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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tato bakalářská práce je založena na rešerši zabývající se abrazivními vodními 

paprsky. Podstatou práce je srovnání abrazivního vodního a abrazivního suspenzního 

paprsku. V úvodních kapitolách jsou rozebírány principy nekonvenčních technologií a 

jejich použití. V následujících částech se věnuji historii vodního paprsku především 

z pohledu jeho použití. Další kapitoly se týkají vlastností vody s následným rozborem 

hlavních metod obrábění vodním paprskem, jako jsou řezání čistým vodním paprskem, 

řezání abrazivním vodním paprskem a řezání abrazivním suspenzním paprskem. Závěr 

práce je věnován rozboru hlavních rozdílů mezi abrazivním vodním a abrazivním 

suspenzním paprskem. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

The presented thesis is based on search activities focusing on abrasive waterjets. The 

objective of the work is the comparison of the abrasive water jet and the abrasive slurry 

(suspension) jet. The introductory chapters aim at presenting principles of unconventional 

technologies and their applications. The following parts of the thesis provide information 

about the history of the waterjet; in particular, its application for practice. Properties of 

water together with an analysis of main methods of machining, such as the cutting by 

means of pure waterjets, abrasive waterjets and abrasive slurry jets, are discussed in the 

next chapters. In the conclusion, the main differences between the abrasive 

water jet and the abrasive slurry jet are analysed. 
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 ÚVOD  

 

V posledních desetiletích stále více nabývají na významu obráběcí technologie, které 

se svým principem činnosti odlišují od klasického třískového obrábění. Postupný vývoj a 

neustálé zdokonalování těchto nekonvenčních technologií umožňuje jejich rostoucí 

uplatnění v mnoha průmyslových oborech. I když pozice třískového obrábění ve výrobě 

není v porovnání s nekonvenčními technologiemi nijak ohrožena, klasické metody 

třískového obrábění se k opracování např. těžkoobrobitelných materiálů nedají vždy 

použít. Nové technologie tak klasické metody nenahrazují, jen je vhodně doplňují. 

 

Nekonvenční technologie obrábění využívají fyzikálního nebo chemického principu 

úběru materiálu. Ve většině případů se jedná o bezsilové působení na obráběný materiál a 

to bez vzniku klasických třísek, které jsou známé z obrábění řeznými nástroji. Souhrnný 

název nekonvenční technologie v sobě skrývá technologie, které na rozdíl od klasického 

třískového obrábění nepoužívají pro úběr materiálu mechanické práce. Mezi nejvíce 

užívané nekonvenční metody patří elektroerozivní obrábění, elektrochemické obrábění, 

obrábění laserem, obrábění plazmovým paprskem, obrábění paprskem elektronů, chemické 

obrábění, obrábění ultrazvukem a obrábění vodním paprskem. 

 

Obrobitelnost materiálů je dána jeho teplotou tání, elektrickou vodivostí, tepelnou 

vodivostí, odolností proti elektrické erozi, odolností proti chemické erozi, vzájemnou 

vazbou atomů a molekul apod. U prvních šesti zmíněných metod nekonvenčního obrábění 

nezávisí obrobitelnost materiálu na jeho mechanických vlastnostech (pevnost, tvrdost, 

apod.), jako tomu je u klasického třískového obrábění a u dvou posledních uvedených 

metod. 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem si položme otázku: „Lze řezat také vodou?“. 

Můžeme si hned odpovědět, že je to reálné a vodní paprsek je v dnešní době hojně 

používaná technologie. Při vhodně zvolených parametrech (výstupní rychlost, tlak 

kapaliny apod.) kapalinový paprsek představuje velice progresivní nástroj, který se během 

svého používání nikdy neotupí. Inspirace pochází z přírody: síla vody je běžně pozorována 

například v potocích, řekách svým postupným vymíláním koryt těchto toků. Proudem 

unášené nejrůznější pevné částečky, např. drobné úlomky kamenů, písek a samotné 
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kameny následně narážejí a rozrušují statické části toků. V 6. století př. n. l. Lao-c, čínský 

filozof, ve své knize Teo-te-ťing uvedl [34]: 

 

„Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, 

v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná 

a není jí na světě rovno“ 

 

Mnoho významných konstruktérů a vynálezců se s touto myšlenkou ztotožnilo a 

snažilo se o využití vodního živlu ve prospěch lidské společnosti. Dokonalé poznání a 

využití poznatků pak vedlo k vytvoření technologie, kdy se vodní paprsek stal nástrojem, 

který dokáže využívat sílu vody pro řezání těch nejtvrdších technických i přírodních 

materiálů na Zemi. 

 

 

1. NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE [1, 37, 38]: 

 

Vzhledem k neustálému vývoji nových materiálů a zlepšování jejich vlastností jsou 

netradiční způsoby obrábění v mnohých případech jedinou možností progresivní výroby. 

Základní příčiny pro zavádění a zdokonalování nekonvenčních metod jsou například: 

 Vysoké nároky na konstrukci strojních součástek, které vedou k vyššímu využití 

těžkoobrobitelných materiálu. 

 Vysoké nároky na tvarovou složitost střižných a tvářecích nástrojů, forem pro 

lisování. 

 Vysoké nároky na tvarovou složitost řezných nástrojů z rychlořezné oceli a 

slinutých karbidů. 

 Vysoké nároky na komplexnost obráběných tvarů forem a zápustek na tváření. 

 Vysoké nároky na výrobu přesných miniaturních součástek. 

 Rostoucí nároky na produktivitu a na vytvoření předpokladů pro zavedení 

automatizace a automatizovaných výrobních systémů do výše uvedených oblastí 

výroby. 

 

Obrobitelnost materiálů většinou není limitovaná mechanickými vlastnostmi, jako je 

tvrdost a pevnost, ale je především závislá na fyzikálních vlastnostech, kterými jsou teplota 
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tavení, tepelná vodivost, elektrická vodivost, elektroerozivní odolnost, chemické složení a 

podobně. 

 

Malá produktivita vlastní výroby patří mezi základní nedostatky nekonvenčních metod. 

Mezi další nevýhody se dá zařadit i vysoká pořizovací cena kvalitních obráběcích strojů, 

zároveň s vyšší energetickou náročností některých výrobních způsobů. 

 

Základní rozdělení: 

 Elektroerozivní obrábění 

 Elektrochemické obrábění  

 Obrábění laserem 

 Obrábění plazmovým paprskem 

 Obrábění vodním paprskem 

 Obrábění ultrazvukem 

 Obrábění paprskem elektronů 

 Chemické obrábění 

 

 

1.1      PRINCIP JEDNOTLIVÝCH METOD 

 

1.1.1 ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ [1, 2, 37] 

 

Nazývané podle normy ISO jako Elektro Discharge Machining (EDM). Zjednodušeně 

se jedná o odebírání částic z povrchových vrstev materiálu účinkem tepelného a tlakového 

působení řízených elektrických výbojů. Touto metodou lze obrábět všechny elektricky 

vodivé materiály. Při procesu obrábění na obrobek nepůsobí žádné síly. Metoda si našla 

uplatnění v: 

 hloubení dutin, 

 leštění povrchu, 

 elektroerozivním řezání drátovou elektrodou, 

 elektroerozivním mikroděrování 

 elektrokontaktním obrábění 
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 dále pro výrobu zápustek, průstřižnic, průvlaků, opracování slinutých karbidů a 

pro výrobu děr trysek spalovacích motorů. 

 

Dvě elektrody (obrobek = anoda (+), nástroj = katoda (-)) jsou ponořeny v dielektrické 

kapalině a odděleny jiskrovou mezerou (zpravidla velikosti 0,01 – 0,5 mm). Nástroj 

(katoda) vykonává vertikální pohyb a zároveň vibruje. Materiál je ubírán pomocí 

elektrického výboje v podobě jisker, kdy se materiál zahřívá na tavicí teplotu a je odveden 

do mezery mezi elektrody. Po odvedení jiskra zanechá na povrch tzv. „kráter“. Tvar 

nástroje určuje tvar obrobené plochy (obr. 1.1). 

 

Obr. 1. 1 Schéma elektroerozivního obrábění 

 

1 – směr posuvu nástrojové elektrody  5 – tekuté dielektrikum 

2 – nástrojová elektroda    6 – obrobek 

3 - generátor     7 – elektrický výboj 

4 – pracovní vana    a – jiskrová mezera 

 

Elektroerozivní obrábění se vyznačuje především vysokou přesností a vysokou 

kvalitou obrobeného povrchu. 
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1.1.2 ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ [1, 3, 38] 

 

Tuto metodu lze charakterizovat jako beztřískové řízené obrábění elektricky vodivých 

materiálů. Základem metody je tzv. elektrolýza, což je fyzikálně-chemický jev, který je 

způsoben prouděním elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým 

změnám na elektrodách. Obrobek, což je anoda a nástroj, většinou měděný nebo ocelový, 

což je katoda, jsou společně ponořeny do elektrolytu (obr. 1.2).  

 

Princip této metody se hojně využívá u různých technologií obrábění, jako například: 

 Obrábění proudícím elektrolytem: hloubení tvarů a dutin zápustek a forem, 

hloubení otvorů malých průměrů, odstraňování otřepů, dělení materiálů. 

 Mechanické odstraňovaní: broušení, lapování, honování. 

 Povrchové obrábění bez odstraňování produktů vzniklých chemickými reakcemi: 

leštění, povrchové značení. 

 

Touto metodou lze obrábět pouze vodivé materiály. 

 

Obr. 1. 2 Elektrochemické obrábění 

1 – obrobek (anoda) 

2 – napájecí zdroj 

3 – nástroj (katoda) 

4 – pracovní vana 

5 - elektrolyt 
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1.1.3 OBRÁBĚNÍ LASEREM [1, 5] 

 

Nazývané také jako LASER BEAM MACHINING – LBM. Název LASER se skládá 

z prvních písmen názvu: „Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation “ což 

v překladu znamená: „zesílení světla s využitím indukované emise“ tj. vynuceného záření. 

Laserové obrábění využívá fotonovou erozi nebo rozklad a odstranění obráběného 

materiálu v důsledku tepelného působení soustředěného laserového záření. Obráběný 

materiál se díky tepelné energii zahřeje přibližně na 104 °C a okamžitě se roztaví a vypaří 

(obr. 1.3). 

 

V dnešní době se využívá jako nejefektivnější způsob kombinace použití laseru 

s konvenčními obráběcími stroji. Nejvíce uplatňována je kombinace mechanického ražení 

přesných jednoduchých otvorů a přesného laserového řezání komplikovaných tvarů. 

 

Podle aktivního prostředí a konstrukčního uspořádání můžeme lasery rozdělit: 

 s pevnou fází – pevnolátkové 

 plynové 

 chemické 

 kapalinové 

 polovodičové 

 další speciální typy 

 

Hlavní výhody této metody jsou: 

 možnost řezání ve všech směrech, 

 možnost řezat rovinné i prostorové tvary, 

 je zde malá šířka tepelného ovlivnění a možnost řezání téměř všech technických 

materiálů (velmi měkké, velmi tvrdé, vrstevnaté i poddajné materiály), 

 tloušťka řezaného materiálu může být až 25 mm, 

 velmi vysoká přesnost cca 0,05 – 0,1 mm na jeden metr délky řezu, drsnost řezných 

ploch cca Ra 1,6, 

 nedochází k silovému ovlivnění obrobku. 
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Obr. 1. 3 Řezací hlavice pro obrábění paprskem laserem 

 

 

1.1.4 OBRÁBĚNÍ PLAZMOVÝM PAPRSKEM [1, 7] 

 

Označované podle normy ISO jako PBM, což znamená Plasma Beam Machining. 

Princip této metody je založen na tavení řezaného materiálu extrémní teplotou, která 

přesahuje 15 000°C. Takto vysoká teplota vzniká rozkladem molekul plynu při průchodu 

elektrickým obloukem, který hoří mezi netavící se elektrodou a řezaným materiálem. 

Materiál se díky vysoké teplotě roztaví a kinetickou energií proudu se vytlačí z místa řezu. 

Jistými nevýhodami této metody jsou hlavně vysoká hlučnost, prašnost a spaliny nebo vliv 

UV záření.  

 

Přímo do plazmového paprsku se vstřikuje voda, která je přiváděna několika 

přídavnými kanály v řezné hlavici (obr. 1.4). Tímto se nejen sníží vliv výše uvedených 

nevýhod, ale výrazně se prodlužuje životnost plazmových hořáků. Celý proces obrábění je 

možné realizovat pod hladinou vody, čímž se značně snižuje hluk. Vysoké pracovní 

proudy, až 600 A, umožňují dosáhnout vysokých rychlostí obrábění. 
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Obr. 1. 4 Hlavice pro obrábění paprskem plazmy 

 

 

1.1.5 OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM [1, 8] 

 

Technologie je známá pod zkratkou WJM z anglického WATER JET MACHINING. 

Obrábění vysokorychlostním paprskem má mnoho zajímavých předností a výhod, které 

například jsou:  

 místo řezu je studené, tím nedochází k tepelným změnám v obrobku 

 metoda je bezprašná a vysoce ekologická 

 metoda je díky vysokému stupni automatizace velmi univerzální 

 je možné řezat materiál jakékoli tloušťky 

 řezání je beznástrojové, tudíž k opotřebení nástroje nedochází 

 jsou zde minimální ztráty řezaného materiálu 

 materiál lze řezat pod vodou i ve výbušném prostředí. 

Jedinou nevýhodou této metody je vysoká pořizovací cena zařízení, která je až 10x vyšší 

než u klasických dělících strojů. 
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Princip metody je založený na generování vysokého tlaku kapaliny (nejčastěji voda), 

která protéká tryskou o malém průměru velmi vysokou rychlostí (až 3násobek rychlosti 

zvuku), čímž získává velmi vysokou kinetickou energii a je tak schopná obrábět téměř 

všechny známé materiály. 

 

V současné době se technologie vodního paprsku rozděluje na dvě základní metody: 

 řezání čistým vodním paprskem (pro lamináty, potraviny, papír, lepenku atd.)  

 řezání vodním paprskem s abrazivem (pro tvrdokovy, beton, sklo, ocel, vrstvené 

kompozity atd.) - viz obr. 1.5. 

 

Obr. 1. 5 Hlavice pro řezání abrazivním vodním paprskem [8] 

 

1 – vysokotlaký přívod vody   5 – držák 

2 – rubínová nebo diamantová tryska  6 – abrazivní vodní paprsek 

3 – abrazivo     7 - materiál 

4 – zaostřovací trubice    8 - směšovací komora 
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1.1.6    OBRÁBĚNÍ ULTRAZVUKEM [1, 4] 

V technické praxi je tato metoda známa jako ULTRASONIC MACHINING (USM). 

V současnosti patří k nejperspektivnějším výrobním postupům.  

 

Princip této metody je založen na úběru materiálu abrazivním účinkem brusiva 

rozkmitaným ultrazvukem. Mezi obráběný povrch a nástroj, který kmitá kolmo 

k obráběnému povrchu kmity o frekvenci 18 až 25 kHz, jsou přiváděna zrna abrazivního 

materiálu. Řízenou stálou silou jsou zrna přitlačována na obráběný povrch, čímž dojde 

k překopírování tvaru nástroje do obrobku. Vysokou kinetickou energii brusným zrnům 

dodává tzv. magnetostrikční hlava, která je spojena s nástrojem. Brusná zrna jsou 

přiváděna mezi nástroj a obrobek v suspenzi (obr. 1.6). 

 

Metoda je vhodná především pro: 

 řezání: zejména pro řezání tyčí z křemene, rubínu a dalších tvrdých materiálů o 

tloušťce do 5 mm, 

 hloubení průchozích otvorů: nástroj je ve tvaru trubky a tloušťka obrobku je 

maximálně 8 – 10 mm, 

 hloubení dutin: zejména se používá pro obrábění skla a keramiky, 

 broušení rovinných ploch: úběr materiálu se provádí buď jako broušení s volným 

brusivem nebo broušení s vázaným brusivem. 

 

Obr. 1. 6 Schéma obrábění ultrazvukem 
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1.1.7 OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ [1, 9] 

 

Tato metoda je známá také pod názvem ELECTRON BEAM MACHINING (EBM). 

Obrábění paprskem elektronů je známé již od 40. let 20. století. Využívá se zejména pro 

tavení materiálů, řezání, vrtání nebo svařování. Zatím největšího uplatnění našla při tavení 

materiálů, svařování a také při vrtání otvorů malých průměrů do hrubých materiálů. 

 

Obrábění touto metodou je založeno na využití kinetické energie proudu urychlených 

elektronů. Zařízení pro vytváření elektronového paprsku se nazývá elektronové dělo  

(obr. 1.7). 

 

Kinetická energie elektronů se v místě dopadu přemění na tepelnou energii a tím se 

materiál obrobku taví a následně se odpařuje. Paprsek vnikne do materiálu jen do určité 

hloubky, kde se pohyb elektronů zastaví. Tím vznikne tepelná energie koncentrovaná pod 

povrchem, která způsobí erupční odpaření materiálu. 

 

Fyzikální vlastnosti materiálů určují obrobitelnost elektronovým paprskem, 

obrobitelnost však zároveň nezávisí na mechanických vlastnostech. Metodu elektronového 

obrábění lze použít u těžkoobrobitelných materiálů: žárupevných ocelí, slitin zinku 

s niobem, drahokamů, austenitických ocelí používaných při stavbě jaderných reaktorů, 

hliníkových a titanových slitin, atd. 

 

Materiály hůře obrobitelné elektronovým paprskem jsou např. bronz, mosaz, hořčík, 

zinek a slinované kovy. 
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Obr. 1. 7 Schéma zařízení pro obrábění paprskem elektronů 

 

1 – wolframový drát   7 – obrobek 

2 – elektronové dělo   8 – pracovní stůl 

3 – izolátor 9 – elektrostatické vychylování elektronového  

4 – elektronový paprsek paprsku 

5 – elektromagnetické čočky  10 – vývěvy  

6 – průzor     11 – napájecí zdroj 

 

 

1.1.8 CHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ [1, 10] 

 

Chemické obrábění je v praxi známé spíše pod názvem CHEMICAL MACHINING 

(CM). V současné době se tato metoda dělí do dvou základních směrů. 

Podstata prvního směru spočívá ve využití chemických reakcí mezi obrobkem a 

chemickou látkou pro usměrněné obrábění. Tato technologie se v dnešní době označuje 

jako chemické obrábění – leptání. 
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Naopak druhý směr této metody obrábění je založený na využití tepelného účinku 

chemických reakcí na obrábění – nejčastěji odstraňování nebo odtavení otřepů. Tato 

technologie se dnes označuje jako termické odstraňování otřepů.  

 

Princip chemického obrábění spočívá v řízeném odleptávaní vrstev materiálů 

s tloušťkou několik setin milimetrů až několik milimetrů z povrchu obrobku. Odstraňování 

je založeno na chemické reakci obráběného materiálu a pracovního prostředí, nejčastěji 

kyselinou (například chromitou, dusičnou, fluorovodíkovou) nebo hydroxidem. 

V případech, kdy je nežádoucí obrábět celý povrch obrobku, se na místa, která nemají být 

obráběná, nanášejí ochranné nátěry z vhodných pryskyřic nebo laků v tloušťce 0,15 až 2 

mm, nebo se speciálním ochranným tmelem přilepí gumová maska. 

 

Odleptáváním je možné vytvořit ostré přechody a hrany (obr. 1.8). 

 

 

Obr. 1. 8 Tvar odleptávané dutiny při chemickém obrábění 

 

h = hloubka leptané vrstvy 

r = zaoblení 

 

Přehledné porovnání jednotlivých nekonvenčních metod obrábění uvádí tabulka 1.1. 

Je zde představena vhodnost jejich použití pro obrábění některých těžkoobrobitelných 

materiálů. [1] 
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Tab. 1. 1 Vhodnost nekonvenčních technologií pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

[1] 
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Elektroerozivní + + + + 1/ + + + +    

Elektrochemické + + + + + + + +     

Laserem  + + + + + +   + + + + 

Plazmovým paprskem + + + + + +   + + + + 

Vodním paprskem + + + + + + + + + + +  

Ultrazvukem  +   + 1/  + 2/ + + + + 

Paprskem elektronů + + + + + +   + + + + 

Chemické  + + + + + + + +     

Poznámka: +  vhodnost použití 

        1/ nevhodné pro chromové slitiny 

        2/ nevhodné pro austenitické slitiny 

 

 

2. HISTORIE VODNÍHO PAPRSKU 

 

2.1  VYUŽITÍ ENERGIE VODY V DÁVNÉ MINULOSTI [10, 11] 

 

Už od nepaměti člověk využívá energii vody a podmaňuje si ji k nejrůznějším účelům. 

První známky využití energie proudu kapaliny jsou již z období středověku. Staří Římané 

používali k dobývání nerostů, které chtěli rozrušit, vodu, kterou lili z dřevěných kádí do 
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údolí. První zápisy z časů zlaté horečky, která zachvátila v 50. letech minulého století 

USA, hovoří o rozprašování vody na velmi velkých rozlohách. Vzdálenost pramenu vody a 

místa rozrušovaní zlata často přesahovala 6 km. 

 

Obdobnou metodu těžby zlata používali obyvatelé státu Minas Cherais v Brazílii. Ti 

obyčejně vyhloubili potok, přes který vedl proud vody a ten vymílal částečky zlata. Vodní 

proud byl nasměrovaný na tzv. lapače z tkané látky, které byly uloženy na dně potoka a 

vytvořené pro to aby zachycovaly uvolněné částice zlata spolu s těžkými frakcemi písku. 

Na různých místech se pro zachycování zlatých částeček používaly různé látky. Například 

na zlatých polích ve státě Idaho se pro tento účel používala pytlovina, napak býčí kůže se 

používaly v provincii Granada ve Španělsku. V Sovětském svazu se metoda vodního 

proudu používala na odstraňování zeminy. Proud kapaliny byl úspěšně využívaný i při 

těžbě fosfátu v Egyptě. 

 

Nejlacinějším způsobem těžby cenných minerálů bylo hydraulické dobývání 

nerostných surovin tj. rozrušení materiálu a odtransportování částic z místa řezu proudící 

vodou. První pokusy o realizaci této metody byly velice primitivní. 

 

Přestože jsou hydraulické metody spojené hlavně s těžbou zlata, úspěšně se používaly 

i na těžbu jiných nerostů. Ve státě Virgínie se tímto způsobem těžila např. železná ruda, 

v Austrálii, Malaisii a na Novém Zélandu zase olovo. Při těžbě se často využívala speciální 

zařízení – tzv. hydromonitory. Byla to obrovská zařízení vystřelující proud vody o průměru 

desítek cm na vzdálenost až 130 m. Základem hydromonitorů, které jsou mimochodem 

využívány dodnes, je otočný mechanizmus s tryskou (obr. 2.1). Rychlost vodního proudu 

„vystřeleného“ z hydromonitoru dosahuje v závislosti na pracovních podmínkách 0,65 až 

1,15 m/s. V poslední době výrazně klesá zájem o tato zařízení z důvodu vysoké spotřeby 

vody. Existují však metody, které použití hydromonitorů vyžadují, např. těžba kaolinové 

hlíny, kde jsou hydraulické způsoby vysoce efektivní. Na Blízkém východě se během 

války hydromonitory používaly velmi zajímavým způsobem. Byly používány na bourání 

Bar Levovy Linie, což byl systém opevnění vybudovaný Izraelem na východním břehu 

Suezského průplavu pro obranu Sinajského poloostrova. 

 

Na začátku 20. století se hojně používaly nízkotlaké vodní proudy na zpracování 

ložisek rašeliny ve středním Prusku. Analogické metody těžby se začaly používat po první 
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světové válce také v Rusku, kde byla v roce 1915 poprvé použita metoda hydraulického 

dobývání kamenného uhlí. 

 

Obr. 2. 1 Konstrukce hydromonitoru 

 

 

 

2.2     NOVODOBÁ HISTORIE VYUŽITÍ VODNÍHO PAPRSKU [11, 12] 

 

Voda se od nepaměti používá jako pitný zdroj, prostředek na mytí a v neposlední řadě 

také k výrobě energie. Avšak možnosti využití vody se neustále rozšiřují. 

 

Při studiu novodobé historie vodního paprsku je možno nalézt často nesourodé 

informace. Je zřejmé, že různé firmy zabývající se vývojem vysokotlaké techniky 

vysvětlují historii po svém tak, aby vynikly především jejich zásluhy a příspěvky 

k celkovému stavu technického vývoje oboru. Následující odstavce jsou tedy jakýmsi 

kompilátem z dostupných informačních zdrojů. 

 

Použití vody pro řezání měkkých materiálů, je známo teprve několik desítek let, ale už 

v roce 1930 byl poprvé použit dávkovací systém papíru s relativně nízkým tlakem vody, a 

to ve společnosti the Paper Patents Company. Technologie vysokorychlostního proudu na 

sebe vzala skutečnou podobu až v poválečném období, což způsobilo rychlejší řezání a 

větší přesnost. 

 

Zatímco už v druhé polovině minulého století můžeme vodním paprskem snadno řezat 

měkké materiály, na tvrdé materiály, jako je kov, nebyl v té době vodní paprsek účinný. 
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Této schopnosti bylo dosaženo až přimícháním abraziva do proudu vody ve směšovací 

komoře v řezné hlavici. Tuto techniku propagovali už v roce 1930 Elmo Smith a Leslei 

Tirrell, její skutečné využití však přišlo až o 40 let později. Kombinace odolné trysky na 

abrazivní vodní paprsek a vysokotlakého čerpadla by totiž umožnila řezat širokou škálu 

materiálů, včetně kalené nástrojové oceli a titanu. Technologie tak byla vylepšena 

přidáním abraziva až v 70. letech minulého století. 

 

Již v roce 1950 však začal lesní inženýr Dr. Norman Franz, experimentovat s různými 

formami řezání vodním paprskem. Uvádí se, že byl první osobou, která experimentovala 

s použitím velmi vysokého tlaku (ultrahigh-pressure – UHP) vody jako řezného nástroje. 

Podmínkou této metody bylo, že tlak musí dosáhnout vyšší hodnoty než 30000 liber na 

čtvereční palec (PSI = 6895 Pa). Dr. Franz je oprávněně považován za otce vodního 

paprsku, přestože jeho experimenty nevedly k okamžitému úspěchu. První komerční stroje 

pro řezání čistým vodním paprskem byly vyvinuty až v roce 1970. Tyto stroje však byly 

velmi drahé a vyžadovaly vysoké náklady na údržbu. Přesto byly stále nákladově 

efektivnější než mnohé tradiční metody na řezání problémových měkkých materiálů. 

 

Na začátku roku 1970 Dr. John Olsen, viceprezident provozu ve společnosti OMAX 

Corporation, vyvinul první spolehlivé ultra-vysokotlaké čerpadlo. Dalším významným 

mezníkem ve vývoji novodobého vodního pak byla již vzpomínaná 70. léta, kdy Dr. 

Mohamed Hashish vytvořil techniku přidávání abrazivních částic k vodnímu paprsku. Tím 

umožnil řezání i materiálů s vysokou pevností a větší tloušťkou. V 80. letech již byly 

k dispozici komerční zařízení pro abrazivní vodní paprsky neboli „Abrasivejets“. 

Abrasivejets je proud vodního paprsku s přidaným abrazivem pro lepší účinnost při řezání 

především tvrdých materiálů. 

 

Stejně jako první vodní paprsky i první Abrasivejets byly drahé a měly vysoké náklady 

na provoz a údržbu. V roce 1990 Dr. Olsen vytvořil systém pro řezání abrazivním vodním 

paprskem, který se vyhnul problémům starších systémů. Výsledkem byl řídicí systém na 

bázi počítače připojeného k přesnému řezacímu XY stolu. Některé části mohly být řezány 

pod vodou pro odstranění nadměrného hluku a prachu. Jednalo se o první abrazivní řezací 

systém určený speciálně pro malosériovou výrobu a omezenou výrobu strojů pro obchod 

na trhu. 



25 
 

Od té doby se řezání vodním paprskem a abrazivním vodním paprskem stalo 

univerzální a nepostradatelnou metodou v oboru řezání a obrábění materiálů. Uplatňuje se 

v mnoha průmyslových odvětvích, jelikož se jedná o metodu vhodnou pro řezání téměř 

všech známých materiálů. 

 

 

3. CO JE TO VODNÍ PAPRSKEK? 

 

3.1      VODA V PŘÍRODĚ A JEJÍ VLASTNOSTI [1, 33], 

 

VODA je svým složením velmi atypická chemická sloučenina dvou atomů vodíků a 

jednoho atomu kyslíku, které se vážou v kovalentní vazbu H – O – H. Pro život na zemi je 

voda spolu se vzduchem nezbytně důležitá. Voda je za normálních podmínek (teploty a 

tlaku) bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu a ve větší vrstvě je namodralá. V přírodě ji 

nalezneme ve třech skupenstvích:  

 v pevném – led a sníh, 

 v kapalném – voda, 

 v plynném – vodní pára. 

 

Na Zemi (přezdívané Modrá planeta) se voda vyskytuje v mnohem větší míře, než na 

jakékoli jiné planetě. Slaná voda moří a oceánů pokrývá většinu povrchu země, tj. 71%, 

zároveň je to 97% celého vodstva na naší planetě [33]. Veškeré formy života na zemi jsou 

na vodě závislé. 

 

Chování vody v procesu obrábění vysokorychlostním vodním paprskem lze posoudit 

z hlediska jejích fyzikálních vlastností, což je uvedeno v další kapitole. 

 

 

3.2       FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODNÍHO MÉDIA [1, 11, 16] 

 

Voda sama o sobě má chemické a mechanické vlastnosti, které ji dělají užitečnou 

v mnoha způsobech. Žádná látka v přírodě se nevyznačuje tolika formami krystalických 

fází – polymorfních forem ledů – jako voda. V roce 1900 Tawman a Gottingen zkoumali 

fázový diagram vody do tlaku vody 300 MPa a objevili dvě fáze ledu, které jednoduše 
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pojmenovali led II a led III. Následně v roce 1912 Bridgman sledoval fázový diagram vody 

do tlaku 1800 MPa a objevil led V a led VI. Dále pak v 1937 ve svých výzkumech pronikl 

až do tlaku 4500 MPa a objevil led VII. Nakonec v letech 1966 – 1968 a 1972 Valli a 

Kemb objevili led VIII, IX a X (obr. 3.1). 

 

 

Obr. 3. 1 Fázový diagram vody (p-T diagram) 

 

Voda ale začíná být zajímavá a cenná, až když se začne pohybovat. O to více, když se 

pohybující proud zformuje v kontrolovatelný paprsek určitého tvaru. Nejčastější forma 

takového paprsku je kruhovitý proud vody, který má být zaměřen na určitý objekt za 

účelem vykonání práce. Jako jednoduchá ukázka práce vodního paprsku poslouží to, že 

voda proudící z hadice může být použita k umytí nečistot na podlaze, saponátu a špíny na 

autě. 

 

Jakmile voda opustí otvor trysky, stává se paprskem a místo tlaku je jí udělena 

rychlost. Nicméně čerpadlo musí vyvinout určitý tlak, aby mohl být vytlačen určitý objem 

vody skrz otvor na konci trysky za určitý čas. Tlaková voda vyvíjená v čerpadle se 

pohybuje ve dvou úsecích. Prvním je vedení vody potrubím od čerpadla k trysce a druhým 
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je proudění vody skrz otvor danou rychlostí. Hlavní tlaková ztráta v přívodní trubce 

pochází z tření způsobeného pohybem vody proti stěnám trubice, ale ztráta může být také 

způsobena turbulencí, kdy se naruší průtok vody, jelikož se proud vody pohybuje skrz 

různě tvarovanou trubici. 

 

Po dosažení cíle se energie, kterou vodní paprsek obsahuje, v důsledku jeho rychlosti 

změní zpět v hydrodynamický tlak za účelem získání dostatečného množství požadované 

práce k vykonání úkonu na daném povrchu. Dvě veličiny vztahující se k proudu byly 

v minulosti zjištěny jako nejdůležitější pro účinnost této výměny. Jedná se o tyto dvě: 

objem vody dopadající na objekt a rychlost pohybujícího se proudu. Těmi se reguluje 

výkon, který dorazí na objekt, a udávají, kolik práce tím lze získat.  

 

 

4. HLAVNÍ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VODNÍM 

PAPRSKEM [10, 11] 

 

Názorné a principiální dělení proudů kapaliny uvádí tab. 4.1 

 

Tab. 4. 1 Rozdělení vodních proudů 

VODNÍ PROUD 

Kontinuální 

Spojitý 

Čistý vodní 

paprsek 

Kryogenní vodní 

paprsek 

Kavitační 

Abrazivní 

Abrazivní vodní 

paprsek 

Abrazivní 

suspenzní paprsek 

Diskontinuální 
Impulzní nízkofrekvenční  

Vysokofrekvenční 
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V následujících kapitolách budou popsány jen tři základní metody řezání vodním 

paprskem, neboť úzce souvisejí s tématem mé bakalářské práce: 

 Řezání čistým vodním paprskem 

 Řezání abrazivním vodním paprskem 

 Řezání abrazivním suspenzním paprskem 

 

V současné době se technologie řezání vodním paprskem uplatňuje v mnoha odvětvích 

průmyslu, například: automobilovém, důlním, elektrotechnickém, chemickém, 

kamenickém, kosmickém a leteckém, v medicínském, metalurgickém, obuvnickém, 

papírenském, potravinářském, sklářském, stavebním, strojním, textilním a vojenském. 

 

 

4.1 ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM (ČISTÝ VODNÍ PAPRSEK) [1, 10] 

 

Vysokorychlostní vodní paprsek je moderní, efektivní a ekologický nástroj na 

obrábění širokého spektra materiálů. Použití vodních paprsků umožňuje odstranit nebo 

alespoň eliminovat nedostatky jiných metod. Mezi takové nedostatky patří zejména: 

omezená řezná rychlost, malá životnost nástroje a tvorba velkého množství třísek, které 

mohou při obrábění poranit pracujícího operátora. 

 

Pro objasnění základních principů řezání vodním paprskem je důležité poznat 

strukturu paprsku, znát vzdálenost trysky od materiálu a rozdělení dynamického tlaku při 

dopadu paprsku na materiálu. Tvar rychlostního profilu (turbulentní nebo laminární), 

nastavení operačních parametrů a vzdálenost, ve které je paprsek ještě soudržný (pak se 

rozpadá na kapky), mají vliv na změnu rychlosti jako funkce vzdálenosti od trysky. Řezání 

je přesnější, pokud je paprsek soudržný na co největší vzdálenosti. Toho můžeme docílit 

např. vhodným tvarem trysky (obr. 4.1). 
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Obr. 4. 1 Tvar trysky pro generování vodního paprsku 

L = délka trysky 

dd = průměr trysky 

 

Řezání vodním paprskem umožňuje fakt, že k úběru materiálu dochází mechanickým 

účinkem dopadajícího úzkého vodního paprsku o vysoké rychlosti při určitém tlaku. Díky 

vysokému tlaku vody je po jejím průchodu tryskou vytvořen vodní paprsek. Hodnoty 

zmiňovaných veličin (rychlosti a tlaku) mohou být od 300 m/s při 70 MPa až do cca 1000 

m/s při tlacích vyšších než 400 MPa. Při dopadu paprsku na obráběný materiál tak dochází 

ke koncentraci velké energie na malou plochu. Materiály je pak možno řezat vysokými 

rychlostmi, malá šířka řezu (0,3 mm) přitom zabezpečuje minimální ztráty materiálu.  

 

Paprsek kapaliny, který se pohybuje dvojnásobnou až čtyřnásobnou rychlostí zvuku, je 

považován z hlediska jeho účinků za pevné těleso. Proces řezání vodním paprskem probíhá 

ve dvou etapách: 

1. V první etapě vzniká působením tlaku kapaliny prohlubeň, která se mění na 

otvor (tzv. vrtání) 

2. Ve druhé etapě dochází k prohlubování a vytvoření řezné štěrbiny. 
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V okamžiku nárazu kapaliny na obrobek dochází k přeměně kinetické energie paprsku 

a akumulaci vysokého tlaku na velmi malé ploše, čímž vznikají v řezaném materiálu 

rázové trhliny. Dochází k rychlé destrukci materiálu obrobku na hranici zrn a vzniku 

mikrotrhlin. Rozrušení obráběného materiálu je možné díky mikrotrhlinám, které se 

v důsledku dynamického zatížení rychle šíří. K destrukci řezaného materiálu dochází také 

turbulentním prouděním kapaliny ve štěrbině s účinkem kavitačních bublin. 

 

Pro vytváření vodního paprsku se využívá voda z vodovodního řádu, z níž byly filtrací 

odstraněny nečistoty. Při tlakování kapaliny v čerpadle a následném rozvodu se využívají 

některé vlastnosti vysokotlaké kapaliny, jako např. stlačitelnost. 

 

Vodní paprsek je generovaný v závislosti na velikosti tlaku a průtoku dvěma způsoby: 

 pístovým hydrogenerátorem – tato metoda je omezena vysokými tlaky. 

Výhodou je, že není potřeba akumulátor. Pístové generátory jsou schopné 

generovat tlaky až do 275 MPa při výkonu 750 kW a velkých průtocích (až 

400 l/min), 

 multiplikátorem – na změnu parametrů tlakové energie se využívají rozdíly 

pracovních ploch vysokotlakého a nízkotlakého pístu. Množství kapaliny 

dodávané multiplikátorem je přerušované. Na vyrovnání kolísaní tlaku a 

tlumení rázů při dodávce vysokotlaké kapaliny je potřebný tzv. akumulátor 

využívající stlačitelnosti kapaliny při vysokých tlacích. Jednoduché 

multiplikátorové systémy běžně generují tlaky až 650 MPa, při výkonu 85 kW 

a průtoku 11 l/min. Běžně se se však používají multiplikátory s tlaky kolem 

400 MPa. 

 

 

4.1.1 TRYSKY PRO ŘEZÁNÍ ČÍSTÝM VODNÍM PAPRSKEM [1, 17] 

 

Vodní tryska je základní součást zařízení pro řezání vodním paprskem. Je umístěna 

v řezné hlavici. Vytváří a tvaruje paprsek kapaliny, čímž ovlivňuje divergenci a zároveň i 

kvalitu řezu a produktivitu řezání. Vhodné provedení řezné hlavice se určuje podle metody 

řezání. Konstrukční provedení běžně používaných typů řezacích hlavic s vodními tryskami 

jsou na obr. 4.2. 
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Obr. 4. 2 Základní konstrukce řezných hlavic s vodními tryskami [1] 

 

 1 – přívodní potrubí 

 2 – těleso držáku 

 3 – pružný člen 

 4 - opěrná podložka 

 5 - vodní tryska 

 6 - pružné těsnění 

 7 - stabilizátor 

 8 - těsnění 

 

Hodnotící kritéria pro kapalinové trysky z pohledu zákazníka jsou jejich životnost a 

délka usměrněného soudržného paprsku tlakové kapaliny. Výstupní průměr trysky je 

určený technickými parametry strojního zařízení, tj. generátorem tlaku (vysokotlakým 

čerpadlem) a generovaným průtočným množstvím kapaliny při požadovaném tlaku. Na 

obr. 4.3 jsou znázorněny geometrické rozměry vodních trysek vyráběných na řezání čistým 

vodním paprskem. 
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Obr. 4. 3 Geometrické rozměry trysky používané na řezání čistým vodním paprskem 

 

Vzhledem k velmi malým rozměrům trysek a vysoké rychlosti vodního paprsku je 

nutno při jejich výrobě věnovat maximum pozornosti dodržení souososti jednotlivých části 

trysky a drsnosti vnitřního povrchu. Vysokorychlostní paprsek vychází z trysky rychlostí 

cca 300 až 1000 ms-1 a při vnitřním výtokovým průměru trysky (cca 0,05 - 0,5 mm) i 

nejmenší odchylka tvaru a polohy nepříznivě ovlivňuje kvalitu paprsku. 

 

Vzhledem k tomu, že se práce vykonává různými pracovními tlaky a různými 

pracovními médii, vyrábějí se a používají různé tvary vodních trysek (obr. 4.4). 

 

 

Obr. 4. 4 Tvary vyráběných a používaných vodních trysek [1] 

A - válcová, B - kuželová, C - kombinovaná (kuželová s přechodem do válcové),  

D - kónická, E - složená - bikubická 
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Vodní trysky se v současnosti vyrábějí z mnoha různých materiálů. Pro velmi nízké a 

nízké tlaky se vyrábějí z tvrdokovu. Pro vysoké tlaky se pak používají především materiály 

safír, rubín a syntetický diamant. Pro speciální použití jsou vodní trysky vyráběny také ze 

slinutých karbidů (karbid wolframu a nitrid bóru), korozivzdorné oceli apod. 

 

Životnost jakéhokoli druhu a typu trysky závisí na druhu a kvalitě pracovního média. 

Voda se proto různě upravuje, např. se filtruje před vstupem do řezací hlavice. Používání 

tvrdé a chemicky neupravené vody snižuje životnost trysek až 5 - násobně. Při proudění 

kapaliny dochází ke ztrátám vlivem tření. Tyto ztráty následně mohou způsobit zvýšení 

pracovní teploty kapaliny (tab. 4.2) a možnou nestabilitu případným odpařováním 

kapaliny. Proto je velice důležité vybrat vhodný tvar trysky pro konkrétní aplikaci. 

 

Tab. 4. 2 Oteplení vody procházející tryskou [1] 

Tlak kapalinového paprsku (MPa) 50 100 150 200 250 300 350 400 

Oteplení paprsku v trysce (°C) 32 41 50 58 69 77 82 86 

 

 

4.1.2 OPOTŘEBENÍ TRYSEK BĚHEM PROCESU ŘEZÁNÍ VODNÍM 

PAPRSKEM [1] 

 

Během procesu řezání se tryska opotřebovává. Rozlišujeme dva druhy opotřebení 

trysky. Vnější opotřebení způsobují narážející částice, které byly odstraněné v průběhu 

řezání. Vnitřní opotřebení je způsobené nečistotami ve vodě nebo erozí způsobenou 

kavitačními bublinami. 

 

4.1.3 DRUHY PRACOVNÍ KAPALINY [1, 10, 12] 

 

Výběr druhu pracovní kapaliny je jednou ze základních otázek, jednak z pohledu 

technologie a jednak z pohledu konstrukce zařízení, které je třeba definovat a řešit. 

 

Pracovní kapalina pro řezání vodním paprskem musí mít tyto vlastnosti: 

 nízkou viskozitu, zabezpečující malé ztráty výkonu toku kapaliny při průchodu 

potrubím, hadicemi a zejména tryskou, 
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 minimální agresivnost s ohledem na kovové části zařízení, 

 malou toxičnost, tj. kapalina nesmí dráždit pokožku, dýchací cesty a zrak 

obsluhy 

 běžnou dostupnost, tj. ne nedostatková kapalina 

 nízkou cenu 

 schopnost splňovat hydrodynamické charakteristiky vysokorychlostního 

paprsku malého průměru 

 schopnost zabezpečovat maximální produktivitu 

 schopnost zabezpečovat nejlepší kvalitu obrábění při nejmenších energetických 

ztrátách na formování paprsku 

 

Některé z výše uvedených požadavků se mohou při konkrétních aplikacích vzájemně 

vylučovat, jelikož jsou protichůdné. Avšak z globálního hlediska uvedeným kritériím 

nejlépe vyhovuje obyčejná voda - H2O, která je nejdostupnější, nejlevnější a není agresivní 

a nebezpečná pro obsluhu. Její korozivní účinek je eliminován výrobou zařízení 

z nerezavějících materiálů.  

 

V oblasti medicíny či v potravinářském průmyslu lze kromě vody použít i jiné řezné 

kapaliny, např. v medicíně vhodné biokompatibilní fyziologické roztoky (většina pokusů je 

prozatím ve stádiu výzkumů) a v potravinářství pak kapaliny, které jsou poživatelné anebo 

pro člověka neškodné. 

 

 

4.1.4 VÝHODY A NEVÝHODY ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM [21] 

 

Výhody této metody: 

 asi největší výhodou je, že při řezání vysokotlakým paprskem nedochází 

k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl 

nevykazuje žádné fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně 

snadno obrobitelný, 

 při řezání vodním paprskem nedochází ke styku nástroje s materiálem, 

 nevznikají mikrotrhliny v oblasti řezu 

 při řezání vodním paprskem nevzniká polétavý prach z děleného materiálu, 
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 nevznikají žádné škodlivé páry ani plyny 

 touto metodou lze řezat i měkké, lepivé nebo drolící se materiály, 

 výsledný řez je kvalitní a bez otřepů, 

 řezná hrana už obvykle nepotřebuje žádnou další úpravu, 

 touto metodou se dosahuje vysoké přesnosti řezu, 

 příznivá cena, 

 univerzální použití - vodní paprsek dělí většinu materiálů i při velkém rozsahu 

řezných tlouštěk, 

 technologie je přátelská k životnímu prostředí. 

 

Nevýhody této metody: 

 je nevyhnutelný kontakt řezaného materiálu s vodou, 

 kovové materiály je nutno po obrobení vhodně ošetřit, 

 možnost změny barvy nebo znečištění některých materiálů, 

 delší vysoušení u nasákavých materiálů. 

 

 

4.2 ŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM [1, 14, 22, 23, 24] 

 

Výzkumy poukázaly na to, že přimícháním abrazivních částic do vysokorychlostního 

vodního paprsku rychle vzroste výkon řezání. Abrazivo je strháváno vodou, která mu 

odevzdává část hybnosti.  

 

Vysokorychlostní abrazivní vodní paprsek se vytváří dvěma způsoby: 

 Abrazivní částečky jsou ze zásobníku abraziva vedené do směšovací komory, 

kde jsou strhávány vysokou rychlostí se pohybujícím vodním proudem 

(paprskem). Směs vody a abraziva je pak urychlována přes zaostřovací trubici. 

Metoda je známá jako AWJ, tj. Abrasive Water Jet. 

 Systém s přímým vstřikováním - DIAJET tj. Direct Injektion Abrasive Jet. 

Abrazivo je mícháno s vysokotlakou vodou v tlakové nádobě a stlačená 

suspenze je přiváděna do trysky speciální konstrukce. Paprsek je známý pod 

zkratkou ASJ, tj. Abrasive Suspension Jet, nebo Abrasive SlurryJet. 
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Systémy se strháváním abrazivních částic (AWJ) se používají při tlacích od 70 do 400 

MPa s množstvím abraziva desetin kg/min. Jako abrazivo se nejčastěji používá: granát, 

olivín, tříděný křemičitý písek, ocelová drť, nebo částečky ledu, což je pak tzv. kryogenní 

vodní paprsek. Používají se abrazivní zrna o zrnitosti 0,2 ÷ 0,5 mm. Přidáním abraziva do 

vodního paprsku se zlepší jeho řezné vlastnosti, zajistí se větší a efektivnější rozrušování a 

úběr materiálu obrobku. 

 

Abrazivo je umístěno v zásobníku, ze kterého je přesné množství přiváděno do 

směšovací komory. Podrobné schéma řezné hlavice uvádí obr. 4.5.  

 

 

Obr. 4. 5 Abrazivní řezná hlavice [23] 

 

Přívod vysokotlaké vody (1) směřuje skrze vysokotlaké potrubí do trysky (2). Tryska 

utváří konečný tvar vodního paprsku. V okamžiku, kdy paprsek opustí trysku, pokračuje 

do směšovací komory (4). Zde dochází k míchání přiváděného přesně dávkovaného 

abraziva a vodního paprsku. Paprsek vystupující z trysky je urychlen na velmi vysokou 

rychlost a vytváří podtlak ve směšovací komoře. Vytvořený podtlak pomáhá přisávat 

abrazivo ze zásobníku. Po smíchání vodního paprsku s abrazivem se abrazivní paprsek (5) 

dostává do zaostřovací trubice a následně paprsek opouští řeznou hlavici. 
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Důležitou součásti zařízení pro řezání abrazivním vodním paprskem je lapač směsi 

kapaliny s abrazivem, čímž je zajištěna bezpečnost, jelikož lapač zachycuje zbytkovou 

energii paprsku. Nejčastěji je používaná 800 mm vysoká vodou naplněná nádrž, která musí 

být odolná proti opotřebení. Schéma zařízení pro řezání vodním paprskem je uvedeno na 

obr. 4.6. 

 

Obr. 4. 6 Schéma zařízení pro řezání vodním paprskem [11] 
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4.2.1 ŘEZNÉ HLAVICE PRO ŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍM VODNÍM 

PAPRSKEM [1, 17, 23] 

 

Je to jedna z nejdůležitějších části celého systému. Dochází v ní k vytvoření finálního 

tvaru abrazivního vodního paprsku, který ovlivňuje kvalitu řezu (obr. 4.5). 

 

Vodní trysky jsou vždy součásti řezacích hlavic pro řezáním čistým vodním paprskem 

i pro řezáním abrazivním vodním paprskem. Jednotlivé provedení řezných hlavic je odlišné 

pro jednotlivé metody řezání. Geometrický tvar, přesnost a životnost jsou jedny 

z nejdůležitějších faktorů užívaných trysek.  

 

Hlavní části řezné hlavice jsou: vysokotlaké vodní potrubí pro přívod vody, tryska pro 

utvoření výsledného tvaru vodního paprsku, hadice pro přívod abraziva, směšovací komora 

a zaostřovací abrazivní trubice (viz obr. 4.5 a 4.6.). Abrazivo se přivádí do řezné hlavice ve 

formě prášků, nebo ve formě granulátu.  

 

Řezání abrazivním vodním paprskem při nízkých tlacích (0,2 až 2 MPa) je málo 

efektivní. Při zvýšení pracovních tlaků podstatně narůstá kinetická energie, zvyšuje se 

výrobnost procesu, rozšiřují se technické možnosti a je možné obrábět těžkoobrobitelné 

materiály apod.  

 

Abrazivní řezná hlavice pracuje následným způsobem (obr. 4.5): pracovní kapalina 

s vysokým tlakem (70 - 400 MPa) přitéká přívodním potrubím do řezací hlavice a protéká 

vodní tryskou. Při vytékání vody do rozšiřujícího se prostoru se mění laminární proudění 

na turbulentní, dochází k částečnému víření kapaliny a vzniká podtlak. Vzniklý podtlak cca 

0,05 MPa přes přisávací potrubí přisává z tzv. zásobníku abraziva, příslušné abrazivo, které 

je potom ve směšovací komoře abrazivní trysky přiváděno do vodního paprsku, resp. je 

strháváno paprskem vody, která mu uděluje část své kinetické energie a napomáhá tak 

efektivnějšímu procesu řezání. Určitou alternativou je abrazivo přiváděné pod určitým 

tlakem do směšovací hlavice abrazivní trysky. Typy abrazivních hlavic podle přívodu 

abraziva uvádí obr. 4.7. 
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Obr. 4. 7 Typy abrazivních hlavic podle přívodu abraziva [11] 

a) Hlavice s radiálním přívodem abraziva a s jednoduchým vodním paprskem 

b) Hlavice s axiálním přívodem abraziva, se smíšeným vodním paprskem 

 

 

Praktické zkušenosti ukazují, že k nejintenzivnějšímu opotřebení zaostřovací trubice 

dochází během prvních sekund procesu řezání. Poté, se postupně zmírňuje a stabilizuje se 

na určitém přirozeném stupni opotřebení, které závisí zejména na pracovním tlaku a druhu 

použitého abraziva. Nejčastěji používané průměry zaostřovacích trysek se pohybují 

v rozmezí 0,8 až 2,2 mm, eventuálně i víc, v závislosti na technologické aplikaci a zdroje 

tlakové kapaliny. 

 

Z dosavadních praktických aplikací vodního abrazivního paprsku vyplynulo, že 

nejsmysluplnějším využitím technologie řezání abrazivním vodním paprskem je řezání 

těžkoobrobitelných materiálů, kovových materiálů, betonu, mramoru, skla apod. Zvýšení 

pracovního tlaku vodního paprsku např. na tlak 1000 MPa by vyžadovalo, kromě jiného, 

také zvýšení příkonu zařízení až cca 30krát. 

 

Zaostřovací trubice jsou vyráběny z materiálů vysoce odolných proti opotřebení, např. 

karbid wolframu vyrobený práškovou metalurgií. V současné době se podle přání 

zákazníka vyrábí i z kubického nitridu bóru nebo daleko pevnější z karbidu wolframu 

s iontovou implantací a z řezné keramiky. 
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Obr. 4. 8 Zaostřovací abrazivní trubice 

 

 

4.2.2  ABRAZIVA A JEJICH SLOŽENÍ [1] 

 

Abrazivo se do vodního paprsku přidává pro větší efektivnost a zvýšení řezných 

schopností paprsku.  

 

Různé druhy používaného abraziva mají různou tvrdost, měrnou hmotnost a tvar zrna, 

proto odlišně ovlivňují životnost trysky. Použitý druh abraziva má také odlišné chemické 

složení: 

A. GRANÁT Barton {Fe3Al2 (SiO4)3} 

Chemické složení: - oxid křemičitý (SiO2)  41,34% 

    - oxid železnatý (FeO)  9,72% 

    - oxid železitý (Fe2O3)  12,55% 

    - oxid hlinitý (Al2O3)   20,36% 

    - oxid vápenatý (CaO)  2,97% 

    - oxid hořečnatý (MgO)  12,35% 

    - oxid manganatý (MnO)  0,85% 
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B. OLIVÍN 24 {Mg2SiO4} 

Chemické složení: - oxid hořečnatý (MgO)  47-48% 

    - oxid křemičitý (SiO)  42-43% 

    - oxid železnatý a oxid železitý    

      FeO + Fe2O3    do 8% 

    - oxid hlinitý (Al2O3)   do 1% 

    - oxid vápenatý (CaO)  do 0,5% 

    - ostatní látky    do 1% 

 

C. SILIKÁTOVÁ STRUSKA Al/Cu/ apod. 

Složení závisí na typu strusky. 

 

Různá abraziva mají odlišné chemické složení a jsou určeny pro jiné aplikace a různé 

materiály. Abrazivo má vliv jak na výkon, tak i na jakost obrobené plochy. 

 

Malé částečky abraziva jsou do vodního paprsku přiváděny přes řeznou hlavici, kde 

jsou proudem strhávány. Tato směs vody a abraziva poté dopadá na obráběný materiál a 

řeže ho. 

 

Jak jsem již dříve uvedla, vhodné abrazivní materiály musí dosahovat maximálního 

řezného výkonu a musí mít minimální negativní dopad na pracovní a životní prostředí. 

Zrnitost daného abraziva se určuje podle tzv. zrnitostní stupnice mesh, která udává počet 

ok fiktivního síta na 1 palec (tab. 4.4), přes které může abrazivo propadnout. Obvyklá 

běžně používaná zrnitost granátového abraziva se pohybuje v rozmezí 80 – 120 mesh. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že čím je hodnota mesh vyšší, je abrazivo jemnější. Čím 

je však hmotnost zrn nižší, tím rychleji ztrácí rychlost a kinetickou energii. Nejlepší tvar 

pro abrazivní částice je přibližně kulovitý. 
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Tab. 4. 3 Velikost částic abraziva granátu [1] 

Velikost otvoru 

v sítu [mm] 
MESH 

1,000 16 

0,417 36 

0,250 60 

0,188 80 

0,150 100 

0,106 150 

0,063 250 

 

Abrazivo může být uměle vyrobené nebo může být přírodní. V současné době je 

nejvíce používané abrazivo granát (obr. 4.9. - jeho chemické složení bylo uvedeno již dříve 

a minerální složení je uvedeno v tabulce 4.5). Použitím tohoto abraziva se dosahuje vysoké 

produktivity. Mohou se používat také jiné druhy abraziva, např. korundový prášek, ocelová 

drť, diamantový prach, z přírodních abraziv pak smirek nebo olivín. Při řezání potravin se 

jako abrazivo používají krystalky cukru, soli nebo ledu. Životnost použitých zaostřovacích 

trubic závisí hlavně na druhu použitého abraziva. 

  

Tab. 4. 4  Minerální složení granátového produktu [25] 

Minerální složení granátu 

Granát 97-98% 

Ilmenit 1-2% 

Zirkon <0,2% 

Křemen (volný ox. Křemičitý) <0,5% 

Ostatní <0,25% 
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Obr. 4. 9 Granát MESH 80 [26] 

 

 

4.2.3 RECYKLACE ABRAZIVA [27] 

 

Abrazivo, které se při řezání vodním paprskem při průchodu materiálem znečistilo, 

bylo s vodou zachyceno v tzv. lapači a již není možné jej opětovně použít. 

Jelikož, náklady na abrazivo se pohybují kolem 50% celkových nákladů, byl vyvíjen 

nátlak na výrobce technologie abrazivního vodního paprsku, aby se zabývali možností 

snížení těchto nákladů. Řešením bylo recyklování již použitého abraziva. 

Firma AQUAdem, spol. s r.o. se tímto problémem zabývala a vyvinula zařízení na 

recyklaci abraziva AQUArec PRO. Princip práce tohoto zařízení je založený na odsátí 

znečištěného abraziva z lapače, jeho proprání, zbavení nečistot a jeho sušení. Pomocí 

tohoto zařízení je možno po recyklaci znovu použít až 50% abraziva. 

 

 

4.2.4 VÝHODY A NEVÝHODY ABRAZIVNÍHO VODNÍHO PAPRSKU [28, 

29] 

 

VÝHODY: 

 žádný nebo malý otřep 

 proces obrábění je bez tepelného ovlivnění řezaného paprsku - tzv. studený řez 

 možnost dělení i tenkých materiálů 

 tenká řezná spára (průměr paprsku od 0,2 mm do 1,35 mm) 

 nedochází ke vzniku vnitřního pnutí v materiálu 
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 minimální silové působení na řezaný materiál a tím nedochází ke vzniku 

mikrotrhlin 

 řezání materiálů až do tloušťky 350 mm u standardních strojů 

 velice přesná geometrie řezaných dílů = minimální prořez 

 dílce lze umístit vedle sebe, použití tzv. společného řezu 

 při procesu řezání nevznikají žádné nevhodné zplodiny 

 možnost sloučení operací jako např. vrtání, frézování a dělení do jednoho 

technologického procesu 

 

NEVÝHODY: 

 nevyhnutelný je kontakt materiálu s vodou a abrazivem, bez vhodného ošetření 

vzniká riziko rychlého nástupu povrchové koroze u korodujících materiálů 

 při horších kvalitativních stupních řezu u tlustších materiálů dochází ke změně 

textury ve spodní straně řezu vlivem výběhu paprsku 

 

 

4.3 ŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍM SUSPENZNÍM PAPRSKEM [14, 30, 31, 32] 

 

Abrazivní suspenzní paprsky jsou relativně nově vyvinuté abrazivní paprsky. 

Nejčastěji se používají pro demontáže inženýrských staveb a obrovské konstrukce po 

vyřazení z provozu, jak na moři, tak i pod mořem, kde jsou silné složité konstrukce velmi 

časté.  

 

Technologie řezání abrazivním suspenzním paprskem je principiálně stejná jako 

technologie řezání abrazivním vodním paprskem. Jedná se o paprsek vytvořený z vody a 

abraziva (obr. 4.12). 

 

Metoda používá násypku naplněnou abrazivem a vodou. Tato směs je poté 

natlakována a protlačována skrz otvor (trysku) řezné hlavy (obr. 4.10). Abrazivo a voda se 

při řezání musí neustále udržovat v suspenzi. To se obvykle provádí použitím chemických 

přísad, nebo mechanickými prostředky, aby se zabránilo vypadnutí abraziva ze suspenze 

v potrubí, což může mít za následek ucpání a zablokování systému. Zároveň má tok 
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takovéto abrazivní suspenze velmi nepříznivé erozní účinky na potrubí, ventily a šroubové 

spojení použité v tomto uspořádání. 

 

Vzhledem k tomu, že lze řezat prakticky jakýkoli materiál, je tato technika lepší než 

většina ostatních metod. Nicméně, při řezání dutých struktur, které se skládají z plného 

materiálu a volného prostoru, se účinnost řezání materiálu rychle snižuje při průchodu 

dutou části, vzhledem k ohýbání paprsku. Tento problém ovšem nastává také u abrazivního 

vodního paprsku. Možnost, jak minimalizovat tyto ztráty, je řezání pod vodou, což však 

vede ke ztrátě řezné účinnosti. Dalším řešením je přídavek polymerů do řezné abrazivní 

vodní suspenze. Takový postup pak přispívá ke zvýšení proudové soudržnosti a 

efektivnosti řezání. Tento efekt je možné pozorovat zejména při řezání dutých struktur. 

 

Firma ANT-AG je vlastníkem know-how, které spočívá v technologii ventilu a 

míchání vody s abrazivním materiálem při vysokém tlaku. K důležitým částem zařízení 

patří vysokotlaké čerpadlo, směšovací jednotka pro abrazivní materiál, vysokotlaké hadice 

a řezná tryska o průměru 0,5 - 103 mm. Proud vody se protlačí přes řezací trysku. 

Potenciální energie představovaná tlakem se v trysce převede do řezacího paprsku 

o rychlosti pohybu několika stovek metrů za sekundu. Zrychlené abrazivní částice u řezání 

vodním paprskem provádí řez ostrý jako břitva skrz materiál obrobku. S pomocí 

polohovacích zařízení (roboty nebo manipulátory), je možné provádět a řídit řezné procesy 

z velké vzdálenosti.  

 



46 
 

 

Obr. 4. 10 Schéma zařízení pro řezání abrazivním suspenzním paprskem [14] 

 

Hochdruckpumpe = vysokotlaké čerpadlo 

Abrasivmittel zumischeinheit = abrazivní míchací jednotka 

Hochdruckschlauch = vysokotlaká hadice 

Schneiddüse = řezací tryska 

 

Abrazivo se do směšovací komory přivádí ve formě stlačené suspenze. Používané tlaky 

jsou do 100 MPa a přítok suspenze je cca 20kg/min. Systém abrazivního suspenzního 

paprsku se z hlediska koncepce mísení abrazivních částic s kapalinou dělí na tři základní 

metody: 

 Metoda přímého vstřikování - Direct pumping: jedná se o konstrukčně a 

technologicky nejjednodušší koncepci mísení abraziva, kdy je suspenze 

abraziva s kapalinou mísena za atmosférického tlaku. Takto upravená suspenze 

je čerpadlem odčerpávána a pod vysokým tlakem dopravena do řezné hlavice. 

Po průchodu tryskou se mění na vysokorychlostní abrazivní suspenzní paprsek 

dopadající na obráběný materiál. 

 Metoda nepřímého vstřikování - Indirect pumping: jedná se o princip dvou 

okruhů čerpaných médií. První okruh dopravuje vodu pod stanoveným tlakem 
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na píst tlakové nádoby, ve které je předem připravená suspenze. Ta se díky 

působení pístu dopravuje do řezné hlavice a jako vysokorychlostní abrazivní 

suspenzní paprsek dopadá do místa řezu. 

 Metoda bočního mísení abraziva - Bypass principle (obr. 4.11): abrazivní 

částice a čerpaná kapalina jsou rozděleny do dvou větví. Hlavní větví je 

dopravována tlaková kapalina a zároveň v druhé tzv. bypassové větvi dochází 

k mísení kapaliny s čistým abrazivem v mísící komoře. Tato koncepce není 

náchylná k opotřebení abrazivní suspenzí, ke které dochází ve dvou 

předchozích metodách. 

 

Obr. 4. 11 Metoda abrazivní suspenzní paprsek - bypass principle 

 

 

Obr. 4. 12 Metoda generování abrazivního suspenzního paprsku [14] 
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4.3.1 ABRAZIVO PRO ABRAZIVNÍ SUSPENZNÍ PAPRSEK [25] 

 

Abrazivo se do vodního paprsku přidává úmyslně, za účelem znásobení mechanických 

účinků řezného paprsku. Abrazivní částice v obrábění abrazivními paprsky hrají 

dominantní roli při řízení jakosti konečného výrobku a ekonomice výroby. Abrazivní 

částice působí na obráběný materiál, ve kterém se díky nárazu vytvoří žlábek. Avšak ne 

každá abrazivní částice vnikne do materiálu.  

 

Pro technologii abrazivního suspenzního paprsku se používá stejné abrazivo jako pro 

abrazivní vodní paprsek. Také je shodná manipulace s abrazivem. Druhy a složení 

používaného abraziva jsem uvedla již výše (kapitola 4.2.2). 

 

Vzhledem k požadovaným vlastnostem je nezbytné, aby se zabránilo kontaminaci 

abraziva (např. vzdušnou vlhkostí), jakmile je připraveno k použití. Toho je dosaženo 

vložením abraziva do zásobníků. 

 

Základní sledované parametry u abraziva: 

 řezivost: závisí na krystalické stavbě abraziva. Nejvhodnější krystalová mřížka 

je mřížka kubická, která brání abrazivu se potopit. 

 zrnitost: má vliv na celý řezný proces, hlavně pak na drsnost povrchu. 

 tvrdost: zvyšuje efektivitu řezného procesu. 

 

GRANÁT (jehož chemické složení je již uvedeno v kap. 4.2.2 a minerální složení je 

uvedeno v tab. 4.5) je nejrozšířenějším a nejpoužívanějším abrazivem pro veškeré 

abrazivní vodní paprsky a je k dispozici ve velikosti částic potřebného rozsahu i pro 

mikroabrazivní vodní paprsky. 

Další abrazivní materiály byly již uvedeny v kapitole 4.2.2. 
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4.3.2 MIKROŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍMI SUSPENZNÍMI PAPRSKY [31, 36] 

 

Mikroabrazivní suspenzní paprsek je generován průchodem natlakované suspenze 

abrazivních částic ve vodě přes řezací trysku. Princip je shodný s abrazivním suspenzním 

paprskem, používají se však menší trysky, menší zrnitost abraziva a tím i menší průtoky 

suspenze vody s abrazivem. Abrazivní suspenze mohou být předem namíchány na 

potřebnou koncentraci v řezací trysce, nebo mohou být abrazivní částice dávkovány z lože 

abrazivních částic a vytvořit suspenzi v tlakové vodě proudící do řezací trysky.  

 

Předběžná příprava suspenze zahrnuje smíchání abrazivních částic a suspendační 

přísady s vodou. Kartuše je naplněna suspenzí a vložena do abrazivní zásobní nádoby. 

Tlaková voda z pumpy vytlačuje suspenzi z kartuše do řezací trysky. Použití předem 

smíšených suspenzí se stává upřednostňovanou možností při menších tryskových 

průměrech. Kartuše o objemu půl litru obsahuje dostatečné množství suspenze pro asi 

hodinové řezání s průměrem proudu 25 µm.  

 

Když jsou abrazivní částice odebrány z abrazivního lože, abrazivní materiál se nejprve 

smísí s vodou a v případě potřeby s antiodvodňovací přísadou nebo suspenzní přísadou. 

Kartuše se pak naplní směsí a je vložena do abrazivní zásobní nádoby. Procentuální podíl 

průtoku vody z čerpadla je směrován do horní části zásobníku. Tok vedený do horní části 

zásobníku přemisťuje abrazivo a vodu ze spodní části zásobníku a dále do vody proudící 

přímo do řezací trysky. Čtvrt litru kartuše, obsahující 70% abrazivních hmot, může řezat 

průměrem 50 µm s 10% abrazivní koncentrací asi hodinu. Spotřeba vody je 2,5 l/h pro 

průměr trysky 50 µm. 

 

Základní schéma obvodu průtoku pro mikroabrazivní suspenzní řezání je znázorněno 

na obr. 4.13. Obvod může pracovat s předem smíšenou suspenzí, a to prostřednictvím 

usazených abrazivních lůžek v abrazivním zásobníku. Filtrovaná voda je pod tlakem 

pomocí čerpadla přiváděna do řídicí jednotky. Řídicí jednotka buď směřuje všechnu vodu 

do trysky, nebo odvádí část, případně celý proud do horní abrazivní zásobní nádoby pro 

přemístění abraziva a vody z nádoby k promíchání s veškerou vodou tekoucí přímo do 

trysky. Ventil je přidáván pro snižování tlaku abrazivního zásobníku a ventil může být také 

použit v souvislosti s tryskou k zastavení toku suspenze z trysky. 
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Obr. 4. 13 Mikrořezání abrazivním suspenzním paprskem Flow Circuit [31] 

 

Water Supply - zdroj vody 

Abrasive storage vessel - abrazivní zásobní nádoba 

Pump - čerpadlo 

Flow controller - regulátor průtoku 

Cutting nozzle - řezací tryska 

 

 

4.3.3 VÝHODY TECHNOLOGIE ABRAZIVNÍHO SUSPENZNÍHO 

PAPRSKU [14] 

 

Mezi největší přednosti této metody patří: 

 nízké vratné ztráty, 

 žádné deformace řezaného materiálu vlivem vnitřního pnutí, 

 vzdálená a bezkontaktní operace (až do 2 km), 

 extrémně tenké řezné stopy pro snížení odpadu, což je zvláště důležité 

s ohledem na materiály s vysokou pevností a na drahé materiály 

 nižší spotřeba abrazivního materiálu 

 studený řez bez tepelně ovlivněných zón 
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 rychlé a přesné obrábění materiálů, včetně nekovových materiálů 

 vysoký počet a široká rozmanitost aplikací 

 

 

5 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ROZDÍLŮ MEZI ABRAZIVNÍM VODNÍM 

PAPRSKEM A ABRAZIVNÍM SUSPENZNÍM PAPRSKEM [14, 30, 35, 36] 

 

Technologie řezání abrazivním vodním paprskem a řezání abrazivním suspenzním 

paprskem jsou založené na stejném principu. Jak jsem již výše uvedla, jde o metodu řezání 

vysokorychlostním vodním paprskem s přidáním abraziva pro zlepšení účinnosti a kvality 

řezání. Abrazivo je do paprsku vody přidáváno podle řezaného materiálu. 

 

Obě tyto metody, abrazivní suspenzní paprsek a abrazivní vodní paprsek jsou 

používány v mnoha odvětvích průmyslu. Dvě různé technologie, které mohou vypadat 

podobně, ale liší se v použití a výkonností. 

 

Řezání abrazivním vodním paprskem je dnes perspektivní technologie, neboť 

poskytuje zřetelné výhody oproti konvenčním obráběcím nástrojům, zejména při řezání 

velmi tvrdých materiálů. U běžného řezání abrazivním vodním paprskem jsou abrazivní 

částice smíchány a urychlovány proudem vody vysoké rychlosti skrz zaostřovací rubici na 

cíl. Při tomto způsobu abrazivního vstřikování se energie obsažená ve zrychleném 

vysokorychlostním tryskovém proudu používá k vytvoření podtlaku, který vtahuje 

abrazivo do směšovací komory (obr. 5.1). Tento systém vyžaduje směšovací komoru, kde 

se míchá suché abrazivo s vysokorychlostním proudem vody (kapalinou).  

 



52 
 

 

Obr. 5. 1 Schéma obvyklého způsobu vstřikování abraziva 

 

Location of the Water Nozzle - umístění vodní trysky 

Mixing Chamber - směšovací komora 

Abrasive Feed - přívod abraziva 

Collimating nozzle - zaostřovací tryska (trubice) 

 

Technologie abrazivního suspenzního paprsku naopak přivádí abrazivo do vody ze 

zadržovací nádoby, která je pod stejným tlakem jako vodní proud. Tento systém je také 

známý jako přímé vstřikování abraziva nebo pod označením DIAjet. Výzkumy ukázaly, že 

při ekvivalentních průtocích vody, bude hloubka řezu u abrazivního vodního paprsku i 

abrazivního suspenzního paprsku stejná, ale u suspenzního paprsku se stejného účinku 

dosáhne čtvrtinovým tlakem (obr. 5.2). 
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Obr. 5. 2 Srovnávací řezy mezi nejběžněji používanou AWJ tryskou při 280 MPa a ASJ 

tryskou použité při stejné průtokové rychlosti vody a při tlaku 70 MPa. (1ksi = 7 MPa) 

[36] 

 

Zatímco v běžnější technologii abrazivního vodního paprsku urychluje částice již 

dostatečně rychlý proud vody, pokročilejší technologie, která se nazývá abrazivní 

suspenzní paprsek, ve které se smísí abrazivní částice s vodou ještě než je urychlena, se 

stává v poslední době populárnější a potencionálně účinnější. V této technologii jsou voda 

a abrazivo smíchány v přívodním potrubím z čerpadla a tím je abrazivo a voda 

urychlováno společně (viz. předchozí kapitoly). 

 

Vzhledem k tomu, že hydraulický výkon paprsku je součin průtoku a tlaku, je zřejmé, 

že technologie abrazivního vodního paprsku je pouze na čtvrtině svého potenciálu. 

Použitím abrazivního suspenzního paprsku je možno v současné době získat vyšší 

efektivitu, pokud je dosaženo vynikající řezné směsi. Rovněž může být snížen provozní 

tlak na méně nákladnou a snadněji dostupnou úroveň. Kromě toho, systém abrazivního 

vodního paprsku vyžaduje trysky pevně připojené k přívodní trubce s abrazivem 

přidávaným v blízkosti řezací hlavy, což není vždy možné, např. řezání v odlehlých 

oblastech, nebo řezání v některých nebezpečných podmínkách. 

 

Při porovnání kvality technologií abrazivního vodního paprsku a abrazivního 

suspenzního paprsku vyplývá, že systém abrazivního suspenzního paprsku disponuje vyšší 

účinností a vyšší proudovou hustotou narážejících částic abraziva než je u metody 
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abrazivního vodního paprsku. Dále systém abrazivního suspenzního paprsku umožňuje 

použití užšího průměru trysky, čímž se dosahuje užšího řezného paprsku. Naopak metoda 

abrazivního vodního paprsku je šetrnější k celému systému, nedochází k abrazivnímu 

opotřebení některých částí systému. 

 

Rozdíl mezi oběma systémy je patrný z obrázků 5.3 a 5.4. 

 

 

Obr. 5. 3 Diagram abrazivního suspenzního paprsku [14] 

Wasser - voda 

abrasiv-behälter - zásobník abraziva 

HD-Pumpe - vysokotlaká pumpa 

Mischeinheit - směšovač 
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Obr. 5. 4 Diagram abrazivního vodního paprsku (vstřikovací systém) [14] 

Wasser - voda 

abrasiv-behälter - zásobník abraziva 

HD-Pumpe - vysokotlaká pumpa 

Mischkopf - směšovací hlavice 

 

 

WAS metoda (water abrasive suspension jet – obr. 5.3): 

Jedná se o 2 -fázový systém využívající 97,5% vody a 2,5% abraziva (v objemových 

procentech). 

 

WAIS metoda (water abrasive injection jet – obr. 5.4): 

Jedná se o 3 -fázový systém, který obsahuje 95% vzduchu, 4% vody a 1% abraziva (v 

objemových procentech).  

 

Výroba předem smíchané abrazivní suspenze představuje další vývoj vstřikovacího 

tryskového procesu, který nabízí výrazné zvýšení výkonu. Vzhledem k tomu, že vodní 

abrazivní vstřikovací trysky jsou vyráběny na principu vodního proudového čerpadla se 
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směšováním v řezné hlavici, ve vodním paprsku abrazivního proudu je abrazivní suspenze 

uchovávána pod tlakem a po průchodu tryskou se tlak mění v rychlost susupenze. 

 

Systémy suspenzní trysky dostupné v současné době pracují s velmi malým tlakem 

vody ve srovnání se systémy vstřikování abraziva. 

 

Srovnání výkonů: 

 

     Suspenze   Vstřikování 

Tlak:    2000 bar   4000 bar 

Hloubka řezu (ocel)  120 mm   120 mm 

Řezná rychlost   25 mm/min   10 mm/min 

Objemový průtok vody  9,7 l/min   4 l/min 

Spotřeba vody   388 l/m   400 l/m 

Objemový průtok abraziva 0,97 kg/min   0,48 kg/min 

Spotřeba abraziva   39 kg/m   48 kg/m 

Hydraulický výstup na trysce 32 kW    27 kW 

 

Výsledek: 

 

Technologie abrazivního suspenzního paprsku je mladší metoda než technologie 

abrazivního vodního paprsku. Při porovnání kvality řezání jsem dospěla k závěru, že 

abrazivní suspenzní paprsek dosahuje vyšší kvality řezání, jelikož suspenze neobsahuje 

vzduch, jak tomu je u abrazivního vodního paprsku. Z tohoto důvodu je abrazivní 

suspenzní paprsek při opuštění trysky soudržnější a dokáže řezat menším průměrem 

paprsku. 

 

Dělení materiálu abrazivním vodním paprskem je založeno na vytvoření vysokého 

tlaku kapaliny, která poté prochází přes trysku, kde po přidání abraziva do proudu kapaliny 

získává kinetickou energii. 

 

Na základě uvedeného příkladu je technologie abrazivního suspenzního paprsku při 

srovnatelném výkonu při řezání 2,5krát rychlejší a vyžaduje méně abraziva. 
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ZÁVĚR:  

 

Smyslem bakalářské práce bylo porovnat technologii abrazivního vodního paprsku 

s technologií abrazivního suspenzního paprsku na základě dostupných informací 

z literatury.  

 

V první části práce jsem se zaměřila na stručný přehled nekonvenčních technologií 

obrábění, mezi které obě zmíněné technologie patří. Popsala jsem jednotlivé metody 

z pohledu základních principů úběru materiálu, použití v praxi a schematického znázornění 

pro lepší představu o dané metodě. Větší pozornost jsem pak věnovala obecným principům 

a možnostem generování vodního a abrazivního vodního paprsku. Na konci práce 

porovnávám obě technologie abrazivního vodního a abrazivního suspenzního paprsku na 

základě znalostí, které jsem nabyla studiem dostupné literatury. 

 

Technologie vodních paprsků zaznamenala v posledních letech velký pokrok a 

prosazuje se stále ve více oblastech průmyslu. Dosažená kvalita a přesnost po opracování 

technologií vodního paprsku je na tak vysoké úrovni, že mnohdy mohou být vynechány 

další technologické operace, které jsou většinou používány po obrábění konvenčními 

metodami.  

 

Obě studované metody obrábění představují mnoho výhod oproti klasickým 

konvenčním metodám: 

 studený řez 

 v místě řezu nevznikají žádná zbytková napětí ani mikrotrhliny 

 žádné deformace nebo ovlivnění řezaného materiálu teplem 

 možnost řezání i pod vodou 

 malé ztráty materiálu v místě řezu 

 metody jsou bezprašné a nevznikají žádné nebezpečné plyny ani páry 

 jednoduchost obsluhy a provozní spolehlivost 

 odpadá potřeba speciálních nástrojů 

 metody jsou univerzální a ideální pro automatizaci a CNC řízení 
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Výsledkem mé bakalářské práce je zjištění, že technologie abrazivního suspenzního 

paprsku pracuje s nižším tlakem vody, většími rychlostmi řezání, větším objemovým 

průtokem, nižší spotřebou vody, větším objemovým průtokem abraziva ovšem menší 

absolutní spotřebou abraziva na jednotku řezu oproti rozšířenější technologii abrazivního 

vodního paprsku. 

 

Technologie abrazivního suspenzního paprsku je sice méně rozšířená, ovšem je 

účinnější a výkonnější. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Zkratka/symbol  jednotka  popis 

 

ASJ    -   Abrasive Suspension Jet  

(Abrasive Slurry jet) 

AWJ    -   Abrasive Water Jet 

DIAJet    -   Direct Injection Abrsive Jet 

EBM    -   Elektron Beam Machining 

EDM    -   Elektro Discharge Machining 

CM    -   Chemical Machining 

LASER -   Light Amplification by Stimulated 

Emision of Radiation 

LBM    -   Laser Beam Machining 

PBM    -   Plasma Beam Machining 

PSI    -   Pound per square Inch - tlak - 

       1 libra tlaku na čtvereční palec 

UHP    -   Ultrahigh-pressure 

USM    -   Ultra Sonic Machining 

WAIS    -   Water Abrasive Injection Jet 

WJM    -   Water Jet Machining 

 

α      °   úhel 

a    mm   jiskrová mezera 

dd    mm   průměr trysky 

h    mm   hloubka leptané vrstvy 

H    mm   výška trysky 

l    mm   délka trysky 

p    MPa   tlak 

P    W   výkon 

Q    l/min   průtok 

r    mm   zaoblení 

Ra    -   drsnost 
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T    °C   teplota 

v    m/s   rychlost 


