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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

TICHÝ, J. Porovnání technologie 3D řezání vysokotlakým hydroabrazivním paprskem 

s konvenčními metodami výroby. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014, 55 s. Vedoucí práce: Petrů, J. 

Tato bakalářská práce byla zhotovena ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc 

s. r. o. Práce se zabývá porovnáním technologie 3D řezání vysokotlakým 

hydroabrazivním paprskem s konvenčními metodami výroby. Zástupce konvenční 

technologie, bylo vybráno frézování. V úvodu práce je popsáno, čím se v současné době 

zabývá technologie vodního paprsku a posléze jednotlivé konstrukční části stroje. V části 

experimentální, je porovnávána technologie řezání 3D vysokotlakého vodního paprsku 

s frézováním. Závěrem se hodnotí možnost využití experimentu v praxi. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

TICHÝ, J. Comparison of 3D High-Preasure Hydroabrasive Technology with 

Conventional Production Methods: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and 

Assembly, 2014, 55 p. Thesis head: Petrů, J. 

This bachelor thesis was realised in Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o. company. 

Thesis deals with comparison of 3D High- Preasure hydroabrasive technology with 

conventional production methods. Representative of convetional method was chosen 

milling. In the introduction is described, which problem is solved in the world in the 

present days. Then are described individual parts of water jet machine. The second part of 

bachelor thesis is focused on experimental activity, where is compared 3D technology of 

high- preasure water jet with milling. At the end of thesis is given evaluation of 

possibility to use experiment in real production.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

Zkratka   Význam 

AWJ    Abrasive water jet (Abrazivní vodní paprsek) 

WJM Abrasive water jet machining (Opracovávání obrobku 

čistým vodním paprskem) 

TOO    Tepelně ovlivněná oblast 

CNC Computer numeric control(Počítačově číslicově řízené 

obrábění) 

TIG    Svařování wolframovou elektrodou 

HSS    High speed steel (Rychlořezná ocel) 

D    Průměr [mm] 

n    Otáčky [min-1] 

vf    Rychlost posuvu [mm/min] 

zeff    Počet efektivních břitů na nástroji 

fz    Posuv na zub [mm] 

vc    Řezná rychlost [m/min] 

fn    Posuv na otáčku [mm] 

HK    Mikrotvrdost podle Knoopa  
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Úvod 
 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním technologie 3D řezání, kde jako zástupce této 

technologie byl zvolen vodní paprsek. Na následujících stránkách jsou rozebírány 

jednotlivé konstrukční části stroje vodního paprsku, druhu používaného abraziva, úpravy 

vody a jejího použití jako nástroje a také popis principu průniku vodního paprsku skrze 

kovový materiál. To vše je v porovnání s konvenční technologií- frézováním. 

Část experimentální je zadána společností Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

Honeywell je americká společnost s desítkami poboček po celém světě. Byla založena 

v roce 1906 a nyní zaměstnává více než 132 000 lidí, z toho více jak 22 000 vědců 

a inženýrů. V USA se firma řadí k jedné z největších, jejíž hlavní sídlo je v americkém 

Phoenixu ve státě Arizona. Firma má široké spektrum zaměření. Jejím hlavním zdrojem 

příjmů je letectví, zatímco jedním z jejich nejznámější produktů užívaných 

v domácnostech jsou termostaty, a nejen v automobilech užívaná turbodmychadla. Dále 

se uplatňují ve zdravotnictví nebo i v zabezpečovacích systémech. 

V České republice jsou tři pobočky, a to v Praze, Brně a Olomouci. Pobočka v Praze se 

zaměřuje především na výzkum, vývoj a dále zastřešuje finanční provoz pro evropské 

a z části asijské pobočky. 

Pobočka v Brně je suverénně největším vývojovým centrem střední Evropy. Letecká 

technika nebo dopravní systémy s nejmodernějšími laboratořemi k testování 

turbodmychadel, to je hlavní náplní brněnského technologického centra. 

Pobočka v Olomouci-Hlubočkách, kde bude práce zpracovávána, je strojírensky 

zaměřená především na výrobu statických částí leteckých motorů. Využívají se zde 

speciální ocelové slitiny a speciální slitiny, které splňují nejvyšší požadavky k výrobě 

motorů. Aby nebyly ovlivněny mechanické a fyzikální vlastnosti použitých materiálů, 

využívají k jejich dělení především vodní paprsek. [54], [53] 

Cílem práce je spojit dvě operace v technologickém postupu dohromady. Jedná se 

o seříznutí úkosu na konci plechu, který se má zakružit a svařit v celek. Do nynější doby 
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se materiál nejdříve nařezal na vodním paprsku na pláty o daném rozměru a posléze jej 

operátor musel přemístit, aby mohl být ofrézován úkos pod úhlem 45°. 

Bude se jednat o materiál z nerezové oceli, který se hojně využívá pro výrobu leteckých 

součástí. Experiment bude probíhat tak, že se bude porovnávat drsnost povrchu na 

vzorcích opracovaných vodním paprskem s plochou ofrézovanou a vyhodnocovat, zda 

bude pro firmu přínosné a především bez rizik využít navrhované zkrácení 

technologického postupu. Následná plánovaná metalografická analýza se bude zabývat 

především případnou změnou struktury uvnitř materiálu, například vlivem tepelně 

ovlivněné oblasti nebo zpevnění struktury materiálu. 
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1 Zhodnocení současného stavu využití vodního paprsku 
 

Dělení materiálu vodním paprskem spadá do kategorie nekonvenčních metod obrábění. 

Tato technologie probíhá pod vysokým tlakem vodního paprsku smíchaným s abrazivem, 

který následně erozivním způsobem vniká do materiálu a následně jej odděluje. Ve světě 

má široká uplatnění, především z důvodu, že výhody tu výrazně přebíjejí nevýhody. 

Dělení materiálu vodním paprskem je využíváno především tam, kde je nežádoucí, aby se 

poškodila povrchová vrstva. To znamená např. po leštění, lakování nebo po povlakování. 

Výhodou také je, že nevznikají žádné škodlivé výpary, které by ohrozily zdraví operátora. 

Celý proces je šetrný k životnímu prostředí. 

Vodní paprsek je vhodný také tam, kde nelze řezat laserem, protože by vznikla tepelně 

ovlivněná oblast. 

1.1 Možnosti využití 

Výčet možností využití vodního paprsku by byl dlouhý. Nicméně v současné době je 

aktuálním problémem řešení, jak co nejlépe tuto metodu dělení materiálu využít ve 

zdravotnictví. 

V minulosti se využívalo spíše nástrojů, které byly „okopírovány“ z dřevařského 

průmyslu, jako např. různé pily a sekáčky. Jenže kost je velice citlivý materiál, který se 

začíná deformovat již při 57 °C během 10 sekundové expozice. Jedním z prvních, kdo se 

snažil otestovat vodní paprsek při pitvě, byl MUDr. Cuschieri v roce 1994. Jeho 

experiment spočíval v endoskopické operaci - tzn. zavedením tenké hadičky s kamerou 

a malým operačním zařízením do tělních dutin. Operatér pak pomocí obrazovky 

a ovládacího zařízení prováděl úkon. MUDr. Cuschieri zde narazil na několik problémů- 

např. zpětné rozprašování, které mu následně znečistilo kameru endoskopu, dále špatná 

kontrola hloubky řezu a také okamžité oddělení odřezané tkáně a izolování buněčné části, 

která ihned kontaminovala operační pole působnosti. [52] 

Laparoskopickou operaci jater při použití vodního paprsku vyzkoušel jako první MUDr. 

Rau v roce 1995. Laparoskopie je operativní metoda, při které se provedou tři vpichy do 

dutiny břišní, a operatér pomocí tří operačních zařízení provádí výkon. Zde má největší 

vliv na využití této technologie vodního paprsku především velikost tumoru na játrech. 
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Velkým problémem bylo zajistit dobrou vizuální kontrolu během operace, jelikož játra 

hodně krvácí. Tímto způsobem bylo odstraněno pět nádorů a pacienti byli následně 

propuštění do domácího léčení po pěti dnech. [52] 

 

 

 

 

 

Technologie AWJ by se mohla využít například při amputaci končetiny. Nebo při operaci, 

kdy se pacientovi připravuje kost pro vložení titanové kloubní náhrady. Při tomto dělení 

kosti je snahou, aby byl povrch řezu co možná nejjemnější a aby zároveň nebyla 

poškozena vnitřní tkáň. To samozřejmě zkrátí pacientovi rekonvalescenci. Zatím se 

v rámci výzkumu testuje, zda je lepší použít vodní paprsek s abrazivem nebo bez něj. 

I když vodním paprskem dovedeme řezat téměř jakýkoliv materiál- např. keramiku, 

kámen nebo ocel, velkým problémem je tvrzené sklo. To se vyrábí kalením, kdy se 

z teploty 200 °C prudce ochladí na vzduchu. Při průniku vodního paprsku sklem totiž 

dojde ke vzniku „pavouka“, jako když se rozbije čelní sklo automobilu. [45], [46], [47], 

[48], [49], [50] 

Technologie 3D řezání byla vyvinuta v 90. letech 20. století. Princip spočívá v tom, že 

řezná hlava je upevněna na robotickém kloubovém rameni, které je schopné se natáčet do 

stran pod různými úhly. V Honeywellu je stroj, umožňující náklon maximálně do 45°. 

Nejčastější uplatnění 3D paprsek najde například při abrazivním dělení a opracovávání 

motorových součástí nebo turbínových lopatek, kde se řezná hlava přizpůsobuje 

složitému tvaru komponentu. Při použití čistého vodního paprsku jsou zpracovány 

palubní desky a dveřní panely. [44] 

3D technologií vodního paprsku se dále zabývají autoři - např. R. T. Deam v publikaci 

Modeling of the abrasive water jet cutting process, James Malloy v publikaci Abrasive for 

Obrázek 1 Řezání kosti vodním paprskem [71] 
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a water jet cutting head a autoři G. Vikram, N. Ramesh Babu v publikaci Modeling and 

analysis of abrasive water jet cut surface topography. [42], [43] 

Vodní paprsek se nemusí využívat jen k dělení materiálu, ale i k čištění posprejovaných 

omítek a k odstraňování koroze, okují či různých nečistot. 

Velké uplatnění má především ve strojírenství. Jedná se o hrubé oddělení materiálu, kde 

se dále počítá s dalším opracováním obrobku i pro soustružení těžkoobrobitelných 

materiálů. Princip je velmi podobný tomu klasickému, při kterém je pro dělení použit 

soustružnický nůž. Obráběný materiál je upevněn ve sklíčidle a provádí hlavní řezný 

pohyb. Řezná hlava umístěná nad obrobkem opracovává materiál v podélném směru (viz 

obr. 2). [69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při frézování vodním paprskem vodní paprsek neprochází obrobkem - např. při rotačním 

frézování (otočný stůl pohybuje obrobkem ve dvou směrech, a to horizontálním i 

vertikálním). 

Obrázek 2 Soustružení materiálu vodním paprskem [68] 
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Leštění je jeden z konceptů, který je stále ještě v experimentální fázi. Proud vodního 

paprsku je vrhán proti rotující součásti pod určitým úhlem. Většina abrazivních částic se 

tak odrazí od povrchu a výsledkem je vyleštěný povrch. 

V papírnách i čalounictví se využívá čistý vodní paprsek (WJM) pro dělení dlouhých 

metráží papíru, koberců, kůže atd. Proces řezání probíhá na běžícím páse nad záchytnou 

nádrží tak rychle, že případné vlhnutí materiálu je eliminováno.  

V potravinářském průmyslu nahrazuje čistý vodní paprsek současné nože a sekáčky. 

Dbá se na hygienu a čistotu. Řezací hlava se nemusí pohybovat, potraviny pod ni doputují 

po pohyblivém pásu. Krájí se tak například dorty, zmražená pizza, čokoláda, ovoce. Při 

řezání čokoládových výrobků se využívá jako abrazivo kakao, při dělení slaných potravin 

zase sůl. [16] 

Automobilový a letecký průmysl může řezat kompozity, ocel a titan vodním paprskem. 

Jde to stejně snadno jako řezání dveřních výplní nebo částí bloků motorů a potahů pouze 

bez přidaného abraziva. Materiál je většinou řezán přímo na běžících pásech 3D řeznými 

hlavami. [15] 

3D technologie má využití i v reklamě a designu. Spočívá nejen ve vyřezávání napisů do 

plechů, ale i ve výrobě různých reklamních předmětů firem a společností. 

Vodní paprsek nalezneme i v betonárkách. Řežou se jím především kachle, tabule skla 

a cihly. Na stavbách se potom používá při čištění a odhalování omítek a „podkopávání“ 

vozovek za plného provozu.  

Obrázek 3 Vyfrézovaný obrazec s využitím vodního paprsku [67] 
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1.2 Princip a konstrukce stroje 

Ve své podstatě jsou rozeznávány dva druhy vodního paprsku - s použitím abraziva nebo 

bez něj. Oba mají svoje unikátní vlastnosti a výhody pro průmysl. Řezání bez použití 

abraziva se využívá u měkkých materiálů jako guma, dřevo, pěnové materiály nebo 

v potravinářském průmyslu. Uplatňuje se i při řezání koženky do interiéru automobilů. 

V tomto případě je paprsek velmi tenký a jeho výsledkem jsou výrobky s velkou 

přesností. Výhodou také je, že nevzniká mnoho odpadního materiálu. Liší se také v řezné 

hlavě, jelikož se v ní nenachází směšovací komora a vodní tryska je blíže abrazivní 

trysce. Proces oddělování materiálu se také nazývá jako nadzvukový erozní proces, 

jelikož zde nezáleží tolik na tlaku vody, nýbrž na rychlosti paprsku, který odtrhuje 

mikroskopické částečky materiálu. [41] 

Abrazivní vodní paprsek (anglicky Abrasive waterjet - AWJ) se od čistého vodního 

paprsku (anglicky waterjet machining - WJM) liší tím, že se do něj přidávají drobné 

částečky, které následně oddělují materiál erozivně. AWJ je v tomto ohledu tisíckrát 

výkonnější než přechozí způsob. Lze tak řezat kámen, kompozity, keramiku nebo ocel. 

Oblíbený je také hliník, který je měkký, lehký a rychle opracovatelný. Rozdíl je také 

v řezné hlavě, jelikož zde musí být ještě prostor pro směšovací komoru. Mezi hlavní 

konstrukční části patří: 

1.2.1 Čerpadlo 

Srdcem celého stroje je čerpadlo, které rozvádí vodu o určitém tlaku do celého systému 

kontinuálně a z řezné hlavy vychází rychlostí zvuku. V celém systému je kladený vysoký 

důraz na kvalitu všech částí, které musí mít vysokou mez pevnosti a být korozivzdorné. 

Čerpadla jsou dvojí- přímé čerpadlo a s multiplikátorem. 

Přímé čerpadlo 

Pracuje na stejném principu jako tzv. „vapka“, která slouží na čištění omítek, zahradního 

nábytku nebo automobilu. Jedná se o triplexové čerpadlo, které má jako zdroj elektrický 

motor s 1500 otáčkami za minutu, který pohybuje třemi plunžry. Toto objemové čerpadlo 

využívá systému tří válců, které kapalinu dále rozesílají výtlačného potrubí. Čerpadlo je 

velice oblíbené pro svoji jednoduchost a spolehlivost. Používá se pro aplikace, kde není 

třeba vyvinout vysoký tlak. Ten je v tomto případě až o 25% nižší než u čerpadla  
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s  multiplikátorem. Jedná se například o tenké plechy, měkké materiály (hliník), nebo 

tam, kde hraje velkou roli cena řezaného materiálu. [39], [40], [38] 

Čerpadlo s multiplikátorem 

Tento typ se skládá ze dvou kapalinových okruhů. V prvním cirkuluje voda a v potrubí 

můžeme nalézt vodní filtry, zesilovač, multiplikátor a vyrovnávač tlaku. Nejprve voda 

vstupuje skrze filtrační systém, kde se zachytí částice o velikosti až 1 mikron, následuje 

zesilovač, kde voda získá určitý tlak. Ten také zajistí, že multiplikátor, kam voda dále 

putuje, nebude bez vody. Multiplikátor funguje na principu, že olej o nízkém tlaku 

rozpohybuje píst, který vodě dodá vysoký tlak. Odtud vysokotlaká voda o 600 MPa 

odchází přes vysokotlaké potrubí do řezné hlavy. Ještě před tím ale projde skrze tlumič 

pulzů. Jedná se o větší nádobu, která zajistí, že tlak v řezné hlavě bude stálý. Bez něj by 

bylo možné, že by vodní paprsek viditelně a slyšitelně pulsoval. [39] 

V druhém okruhu, který je spojen s elektromotorem, najdeme hydraulické čerpadlo, 

olejový reservoár, zpětný ventil a pístový plunžr. Elektromotor pohání hydraulické 

čerpadlo. To rozhání do oběhu olej z rezervoáru a natlakuje je ho na cca 300 MPa. Dále 

putuje do válce, kde olej přímočaře rozpohybuje dvoucestný píst. Ten dále dodá vodě 

vysoký tlak skrze plunžr a rozesílá jej dále do systému skrze kontrolní ventil. Plunžry jsou 

hřídele o malých průměrech, které jsou spojeny ke dvoucestnému pístu na každé straně. 

Nejčastěji jsou vyrobeny z keramiky kvůli odolnosti proti tepelné roztažnosti. Okolo 

každého plunžru je vysokotlaké těsnění, které odděluje olej od vody. Plunžr je 20 krát 

menší než je velikost pístu. [39], [40], [59] Vzorky byly zpracovány na stroji s čerpadlem 

o maximálním průtoku 8 l/min a tlaku až 4137 bar. 

Obrázek 4 Tlumič pulzů [39] 
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1.3 Počítač 

Řídící zařízení je mozkem celého stroje vodního paprsku. Zapíná a vypíná čerpadlo, 

posílá se do něj CNC program, který řeže požadované tvary součástí. To znamená, že 

pohybuje ramenem v osách X, Y a Z. Dokáže to s přesností 0,02 mm. Celý systém 

využívá CNC kontrolky, které ale neumějí automaticky dávkovat množství abraziva. Pár 

typů to umí, ale ne příliš dobře. Takže to musí dělat operátor ručně. Systém přijímá také 

řezné podmínky, musí umět vyhodnotit, aby se řezná hlava neposouvala příliš rychle 

a nedořezala tak materiál, nebo aby jej neřezala pomalu a zbytečně by se plýtvalo energií 

a penězi. [36], [34], [58] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Multiplikátor [39] 

Obrázek 6 Počítač s programem ovládajícím stroj vodního paprsku 
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1.4 Nádrž na vodu a abrazivo 

Zachycuje kromě vody a abraziva také zbytkovou energii, která vychází z trysky 

obrovskou rychlostí. Nádrž musí mít dostatečnou hloubku, aby vodní paprsek neprořezal 

nádrž samotnou nebo dokonce podlahu. Odtud voda odchází do filtračního systému, kde 

se odděluje abrazivo od kapaliny. To se může dále zpracovávat sušením s proséváním 

skrze síto. Laicky řečeno, velké kusy se použijí okamžitě, ty menší se recyklují. Nádrž je 

tvarována anatomicky tak, aby si pracovník mohl stoupnout co nejblíže k okraji. Spodní 

strana vany je zkosená a je tak vytvořený prostor pro nohy. 

1.5 Dávkovač abraziva 

Je uzpůsoben k tomu, aby plynule reguloval průtok abraziva v průběhu řezání, aniž by 

bylo nutné zastavit operaci. Musí být vodotěsně a vzduchotěsně spojen se směšovací 

komorou, kde už je míchán s vysokotlakou vodou v různých poměrech. Záleží na 

řezaném materiálu a jeho tloušťce. Zásobník se většinou nachází nad řeznou hlavou, kde 

může samospádem dodávat požadované množství abraziva skluzem a následně rozdílně 

velkými otvory na konci nebo stlačeným vzduchem. Tento způsob je jednoduše 

automatizovaný a nenáročný na obsluhu. [32], [33], [57], [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Dávkovač abraziva [57] 
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1.5.1 Druhy abraziva 

Většina součástí, které jsou řezány, vyžaduje přidání abraziva do vodního paprsku. To 

znásobuje řeznou sílu oproti použití pouze čisté vody. Abrazivo tak proniká materiály 

jako sekundární nástroj spolu s vodou. Je ve většině případů minerálního typu. Křehké, 

ale tvrdé bude řezat mnohem rychleji, zatímco u měkčího bude řez pomalejší, ale bude se 

také mnohem pomaleji opotřebovávat tryska a směšovací komora. 

Důležitými parametry, na které je dobré se zaměřit při výběru abraziva je: 

Dvojité prosetí abraziva - znamená, že budou odstraněny všechny větší kusy a také 

drobný prášek, jinak řečeno drť. Při použití nežádoucích částí abraziva není zajištěna 

kvalita řezu a zkracuje se životnost součástí. 

Ostrost abraziva - ostřejší abrazivo logicky lépe dělí materiál. Vytěžený granát je 

mnohem ostřejší než ten sesbíraný ze dna řeky. 

Čistota abraziva - abrazivo s nečistotami ovlivní výkon řezání. Nečistoty měkčího 

charakteru výrazně prodlouží dobu řezu, zatímco ty tvrdší, jako například oxid hliníku, jej 

sice podstatně zkrátí, nicméně zkrátí také životnost trysky. 

Cena abraziva - v dnešní době je samozřejmě nejdůležitější cena. V tomto případě by se 

však nemělo jednat o primární rozhodovací kritérium, jelikož například dražší abrazivo 

může výrazně snížit dobu řezu, tím pádem se také šetří energie, je více času na více 

zakázek atd. [31] 

Druhy abraziva 

Umělý korund - Al2O3 – je nejtvrdší abrazivo, které se může do vodního paprsku 

přimíchat. Je zároveň velmi agresivní a získává se při řízeném tavení bauxitu při teplotě 

kolem 1600 °C v obloukové peci. [28], [29], [30] 
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Mletý zelený olivín – existující dva druhy jsou zeleného zabarvení. Olivín hořečnatý, 

nazývaný také jako forsterit, a olivín železnatý, nazývaný fayalit. První jmenovaný 

nachází využití při výrobě slévačských forem, zatímco fayalit především kvůli své nízké 

teplotě tavení se využívá nejen jako abrazivo při dělení materiálu vodním paprskem, ale 

také při otryskávání povrchu materiálu. [27] 

Granát - granát je silikátový krystalický minerál, který může mít mnoho různých 

chemických struktur. Přírodní granát se získává těžbou v povrchových lomech, nebo 

v podpovrchových dolech. Především pak v USA v oblasti Severní Karolíny nebo 

Pensylvánie. Jednou z hlavních předností přírodního granátu je, že když jej rozdrtíme, 

vytvoří tvrdé ostré úlomky. Výhodou také je, že je chemicky inertní, tzn., že se chemicky 

neslučuje s řezaným materiálem. 

Mimo těžený granát existuje ještě tzv. naplavený granát, který je sbírán ze dna řek. Jedná 

se o vyhlazený druh granátu, který voda upravila prouděním. Protože jsou zrna 

naplaveného granátu hladká, není tak účinný jako těžená forma tohoto abraziva, proto se 

na trhu prodává za nižší cenu. 

Vedle přírodního je tu také syntetický granát, který se vyrábí ze směsi několika variací 

chemických prvků, které jsou následně vystaveny velkému tlaku. Na světě není mnoho 

firem, které se výrobou umělého granátu zabývají, opět jich najdeme jen několik v USA. 

[26] 

Druhy granátů využívající se jako abrazivo: 

- Australský granát 

- Čínský granát 

Obrázek 8 Zleva: umělý korund [29], nezpracovaný granát (červené tečky) [28], různé 

druhy umělého korundu [29] 
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- Ruský granát 

Zahraniční literatura dále uvádí: Rosa minho, Baltic brown, Carmen red, Giresun vizon 

atd. [24], [25] 

1.6 Vodní tryska 

Vodní tryska se nachází uvnitř řezné hlavy ještě před směšovací komorou. Právě ta udává 

vodnímu paprsku energii a rychlost a usměrňuje jej dále do výstupní trysky. 

Trysky bývají nejčastěji vyrobeny ze syntetického diamantu, rubínu nebo safíru. Každý 

z nich má určitá specifika. V dnešní době nejpoužívanější je safírová tryska, která velmi 

dobře vede proud vody a životnost je v rozmezí 45-95 hodin řezu. Záleží také na 

dávkování abraziva. Nicméně není vhodná pro vysoké tlaky nad 6000 barů. 

Dále rubín, který je využíván především pro abrazivní dělení, nicméně není vhodný pouze 

pro čistý vodní paprsek. Co se vlastností týče, jsou ve výsledku safír s rubínem téměř 

shodné. 

Z těchto třech jmenovaných má nejdelší životnost syntetický diamant. Ta je v rozsahu 

750-2000 hodin. Cena je však přímo úměrná kvalitě. Tato tryska se využije tam, kde 

vodní paprsek pracuje téměř nepřetržitě 24 hodin denně. Diamant je také čtyřikrát tvrdší 

než safír s rubínem. 

U všech trysek je životnost ovlivňována zanášením usazeninami, nebo také minerálními 

látkami z vody. [31], [60], [44] 
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1.7 Úprava vody 

Kvalita vody má největší vliv na životnost všech součástí, se kterými voda přijde do styku 

a také na kvalitu řezu. Voda může obsahovat malé částečky, většinou minerální látky, 

které následně mohou poškodit například clonu tím, že v ní vybrousí větší otvor. Tím 

pádem se ztrácí tlak a kvalita řezu je ve výsledku horší. Může se také zanášet směšovací 

komora v řezací hlavě. Proto je důležité vodu ještě před vpuštěním do systému upravit. 

To spočívá především ve filtraci a odstranění těchto nežádoucích látek. I dnes lze dnešní 

technologií odstranit nečistoty větší než je 1 mikron. Dále můžeme vodu upravovat 

například iontovou výměnou změkčovadlem, která spočívá ve výměně škodlivých iontů 

například hořčíku nebo vápníku za nezávadný sodík. I když je ale voda zbavena pevných 

části, není zbavena bakterií, takže voda není pitná, ale jen užitková. [21] 

Paradoxní je, že voda nesmí být „příliš čistá“. Jestliže totiž odstraníme všechny nežádoucí 

látky, včetně stopového množství, voda začne pracovat tak, že začne svoje chybějící části 

hledat v okolí a doplňovat tak svou strukturu. Začne tedy rozpouštět všechny kovové 

části, se kterými přijde do styku, vč. trysky, čerpadla, vysokotlakého potrubí atd. 

Velkou měrou se na životnost součástí stroje podílí také teplota vody. Ta by měla být pod 

20°C, jinak začne měknout těsnění. V případě, že je voda ještě ve firmě recyklována, 

nebo přefiltrovávána od abraziva a vracena zpátky do oběhu, mělo by také jeho součástí 

být, chlazení, jelikož se voda procesem filtrace zahřívá. 

Stroj vodního paprsku využije od dvou do osmi litrů vody za minutu během procesu 

řezání. Část vody je použita k řezání a část k chlazení systému. Voda je nazývána jako 

Obrázek 9 Safírová vodní tryska [10] 
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šedá voda, která se může po recyklaci vypouštět do odpadu. Pro zajímavost voda 

odcházející z WC se nazývá černá voda. 

Do vody se mimo odebírání částic může také přidávat jako aditivum chemická látka, která 

zvyšuje rychlost vody a tím i rychlost řezání. A také chrání a příliš neopotřebovává 

kovové části stroje a vodní paprsek také lépe „drží pohromadě“. [20], [34], [28], 

1.8 Abrazivní tryska 

Místo, kudy vychází vysokotlaká voda o rychlosti až 800 m/s, ovlivňuje kvalitu řezu. 

Většina trysek je vyrobena z kompozitních slinutých uhlíkových materiálů s příměsí 

wolframu. Nejpoužívanější vnitřní průměry jsou od 0,5 do 1,5 mm a délka bývá je od 

70 do 100 mm. Zde nacházíme přímou úměru mezi délkou trysky a hloubkou řezu. Je to 

proto, že voda s abrazivem potřebuje určitou vzdálenost k akceleraci. S tím je také spjato 

rozšiřování sloupce vodního paprsku, a tím pádem ke ztrátě rychlosti a také ke snížení 

hloubky řezu. Optimální délka trysky je daná tabulkově a odvíjí se od hustoty abrasivního 

materiálu. Ačkoliv je tryska vyrobena z velmi tvrdých materiálů, i ona podléhá erozi. 

Rychlost opotřebení záleží na použití druhu abraziva, jeho množství a také průtoku 

kapaliny spolu s abrazivem. Nicméně i přes opotřebování se může tryska využívat, musí 

se tomu jen přizpůsobit řezné podmínky. Musí se provádět časté korekce, a tak bude 

poloha řezné hlavy při každém započatém řezu jiná. [36], [17], [18], [19] 

 
Obrázek 10 Zleva neopotřebovaná a opotřebovaná abrazivní tryska [36] 
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1.9 Směšovací komora 

V momentě, kdy vysokotlaká voda prochází skrze clonu do směšovací komory, vzniká 

zde Venturiho efektem podtlak. Je to výsledek toho, že spolu s abrazivem je také nasáván 

vzduch skrze přívodní potrubí a z druhé strany voda perfektně utěsňuje vysokotlaké 

potrubí. Takto se abrazivo samo dostává do směšovací komory a okamžitě dosahuje 

rychlosti kolem 600 – 900 m/s a následně je orientováno tryskou ven směrem k obrobku. 

Směšování abraziva s vodou není ovlivněno délkou komory, nýbrž geometrií. 

Rozlišujeme dva druhy směšovacích komor z pohledu přívodu abraziva. Systém s bočním 

přívodem abraziva a systém s přímým přívodem abraziva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Vysokotlaké potrubí 

Ve většině případů je vyrobeno z nerezové oceli s ochranným povlakem. Potrubí je 

připojeno na každém výstupním konci ke kontrolnímu ventilu, který je navržen tak, aby 

propustil tekoucí vodu pouze v jedno směru. Rozšířenými vnějšími průměry jsou 

6  a 8 mm a vnitřní průměry o rozměrech 1,5 mm a 2,5 mm. Potrubí vede kapalinu od 

čerpadla, kde se kapalina stává vysokotlakou, přes tlumič pulzů až do řezné hlavy. Při 

navrhování systému potrubí se musí brát v potaz jeho délka, počet ohybů a kolen 

a  různých zúžení, kde by docházelo ke ztrátám. Čím je větší vzdálenost mezi čerpadlem 

a  řeznou hlavou, tím je větší vnitřní tření a potrubí se začne zahřívat a dochází ke ztrátám 

tlaku. [39] 

Obrázek 11 neopotřebovaná a opotřebovaná abrazivní tryska [36] 

Obrázek 12 Dva druhy abrazivních trysek [70] 
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1.11 Kvalita řezu 

Kvalita řezaného povrchu záleží na mnoha proměnných. Na rychlosti posuvu řezné hlavy, 

tloušťce materiálu, řezaném materiálu nebo na vzdálenosti řezné hlavy od řezané součásti. 

Rychlost posuvu se potom odvíjí od toho, jak moc budou patrné stopy po vodním 

paprsku. Čím rychleji se řezná hlava posouvá, tím drsnější povrch je, jak je patrné 

z obrázku. Paprsek vniká do materiálu přímo a přibližně v jeho půlce se začíná 

podsekávat při bočním pohledu. Tím vzniká stopa v řezu. Rychleji se řeže materiál, který 

půjde na další úpravu, tzn. uřezaný nahrubo. Kvalita řezu se dělí od Q5 po Q1(nejhorší). 

Vzdálenost řezné hlavy se potom odvíjí od toho, jak bude vypadat místo, kudy paprsek 

vnikne do materiálu. Při větší vzdálenosti místo vniku bude více rozšířené, a řez se bude 

zužovat, zatímco při vzdálenosti menší bude řez užší. Vše je patrné z obrázku. 

 

 

 

Obrázek 13 Vysokotlaké potrubí [39] 

Obrázek 14 Vliv vzdálenosti trysky od materiálu na jeho průstřel [35] 
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1.12 Výhody a nevýhody vodního paprsku 

 Tato technologie je schopna opracovávat i tak tvrdé materiály jako titan, nerezová 

ocel, letecké slitiny, sklo, keramiku atd. 

 Vodní paprsek může obrábět velmi přesné tvary. 

 Nevzniká žádná tepelně ovlivněná oblast, tedy ani žádné krystalické změny. 

 Technologie je šetrná k životnímu prostředí, nevznikají žádné škodlivé výpary, 

nebo chemický odpad. 

 Stroj vodního paprsku je bezpečný, v případě úniku vody z potrubí dojde pouze 

k poklesu tlaku v řezné hlavě, voda navíc není materiál, který by explodoval. 

Abrazivo není toxické ani inertní. 

 Technologie je zautomatizovaná, vše je řízeno programem z počítače a není 

potřeba specializovaného personálu. 

 Po řezu nezůstávají v materiálu žádná zbytková napětí. 

 Paprsek je schopný prostřelit plný materiál bez předvrtané díry. 

 Nevzniká žádný odpad, jako například třísky při obrábění. Odebraný materiál 

odpovídá průměru sloupce vodního paprsku, což je v řádech desetin milimetru. 

 Nevýhodou vodního paprsku je jeho pořizovací cena, takže by měl být v takové 

výrobě, kde najde využití nepřetržitě a kvalita řezu není vždy uspokojující a stálá. 

Z 90% je tak vodní paprsek vhodný především jako dělící stroj. [14], [69] 

1.13 Výhody v porovnání s frézováním 

 Rychlejší a snadnější ustavení obrobku než u frézování, přičemž u vodního 

paprsku se materiál pouze položí na rošt umístěný na vaně a silou vodního 

paprsku a svou vlastní tíhou je na něj přitlačován. 

 Vodním paprskem je možno rozdělit téměř jakýkoli materiál v porovnání 

s frézováním, kde se jako těžkoobrobitelné řadí například titan, kalená nástrojová 

ocel, nebo křehké materiály, například sklo. 

Obrázek 15 Kvalita řezu od nejhorší po nejjakostnější [36] 
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 Je snadnější průběžná údržba, jako například čištění. 

 Nevzniká žádná tepelně ovlivněná oblast. 

 Není potřeba měnit nástroj, hlavice je stále stejná, mění se pouze množství 

abraziva pomocí PC a po opotřebování výstupní tryska. 

 Opotřebovávání nástroje-tedy řezné hlavy- je konstantní. Nezáleží na tom, jak 

tvrdý materiál se řeže, zatímco u frézování se nástroj opotřebovává tím rychleji, 

čím tvrdší materiál je opracováván. 

 Ve prospěch frézy mluví to, že opracovává materiál mnohem rychleji. [12], [13] 
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2 Návrh experimentální činnosti 
 

Cílem práce je spojit dvě operace v technologickém postupu dohromady. V současné 

době se materiál nahrubo uřeže na vodním paprsku a posléze je přemístěn a frézován. 

Následná operace je zakružování a svaření v celek ve frézovaném úkosu. 

Materiál použitý na experiment bude nerezová ocel, běžně využívaná pro výrobu 

leteckých součástí. Vzorky se nejdříve uřežou na vodním paprsku s využitím různých 

rychlostí a jeden z nich bude frézován. Následovat bude měření drsnosti povrchu a 

metalografická analýza, která bude testovat předpoklad, že u vzorků nebude vlivem řezání 

ovlivněna vnitřní struktura materiálu a ani nenalezneme tepelně ovlivněnou oblast. 

2.1 Řezaný materiál 

V materiálových listech jej lze najít pod označením INCO 625 ANS 5599. Jeho hlavními 

složkami jsou nikl o obsahu až 58 % a chrom až 23 %. Jedná se tedy o austenitickou 

super-slitinu, která je vysoce odolná proti korozi, koroznímu praskání, trhlinám a také 

odolává široké škále organickým i minerálním kyselinám (např. kyselina fosforečná, 

kyselina dusičná apod.). Vyniká také vysokou tuhostí a pevností až do teploty 1093 °C. 

Namáhání v tahu odolá až do teploty 649 °C. Slitina je dobře svařitelná. Metoda TIG patří 

mezi nejčastěji používané. Hustota materiálu je 8,44 g/cm3 . Tvrdost je 185 HRB. [11], 

[10] 

Tabulka 1 Chemické složení řezaného materiálu [11] 

 Ni Fe Cr Si Mo Mn C Ti 

Max 

[%] 

 5 23 0,5 10 0,5 0,1 0,4 

Min 

[%] 

58  20  8    

 

2.2 Využití 

Využití slitiny tohoto typu je na místech s extrémními podmínkami. [11], [9] 

- Lodní průmysl, ropné plošiny, kde výborně odolávají mořské vodě 

- Na místech, kde se očekává vysoké mechanické napětí 
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- V chemickém průmyslu, např. nádrže pro skladování olejů a plynů 

- Letecké motory- odolávají vysokým teplotám 

- Jaderný průmysl 

2.3 Použité stroje 

2.3.1 Frézka 

Pro vzorek opracovaný frézou byla použita frézka FN 20 vyrobená v TOS v roce 1971. 

Stroj má široké uplatnění. Zvládne kromě běžného obrábění také obrábění lehkých kovů a 

součástky malých rozměrů. Ve své době byl špičkou na trhu. Převodovka se nachází 

v horní části stroje a je poháněna elektromotorem přes dva klínové řemeny. Mechanismus 

převodovky nabízí pracovníkovi 18 stupňů otáček a jeden stupeň rychloposuvu. Ozubená 

kola spolu s hřídeli jsou vyrobena z oceli s přídavkem niklu a chromu, následně jsou 

kalena a broušena. Změna rychlosti se provádí ručně páčkou pomocí cam-disku. Systém 

je chráněn proti proklouznutí spojky perem. A je nastavena na maximální kroutící 

moment. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Frézka FN 20 [66] 
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Nástrojem byla čtyřbřitá  fréza stopková HSS 25x45 mm, která nachází nejčastější užití 

na obrábění konstrukčních, austenitických a litých ocelí ve třech osách. Je využívána také 

díky své teplotní odolnosti a houževnatosti. [8], [6] 

Tabulka 2 Parametry nástroje- fréza [6] 

Průměr nástroje  25 mm 

Délka břitu nástroje 45 mm 

Upínací stopka nástroje 25 mm – h6 

Celková délka nástroje 121 mm 

Počet břitů u nástroje 4 

Materiál nástroje HSS Co8 

Použití nástroje Pro obrábění ve třech 

osách pro materiál 

s pevností do 900 MPa 

 

Tabulka 3 Materiál nástroje [8] 

C [%] Cr [%] Mo [%] V [%] W [%] Co [%] Tvrdost 

1,1 3,9 9,2 1,2 1,4 7,8 63-68 

HRC 

 

 

Obrázek 17 Fréza HSS Co8 [6] 



Bakalářská práce                                                                                                                       Jaroslav Tichý 

32 
 
 

 

Tabulka 4 Technické parametry frézky [7] 

Otáčky vřetena- rozsah 50-2500 min-1 

Posuvy strojní- rozsah 8-400 mm.min-1 

Rychloposuv 1340 mm.min-1 

Hlavní elektromotor 2,7 kW 

Maximální hmotnost obrobku 120 kg 

Hmotnost stroje 1 460 kg 

Výkon motoru 1,1 kW 

 

2.4 Použitý stroj 

2.4.1 Vodní paprsek 

Vzorky byly opracovány vodním paprskem modelové řady Uni Jet. Firma PVT sídlí 

v Hostivicích. Řezné podmínky byly pro každý vzorek rozdílné a jsou zapsané 

v tabulkách níže. Jako abrazivo byl použitý australský granát, který vyniká svou tvrdostí, 

která činí na Mohrově stupnici 8 a je využíván tam, kde je vyžadována vysoká kvalita 

řezu a pro dělení tvrdých materiálů- nerezové oceli, žuly, mramoru, z měkkých materiálů 

pak guma, hliník nebo dřevo. Bod tavení australského granátu je 1250°C. Kromě granátu 

je možno v obsahu najít také malou příměs zirkonu anebo křemene v řádech desetin 

procent. [5] 

Tabulka 5 Parametry vodního paprsku [5] 

Max. tlak vody 4137 bar 

Rozsah pracovních rychlostí 1-12 000 mm/min 

Rozsah pracovních teplot 10-35 °C 

Max. průtok 8 l/min 

Poziční přesnost +/- 0,1-1000 mm 

Rozsah pracovních zrychlení 0,01-0,1 m/s2 

Rozsah pracovní vlhkosti Do 80 % 

Hladina hlučnosti v místě řezu 83-90 dB 
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Obrázek 18 Vodní paprsek modelové řady Uni Jet od firmy PVT [5] 
 

 

Tabulka 6 chemické složení abraziva australského granátu [4] 

SiO2 Al2O3 FeO TiO2 MnO CaO Fe2O3 Mg 

36% 20% 30% 1% 1% 2% 2% 6% 

 

2.4.2 Řezné parametry použité v experimentu 

Tabulka 7 Řezné parametry pro vzorek č. 2 

Tlak Rychlost Abrazivo Průtok vody Průměr clony 

4130 bar 99 mm/min 400 g/min 3,27 l/min 0,33 mm 

 

Tabulka 8 Řezné parametry pro vzorek č. 1 

Tlak Rychlost Abrazivo Průtok vody Průměr clony 

4130 bar 81 mm/min 400 g/min 3,27 l/min 0,33 mm 
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Tabulka 9 Řezné parametry pro vzorek č. 4 progress jet (eliminace podřezu) 

Tlak Rychlost Abrazivo Průtok vody Průměr clony 

4130 bar 98 mm/min 400 g/min 3,27 l/min 0,33 mm 

 

Tabulka 10 Řezné parametry pro vzorek č. 3 

Tlak Rychlost Abrazivo Průtok vody Průměr clony 

4130 bar 62 mm/min 400 g/min 3,27 l/min 0,33 mm 

 

Tabulka 11 Řezné parametry použité při frézování 

Otáčky 

n 

Rychlost posuvu 

vf 

Řezná rychlost 

vc 

Posuv na 

otáčku fn 

Posuv na zub 

fz 

160/min 40 mm/min 12,56 m/min 0,25 mm 0,0625 mm 

 

Použité vzorce- 

Řezná rychlost 𝑣𝑐 =
𝐷∙π∙n

1000
= 

25∙𝜋∙160

1000
 =12,56 [m/min] 

D - průměr nástroje [mm] 

n - otáčky vřetene [min-1] 

 

Posuv na zub  fz = 
𝑣𝑓

𝑧𝑒𝑓𝑓∙𝑛
= 

40

4∙160
= 0,0625 [mm] 

vf - rychlost posuvu [mm/min] 

zeff - počet efektivních břitů na nástroji 

n - otáčky vřetene [min-1] 
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Posuv na otáčku 𝑓𝑛 =  
𝑣𝑓

𝑛
=  

40

160
 = 0,25 [mm] 

vf- rychlost posuvu [mm/min] 

n-otáčky vřetene [min-1] 

zdroje vzorců: [62] 

2.5 Průběh experimentu 

Prvním úkolem bylo vytvořit počítačový model, který si posléze sám vytvoří posloupnost 

trajektorií, podle kterých se bude řídit 3D řezná hlavice a bude z materiálu vyřezávat 

požadovaný tvar. Je také důležité dbát na vhodné umístění průstřelu materiálu. Ten by se 

neměl nacházet v dráze řezu, aby nedošlo k zasažení do vzorku. Proto byl umístěn 

několik milimetrů mimo trajektorii. Vzorky byly řezány z výše uvedeného materiálu 

INCO 625 ANS 5599, který je široce využívaný v leteckém průmyslu. Cílem bylo 

porovnat různou jakost povrchu při různých řezných rychlostech. U jednoho ze vzorků 

byla také využita funkce progress jet od firmy PTV. Ta se snaží eliminovat podřez tím, že 

počítač sám vyhodnotí na základě velikosti použité trysky a dalších jiných parametrů 

naklonění řezné hlavy spolu s kuželem vodního paprsku. Jinak řečeno se systém snaží, 

aby byl řez co nejvíce kolmý. Podřez se potom projeví v odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Průběh řezání vzorků vodním paprskem 
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Obrázek 20 Řezané vzorky 

Obrázek 21 Nákres řezaných vzorků 



Bakalářská práce                                                                                                                       Jaroslav Tichý 

37 
 
 

 

3 Měření a vyhodnocení dat 
 

3.1 Tabulky naměřených hodnot drsností povrchů 

Na uřezaných vzorcích byl měřen parametr drsnosti povrchu Ra, podle normy ČSN 4287. 

Jedná se o průměrnou aritmetickou úchylku posuzovaného profilu. Měření drsnosti 

povrchu bylo provedeno celkem 20 krát na jednom vzorku. Horní část řezu byla měřena 

desetkrát, kde je povrch jakostnější a desetkrát v místě, kudy paprsek materiál opouští a je 

povrch drsnější. (viz obrázek č. 21) Získané hodnoty jsou uvedeny v mikrometrech a byly 

naměřeny přenosným drsnoměrem Mitutoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Měření drsnosti povrchu u nařezaných vzorků 

Obrázek 22  Měření drsnosti povrchu vzorků bylo provedeno v těchto místech [36] 
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Tabulka 12 Drsnost povrchu u vzorku č. 2 

Tabulka 13 Drsnost povrchu u vzorku č. 3 

Číslo měření 

Vzorku č. 2 

Horní část 

Ra [μm] Xi 

Dolní část 

Ra [μm] Yi 

1 2,9 3,1 

2 2,8 3,2 

3 2,8 3,2 

4 2,8 3,2 

5 2,9 3,2 

6 2,8 3,1 

7 2,9 3,2 

8 2,9 3,1 

9 2,8 3,2 

10 2,9 3,1 

Součet naměřených hodnot 28,5 31,6 

Aritmetický průměr 2,85 3,16 

  Číslo měření 

Vzorku č. 1 

Horní část 

Ra [μm] Xi 

Dolní část 

Ra [μm] Yi 

1 3,2 3,5 

2 3,1 3,6 

3 3,2 3,6 

4 3,2 3,5 

5 3,1 3,6 

6 3,1 3,6 

7 3,2 3,5 

8 3,2 3,5 

9 3,2 3,6 

10 3,1 3,5 

Součet naměřených hodnot 31,6 35,5 

Aritmetický průměr 3,16 3,55 
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Tabulka 14 Drsnost povrchu u vzorku č. 1 

Číslo měření 

Vzorku č. 3 

Horní část 

Ra [μm] Xi 

Dolní část 

Ra [μm] Yi 

1 3,4 3,5 

2 3,3 3,5 

3 3,4 3,5 

4 3,4 3,5 

5 3,4 3,6 

6 3,4 3,5 

7 3,3 3,5 

8 3,3 3,6 

9 3,3 3,5 

10 3,3 3,5 

Součet naměřených hodnot 33,6 35,2 

Aritmetický průměr 3,36 3,52 

Tabulka 15 Drsnost povrchu u vzorku č. 4 

Číslo měření 

4 progress jet 

Horní část 

Ra [μm] Xi 

Dolní část 

Ra [μm] Yi 

1 3,5 3,7 

2 3,5 3,7 

3 3,4 3,6 

4 3,4 3,7 

5 3,5 3,7 

6 3,5 3,7 

7 3,4 3,6 

8 3,4 3,7 

9 3,5 3,6 

10 3,4 3,7 

Součet naměřených hodnot 34,5 36,7 

Aritmetický průměr 3,45 3,67 
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Tabulka 16 Drsnost povrchu - frézovaná plocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součtu hodnot ve sloupci naměřených drsností bylo dosaženo použitím vzorce 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

1) Výpočet průměrné hodnoty 

𝑥 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Příklad výpočtu (použito z tabulky pro vzorek s frézovanou plochou) 

x= 
6

10
= 0,6 µm 

Zdroj vzorce: [3] 

 

Číslo měření 

Frézovaná plocha 

Ra 

[μm] 

1 0,5 

2 0,5 

3 0,7 

4 0,7 

5 0,5 

6 0,5 

7 0,7 

8 0,7 

9 0,5 

10 0,7 

Součet naměřených hodnot 6 

Aritmetický průměr 0,6 



Bakalářská práce                                                                                                                       Jaroslav Tichý 

41 
 
 

 

3.2 Metalografická analýza vzorků 

Dalším krokem bylo zjistit, zda se po dělení materiálu - frézou nebo vodním paprskem- 

nachází v okolí řezu tepelně ovlivněná oblast. K tomuto zkoumání byla využita laboratoř 

v Honeywellu. Metalografie se jako celek zabývá kontrolou a studiem kovů při použití 

optických a elektronových mikroskopů. Velikou roli zde hraje příprava kovového vzorku. 

Ten se musí nejdříve brousit, leštit někdy i leptat a to vše proto, aby se odhalila vnitřní 

struktura materiálu. Celá tato příprava však nesmí vnitřní strukturu nijak ovlivnit, jelikož 

by mohla narušit samotné vyhodnocení. Následné opravy jsou složité, nebo dokonce 

nemožné. [1] 

3.3 Příprava vzorku 

Napřed bylo stanoveno, v jaké rovině, resp. v jakém místě budou vzorky odebrány. 

Existuje několik způsobů, jak vzorek získat. V případě analyzovaných vzorků byl zvolen 

přístroj LECO Viper, který používá SiC rozbrušovací kotouč a chlazení antikorozní 

kapalinou. Výběr metody závisí na faktorech, jako je velikost polotovaru, tvrdost 

materiálu atd. Jak už bylo zmíněno, je potřeba se v prvé řadě vyhnout tomu, aby se 

polotovar zahříval, měnil svůj objem, strukturu apod. [1] 

Dále se vzorek zalije do „podstavce“, díky kterému se bude při dalším zpracování snáze 

uchopovat a manipulovat s ním. Také to minimalizuje možnost porušení nebo poničení 

vzorku. Materiál „podstavce“ nesmí nijak ovlivnit samotný vzorek ani tepelně, ani 

chemicky. Zalití vzorku může probíhat buď za tepla (při teplotě okolo 150 °C), kdy se 

využívá termosetického plastu, fenolové pryskyřice nebo akrylová pryskyřice, nebo za 

studena. Jestliže by ale tento typ preparace změnil nějakým způsobem strukturu vzorku, 

využívá se preparace za studena s pomocí epoxidové, akrylové nebo polyesterové 

pryskyřice. Porézní vzorky se musí impregnovat pryskyřicí ještě před samotným 

procesem preparace, aby vzorek ztratil svou poréznost a předešlo se tomu, aby do pórů 

zatekla leštící nebo leptací média. Velikost vzorku i s „podstavcem“ je obvykle o 

polovinu větší než průměr samotného vzorku.  Analyzované vzorky byly vloženy do 

plastového kelímku a následně zality rychletuhnoucí metacrylátovou pryskyřicí. [1], [61] 
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3.4 Broušení 

Broušení se používá pro odstranění povrchových nerovností a vždy předchází procesu 

leštění. Používají se brusné rotační papíry, které mají různou zrnitost a to vždy v pořadí 

od drsnějších až po jemné. Je možné brousit za sucha i za mokra. Vzorek se během 

procesu otáčí vždy o 90°, aby byly odstraněny rýhy z předchozího pootočení. Při výměně 

brusného papíru za jemnější je vzorek vždy potřeba důkladně očistit od volného abraziva, 

nejčastěji mýdlovou vodou. Vzorky byly broušeny na brusce a leštičce Buehler EcoMet 

300 Pro pod vodou na SiC brusných papírech o zrnitostech 240, 400, 600 a 1200. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Leštění 

Leštěním se odstraní veškeré oxidické nečistoty a docílí se tak kvalitního zrcadlově 

čistého povrchu, který odkrývá podpovrchovou strukturu, která je již možná sledovat 

pouhým okem. Leštícími pastami jsou nejčastěji oxid hlinitý nebo diamantové suspenze, 

které se spolu s olejovými nebo vodními lubrikanty nanášejí na látkové kotouče. Stejně 

jako u broušení je potřeba vzorkem vždy po určitém intervalu pootočit o 90°. Při výměně 

past a lubrikantů za jemnější je vždy potřeba vzorek omýt mýdlovou vodou, posléze 

alkoholem a usušit na horkém proudu vzduchu. Předejde se tak kontaminaci jedné pasty 

do druhé. Vzorky byly leštěny na stejném přístroji, jako byly broušeny s využitím 

Obrázek 24 Bruska a leštička Buehler EcoMet 300 Pro [73] 
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leštících pláten s diamantovými leštícími pastami o velikosti zrn 0,003 mm a 0,001 mm. 

[1] 

 

3.6 Leptání 

Leptání je využíváno pro odhalení mikrostruktury kovového materiálu, která by jinak 

pouhým okem nebylo možno pozorovat. Docílí se toho buď chemickou, nebo 

elektrochemickou cestou. Správně připravený a posléze leptaný vzorek pak odkryje 

vlastnosti - velikost zrn, tvar, podpovrchové bubliny atd. Doba ponoření vzorku do 

leptadla ve většině případů závislá na zkušeností pracovníka, stejně tak jako výběr 

vhodného leptadla. Na vzorky, které na mikroskopu nebude potřeba mnohokrát zvětšit, se 

použije hloubkové leptadlo, zatímco při potřebě většího zvětšení je třeba leptadlo, které 

odhalí vzorek do větší hloubky. [64] Společností Honeywell bylo použito leptadlo 

HCl+C2H5OH+H2O2 (kyselina chlorovodíková, etylalkohol a peroxid vodíku). 

3.7 Vyhodnocení 

Vzorek, který je opracován frézou, má jemnozrnnou austenitickou strukturu 

s vyřádkovanými karbidy. Opracovaný povrch materiálu nevykazuje žádné deformační 

změny v mikrostruktuře a nebyla zjištěna tepelně ovlivněná oblast. Pro zjištění zpevnění 

opracovaného materiálu bylo provedeno měření mikrotvrdosti jádra a povrchu materiálu 

v jednotkách HK 0,025 (indentor Knoop zatížením 25g). Měření bylo provedeno 

mikrotvrdoměrem Micromet 5100. Zkouška probíhá tím způsobem, že do materiálu, resp. 

do jeho povrchu, je kolmo vtlačován čtyřboký diamantový jehlan zatížený určitou silou, 

podobně jako je tomu u zkoušky tvrdosti podle Vickerse. [63] Výsledky jsou následující. 

Jádro materiálu má průměrnou mikrotvrdost 269 HK 0,025, v těsné blízkosti okraje měla 

mikrotvrdost hodnotu 462 HK 0,025 a až v hloubce 0,060 mm se mikrotvrdost přiblížila 

průměrné hodnotě jádra. 
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Vzorek 1 je opracován vodním paprskem. Mikrostruktura je srovnatelná s předchozím 

vzorkem a ani deformace povrchu není patrná v mikrostruktuře. Podle předpokladů 

nebyla zjištěna žádná tepelně ovlivněná oblast. Měření mikrotvrdosti bylo provedeno 

stejným způsobem jako u předchozího vzorku, tedy měření tvrdosti podle Knoopa 

s těmito výsledky: jádro materiálu má průměrnou mikrotvrdost 273 HK 0,025, v těsné 

blízkosti okraje měla mikrotvrdost hodnotu 369 HK 0,025 a v hloubce 0,014 mm se 

mikrotvrdost přiblížila průměrné hodnotě jádra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 25 Mikrostruktura u vzorku č. 4 

Obrázek 26 Mikrostruktura u vzorku č. 1 
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Vzorek 3 je opracován vodním paprskem. Mikrostruktura je srovnatelná s předchozími 

vzorky a také deformace povrchu není patrná v mikrostruktuře, stejně tak nebyla zjištěna 

tepelně ovlivněná oblast. Měření mikrotvrdosti bylo provedeno stejně jako u předchozích 

vzorků, dle Knoopa, s těmito výsledky: jádro materiálu má průměrnou mikrotvrdost 273 

HK 0,025, v těsné blízkosti okraje měla mikrotvrdost hodnotu 387 HK  0,025 a v hloubce 

0,035 mm se mikrotvrdost přiblížila průměrné hodnotě jádra. Fotodokumentace všech 

vzorků byla provedená na metalografickém mikroskopu Olympus GX 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Mikrostruktura u vzorku č. 3 

Obrázek 28 Metalografický mikroskop Olympus GX 51 s monitorem [74] 
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3.8 Vyhodnocení a možnosti využití v praxi 

Společnost Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o., která téma zadávala, uvažuje o 

možném využití experimentu v praxi. Metalografická analýza vyloučila jakoukoliv změnu 

struktury materiálu nebo tepelně ovlivněnou oblast. I úspora času, která však nebyla 

předmětem zjišťování této práce, byla očividně velká. Z místa, kde se vodní paprsek 

nachází, se v současné době musí naložit polotovar na vozík a odvést jej k dalšímu 

zpracování. Nicméně technolog, který z výkresu vytváří program pro řezání, musí mít na 

paměti započítat do něj i úkos. Nevýhodou ale zůstává, že drsnost povrchu je ve srovnání 

s frézováním horší. 
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4 Závěr 
 

Bakalářská práce byla zaměřena na porovnání dělení materiálu vodním paprskem 

s konvenční technologií. V tomto případě se jednalo o frézování. Vodní paprsek je velice 

rozšířená technologie dělení materiálu pro svoji jednoduchost, rychlost a možnost dělit 

téměř jakýkoliv materiál. To jsou hlavní argumenty, proč využít tento nekonvenční 

způsob dělení. Především pak v sériové výrobě nachází velké uplatnění díky své 

jednoduchosti. Nicméně je potřeba mít na paměti, že tato technologie z 90 % využívá 

pouze řezání materiálu nahrubo. A je tedy potřeba k ní přiřadit další proces, který bude 

obrobek dále opracovávat. Pouze v potravinářském průmyslu vodní paprsek nahrazuje 

nůž, po němž už nenásleduje další proces. Práce také obsahuje stručný popis stroje 

vodního paprsku, jeho jednotlivých součástí a také princip, na jakém samotné řezání 

funguje. 

Cílem práce bylo zjistit, zda je možné spojit dvě operace v technologickém postupu 

dohromady bez toho, aby byla jakýmkoliv způsobem změněna struktura materiálu. Na 

vzorky byl použit materiál z nerezové oceli, který se běžně pro výrobu součástí do 

leteckých motorů používá. Řezání proběhlo na stroji vodního paprsku s použitím jednoho 

druhu abraziva v kombinaci s různými rychlostmi posuvu. Na opracovaných vzorcích 

byla posléze měřena drsnost povrchu a to tak, že se celkem dvacetkrát provedlo měření. 

Deset v horní části řezu, tzn. tam, kde paprsek vstupuje do materiálu, a deset v polovině 

spodní, kde vodní paprsek materiál opouští. V tomto místě se předpokládal drsnější 

povrch. Práce také popisuje postup při získávání vzorků pro metalografickou analýzu 

a jejich následnou úpravu před samotným zkoumáním vzorků. Po odevzdání vzorků do 

metalografické laboratoře se uvažovalo, zda existuje tepelně ovlivněná oblast u obou 

druhů technologií opracování povrchu. Nakonec se TOO nepotvrdila. Dalším cílem bylo 

prokázat zpevnění povrchu. K tomuto měření bylo využito měření mikrotvrdosti pomocí 

Knoopovy metody, která spočívá ve vtlačování čtyřhranného jehlanu do povrchu 

materiálu. U vzorku opracovaného frézou byla prokázána větší pevnost než u těch 

opracovaných vodním paprskem. 
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