití v náročnějších podmínkách, je potřeba chránit proti působení 

měřeného média, a to tak, že jsou vložena do pouzdra, které je opatřeno oddělovací 

membránou. Tlak od membrány na čidlo se pak přenáší prostřednictvím nevodivé  

kapaliny – například pomocí silikonového oleje. [20] 
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Obrázek 5 Řez piezorezistivním snímačem s oddělovací membránou [20] 

  

2.3 Teoretická analýza změn tlaku 

Zákon zachování hmotnosti je vyjádřen rovnicí spojitosti (kontinuity). Při proudění kapaliny 

musí být hmotnost kapaliny m konstantní. Celková změna této hmotnosti musí být tedy 

nulová dm = 0. Rovnici kontinuity lze definovat tak, že hmotnostní průtok kapaliny v jednom 

potrubí v různých místech je vždy stejný. [15] 

         

Pro stlačitelné kapaliny platí: 

               

Pro ideální nestlačitelnou kapalinu platí: 
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2.3.1 Proudění ideální kapaliny 

Zákon zachování energie v proudící kapalině je vyjadřován Bernoulliho rovnicí,  

uvažujeme – li proudění ideální kapaliny ve vodorovném potrubí.  

Ze zákona zachování energie vyplývá rovnost Ek = Ep. Pokud se kinetická energie zvýší 

(například při zvýšení rychlosti kapaliny v zúženém místě potrubí), zároveň se sníží energie 

potenciální. Neboli potenciální energie se přemění na kinetickou energii. 

Vezmeme – li v úvahu, že trubice je vodorovná, nemůže jít o potenciální energii tíhovou. 

Jelikož ideální kapalina není stlačitelná, nelze uvažovat ani potenciální energii pružnosti.  

U proudící kapaliny se jedná o změnu, která závisí na tlaku proudící kapaliny  tlaková 

potenciální energie. [15] 

Pro kinetickou energii platí: 

    
 

 
        

 

 
          

Aby byl dodržen zákon zachování energie, platí:  

              

 

 
                      

 

 
                  

Uvažujeme – li, že potrubí (hadice) nebude vodorovné, ale bude mít nějaké převýšení, je 

potřeba brát v úvahu i potenciální energii tíhovou. [15] Pak tedy platí: 
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2.3.2 Proudění reálné kapaliny 

Bernoulliho rovnice i zákon zachování energie platí pro ideální kapaliny. Při proudění reálné 

kapaliny tyto zákonitosti neplatí úplně přesně. Ideální kapalina má v každém bodě stejnou 

rychlost, to ovšem pro reálnou kapalinu neplatí, neboť proti ní vždy působí odporové síly 

způsobené vnitřním třením (viskozitou) kapaliny. Proto se částice ve střední části 

kapalinového paprsku pohybují nejrychleji, a čím více se částice blíží ke stěně trubice 

(hadice) tím jsou pomalejší. 

Při výpočtu (odhadu velikosti energetických ztrát) je nutné brát v úvahu, zda je proudění stále 

ještě rovnoběžné → laminární proudění (při menších rychlostech proudění), nebo se 

v kapalině tvoří víry kvůli rozdílům v rychlosti pohybu částic → tzv. turbulentní proudění  

(při vyšších rychlostech proudění). [16] 

2.3.3 Ztráty energie v reálné kapalině 

V reálné kapalině mohou vznikat dva druhy ztrát. 

 Třecí ztráty – příčinou těchto ztrát jsou třecí síly. Ty závisí na délce potrubí, čím delší 

potrubí, tím větší třecí ztráty. 

Pro laminární proudění platí:  

     
 

 
 

ξ  ztrátový součinitel 

λ  součinitel tření 

L délka potrubí 

d  průměr potrubí 

Pro platí:  

   
  

  
 

Re Reynoldsovo číslo (pro laminární proudění platí Re < 2320) 
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Pro turbulentní proudění platí: 

Třecí ztráty jsou větší než u laminárního proudění, neboť tečné napětí je větší. 

Součinitel tření λ je závislý na Reynoldsově čísle. [16] 

Pokud 2320 < Re < 80 000 

   
      

   
  

Pokud 60 000 < Re 

   
 

                   
 

 

 Místní ztráty – příčinou těchto ztrát je změna velikosti rychlosti (změna průtočného 

průřezu), směru rychlosti (ohnuté potrubí), popřípadě velikosti i směru rychlosti (armatury) 

a dochází přitom k odtržení proudu a vzniku vířivé oblasti. [16] 
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3. Vysokotlaké řezné a hasicí zařízení CCS COBRA 

Zařízení CCS Cobra – Cold Cut Systém Cobra (dále jen Cobra) je speciální vysokotlaké 

zařízení určené k: 

 Řezání konstrukcí a otvorů ve stavebních materiálech 

 Hašení požárů 

 Ochlazování a také efektivní snížení teploty v prostoru požáru 

 Práci ve výbušném prostředí, např. při přečerpávání nebezpečných hořlavých látek [7] 

3.1 Funkce vysokotlakého řezného a hasicího zařízení CCS Cobra 

Vysokotlaké řezné a hasicí zařízení Cobra využívá vodní paprsek s tlakem 30 MPa. Tento tlak 

lze generovat tehdy, pokud je k hadici připojena tryska. Jestliže je tryska odpojena, z hadice 

stříká voda pomalým proudem. V trysce se tlak mění na kinetickou energii, takže zařízení 

generuje velmi úzký proud vody pohybující se velkou rychlostí. Při kontaktu s libovolným 

materiálem pak dochází k jeho rozrušení. 

Pouštění vody a abraziva ovládá hasič na proudnici pomocí jednotlivých spouští. Spoušť je 

napojena na mechanismus, kdy hasič mačká příslušná tlačítka (voda, voda + abrazivo). 

Pokyny z ovladače rádiově přijímá přijímač na stroji a zapíná nebo vypíná přívod zdroje. 

Když hasič upadne, povolí spoušť, tím se povolí stlačení na ovladači a dojde k zastavení 

vody. Jestliže ale radiový vysílač nefunguje (vybitá baterie nebo není dostatek signálu), pouští 

přívod vody nebo vody a abraziva strojník manuálně na stroji na pokyn hasiče z vysílačky. 

Pokud by v této situaci hasič upadl, bude z proudnice stříkat voda, dokud strojník přívod 

nezastaví. Proto je potřeba v případě nefunkčního ovladače postupovat se zvýšenou 

opatrností. Při tomto postupu je například nutné, aby strojník na zasahujícího hasiče viděl, 

nebo bylo jinak zajištěno, aby při vzniku nebezpečí došlo k brzkému vypnutí přívodu vody.  

Právě tímto problémem se zabývá diplomová práce. Je potřeba změřit a zjistit, jak rychle tlak 

klesá v době vypnutí zařízení. Při uklouznutí nebo upadnutí hasiče může dojít k nasměrování 

trysky na tělo hasiče. Je tedy nutné zjistit, v jak velkém nebezpečí se v takové situaci hasič 

nachází. Proto byly navrženy a realizovány experimenty, které mají za úkol zjistit například, 

zda tlak v trysce je schopen prořezat hasičský zásahový oblek. 
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Hlavní části Cobry jsou: 

 

 Patentované vysokotlaké čerpadlo s pracovním tlakem 22,5 až 30 MPa 

 Průtok čerpadla je 25 – 50 l/min 

 Zásobník na 10 nebo 20 l abraziva  

 Ovládací panel s ventily a manometry pro kontrolu průtoku 

 Proudnice k řezným pracím a hašení 

 1/2‘‘ vysokotlaká hadice, která vede od čerpadla až k trysce (většinou délky 100 m) 

 Ovládací rádiový systém a kontrolní panel  

V praxi je možné pracovat s tlakem v rozsahu 22,5 – 30 MPa, hasiči ale většinou pracují jen 

s tlakem 30 MPa. Průměr trysky zase záleží na typu Cobry. Hasiči v Brně vlastní Cobru 

s tryskou o průměru 2,1 mm (například v Olomouci mají hasiči Cobru s tryskou o průměru 

2,2 mm). Je ale samozřejmé, že když do vodního paprsku přidávají abrazivo na řezání 

tvrdších materiálů, tryska se postupně vybrušuje.  V případě že se tryska vybrousí až o jeden 

milimetr, je nutné trysku nahradit novou, protože v systému pak nelze dosáhnou potřebného 

tlaku na řezání. Na Obrázku 6 lze vidět mechanismus Cobry. 

 

Obrázek 6 Vysokotlaké řezné a hasicí zařízení CCS Cobra [7] 
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3.2 Možnosti využití CCS Cobry 

Zařízením Cobra je možné v překážkách (například ve dveřích, stěnách, střechách) vyřezat 

otvory různých velikostí. Po vyřezání daného otvoru vodní paprsek pronikne do prostoru  

za překážkou. Jelikož je v prostoru vysoká teplota (vyšší než 100 °C) dojde ke vzniku oblaku 

vodní mlhy a pásmo přípravy se začne ochlazovat a hasit. Při hašení tímto zařízením se 

spotřebovává velmi malé množství vody. Na Obrázku 7 je znázorněno, jak Cobra uhasila 

oheň ve zkušebním kontejneru během 1 minuty. [7] 

 

 

Obrázek 7 Řezání otvoru pomocí systému Cobra a následné hašení ohně v kontejneru [7] 

  

Cobra se používá například na hašení a chlazení mezistřešního prostoru, kdy se požár šíří 

skrytě a většinou bývá odhalen až termokamerou. Hasič vyřeže malý otvor a prostor začne 

hasit. Při použití Cobry nemusí dojít k rozebrání celé střechy.  

Další možností využití zařízení Cobra bývá například hašení uzavřených prostor (garáž, 

kontejner a další). Největší výhodou Cobry je, že při hašení těchto míst, hasiči vůbec nemusí 

vstoupit do požárem zasaženého prostoru. Zasahující hasič stojí za překážkou (stěna, dveře)  

a prostor ochlazuje nebo hasí. Tím se výrazně snižuje riziko vzniku nebezpečných jevů, které 

se při požáru uzavřených prostor mohou objevit (například backdraft, flashover a jiné).  
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3.3 Bezpečné používání CCS Cobry 

Pro dodržení bezpečnostních předpisů při používání Cobry je potřeba, aby byl dodržen 

správný pracovní postup. Hasič musí mít správný oděv. 

 

 

Obrázek 8 Správný oděv při používání Cobry [13] 

Také je nutné, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost k nechráněným osobám. Vodní 

paprsek může být nebezpečný až do vzdálenosti 10 m, tudíž je nutné tuto vzdálenost 

dodržovat. Obsluha Cobry musí mít za sebou řádný výcvik a musí být proškolena  

a seznámena s bezpečnostními předpisy. Při zacházení se zařízením Cobra se obsluha vždy 

musí držet manuálu. Také je potřeba po každém použití zkontrolovat veškeré komponenty, 

které jsou ovlivněné tlakem. Nezbytné je dobíjet baterii na radiovém vysílači. [13] 
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4. Experimentální měření 

Experiment jsme realizovali v laboratoři kapalinového paprsku Institutu fyziky.  

Experimentální vybavení: 

 Vysokotlaké čerpadlo Kränzle s maximálním průtokem 13 l/min a maximálním tlakem 

25 MPa 

 Vysokotlaké hadice 

Délka hadice [m] Maximální povolený tlak v hadici [bar] 

4 1250 

10 1100 

21 1100 

 

 Tryska šířky 1 mm, délky 15 mm 

 Lapací nádrž na vodu 

 x – y stůl 

 Dva piezorezistivní snímače tlaku – Quartz senzor Kistler 

 Počítač s programem LabView 7.1 s měřící kartou National Instruments 

 3 zdroje stejnosměrného napětí (0 - 18 V), spínač 

 Pro vyhodnocení naměřených dat byl použit program OriginPro 7.0 

 

Experimentální měření, která se realizovala: 

 Délka hadice [m] Maximální tlak na čerpadle [MPa] 

Test 1 4 13 

Test 2 10 22 

Test 3 10 22 

Test 4 34 22 
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4.1 Měření poklesu tlaku na čerpadle 

Při prvním experimentu jsme použili pouze jeden piezorezistivní snímač tlaku, který byl 

umístěn na začátku hadice, hned za čerpadlem. 

4.1.1 Test 1 

Čerpadlo jsme nastavili na nejvyšší možný tlak, což bylo 13 MPa. Voda protékala 4 metrovou 

hadicí s maximálním povoleným tlakem 125 MPa.  

Čerpadlo jsme zapnuli a poté na rozkaz vypnuli. V programu LabView byl vykreslen graf 

závislosti napětí na čase, ze kterého můžeme vyčíst časový průběh poklesu tlaku. Při dalším 

pokusu jsme čerpadlo nastavili na 10 MPa a celý proces se opakoval. Snižování tlaku jsme 

prováděli po 3 MPa až do minimálního tlaku 4 MPa.  

 

Obrázek 9 Průběh poklesu tlaku při počátečním tlaku 13 MPa 
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Obrázek 10 Regresní křivka 

 

Přepočet napětí na tlak: 

0,1 V = 0,6 MPa 

0,66 V = 4 MPa 

1,16 V = 7 MPa 

1,68 V = 10 MPa 

2,18 V = 13 MPa 

Na Obrázku 9 je znázorněn časový průběh tlaku při maximálním tlaku 13 MPa po dobu 2,5 s. 

Na Obrázku 10 je vykreslen pouze pokles tlaku v závislosti na čase. Z grafu je zřejmé,  

že pokles tlaku má exponenciální průběh, proto jsme grafem proložili regresní křivkou 

exponenciálního typu a mohli vyčíst rovnici regrese. V příloze A jsou uvedeny ostatní grafy 

všech tlaků, při kterých jsme měřili. 
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4.1.2 Test 2  

Druhý experiment se od prvního lišil délkou hadice a maximálním tlakem, kterého jsme 

dosáhli. Deseti metrová hadice s maximálním tlakem 250 MPa, nám umožnila využít 

maximálního tlaku na čerpadle tj. 22 MPa. Měřili jsme časový průběh tlaku za čerpadlem  

po náhlém vypnutí čerpadla, počáteční tlak jsme postupně snižovali, a to s krokem 3 MPa. 

Minimální tlak byl 7 MPa. Na Obrázku 12 je vykreslen pouze pokles tlaku a z grafu lze opět 

vyčíst rovnici regrese. V příloze B jsou uvedeny ostatní grafy poklesu tlaku, které jsme měřili. 

 

 

Obrázek 11 Průběh poklesu tlaku při počátečním tlaku 22 MPa 
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Obrázek 12 Regresní křivka 

 

4.2 Měření průběhu tlaku na začátku a na konci hadicového vedení 

Při měření časového průběhu tlaku jsme měli zapojený i druhý piezorezistivní měřič tlaku,  

a to na konci hadice. Tak jsme mohli porovnat tlak vyskytující se na začátku a na konci 

hadicového vedení.  

4.2.1 Teoretický výpočet rozdílu tlaku na počátku a na konci hadicového vedení. 

Hodnoty, které známe: 

Objemový průtok    Qv = 13 l/min = 0,013 m
3
 ∙ min

-1 

Viskozita vody (při teplotě 20 
0
C)  υ = 9,9 ∙ 10

-7
 m

2
 ∙ s

-1 

Hustota vody     ρ = 1000 kg ∙ m
-3 

Délka hadicového vedení   l = 10 m 

Průměr hadice    d = 6 mm 
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Hodnoty vypočítané: 

Průřez hadice S 

                                         

Rychlost proudící vody v hadici v 

   
  

 
  

     

           
                             

Reynoldsovo číslo Re 

    
    

 
  

             

          
        

Pro laminární proudění platí Re < 2320 → turbulentní proudění 

Součinitel tření λ 

   
      

       
        

Pokles tlaku pd 

        
      

    
                 

          

           
                              

 

Podle teoretického výpočtu na 10 metrech hadicového vedení bude pokles tlaku o 1 MPa. 

Tento pokles odpovídá 4 % z maximálního tlaku. Pro parametry CCS Cobry platí,  

že na 100 metrech hadicového vedení bude tlak na konci hadice o 3,2 MPa nižší.  
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4.2.2 Test 3 a Test 4 

U třetího pokusu byl zapojen snímač na měření tlaku na začátku i na konci hadicového 

vedení. Pokus probíhal obdobně jako test 1 a test 2. Na Obrázku 13 lze pozorovat průběh 

tlaku na obou snímačích. Časová prodleva začátku poklesu tlaku na konci vedení není 

v grafické podobě rozlišitelná. Test 4 byl proveden stejným způsobem jako test 3. Jediným 

rozdílem byla délka hadice, u testu 4 bylo použito 34 metrové hadicové vedení. 

 

Obrázek 13 Časový průběh tlaku - hadice 10 m 

 

Obrázek 14 Časový průběh tlaku - hadice 34 m 
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Z Obrázku 13 a 14 vyplývá, že při spuštění čerpadla je rozdíl tlaků na začátku a na konci 

hadicového vedení zřejmý. Po výpočtu je rozdíl tlaků 4,2 %. U teoretického výpočtu je rozdíl  

4 %. Zvýšení rozdílu o 0,2 % při reálném měření lze vysvětlit tak, že při teoretickém výpočtu 

nezahrnujeme všechny ztráty, které se ve vedení vyskytly. U Obrázku 13 je také vidět,  

že křivka druhého snímače je stejně rozkmitaná jako křivka prvního snímače. Naopak  

na Obrázku 14 je vidět, že křivka druhého snímače je stálejší. Při testu 4 jsme použili hadici 

délky 34 m, což nám říká, že čím delší vedení tím stálejší tlak na konci hadicového vedení.  

4.2.3 Celková doba ohrožení obsluhy v havarijní situaci 

Pro výpočet celkové doby ohrožení obsluhy je potřeba provést dva výpočty. Nejprve 

vypočítat dobu poklesu tlaku v hadicovém vedení při nouzovém vypnutí a změřit reakční 

dobu. 

Výpočet doby poklesu tlaku na bezpečnou mez 

V Originu jsme si proložili regresní křivky u tlaku 10, 13, 16, 19, 22 MPa u testu 3 a 4. Našli 

jsme závislost regrese:  

        
 

 
       

A1 počáteční tlak 

t1 časová konstanta 

t hledaný čas 

y0 koncový tlak   

Pro konkrétní výpočet testu 3 s maximálním tlakem 22 MPa a bezpečným tlakem, kterého 

chceme dosáhnout 0,7 MPa (= 0,33 V) [7] bude rovnice následující: 

        
 

 
              

       

  
          

           

       
                

Při nouzové vypnutí vysokotlakého řezacího zařízení nastavené na tlak 22 MPa s hadicí 10 m 

bude doba pokles tlaku na bezpečný tlak zhruba 0,56 s.  
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Obrázek 15 Ukázka regresní křivky a rovnice regrese 

Z ostatních rovnic regrese jsem vytvořila Tabulku 4 a vypočítala všechny doby poklesu  

pro jednotlivé tlaky. 

Tabulka 4 Výpočet z rovnice regrese 

Tlak 
[MPa] 

Test 3 Test 4 

A1 t1 y0 t [s] A1 t1 y0 t [s] 

10 1.8830 0.3179 -0.64 0.2109 1.3443 0.4362 - 0.42 0.2545 

13 3.04390 0.44059 -1.09 0.3359 0.8935 0.3494 - 0.23 0.1632 

16 2.47659 0.38832 -0.84 0.2912 2.1604 0.5672 - 0.7 0.4201 

19 2.91680 0.3283 -0.46 0.4288 2.5117 0.6376 - 0.9 0.4552 

22 4.70849 0.42288 -0.90 0.5677 4.6988 0.6988 -1.07 0.8461 

 

Z Tabulky 4 vyplývá, že čím delší hadice, tím pomalejší pokles. U Cobry, která má délku 

hadice 100 m, můžeme tedy předpokládat, že pokles tlaku v hadici bude trvat déle než  

1 sekundu.  
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Měření reakční doby 

Je ovšem potřeba k době poklesu tlaku v hadicovém vedení přičíst také reakční dobu. Reakční 

doba je doba, která závisí na rychlosti reakce člověka, který bude obsluhovat zařízení. 

V laboratoři jsme měřili reakční dobu 6 lidí vždy po třech pokusech. Jedna osoba vždy 

zakřičela „STOP“ a přitom stiskla vypínač, druhá osoba měla za úkol co nejrychleji 

zmáčknout tlačítko nouzového vypnutí čerpadla. 

 

Obrázek 16 Ukázka měření reakční doby 

Z grafů jsme odečetli reakční doby jednotlivých osob a vytvořili Tabulku 5. 

Tabulka 5 Reakční doba osob při nouzovém vypnutí 

Pokus Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 5 Osoba 6 

1 0.40 s 0.82 s 2.35 s 0.73 s 0.67 s 0.91 s 

2 0.67 s 0.39 s 0.89 s 0.35 s 0,61 s 0.67 s 

3 0.8 s 0.41 s 0.98 s 0.48 s 0,41 s 0.68 s 
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Aritmetický průměr reakční doby je 0,734 s. Po zaokrouhlení na stranu bezpečnosti je 

průměrná reakční doba 1 s.  

Po sečtení zaokrouhlené doby poklesu tlaku v hadicovém vedení a reakční doby je celková 

doba ohrožení obsluhy při havarijní situaci 2 s. Tato doba se samozřejmě může zvýšit  

při nepozornosti obsluhy nebo při pomalé reakci osoby, která bude stát u nouzového 

vypínače. Obsluha zařízení (u hasičů – strojník) si musí být vědoma rizika vzniku havarijní 

situace a musí být seznámena s nebezpečím, které hrozí při nouzovém vypnutí. 

4.3 Testování odolnosti hasičského zásahového obleku 

V předchozích experimentech jsme měřili časový průběh poklesu tlaku a určovali, za jak 

dlouho poklesne tlak ve vysokotlakém řezném zařízení na bezpečný tlak. Nicméně je potřeba 

také zjistit, zda tlak, který se v zařízení nachází je opravdu pro hasiče nebezpečný. Proto je 

nezbytné otestovat odolnost hasičského zásahového obleku vůči vysokotlakému vodnímu 

paprsku.  

Hasičský zásahový oblek se skládá ze čtyř vrstev. Příklad materiálového složení  

u zásahového obleku FIREMAN TIGER: 

 Vnější vrstva - NOMEX® Tough DIAMOND – 200 g / m2 

 Vlhkostní bariéra - GORE-TEX® Fireblocker N – 140 g / m2 

 Tepelná bariéra - NOMEX® Komfort / Aramid Grid – 200 g / m2 

 Reflexní pásky - 3M Scotchlite™ 

Při prvním pokusu jsme simulovali situaci, kdy hasič upadne a upustí proudnici. Paprsek  

poté bude mířit na jedno místo na obleku. Kalhoty od obleku jsme umístili pod řezací trysku 

ve vzdálenosti 2,4 cm. Čerpadlo jsme nastavili na tlak 22 MPa a po dobu 5 s jsme stříkali  

na kalhoty. Potom jsme čerpadlo nastavili na tlak 19 MPa řezací hlavici jsme posunuli  

o 35 mm v před a pokus opakovali. Experiment jsme prováděli i při tlaku 16 MPa a 13 MPa.  

Již při tlaku 22 MPa došlo k proděravění všech vrstev obleku. Z toho můžeme vyvodit,  

že při používání zařízení CCS Cobra, kde se pracuje s tlakem 30 MPa, by došlo ke zranění.  

Při tlaku 19 MPa došlo k proděravění pouze dvou ze tří vrstev kalhot. Při nižším tlaku nedošlo 

k poškození obleku. 
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Obrázek 17 Testování odolnosti hasičského zásahového obleku 

 

 

Obrázek 18 Proděravění všech vrstev tlakem 22 MPa 

 

  



36 

 

Druhý experiment simuloval situaci, kdy při pádu hasič upouští proudnici a při pohybu 

proudnice natočené proti hasiči by mohlo dojít k říznutí přes oblek. Čerpadlo jsme nastavili  

na 23 MPa. Oblek upevnili pod řezací trysku ve vzdálenosti 2,5 cm. Celkem jsme prováděli 

tři pokusy a to při rychlostech trysky 0,2, 1 a 2 m ∙ min
-1

. K poškození obleku došlo jenom  

při rychlosti 2 m ∙ min
-1

, a to pouze k proříznutí dvou vrstev. Lze tedy vyvodit, že při takové 

situaci hasiči nebezpečí říznutím paprskem na částech těla chráněných oblekem nehrozí.  

 

Obrázek 19 Tři řezy hasičským zásahovým oblekem při různých rychlostech 

 

  

2 m ∙ min 
-1 

 

1 m ∙ min 
-1 

 

0,2 m ∙ min 
-1
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Závěr 

V diplomové práci jsem řešila problém nebezpečí při nouzovém vypnutí mobilního 

vysokotlakého řezného zařízení, které pracuje s kapalinovým paprskem (například CCS Cobra 

používaná u Hasičského záchranného sboru). Byla zjištěna doba, kdy se v hadicovém vedení 

vyskytuje nebezpečný tlak a kde hrozí největší nebezpečí. Také byl proveden experiment 

testování odolnosti hasičského zásahového obleku. 

Po změření časového průběhu poklesu tlaku za různých podmínek jsem vypočítala,  

že k poklesu tlaku na hadicovém vedení při nouzovém vypnutí dochází v řádech desetin 

sekund. Největší nebezpečí spočívá v délce reakční doby. Po několika pokusech jsem zjistila, 

že reakční doba je zhruba 1 s. Při nefunkčnosti radiového vysílače, musí přívod vody 

obsluhovat strojník manuálně. Je tedy nezbytné aby, strojník neustále na hasiče pracujícího  

s CCS Cobrou dohlížel a při výskytu nebezpečí reagoval co nejrychleji. Při jakékoli 

nepozornosti strojníka může dojít ke zvýšení reakční doby, a tím ohrožení zdraví hasiče. 

Testy, které byly provedeny, ukázaly, že celková doba ohrožení obsluhy při havarijní situaci 

je 2 s, pokud je obsluha ostražitá. Obsluha si musí být vědoma, že při nepozornosti v takové 

situaci může dojít k vážnému ohrožení zdraví. U hasičů by proto strojník nikdy neměl 

podceňovat riziko výskytu havarijní situace.   

Poslední experiment ukázal, že vodní paprsek je nebezpečný v situaci, kdy proudnice bude  

při pádu hasiče namířena na část těla chráněné hasičským zásahovým oblekem a paprsek bude 

bez pohybu stříkat do jednoho místa. Paprsek je schopný proříznout všechny vrstvy obleku  

do pěti sekund. Na druhou stranu vysokotlaký vodní paprsek CCS Cobry není pro hasiče 

nebezpečný, pokud hasič při pádu proudnicí pohybuje a dochází k řezu přes části těla 

chráněné oblekem. Tento oblek je dostatečně pevný na to, aby ho paprsek neprořízl. Mnohem 

větší nebezpečí hrozí, bude-li paprsek namířen proti nechráněné části těla a to jak při řezu tak 

i při průstřelu. U hasičů se předpokládá určitá míra zodpovědnosti, proto dle mého názoru je 

situace, že Cobra zasáhne nechráněnou část těla hasiče nepravděpodobná. 
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Obrázek 1 Časový průběh poklesu tlaku s počátečním tlakem 19 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Časový průběh poklesu tlaku s počátečním tlakem 16 MPa 
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Obrázek 3 Časový průběh poklesu tlaku s počátečním tlakem 13 MPa 

 

 

Obrázek 4 Časový průběh poklesu tlaku s počátečním tlakem 10 MPa 
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Obrázek 5 Časový průběh poklesu tlaku s počátečním tlakem 7 MPa 

 

 


