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Anotace 

Doktorská práce je zaměřena na stanovení vazeb mezi materiálovými vlastnostmi a účinky 
abrazivního kapalinového paprsku, a je v přímé vazbě k řešení projektu MPO 1H–PK2/22. 
Existuje řada přístupů k vyhodnocování kvality povrchů vytvořených abrazivním 
kapalinovým paprskem, ať už se jedná o hodnocení drsnosti, vlnitosti nebo hodnocení stop 
konvergence či divergence vzniklých na stěnách řezu při průniku paprsku materiálem. 
Předložená doktorská práce popisuje princip a užití nové metody měřící typické kvalitativní 
charakteristiky řezání. Metoda je založena na určování míry odklonu abrazivního 
kapalinového paprsku od původního směru vlivem pohybu trysky nad řezaným materiálem 
a rozdílných vlastností různých typů materiálů. Tato míra je charakterizována tzv. 
deklinačním úhlem, parametrem, který je sledován u jednotlivých druhů materiálů 
s rozdílnými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Teoretické i experimentální práce byly 
zaměřeny na zjišťování vztahů mezi parametry použitých kapalinových paprsků a vlastnostmi 
dostupných zkoumaných materiálů.  

V teoretické části jsou rozebrány vědecké přístupy autorů zabývajících se problematikou 
kapalinového paprsku a popsány jejich teorie a soustavy rovnic, umožňující výpočet 
důležitých parametrů řezání. Nejpodrobněji je rozebrána teorie Hlaváče, ze které tato 
doktorská práce vychází a zaměřuje se na parametry materiálů obsažené právě v této teorii. 
Snaha prokázat přímou vazbu mezi velikostmi vybraných parametrů a velikostmi 
deklinačních úhlů vyžaduje znalost struktury materiálů. Detailnější rozbory struktury 
a vlastností se provádí na specializovaných pracovištích, která pomocí většinou normovaných 
předpisů vyberou a použijí metodu vhodnou pro stanovení požadované vlastnosti. 
Materiálové vlastnosti byly zpravidla takto stanovovány. 

Praktická část je zaměřena na dvě skupiny materiálů – kovy a horniny. Přesto,že tyto dvě 
skupiny zahrnují v reálu velké množství zástupců, do experimentů bylo zařazeno pouze 
omezené množství materiálů, které byly vyselektovány požadavky rozměrové shodnosti, která 
byla nutná pro vyhodnocení porušení provedeného kapalinovým paprskem. Při tomto postupu 
jsou konfrontovány vybrané vlastnosti daného materiálu získané z různých zdrojů. Byla 
hledána přímá vazba mezi velikostí  naměřeného deklinačního úhlu, který je vypovídajícím 
parametrem kvality řezaného povrchu, a velikostí jednotlivých materiálových vlastností 
a jejich kombinací. Získané poznatky mohou vést ke zlepšení účinnosti a efektivity 
samotného řezného procesu a byly použity při vývoji nového řídícího programu CNC strojů 
nové generace v PTV spol. s r.o. Hostivice. 
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Annotation 

Thesis are aimed at determination of correlation between material properties and effects of 
abrasive water jet, and it is in a direct relationship with solving of the project  
MPO 1H–PK2/22. There is a range of approaches to the evaluation of quality of surfaces 
created by the abrasive water jet, from the ones evaluating the roughness and waviness to the 
ones evaluating the convergence or divergence established on the surface of the cut during 
penetration of jet through material. The presented doctor’s dissertation describes the principle 
and use of a new method of measuring the typical quality characteristics of the cut. The 
method is based on establishing the scale of deviation of the abrasive water jet from the 
original direction due to the movement of the nozzle over the cut material and different 
qualities of the various materials. This scale is characterised by the so-called declination 
angle, the parameter which is monitored by the individual sorts of materials with different 
physical-mechanical qualities. Theoretical and experimental works have established the 
relationship between the parameters used with liquid jets and the qualities of the accessible 
tested materials.  

In the theoretical part I have discussed the scientific approaches of authors dealing with 
the problem of water jet and I have described their system of equations which enabled 
evaluation of the important parameters of cutting. I have focused in most detail on Hlaváč’s 
theory, as these theses are mainly based on, and I concentrated on the parameters of materials 
included in this theory. The effort to prove a direct correspondence between values of selected 
parameters and values of angles of declination demanded certain knowledge of the material 
structures. More detailed analyses of the structure and qualities are conducted at specific work 
stations that using mostly standardised directives, select and use a suitable method for 
determining of the required quality.  

The practical part is focused on two groups of materials – metals and rocks. Although both 
these groups include a large number of representatives in fact, only a limited number of 
materials have been incorporated into the experiments. They had been selected based on the 
requirements for cutting by the water jet and on the consequent evaluation of results aimed at 
prove of a possible correlation. I have also confronted their selected qualities obtained from 
various sources. A direct relationship connected to the measured declination angle is looked 
for being a predicative parameter of the quality of the cut surface. The acquired knowledge 
can lead to improvement of the efficiency and effectiveness of the cutting process itself and 
has been used for the development of the new CNC control program of machines of a new 
generation in the PTV spol. s.r.o. company in Hostivice. 
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Seznam symbol a označení 
a................ střední velikost základní stavební jednotky materiálu – částice [m] 

a0............... původní střední velikost částic materiálu [m] 

an............... střední velikost částic vznikajících při směšovacím procesu [m] 

aPt, bPt, vPt . rozměry hranolkovitého zkušebního tělíska hornin [m] 

c0............... rychlost zvuku v kapalině [m.s-1] 

C5 .............. součinitel upravující výkon paprsku vzhledem k měnícímu se obsahu abraziva pod 
a nad tzv. saturační hladinou [-] 

CK ............. charakteristická rychlost [m.s-1] 

d0............... průměr vodní trysky [m] 

da............... průměr usměrňovací trubice [m] 

dj ............... průměr paprsku [m] 

D ............... průměr usměrňovací trubice [m] 

E ............... modul pružnosti v tahu (Youngův modul) [MPa] 

Ep ............. měrná povrchová energie (vytváření poruch v materiálu) [J.m-2] 

F ............... zatížení (síla) [N] 

Fmax ........... nejvyšší hodnota tahové síly před přetržením tyče (zkušebního tělíska) [N] 

Fta ............. tahová síla působící na zkušební tělísko [N] 

h................ hloubka porušení materiálu (resp. okamžitá hloubka řezu) [m] 

hc............... hloubka řezu [m] 

H ............... tloušťka materiálu [m] 

HB............. tvrdost podle Brinella [-] 

HV............. tvrdost podle Vickerse [-] 

Is................ index pevnosti [-] 

k*............... „dynamická“ propustnost materiálu [m2] 

kta .............. přepočtový součinitel na tahovou pevnost [-] 

∆L ............. absolutní prodloužení zkušební tyče [mm] 

L................ vzdálenost povrchu materiálu nebo vyšetřované roviny kolmé k ose paprsku 
výstupního ústí kapalinové trysky (usměrňovací trubice) [m] 

Lu .............. konečná délka zkušební tyče [mm] 

Lo .............. počáteční délka zkušební tyče [mm] 

m .............. hmotnostní tok částic (abraziva) [kg.s-1] 
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ma.............. hmotnostní průtok abraziva [kg.s-1] 

mal ............. limitní hmotnostní průtok abraziva [kg.s-1] 

ms .............. hmotnost odtržené části zkušebního tělíska [g] 

mw ............. hmotnostní průtok vody [kg.s-1] 

M............... lineární postupová rychlost [m.s-1] 

n ................ velikost zrna (střední průměr) [mm] 

n1............... počet celých zrn [-] 

n2............... počet proťatých zrn [-] 

nc............... celkový počet zrn [-] 

Nm ............. číslo obrobitelnosti [-] 

p0............... tlak kapaliny před tryskou (v čerpadle) [Pa] 

pj ............... tlak určený z hustoty a rychlosti abrazivního paprsku [Pa] 

Pw.............. tlak vody [Pa] 

rPt .............. největší vzdálenost čela zkušebního tělíska od osy rotace měřená v ose tělíska [m] 

R ............... normálové napětí [MPa] 

Re .............. mez kluzu [MPa] 

RE.............. mez pružnosti [MPa] 

Rm.............. pevnost v tahu [MPa] 

RU.............. mez úměrnosti [MPa] 

Sp............... součinitel neporušenosti částic (poměr počtu neporušených částic k celkovému 
počtu částic) [-] 

u ................ příčná (postupová) rychlost trysky nad materiálem [m.s-1] 

v0............... rychlost kapalinového paprsku bez přísad na výstupu z trysky [m.s-1] 

va............... rychlost abrazivního paprsku na výstupu z usměrňovací trubice [m.s-1] 

vP .............. rychlost posuvu stopy paprsku povrchu materiálu [m.s-1] 

vPm............. modifikovaná rychlost posuvu stopy paprsku po povrchu materiálu [m.s-1] 

V ............... celkový objem zkušebního tělíska [m3] 

V0 .............. počáteční rychlost částice [m.s-1] 

Vc .............. rychlost částice [m.s-1] 

Ve .............. prahová rychlost částice [m.s-1] 

Vj............... rychlost paprsku na výstupu z trysky [m.s-1] 
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VP.............. rychlost posuvu stopy paprsku po povrchu materiálu určená pro tloušťku H 
materiálu [m.s-1] 

α................ úhel srážky [rad] 

α0 .............. součinitel ztráty rychlosti paprsku v interakčním procesu s materiálem [-] 

γR............... zkrácený vztah (1-γ.p0) [-] 

δe .............. součinitel účinnosti transformace hybnosti ve směšovacím procesu [-] 

δ ............. rychlost odstraněného objemu [m.sv -1] 

ε ................ poměrné prodloužení zkušební tyče [-] 

ζ ................ součinitel útlumu kapalinového paprsku v prostředí mezi ústím trysky a povrchem 
materiálu [m-1] 

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

η ................ dynamická viskozita kapaliny [N.s.m-2] 

θ ................ úhel mezi osou paprsku a kolmicí v bodě, kde osa paprsku protne povrch 
materiálu, v rovině proložené těmito přímkami, tzv. deklinační úhel [rad] 

µ ................ ztrátový součinitel trysky [-] 

ρ0............... měrná hmotnost kapaliny za normálních podmínek [kg.m-3] 

ρ0v ............. skutečná objemová hmotnost zkušebního tělíska [kg.m-3] 

ρa............... hustota abraziva [kg.m-3] 

ρj........................hustota abrazivního paprsku (přepočet na homogenní prostředí) [kg.m-3] 

ρM.............. měrná hmotnost obráběného materiálu objemová [kg.m-3] 

ρ*
M ............ měrná hmotnost porušovaného materiálu [kg.m-3] 

ρp............... měrná hmotnost částice [kg.m-3] 

σ ................ pevnost materiálu, na který paprsek působí, v tlaku, tahu či smyku [Pa] 

σs ............... pevnost materiálového elementu ve smyku [Pa] 

σt ............... všesměrné napětí [Pa] 

σ´tl ............. charakteristické napětí určující zpevnění horniny vlivem tlakové koncentrace [Pa] 

φ................ úhel vnitřního tření při nulovém normálovém napětí [rad] 

χ ................ součinitel rozšíření paprsku vlivem interakce s materiálem [-] 

ω ............... úhel naklonění řezného čela [rad] 
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Cíl doktorské práce 

Hlavním cílem doktorské práce je vytvoření postupu, který umožní z míry porušení 
materiálu abrazivním kapalinovým paprskem daných parametrů určení jeho  
fyzikálně-mechanických vlastností. Těmito vlastnostmi se rozumí např. tvrdost, velikost zrn 
a pevnost. Předmětem výzkumu je široké spektrum materiálů, kde je pozornost zaměřena 
zejména na kovy a horniny. Řešení je založeno na měření stop paprsku na materiálu, to 
znamená hloubky řezu, objemu odstraněného materiálu, charakteru striací vzniklých po 
průchodu kapalinovým paprskem atd. při známých parametrech použitého paprsku. 
Předpokládají se přímé vazby zmíněných materiálových vlastností, případně i dalších 
vlastností charakterizujících daný typ materiálu, a kvalitativních i kvantitativních 
charakteristik stop paprsku na materiálu. Fyzikálně-matematický popis těchto vazeb je velmi 
důležitý pro přípravu modelu, který by byl využitelný pro predikci a řízení práce 
kapalinového paprsku, protože materiály, které obrábějí firmy používající kapalinový 
paprsek, většinou nemají známé složení a ani známé vlastnosti. Zkušební řez tak může 
poskytnout informace, které pomohou materiál určit. 

Dílčí cíle v průběhu řešení uvedeného úkolu: 

• realizace jednotlivých řezů na všech vzorcích 
• vyhodnocování řezů ve vztahu ke zvoleným materiálovým vlastnostem 
• návrh postupu určení vlastností ze stopy paprsku 

Výsledný model by měl být základem pro vytvoření softwaru řídícího průběh řezání 
a automatizaci CNC strojů používajících při obráběcích procesech jako nástroj kapalinový 
paprsek. Doktorská práce je zaměřena na stanovení vazeb mezi materiálovými vlastnostmi 
a účinky abrazivního kapalinového paprsku, a je v přímé vazbě k řešení projektu  
MPO 1H–PK2/22. 
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1. Úvod 

1.1. Historie kapalinového paprsku 

Historie využití nakumulované energie v kapalině sahá do doby románské, kdy Římané 
shromažďovali vodu na kopcích ve speciálních rezervoárech a poté ji řízeně užívali 
k dobývání ložisek nerostných surovin nacházejících se pod těmito kopci [1]. Po řadu let se 
tento přírodní nástroj rozvíjel, až nakonec v druhé polovině minulého století dosáhl největšího 
rozmachu. Pro své výborné chemické a fyzikální vlastnosti a snadnou ekonomickou 
dostupnost nám voda v současné době skýtá široké spektrum využití v mnohých 
průmyslových oborech a odvětvích [2]. Používá se nejen při dolování nerostných surovin, 
čištění povrchů tzv. otryskávání [3], ale zejména k narušování materiálových vazeb – řezání, 
vrtání a jinému rozpojování. Zpočátku se jednalo o nepříliš kvalitní nástroj, ale časem se našly 
cesty ke zkvalitnění jak tohoto nástroje, tak celého technologického procesu. Výhodou proti 
jiným nástrojům je, že při zvolení správných parametrů automatizovaného systému lze 
dosáhnout poměrně vysoké přesnosti řezu bez otřepů, a tím odpadává následné opracování 
řezané plochy. Např. při řezání keramiky diamantem takto kvalitní řez nelze provést. Jedná se 
navíc o tzv. studený řez, kdy nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu, což je 
nezanedbatelnou výhodou proti laseru. V neposlední řadě nelze opomenout i minimální silové 
působení paprsku na povrch materiálu, které snižuje možnost vzniku mikrotrhlin.  

 

Obr. 1 Fotografie XY stolu 

Nedílnou součástí zvýšení efektivity řezacího procesu je zavedení manipulačních zařízení, 
která systémově řídí kapalinový paprsek. Jedná se o roboty, XY-stoly Obr. 1 nebo XYZ-stoly 
podle toho, do kolika os je rameno s upevněnou tryskou schopno se pohybovat. Většina těchto 
stolů je ovládána řídícím panelem se zabudovaným softwarem. Dnes už jsou na trhu zařízení, 
která umožňují pohyb trysky do čtyř, pěti až šesti dimenzí. Jedná se o vysoce specializovaná 
zařízení, která se využívají při výrobě vrtulí letadel a jiných součástí pro letecký průmysl. 
Přesto je nadále snahou tento nástroj neustále zpřesňovat a zefektivňovat, aby bylo možné ho 
plně automatizovat, a byl odstraněn i další problém při jeho použití na různé druhy materiálů, 
kdy není možný plynulý přechod z jednoho materiálu na druhý. Pro zajištění kvalitního řezu 
pro různé materiály je nutná různá postupová rychlost trysky. Je třeba odladit paprsek tak, aby 
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byl použitelný nejen pro jiný materiál, ale také pro odlišnou tloušťku materiálu a odlišný tvar 
konečného výrobku. Pro využití při sériové výrobě se jedná o značně komplikovaný proces. 

V praxi je důležitá vhodná volba kombinace veličin a parametrů kapalinového paprsku, 
které určují jeho efektivitu. Většinou se jedná o technické parametry, které v praxi nabývají 
pouze diskrétních hodnot, jelikož jsou limitovány technickým zařízením a jejich spojitá 
změna je prakticky nerealizovatelná.  

Základní fyzikální veličiny charakterizující kapalinový paprsek a technologické zařízení [4]: 

1. Tlak kapaliny před tryskou – určuje vlastnosti kapalinového paprsku a je veličinou, 
kterou lze plynule měnit v průběhu procesu, a která výrazně ovlivňuje kvalitativní 
a výkonové projevy kapalinového paprsku. 

2. Průměr trysky – nabývá diskrétních hodnot, protože se vyrábí trysky pouze určitých 
průměrů, a jejich změna při samotné aplikaci kapalinového paprsku by byla jen obtížně 
realizovatelná. 

3. Vzdálenost výstupního ústí kapalinové trysky od povrchu materiálu – ve většině případů 
je během procesu neměnná; závislost účinku kapalinového paprsku dosahuje při určité 
hodnotě výrazného maxima. 

4. Úhel dopadu paprsku na povrch – ovlivňuje sklon drážky vzhledem k rovině kolmé 
k povrchu materiálu a obsahující tečnu k trajektorii stopy paprsku; ovlivňuje také 
hloubku dna drážky pod povrchem materiálu; na některých moderních zařízeních je 
možné jej plynule měnit. 

5. Rychlost pohybu řezné hlavice – podobně jako tlak umožňuje regulaci hloubky řezu 
v materiálu; lze ji udržovat konstantní nebo dle potřeb plynule měnit. 

 

Obr. 2 Koncept trysky abrazivního kapalinového paprsku s parametry 
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Právě mírou vlivu různých parametrů na kvalitu porušení materiálu se zabývala řada 
vědců, kteří se snažili popsat jednoduchými empirickými modely souvislost mezi mírou 
porušení materiálu (hloubkou vniku paprsku) a danými parametry. Původní modely byly 
odvozovány pro kapalinový paprsek bez přísad. Uvádím zde stručný výpis modelů, protože 
i v nich se vyskytovaly některé materiálové parametry jako je hustota, pevnost, velikost zrn, 
jejichž vliv budu zkoumat v mé dizertační práci. 

Odvození teoretického modelu Crowa [5, 6, 7] vychází z širšího studia kavitace, která 
vzniká jako důsledek tření kapaliny o materiál, na který naráží. Výzkum prováděl na 
usazených horninách pískovcového typu, jejichž stmelená zrna jsou velmi malá a tvrdá. 
Nárazem paprsku, jehož průměr je větší než zrna pískovce, na povrch horniny, dochází 
k odplavování měkké tmelící hmoty. Výsledný vztah pro hloubku porušení materiálu 
obsahuje závislost na úhlu, který je měřen proti směru pohybu (rychlosti), a to mezi tečnou 
k povrchu materiálu ležící na ose drážky a osou paprsku. Za předpokladu, že se na 
rozrušování materiálu podílí také jiné mechanismy, je tento model sporný. Není zde zahrnut 
také vliv vzdálenosti mezi ústím trysky a povrchem zkoumaného materiálu. 

Rovněž Rehbinder [8, 9, 10] vycházel z principu kavitace. Jeho teoretický model však tuto 
skutečnost fyzikálně nepopisuje, ale předpokládá, že tlak paprsku na styčné ploše 
s materiálem závisí na hloubce porušení materiálu podle vztahu, který vychází z obecného 
exponenciálního modelu útlumu fyzikálních veličin. Parametrem, na němž závisí hloubka 
porušení, je tzv. propustnost, která není u všech materiálů zcela dobře definovatelná. 

Teorie Mellora [11] je založena na rozdílném účinku paprsku na povrch materiálu 
pohybujícího se určitou rychlostí nebo rychlostí rovnou nule. Ve výsledku však tuto 
domněnku spojuje a nachází vztahy obsahující parametry, jejichž vyčíslení vyžaduje řadu 
experimentů a následným použitím numerických metod lze pak získat potřebné parametry. 
Toto řešení je však značně neekonomické a nezahrnuje vliv úhlu dopadu paprsku na povrch 
materiálu. 

Další model vycházel z teorie kumulativního náboje a jeho autorem je Mazurkiewicz [12]. 
Předkládá dva výsledné vztahy pro dva druhy paprsku, a to pro přerušovaný paprsek 
a paprsek spojitý. Ve vztazích je určující jeden parametr tzv. délka paprsku, který v sobě 
zahrnuje všechny významné parametry. Jeho teorie však rovněž nezahrnuje vliv úhlu dopadu 
paprsku na materiál a výsledky jsou pouze orientační. 

Tým ruských vědců – Nikonov, Kuzmič a Goldin [13] - prováděl četné experimenty na 
horninách. Obecný vztah získaný na základě těchto experimentů popisuje závislost hloubky 
porušení na základních parametrech, kterými jsou průměr trysky, tlak vody atd., vychází 
z naměřených výsledků provedených v určitém rozmezí změn těchto parametrů. Z těchto 
experimentálně získaných dat pomocí numerických metod stanovili koeficienty 
předpokládaných teoretických závislostí. Rovněž zde není zahrnuta vzdálenost mezi ústím 
trysky a povrchem materiálu ani úhel dopadu paprsku na materiál. 
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V osmdesátých letech se v bývalém Československu  na Hornickém ústavu ČSAV 
v Ostravě vědecký tým začal zabývat problematikou kapalinového paprsku. Po zakoupení 
čerpadla bylo možné provádět četné experimenty, které se staly základem pro odvození řady 
hypotéz a teoretických vztahů. Jedním z autorů byl také Hlaváč [14, 15, 16], který se mimo 
jiné zabýval otázkou míry vlivu parametrů na hloubku porušení materiálu kapalinovým 
paprskem. Právě z jeho teorie vychází tato dizertační práce. 

1.2. Abrazivní kapalinový paprsek 

Novodobá historie využití kapalinového paprsku začíná rokem 1979, kdy tým vědců firmy 
Flow vedených Hashishem [17] začal využívat k řezání materiálů abrazivní vodní paprsek. Do 
té doby se sice vodní paprsek používal jako dělící nástroj, ale právě přidávání abraziva do 
proudu paprsku zvýšilo jeho efektivnost a spektrum řezaných materiálů. Abrazivum přisávané 
podtlakem vytvořeným rychle proudícím kapalinovým paprskem do směšovací komory, kde 
pak dochází k mísení abraziva a vzduchu s proudem kapaliny, zlepšuje kvalitu porušení, 
zejména řezu. Experimenty se prováděly na materiálech, jako jsou oceli, betony, kameny, kdy 
se ukázal vodní paprsek jako optimální dělící nástroj. Problém však vyvstal s životností 
komponent. 

tryska

vstup směsi
vzduchu a abraziva

směšovací komora

směšovací proces

urychlování a usměrňování
abraziva kapalinou

usměrňovací trubice

výstup abrazivního kapalinového paprsku
(směsi urychleného abraziva a kapaliny)  

Obr. 3 Schéma abrazivní komory 

Firma Ingersoll Rand navázala na výzkum abrazivního vodního paprsku v New Jersey na 
University of Technology, kde vědeckovýzkumnou společnost vedl Kim. Tímto vzniklo druhé 
pracoviště v USA zabývající se danou problematikou. Oba týmy vědců se snažily detailněji 
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analyzovat kvalitu povrchu materiálu po interakci s paprskem. Hashish se zaměřil na otěr 
materiálu vzniklý vlivem částic nesených vodou a při odvozování teoretických vztahů 
vycházel z fyzikálních modelů elastické a plastické deformace. Navázal na poznatky získané 
Finniem [18, 19] a Bitterem [20, 21], které pak aplikoval na abrazivní vodní paprsek. 
Výsledný vztah popisuje hloubku porušení materiálu, která je lineární funkcí průměru trysky 
a tedy i fyzikální rozměr hloubky porušení je přímo určen rozměrem průměru trysky. 
Důležitou roli zde hraje také parametr, kterým je rychlost stopy paprsku, která se pohybuje po 
materiálu. Jeho teorie však neobsahuje dva důležité parametry pro automatizaci, kterými jsou 
vzdálenost mezi ústím trysky a povrchem řezaného vzorku a úhel dopadu paprsku na daný 
povrch. Kim vytvořil na základě četných experimentů teoretický model založený na 
diferenciálním úběru malým objemem abrazivního paprsku při interakci s materiálem. 
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2. Základní teoretické modely porušování materiálů kapalinovým 
paprskem 

V současnosti se rozrůstá počet vědců zabývajících se studiem abrazivního kapalinového 
paprsku, jejichž pozornost je zaměřena zejména na kvalitu a kvantitu procesu řezání. Mezi 
nejznámější autory publikací zaměřené právě na tuto tématiku patří Dong [22], Zhang [23], 
Urbánek [24], Vikram and Babu [25], Wang and Guo [26], Chen [27] anebo další známí 
autoři pohybující se v této oblasti vědy a výzkumu Henning a Westkamper [28, 29] a Mono 
[30]. Stěžejní interpretace teorií základních modelů abrazivního kapalinového paprsku byly 
navrženy Hashishem [31, 32] a Kimem a Zengem [33, 34] již v devadesátých letech, které 
rozeberu v následujících kapitolách podrobněji. Důkladněji také popíšu teoretický model 
Hlaváče [35, 36], o který se tato dizertační práce opírá. 

2.1. Hashishova teorie 

Hashish [31, 32] jako autor abrazivního kapalinového paprsku vytvořil první obsáhlý 
model určující hloubku průniku paprsku do materiálu při procesu řezání. Jako základní 
předpoklad vytvoření modelu bylo nutné analyzovat problematiku mechanismu mikrořezání, 
určit parametry částic jako je úhel a rychlost srážky dopadající částice na materiál, tak i funkci 
vzniklého zářezu. Výsledný model pak vychází z řešení kinematických rovnic a hloubka řezu 
je funkcí parametrů popisujících abrazivní vodní paprsek. Navázal na dosavadní poznatky 
Finnieho [18, 19] a Bittera [20, 21], kdy Finnie podrobně popisoval řezný úběr materiálu, 
zatímco Bitter se zaměřil na deformační úběr.  

Proces řezání se skládá ze dvou režimů. Prvním je proces, při němž je materiál 
odstraňován po nárazu částic dopadajících pod malými úhly, tak jako při „mikroobráběcím“ 
procesu a tím je řezný úběr. Druhý je deformační úběr, který je charakterizován 
odstraňováním materiálu způsobeným nadměrnou plastickou deformací po nárazu částic 
dopadajících pod velkými úhly. První proces nastává ve vrchních částech řezané drážky. 
Hloubka, do níž daný mechanismus zasahuje, může být určena podle množství odstraněného 
materiálu po srážce s částicí. Rozhraní zakřivení se zvyšuje, tak jako se snižuje rychlost 
odstranění materiálu se vzrůstající hloubkou řezu způsobenou odklonem částice, snížením 
úhlu dopadu a snížením rychlosti částice. Deformační úběr se stává převládající díky tomu, že 
podléhá kolmé srážce a odsunutí materiálu. Interakcí paprsku s vrchní částí vzorku dochází ke 
zpoždění odsunu materiálu z povrchu a tím také dochází k nárůstu odklonu odraženého 
paprsku až do velikosti 90°.  

Následně je uveden iterační postup, kterým je možné určit hloubku řezu způsobenou 
řezným úběrem. 

1. Vzít v úvahu předpoklad, že paprsek dopadá na povrch materiálu pod určitým 
úhlem α0. 

2. Určit distribuci parametrů srážek na povrch. Těmito parametry jsou: úhel dopadu, 
rychlost částice a hmotnostní průtok. 
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3. Na základě těchto parametrů určit lokální velikost stupně odstranění. Ta se rovná 
rychlosti odstranění materiálu pro ustálený řez. Ustálený řezný úběr bude ukončen 
tehdy, když pohyb částic způsobený odklonem paprsku bude paralelní s povrchem, 
to znamená, že míra odstranění materiálu bude rovna nule. V tomto případě bude 
jen část paprsku zapojena do procesu řezání. Zbytek abraziva v dalších částech 
bude dopadat na materiál pod většími úhly. 

4. Ze získané rychlosti odstraňování definovat nový povrch, na který budou dopadat 
částice abraziva. Tento proces se bude opakovat do té doby, než bude stejný jako 
vypočítaný. 

Ve druhém procesu, při kterém převládá deformační úběr, je postup následující: 

1. Určit rychlost abrazivních částic na konci řezného úběru. Jestliže byl paprsek 
naprosto zapojen do řezného procesu, pak se částice odrazí od povrchu a znovu se 
nechají unášet paprskem a zapojí se ještě do deformačního úběru. Jestliže se 
paprsek jen částečně zapojuje do řezného úběru, tak zbytek stejně jako odražené 
částice bude pronikat do materiálu deformačním procesem. 

2. Vypočítat velikosti rychlosti odstraňování, které pak vede k velikosti průniku. 
Hloubka řezu způsobená deformačním úběrem může být určena integrací rychlosti 
průniku, která je provedena přes čas expozice daný příčnou rychlostí a průměrem 
paprsku. 

Pro zjednodušení předešlého postupu mohou být vytvořeny určité počáteční předpoklady: 

• pro malé hloubky řezu, může být změna rychlosti částic ignorována 
• pro velké hloubky řezu musí být zahrnut vliv změny rychlosti částic s měnící se 

hloubkou 
• může být ignorováno rozšiřování paprsku 
• rychlost toku abraziva je rovnoměrně rozložená na ploše průřezu paprskem 
• rychlost částice Vc může být získána z jednoduché rovnice hybnosti, která má tvar 

(2.1) : 

 
r

j
c l

V
V

+
=

1
ξ  (2.1) 

Studie experimentů dopadajících částic prováděných na kujných ocelích ukazují, že 
množství odstranění je závislé na rychlosti částic umocněné exponentem 2 až 3 [33, 34]. 
Nicméně stávající modely nejsou dostačující pro popis dané závislosti. Proto byl vytvořen 
Hashishem zlepšený model eroze částic, který v sobě zahrnuje měnící se šířku trajektorie. 
Výsledný model (2.2) ukazuje, že exponent rychlosti je 2,5 a zahrnuje v sobě tvar částic 
vyjádřený jejich sféricitou a neporušeností. 
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V této rovnici (2.2) je charakteristická rychlost, která kombinuje parametry částic 
a materiálu. Vztah platí pro malé hloubky řezu. 

KC

 

Obr. 4 Předpokládaná závislost úhlu dopadající částice na geometrii řezaného povrchu 

Hloubka ustáleného řezu řezným úběrem. Rychlost odstraněného materiálu po nárazu 
s částicí abraziva získaná z rovnice (2.2) popisuje následující rovnice (2.3): 

 αα
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δ sin2sin7
5,2

⎟⎟
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Nahrazení hmotnosti částice hmotnostním tokem v této rovnici je běžně užívaným 
postupem ve studiích eroze. Nicméně tento předpoklad platí pouze pro relativně malé 
hmotnostní průtoky abraziva, kde vztah mezi rychlostí odstraňování materiálu a hmotnostním 
průtokem je lineární. Podle Obr. 4 za předpokladu, že abrazivo je rovnoměrně rozmístěno na 
průřezové ploše paprsku bude hmotnostní průtok abraziva  elementu dx popsán rovnicí 
(2.4): 

md

md

 
jd

dxmmd =  (2.4) 
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kde dj je průměr paprsku. Pro ustálené řezání by měla být rychlost průchodu úměrná rychlosti 
eroze materiálu. Protože rychlost eroze klesá se stoupající šířkou v důsledku poklesu rychlosti 
a odklonu částice, zakřivení ustáleného rozhraní bude vzrůstat podle (2.5). 

 wudhv c=δ  (2.5) 

kde w je šířka řezu v hloubce h. Dosazením do rovnic (2.3) až (2.5) je získán následující vztah 
(2.6): 

 5,1
5,2

14 α
ρπ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

K

c

jp
jc C

V
d
dxmdudh  (2.6) 

V uvedené rovnici (2.6) jak rychlost částice V, tak úhel srážky α jsou funkcí hloubky řezu 
h. Závislost rychlosti na hloubce je díky rozšiřování paprsku a vlivem tření v drážce. Na 
druhé straně se úhel srážky mění tak, že na vrcholu drážky jsou hodnoty nejvyšší a na konci 
jsou rovny nule, což je způsobeno odklonem paprsku od stěny drážky. Rychlost odstraňování 
materiálu bude vzrůstat se vzrůstající hloubkou, což bude mít za následek zmenšení ostrého 
zakřivení průběhu drážky. 

Výsledná rovnice (2.7) pro malé hloubky řezu je: 
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Hloubka řezu při deformačním úběru. Mechanismus odstraňování Obr. 5 je realizován 
srážkami pod velkými úhly, které jsou příčinou nadměrné deformace a následného 
odstraňování materiálu. Rovnice (2.8) vytvořena Bitterem je základem pro odstraňování 
materiálu při řezání. 
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Rovnice (2.9) odvozená Hashishem pro výpočet hloubky řezu paprskem při deformačním 
úběru je následující: 
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Obr. 5 Parametry deformačního úběru 

Konečný několikrát upřesňovaný vztah (2.10), získaný zakomponováním rovnic (2.7) 
a (2.9) má tvar: 
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Výhodou Hashishova vztahu (2.10) měla být skutečnost, že materiálový parametr je 
univerzálnější než u dalších teorií. Ve výsledném vztahu se ukazuje, že hloubka porušení je 
lineární funkcí rozměrů trysky. Je však nutné podotknout, že tento vztah explicitně 
neobsahuje důležitý parametr pro automatizaci, jako je vzdálenost mezi výstupem z trysky 
a povrchem materiálu. Tyto teoretické vztahy [35] pak ověřoval četnými experimenty, kdy se 
prokázala velmi dobrá shoda teoretických a naměřených výsledků u závislosti hloubky 
porušení materiálu na průměru kapalinové trysky. Jako méně shodné jsou výsledky 
u závislosti hloubky porušení materiálu na tlaku kapaliny před tryskou. 

2. 2. Teorie Kima a Zenga 

Podle tehdejších poznatků Hashishe a hlubšího studia kapalinového paprsku vytvořili Kim 
[36] a Zeng [37] nový model pro řezání, který je sestrojen tak, aby objasnil schodek vznikající 
při procesu řezání abrazivním vodním paprskem. Paprsek dopadající na povrch pod určitým 
úhlem proniká do materiálu, kde nejdříve vytváří hladké čelo drážky a spojitě vzrůstá jeho 
velikost až k zadní straně přicházejícího paprsku na okraj vzorku Obr. 6a. Během tohoto 
stadia na celé čelo řezu přímo dopadá původní paprsek. Toto stadium Hashish popsal ve 
svých pracích jako ustálené. Jak postupuje paprsek dál dovnitř materiálu, oblast za zadní částí 
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paprsku je vystavena druhotnému nárazu odkloněného paprsku, majícímu za následek náhlou 
změnu rychlosti odstraňovaného materiálu Obr. 6b. Výsledkem je rovněž náhlá změna 
zakřivení čela paprsku, která inicializuje schodek vzniklé drážky. Schodek má tendenci 
vzrůstat, protože nejvnitřnější strana paprsku je odkloněna od čela schodku a stává se tak 
krycí vrstvou pro tento schodek. Nicméně jak schodek roste do určité úrovně, je vystaven 
většímu toku erozního média a to je vrchol erozní strany. Jak je odstraňován materiál z čela 
schodku, schodek se posouvá dolů po proudu paprsku Obr. 6c. Během tohoto procesu, kdy 
schodek roste a posouvá se dolů, další fáze změny zakřivení bude způsobovat odklon paprsku 
Obr. 6d. Nicméně další schodek nenásleduje ihned po tom předešlém. Příčinou je „dlabací“ 
účinek, který nastává v ohybu. Poté je paprsek ubrzděn větším zakřivením schodku, mající 
podobně zahnutý profil a oblast čela schodku je vystavena optimálním erozním podmínkám, 
které eliminují možnost změny zakřivení. Jak schodek postupuje směrem dolů, tak pro určitou 
vzdálenost dostatečně dalekou k tomu, aby oddělovala optimální podmínky eroze, další 
cyklus změny zakřivení vede k tvoření dalšího schodku, který znovu roste a pohybuje se 
směrem dolů Obr. 6e. 
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Rovnice pro hloubku řezání je odvozena ze vztahu rychlosti odstraňovaného materiálu na 
řezném čele k nahromaděnému účinku mikrořezání jednotlivých částic unášených paprskem. 
Pro vyčíslení odstranění materiálu na řezném čele je vyžadována informace o profilu řezného 
čela. Podle předchozích studií má striace tvar paraboly a ta charakterizuje zakřivení řezaného 
čela. Vzhledem k velmi malé časové změně ∆t, jsou dvě paralelní čela, jak ukazuje Obr. 7, 
vztaženy ∆y v horizontálním směru a ∆hc ve směru příčném k zakřivení. ∆y a ∆hc jsou ve 
vztahu (2.11) 

 ωcosyhc ∆=∆  (2.11) 

nebo (2.12) 

 ωcos
dt
dy

dt
dhc =  (2.12) 

kde ω je úhel naklonění řezného čela, dy/dt je příčná rychlost (u) a dhc/dt je definováno jako 
lineární postupová rychlost M (2.13), kdy  

 θcosuM =  (2.13) 

 

Obr. 7 Charakteristika drážek na stěně řezu 

Výše uvedené předpoklady jsou základem pro sestavení rovnice (2.14) pro hloubku 
porušení materiálu, která je zpřesněna pomocí regrese, kdy je opět využita řada 
experimentálních údajů. Dosahuje tak lepší shody mezi předpovídanou a skutečnou hloubkou 

20 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

porušení materiálu, respektive lepší odhad potřebné postupové rychlosti, která je jedním 
z nejdůležitějších parametrů pro automatizaci technologie. 
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Pro predikci postupové rychlosti paprsku je třeba použít rovnici (2.15) v následujícím tvaru: 
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2. 3. Hlaváčova teorie  

Protože tato disertační práce a s ní související experimentální výsledky jsou založené na 
teoretickém přístupu Hlaváče, popis této teorie bude podrobnější. 

Abrazivní kapalinový paprsek je nástroj, který při své činnosti zohledňuje pevnost 
materiálu, se kterým interaguje. V materiálu zůstává otisk paprsku tzv. striace, z níž je možné 
získat informaci o struktuře a genezi kapalinového paprsku, vlastnostech kapaliny, abraziva 
i materiálu a dalších vlastností týkající se např. konstrukce trysky. Pro složitost procesu je 
třeba detailně rozebrat dílčí fyzikální proces, aby výsledný model co nejlépe vystihoval 
specifické projevy prvků systému. 

Kapalinový paprsek dopadající kolmo na povrch materiálu diverguje, což je způsobeno 
řadou procesů probíhajících při vzniku a vývoji paprsku ve směšovací komoře a usměrňovací 
trubici. Jev, který se podílí na divergenci paprsku je primární divergence kapalinového toku 
způsobená reakcí kapaliny na kontrakci toku v trysce a současně expanzí stlačené kapaliny na 
výstupu kapalinové trysky. Tento rozbíhající se paprsek kapaliny interaguje ve směšovací 
komoře s abrazivními částicemi. Při této interakci zpravidla dochází k rozrušování částic, 
následně k odražení částic i kapalinového toku do směru kolmého vzhledem k ose 
kapalinového proudu. Ze zákona setrvačnosti a zákona akce a reakce plyne, že rychlost 
pohybu kapaliny a urychleného abrazivního materiálu jsou podstatně nižší, než rychlost 
pohybu kapaliny a urychleného abrazivního materiálu ve směru šíření paprsku. Složením 
rychlostí v dvou uvedených směrech, reprezentujících osy souřadného systému, je pak možné 
získat výslednou rychlost směsi kapaliny a abraziva. Při pohybu této směsi usměrňovací 
trubicí dochází díky rozbíhavosti paprsku k interakci kapaliny unášející abrazivo se stěnami 
usměrňovací trubice, a tím se postupně zmenšuje úhel divergence a vznikají energetické ztráty 
jako důsledek tření směsi o stěny trubice. Paprsek zvětšuje svůj průřez také proto, že při 
uvedených interakcích kapaliny a pevných částic ve směšovací komoře a usměrňovací trubici 
po vytvoření směsi se ztrácí část energie tohoto kontinua a vzhledem k tomu, že se jedná 
o proudění bez zdroje a propadu, je možné na něj aplikovat rovnici kontinuity. 
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Z makroskopického hlediska účinku paprsku na materiál Hlaváč rozlišil tři základní relace 
Obr. 8 a jim příslušející typy odezvy materiálu. První vzájemná relace spočívá v tom, že 
charakteristický rozměr paprsku je daleko menší než střední rozměr stavební jednotky 
materiálu vystaveného účinku paprsku. Má-li paprsek dostatek energie, dojde k rozrušení 
stavební jednotky tím, že paprsek do ní vyřeže drážku. V druhém případě, kdy velikost 
stavební jednotky je srovnatelná s šířkou paprsku, dojde k objemovému rozrušení stavebních 
jednotek. Tyto rozdrcené úlomky jsou s vymývanou pojivovou hmotou odplavovány 
kapalinou unikající z interakčního prostoru. Třetí případ nastává, je-li rozměr paprsku daleko 
větší než velikost stavebních jednotek materiálu. Při dostatečné energii, jsou stavební 
jednotky materiálu uvolňovány, a aniž by docházelo k jejich porušení, jsou odplavovány 
kapalinou odcházející z interakčního prostoru. 

paprsek

drážka

částice
materiálu

paprsek porušení
částice

paprsek

uvolněné
částice

materiálua) b) c)  

Obr. 8 Tři základní možné relace mezi charakteristickým rozměrem (průměrem) paprsku 
a částicí materiálu 

Také velikost částic v abrazivním kapalinovém paprsku [35, 40] má zásadní vliv na výkon 
paprsku a kvalitu povrchu. Zrno o průřezu podstatně menším ve srovnání s proudem kapaliny 
snadno sleduje změny směru proudu, a proto je i jeho střet s materiálem [41] postaveným toku 
do cesty zdrojem nižších dynamických sil než v případě zrn větších. Množství materiálu 
ubraného z povrchu je tedy většinou nižší. U kovů se při působení menších částic abraziva 
posiluje tangenciální složka jejich působení, tedy tzv. řezný úběr materiálu, který je z hlediska 
kvality povrchu lepší než úběr deformační. Ten je na kovech v případě použití jemných zrn 
abraziva minimalizován a narůstá při zvětšování abrazivních částic. Na horninových 
materiálech, kde je nutná dostatečná energie dopadající částice k rozrušení stavební jednotky 
tohoto materiálu při přímém střetu, mají malé částice, které lépe sledují změnu směru toku 
kapaliny, možnost působit pouze tangenciálně. Z toho plyne, že při působení na pevné 
horninové materiály jsou malé částice nevýhodné, protože jejich energie zpravidla nestačí na 
porušení stavebních jednotek tohoto materiálu. Naproti tomu při působení paprsku na kovy 
jsou jemnější částice vhodné pro získání hladších povrchů. 
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Kromě uvedených faktorů se do otisku paprsku na povrch materiálu promítají také vlivy 
zrychlení (dynamických sil) způsobených zařízením sloužícím pro posun paprsku či 
materiálu. Tato zrychlení a odpovídající poruchy kvality stěn drážky jsou způsobena 
nerovnoměrnostmi posuvné rychlosti, nedokonalostí posuvných vedení paprsku či materiálu 
kmitáním strojních zařízení, ve kterých je upevněn paprsek nebo materiál a změnou směru 
trajektorie stopy paprsku vyplývající z technologického postupu opracování materiálu. 

Příčné kmitání na směr trajektorie stopy paprsku způsobuje dodatečnou vlnitost, která má 
ovšem jinou charakteristickou frekvenci, než vlnitost způsobená změnou tlaku kapaliny 
v čerpadle. Vlnitost je vyvolána vybočováním stopy paprsku stran proti optimálnímu průběhu 
její trajektorie na povrchu materiálu a má za následek, že se sice šířka stopy (drážky) nemění, 
ale stopa opouští svůj směr – vypadá to jako by lavírovala kolem optimální trajektorie. 

Struktura materiálu a její vliv na interakční procesy 

Zcela specifickou skupinu tvoří kovy. Působení kapalinového paprsku bez přísad na kovy 
je až na výjimky velmi málo efektivní. Kovy jsou typický pružně-plastický materiál 
s dostatečnou pevností a při působení kapalinového paprsku se tato skutečnost plně projevuje. 
Většinou je lehce narušena pouze slabá povrchová vrstva. Zejména u kovů s vyšší pevností 
(dural, ocel, titan) jsou stopy paprsku mnohdy téměř neznatelné. Pokud dochází k porušení 
kovů kapalinovým paprskem bez přísad, nese toto porušení znaky typické pro deformační 
úběr materiálu způsobený střetem materiálu s rychle se pohybujícími kapkami kapaliny. 
Eroze materiálu je způsobena vznikem tlakového impulzu vyvolaného v kovovém materiálu 
při dopadu rychle se pohybujícího čela paprsku nebo kapky stlačitelné kapaliny. U kovových 
materiálů můžeme proto častěji pozorovat porušení při větší vzdálenosti povrchu materiálu od 
trysky, protože paprsek se již rozpadá (nebo rozpadl) na kapky, a ty pak působí erozi. Popsané 
účinky se mohou mísit i s lokálními kavitačními účinky vznikajícími na povrchu kovu 
v důsledku uvolnění plynů z kapaliny nebo jejímu zplynění při lokálním poklesu parciálních 
tlaků. Specifické chování kovů při interakci s kapalinovým paprskem bez přísad je v přímé 
souvislosti s jejich vnitřní stavbou. Je způsobeno tím, že krystalová mříž kovů je vzhledem ke 
specifické vazbě atomů schopna přenést daleko více energie, aniž se poruší, než jiné 
krystalové mříže. Materiál zpravidla není hloubkově porušován. 

Působení kapalinového paprsku bylo popsáno teoretickým modelem. Tento model 
umožňuje kvalitativní i kvantitativní stanovení míry porušení materiálu při interakci 
s kapalinovým paprskem Obr. 9 [14]. 

Nejdůležitějšími parametry, které je možno určit, jsou hloubka vniku paprsku do materiálu 
h a součinitel účinnosti paprsku v interakci α0, pro které byly odvozeny vztahy (2.16) a (2.17): 
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Obr. 9 Schéma působení kapalinového paprsku na materiál 

 

Nejdůležitějšími parametry, které je možno určit, jsou hloubka vniku paprsku do materiálu 
h a součinitel účinnosti paprsku v interakci α0, pro které byly odvozeny vztahy (2.16) a (2.17): 
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Jak vyplývá z těchto vztahů, oba parametry jsou závislé na materiálových vlastnostech, 
zejména na pevnostech, a to především pevnosti v tlaku (resp. v tahu) a ve smyku. Model 
Hlaváče byl vytvořen proto, aby bylo možno odstranit nebo potlačit nedostatky modelů 
Hashishe, který je částečně v rozporu s jevy probíhajícími v řezném kanálu, i modelu dvojice 
Zeng a Kim, který dosahuje vysoké přesnosti a spolehlivosti na základě plošného zobecnění 
zákonitostí zjištěných z databáze vlastních experimentálních výsledků. 
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Makroskopický model působení kapalinového paprsku na materiál [42] odvozený 
a prezentovaný Hlaváčem je založen na těchto skutečnostech a předpokladech. Proces 
interakce je studován jako transformace kinetické energie do práce síly, která působí porušení 
materiálu a transformace hybnosti do impulzu této síly. Podpůrným zákonem je zákon 
zachování hmotnosti. Model byl připraven nejprve pro obecný kapalinový materiál [36] 
a potom rozšířen a modifikován pro abrazivní kapalinový paprsek [43]. V případě, že je to 
z makroskopického hlediska účelné, je abrazivní paprsek považován za kapalné médium se 
střední měrnou hmotností určenou váženou průměrnou hodnotou z měrné hmotnosti použité 
kapaliny a abrazivního materiálu. Výsledný model byl konfrontován s experimentálními 
výsledky a ukázalo se, že je použitelný pro vodní paprsky i abrazivní vodní paprsky.  

Pro kapalinový paprsek bez přísad byly odvozeny obecné vztahy, které umožňují výpočet 
hloubky záběru do materiálu, jsou-li známy technologické možnosti a materiálové vlastnosti 
řezaného materiálu. Maximální hloubku drážky vytvořenou kapalinovým paprskem je možno 
vypočítat ze vztahu (2.16). Součinitel α, který koresponduje s účinností paprsku, je určen na 
základě zákona zachování hybnosti soustavy element kapaliny – element materiálu a rovnice 
pro něj má obecně tvar, který lze shrnou do vztahu (2.17). 

Na tyto vztahy dále navazuje odvození specifických vztahů pro abrazivní kapalinový 
paprsek. Model je popsán pro abrazivní paprsek, který je generován pomocí ejektorového sání 
vzduchu s abrazivem. Proto některé fáze vzniku abrazivního vodního paprsku ze směsi vody 
s abrazivem vytlačované přes speciální trysku (slurry jet)a jeho rysy mohou být mírně odlišné. 
První ovlivnění paprsku vnáší do jeho generace kapalinová tryska, která slouží k transformaci 
statické tlakové energie kapaliny vytvořené v čerpadle na energii kinetickou proudící 
kapaliny. Paprsek je ovlivňován zejména těmito parametry trysky: průměr otvoru, délka 
válcové části otvoru, kvalita stěn otvoru. Spolu s tlakem a hustotou kapaliny určují uvedené 
parametry střední výstupní rychlost paprsku, jeho rychlostní profil, konvergenci jeho „jádra“ 
a divergenci paprsku jako celku. 

Kapalinový paprsek vstupuje do tzv. směšovací komory, ve které svým průchodem 
vyvolává podtlak. Ve stěně komory je minimálně jeden otvor s přívodní trubicí a tou je do 
komory nasáván vzduch, do kterého je ve vhodné vzdálenosti před komorou přisypáván 
abrazivní materiál. Ten je strháván proudícím vzduchem do této tzv. směšovací komory. V ní 
dochází ke srážkám směsi abraziva a vzduchu s kapalinovým paprskem vysoké rychlosti, 
který po průchodu komorou vstupuje do usměrňovací trubice, kam s sebou strhává abrazivní 
materiál a vzduch. 

Po výstupu paprsku do okolního prostředí a při jeho pohybu tímto prostředím dochází 
k dalšímu zbrzdění. To způsobuje divergenci paprsku a postupné vymizení jeho 
konvergentního středu (jádra). Okrajová část paprsku mimo „jádro“ má rychlostní profil 
odpovídající křivce gaussovského poklesu z maximální hodnoty určené rychlosti jádra na 
nulovou hodnotu v dostatečné vzdálenosti od osy paprsku. Z daného rozboru vyplývá, že je 
nutné nejdříve určit rozpad abrazivního materiálu ve směšovací komoře a teprve potom 
počítat urychlování částic v usměrňovací trubici. Na tyto výpočty mohou navázat rovnice pro 
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určení hloubky řezu abrazivním paprskem. Při tomto odvození jsou pro modelování účinku 
abrazivního paprsku použity vztahy (2.16) a (2.17), v nichž jsou podle uvedeného 
předpokladu modifikovány parametry. 

Rychlost abrazivní částice vstupující do směšovací komory je vzhledem k rychlosti 
kapaliny velmi malá (do 10 m.s-1). Navíc složka rychlosti abrazivní částice rovnoběžná 
s rychlostí paprsku se často blíží nule. První náraz paprsku na téměř nehybnou částici 
abraziva proto zpravidla způsobí její rozbití. Střední velikost částic abraziva vznikajících při 
této interakci je pak možno určit z této rovnice (2.18): 
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Pro výpočet rychlosti abrazivního kapalinového paprsku z průtoku kapaliny a abraziva je 
použita podmínka, která vyplývá ze zákona zachování hybnosti při mísení abraziva 
s kapalinou: 
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Pro zpřesnění výpočtu je nutno součinitel δe charakterizující přenos hybnosti nahradit 
součinem několika součinitelů, které umožňují lépe charakterizovat děje probíhající ve 
směšovací komoře a usměrňovací trubici [44, 45]. 

Změna modelu odvozeného bez přísad, tedy rovnic (2.16) a (2.17), na model pro abrazivní 
paprsek vyžaduje zavedení těchto parametrů: 
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Tyto rovnice (2.20) a (2.21) popisují změnu hustoty kapaliny a impaktního tlaku kapaliny 
způsobené přítomností abrazivního materiálu. Zvyšování hmotnostního průtoku abraziva 
způsobuje zvyšování výkonu paprsku do té doby, než je systém abrazivem zahlcen. Potom se 
postupně výkon paprsku postupně snižuje a tuto skutečnost je nutno popsat parametrem 
C5 odvozeným z fyzikální představy dějů ve směšovací komoře a usměrňovací trubici: 
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Tato konstanta je nutná pro výpočet limitní postupové rychlosti paprsku při dané tloušťce 
materiálu nebo limitní tloušťky prořezávaného materiálu. Aby bylo možné používat 
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materiálové konstanty pro různé druhy abraziv, byl zaveden transformační součinitel [44, 45] 
umožňující na základě vybraných charakteristik abraziva určit pravděpodobné limitní 
parametry (postupovou rychlost a maximální hloubku) pomocí materiálové konstanty získané 
s jiným abrazivním materiálem. Tento součinitel je pak využitelný při výpočtu součinitele α0, 
který má charakter účinnosti kapalinového paprsku a slouží k výpočtu limitních parametrů 
řezání. 

Maximální tloušťka materiálu při dané postupové rychlosti je určena rovnicí (2.23) 
Maximální postupová rychlost abrazivního paprsku při dané tloušťce řezaného materiálu je 
vypočítaná dle rovnice (2.24). 
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Velikost limitní postupové rychlosti nutné ke korekci modelu pro případ zastavení 
posuvného pohybu byla zvolena tak, že je rovna vzdálenosti, o kterou se paprsek pomyslně 
posune (rozšíří drážka či otvor v materiálu) za jednotku času. Jaká tato vzdálenost byla 
zvolena závisí na střední velikosti abrazivních částic vzniklých při směšovacím procesu. Proto 
ve vztazích (2.23) a (2.24.) má an rozměr m.s-1.  
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3. Fyzikální a mechanické vlastnosti materiálů 

Namáháme-li pevné látky vnějším působením, reagují na něj určitým projevem. 
Působením homogenních fyzikálních polí, a to mechanického, elektrického, magnetického 
a tepelného se budou pevné látky odlišně projevovat a podle toho je lze následně posoudit. 
Např. při mechanickém působení na pevné látky dochází k jejich deformaci. Schopnost 
pevných látek reagovat na vnější podněty se nazývá vlastností pevných látek [46]. Pozornost 
bude soustředěna zejména na mechanické vlastnosti pevných látek, jako jsou kovy a horniny, 
získané přesně definovaným silovým působením předepsaným normou, pro každou 
mechanickou zkoušku. 

3. 1. Kovy 

Skutečné krystaly kovů nemají dokonale se opakující skladbu atomů, aby tvořily 
pravidelnou prostorovou mřížku [47], ale vyskytují se v nich různé nedokonalosti 
a nepravidelnosti. I když v kovu s poměrně vysokou koncentrací různých poruch (např. 
v kovu deformovaném za studena) nepřipadá na tisíc atomů ve správných polohách více než 
jeden atom v nepravidelné poloze, má druh, množství a rozložení poruch značný vliv na 
některé vlastnosti kovových krystalů, jako např. pevnost, plasticitu, rychlost a dokonalost 
přeměny. 

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků. Struktura oceli [48] je tvořena 
velkým množstvím malých krystalů zvaných zrna. Zrna jsou krystaly s mozaikovou 
strukturou, která na rozdíl od jejich vnitřní stavby se navzájem liší orientací, tvarem 
i velikostí. Materiál, který je tvořen větším množstvím zrn se nazývá polykrystalický. 

Fyzikální a technické parametry kovů se zjišťují standardizovanými mechanickými 
zkouškami. Ty se rozdělují podle různých hledisek. Nejčastěji podle 

− způsobu zatěžování 
− fyzikálních podmínek zkoušky 

− stavu napjatosti 

 
Podle způsobu zatěžování rozlišujeme zkoušky na statické a dynamické. Zvláštní skupinu 

tvoří zkoušky tvrdosti, které se nejčastěji provádějí jako zkoušky statické. 

Mezi fyzikálními podmínkami zkoušek má rozhodující význam teplota. Zkouší se za 
normálních teplot, ale i za teplot nižších či vyšších. Pro účely zjišťování závislostí daných 
vlastností a kapalinového paprsku byly zkoušky prováděny za běžných teplot, protože řez 
kapalinovým paprskem není tepelně ovlivněn, proto by bylo zbytečné zjišťovat zkoušené 
vlastnosti při nestandardních teplotách.  

Podle druhu napjatosti dělíme mechanické zkoušky na tahové, tlakové, ohybové, krutové 
a střihové. Tyto poměry se vyznačují různým poměrem mezi napětím normálovým 
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a smykovým. Chování kovu při zatěžování závisí nejen na jeho odporu proti plastické 
deformaci a proti křehkému lomu, ale i na stavu napjatosti. 

Vzhledem k tomu, že kov není homogenní, jsou výsledky některých zkoušek značně 
závislé na místě a způsobu odběru vzorku. Vzorek je třeba volit tak, aby charakterizoval 
zkoumané vlastnosti jako celku. Dodržet tuto podmínku je velmi problematické, protože námi 
zakoupené materiály neobsahovaly informaci o způsobu ani místě odběru zkoumaného 
vzorku. Přesto byla zkušební tělesa volena tak, aby se jednalo o vzorek reprezentativní 
s potřebnou vypovídací schopností.  

Jak vyplývá z modelu Hlaváče, je třeba zjistit pro další hodnocení závislostí vybrané 
mechanické a fyzikální vlastnosti zkoušených materiálů pomocí příslušných zkoušek. 
Mechanické vlastnosti představují napěťové a deformační charakteristiky materiálu. Mezi 
vybrané vlastnosti patří pevnost a tvrdost. Pevnost je definována jako vnější napětí, kterého je 
třeba k rozdělení materiálu na dvě části. Podle způsobu namáhání, která vede k porušení, 
rozlišujeme pevnost v tahu, tlaku, ohybu, krutu a střihu. Tvrdost je odolnost povrchových 
částí hmoty proti místnímu porušení vnikáním cizího tělíska (indentoru). Tvrdost však není 
fyzikálně definovatelnou vlastností, neboť je výslednicí vlastností hmoty, zejména elasticity, 
křehkosti a plasticity, fyzikálně chemických vlastností povrchu i vlastností chemických. 

3. 1. 1. Tahová zkouška 

Pevnost se zjišťuje pomocí tahové zkoušky [49], která je jednou ze základních 
a nejdůležitějších zkoušek vůbec. Při tahovém namáhání dochází k deformaci zkušební tyče, 
která se prodlužuje až do přetržení. Zjišťují se přitom napěťové a deformační charakteristiky. 
Zkouška se provádí na zkušebních tyčích. Během zatěžování plynule rostoucí silou se tyč 
deformuje, až při určitém silovém zatížení dojde k destrukci. Při zkoušce se registruje zátěžná 
síla odpovídající deformace. Zkušební tyč, zatěžovaná silou F se prodlužuje z počáteční 
měřené délky L0 na konečnou délku Lu. Počáteční plocha příčného průřezu zkoušené části 
zkušební tyče S0 se přitom mění na konečnou plochu Su. Působící síla F se vztahuje na 
jednotku plochy a tvoří díky ní uvnitř materiálu napětí. Vzhledem k tomu, že osové tahové 
zatížení působí kolmo k ploše příčného průřezu, jedná se o napětí normálové, které se 
v technické praxi označuje R a ve fyzice zpravidla σ. 

 
0S

FR =  (3.1) 

Absolutní prodloužení zkušební tyče po přetržení (3.2) 

 0LLL u −=∆  (3.2) 

Je možno přepočítat a vyjádřit též jako poměrné prodloužení (3.3) 
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Tato veličina však není normována. 

Z uvedených vztahů vyplývá, že zaznamenávaná závislost (F - ∆L) odpovídá zároveň 
závislosti (R - ε). Nazývá se smluvním nebo pracovním diagramem zkoušky tahem. Příklad 
tvaru tohoto diagramu pro měkkou uhlíkovou ocel je uveden Obr. 10.  

Počáteční přímkový úsek diagramu přísluší pružné deformaci a vyjadřuje úměrnost napětí 
a deformace podle Hookeova zákona (3.4): 

 εER =  (3.4) 

Kde E označuje modul pružnosti v tahu. Geometricky odpovídá směrnici přímkové části 
diagramu. Mezní hodnota platnosti Hookeova zákona se označuje jako mez úměrnosti (RU). 
Pojem „mez úměrnosti“ není normován. Nad mezí úměrnosti roste pak deformace rychleji 
a křivka se odchyluje od přímkového průběhu. Přitom však po zrušení vnější tahové síly se 
zkušební tyč znovu zkrátí na původní délku. To znamená, že se deformovala pružně. 
Předpokládá se, že ve stavu pružných deformací je zkušební tyč až do mezní hodnoty napětí 
označované jako mez pružnosti (RE). Tato fyzikální hodnota, tj. mezné napětí, která po 
odlehčení nezanechá trvalé deformace, se u polykrystalických materiálů prakticky 
nevyskytuje, neuvádí ji proto ani ČSN: Pro reprodukovatelné zachycení napětí způsobující 
první plastické deformace se určuje tzv. smluvní mez pružnosti. 

Z fyzikálně metalurgického hlediska vyjadřuje mez pružnosti odpor proti vzniku plastické 
deformace v namáhaných materiálech. Její velikost závisí na strukturních a substrukturách 
faktorech, které ovlivňují kritické kluzové napětí, a na teplotě deformace. 

 

Obr. 10 Pracovní diagram zkoušky tahem měkké uhlíkové oceli 
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U některých materiálů (zejména u měkkých uhlíkových ocelí) se objevuje na počátku 
oblasti plastické deformace úsek rychlejšího prodlužování, který je možno v průběhu zkoušky 
zřetelně zaregistrovat. Tato část diagramu je charakterizována mezí kluzu Re. Mez kluzu je 
tedy nejmenší napětí, při němž dochází k podstatné deformaci, která někdy dočasně 
pokračuje, aniž se současně zvyšuje napětí. Tento charakteristický úsek na diagramu se 
u některých materiálů vůbec nemusí objevit, neboť je vázán na určitý strukturní stav. 
U měkkých uhlíkových ocelí je však velmi dobře zřetelný a mívá často maximum 
a minimum, což se označuje jako horní mez kluzu ReH a dolní mez kluzu ReL. Při dalším 
vzrůstu napětí nad mez kluzu se zkušební tyč plasticky deformuje po celé délce. Na diagramu 
napětí se to projevuje stoupající větví křivky, která končí v okamžiku, kdy tahová síla Fmax. 
dosahuje nejvyšší hodnoty před přetržením zkušební tyče. Z tohoto maximálního zatížení se 
určuje pevnost v tahu Rm (3.5): 
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Po překročení této maximální hodnoty u tvárného materiálu křivka tahového diagramu 
klesá až do okamžiku destrukce. Deformace, která byla až do meze pevnosti rovnoměrně po 
celé délce zatěžované zkušební tyče, se nakonec soustřeďuje do jednoho místa. Průřez tyče se 
v tomto místě začne rychle zmenšovat, na zkušební tyči se objeví krček. Nastává tzv. 
plastická nestabilita. Zátěžná síla začíná klesat, i když se skutečné napětí v tyči vztažené na 
plochu skutečného průřezu zvyšuje. Tyč se přetrhne v místě nejmenšího průřezu. 

Kovy a slitiny, které vykazují při tahové zkoušce v poslední fázi charakteristické zúžení 
tyče (krček), mají pevnost v tahu Rm, která neodpovídá skutečnému maximálnímu napětí, 
neboť síla se vztahuje na počáteční průřez S0. Proto diagram získaný z trhacího stroje je 
diagramem smluvním.  

Skutečné napětí a skutečné poměrné prodloužení (deformace) [50] jsou definovány vztahy 
(3.6) a (3.7): 
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Vyjdeme z předpokladu, že skutečné napětí závisí na skutečné deformaci ε a na skutečné 
deformační rychlosti, kde 
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Z předpokladu, že síla se nemění podél vzorku plyne 
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Experimenty ukazují, že deformační napětí (při jistém stupni deformace) závisí na 
velikosti zrna. Čím je průměrná velikost zrna menší, tím větší deformační napětí se pozoruje. 
Empiricky lze tuto závislost vyjádřit vztahem (3.10), který se nazývá Hallův – Petchův a platí 
i pro napětí na mezi kluzu. 

  (3.10) 5,0
0

−+= nKeee σσ

Veličiny σe0 a Ke mohou být funkcí skutečného poměrného prodloužení, deformační rychlosti, 
teploty deformace a strukturních parametrů dané látky. Veličina n udává velikost zrna (střední 
průměr). 

Plastická deformace polykrystalického materiálu nastane, když se plastická deformace 
bude šířit od zrna k zrnu. Pro začátek plastické deformace platí, že dojde k nakupení dislokací 
před hranicí zrn a od čela nakupení dislokací bude zdroj těchto dislokací působit napětí. Část 
tohoto napětí je nutná k tomu, aby se dislokace mohla šířit mříží ve skluzové rovině, a může 
být ovlivněna např. přítomností cizích atomů.  

Hranice zrn hrají významnou roli při zpevnění polykrystalů. Mohou sloužit jako překážky 
pro pohyb dislokací, tak i jako dislokační zdroje případně místa zániku dislokací. Teoretický 
model, který by uspokojivě vysvětloval zpevnění polykrystalů pomocí dislokací, nebyl 
doposud vypracován. Z fyzikálního hlediska je deformační zpevnění určeno vytvořením 
dislokační struktury, která vytváří napěťové pole, v němž se musí pohybovat dislokace. 
Dislokační struktura se v průběhu deformace může měnit, a tak se může měnit i koeficient 

zpevnění 
εε

σ
⎟
⎠
⎞
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⎝
⎛
∂
∂ , který charakterizuje deformační zpevnění. 

Vlastnosti zkoušeného materiálu ovlivňují nejen tvar pracovního diagramu, ale také 
vzhled lomové plochy. Z makroskopického hlediska je lom charakterizován velikostí 
a homogenitou plastické deformace v místě lomu, vzhledem a morfologií lomové plochy 
a místa lomu a orientací lomové plochy ke směru působení zatěžování. V kovových 
materiálech vznikají při tahové zkoušce lomy bodové, smykové, křehké a dutinové. 

Zkušební tyče pro zkoušku tahem předepisuje norma, podle níž se rozlišují tyče dlouhé 
(L0 = 5d), kde d je průměr tyče kruhového průřezu. Měřená délka tyčí jiných průřezů se 
stanoví ze vztahů L0 = 11,3 0S , příp. L0 = 5,65 0S , pro dlouhou, příp. krátkou zkušební 

tyč. Tvar zkušební tyče pro zkoušku tahem se volí s ohledem na vlastnosti materiálu, způsob 
upnutí ve zkušebním stroji a v neposlední řadě s ohledem na účel měření. Tvar a podmínky 
provedení zkušebních tyčí včetně typů a tvarů upínacích hlav jsou normovány. 

32 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

Zkušební tyče kruhového průřezu s válcovými hlavami Obr. 11 se upínají do 
rychloupínacích samosvorných čelistí trhacího stroje. Jsou vhodná pouze pro materiály do 
pevnosti cca 900 MPa. Pro materiály vyšších pevností se obvykle užívá tyčí s hlavami 
osazenými, které se upínají do dělených kroužků čelistí Obr. 12. Pro přesná měření délkových 
změn, kdy je třeba vyloučit prokluzy v upnutí, se používá tyčí se závitovými hlavami Obr. 13. 
Zkušební tyče pro zkoušení šedé litiny nemají pracovní část válcovou, ale jsou kruhově 
vybrány, aby se vytvořilo místo minimálního průřezu Obr. 14. 

 

 

Obr. 11 Zkušební tyč kruhového průřezu s válcovými 
hlavami k upínání do rychloupínacích čelistí 

Obr. 12

 

 

  Obr. 13

 

       

Obr. 14

         

Zkouška tahem se provádí na zkušebních 
univerzálních mechanických nebo hydraulick
k upnutí tyče a jejímu zatěžování i k měření a z
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 Zkušební tyč kruhového průřezu pro upínání 
do kroužků 
 

 Zkušební tyč kruhového průřezu se závitovými 
hlavami 
 

 

 

 Fotografie zkušební tyče oceli před použitím 
pro tahovou zkoušku 
 

 

 
 Obr. 15 Fotografie zkušební tyče oceli použitá pro
tahovou zkoušku 
strojích různé konstrukce, nejčastěji se užívá 
ých strojů, které jsou vybaveny zařízením 

áznamu zatěžované síly a velikosti deformace. 
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3. 1. 2. Tvrdost 

Zkoušky tvrdosti [51] jsou v technické praxi velmi rozšířené. Jejich předností je 
jednoduchost. Podle principu zkoušky se dělí zkoušky na vrypové, vnikací, nárazové 
a odrazové. Podle rychlosti zatěžující síly jsou zkoušky tvrdosti buď statické, nebo 
dynamické. Podle účelu jsou zkoušky makrotvrdosti a mikrotvrdosti. Nejčastěji užívanými 
zkouškami jsou metoda Brinell (HB) [52] a metoda Vickers (HV) [53]. 

Tvrdost patří k mechanickým vlastnostem materiálů. Lze ji definovat jako odolnost 
povrchu proti místní deformaci, kterou způsobuje zatěžované těleso přesných geometrických 
tvarů (indentor). Nejběžnější jsou statické zkoušky tvrdosti, pro které je charakteristické, že 
vnikací těleso je vtlačováno do zkušebního tělesa nebo do jeho povrchu klidnou silou, která se 
plynule zvětšuje. Při zkoušce dojde k porušení povrchu zkoušeného materiálu, vznikne vtisk 
nebo vryp, které se změří mikroskopem. Změřené rozměry poruchy jsou mírou odolnosti 
materiálu proti vniknutí cizího tělesa. Čím je větší deformace, tím je menší tvrdost. Vnikací 
těleso nesmí podléhat plastickým deformacím, musí proto mít co největší tvrdost a mez 
pružnosti. K potlačení jeho elastických deformací při vnikání do povrchu materiálu má mít 
vysoký modul pružnosti. Jako materiál vnikacího tělesa pro zkoušení kalených ocelí, tvrzené 
oceli a obecně všech materiálů s tvrdostí nad 630 HV lze použít jen diamant; do 630 HV lze 
použít slinutý karbid a do 450 HV kalenou ocel. 

Odolnost proti vnikání indentoru do zkoušeného materiálu je dána velikostí sil, jimiž jsou 
atomy kovu navzájem vázány. Tentýž kov proto může mít různou tvrdost v závislosti např. na 
těchto hlavních činitelích: 

− Velikost zrna. Čím je kov jemněni krystalizován, tím je v jednotce objemu víc 
hranic zrn, které odolávají rychlému vnikání tělesa více nežli střed zrna. 
U jemnozrnných materiálů proto naměříme vyšší tvrdost než u hrubozrnných 
materiálů. 

− Teplota. Čím je teplota měřeného kovu vyšší, tím se vlivem roztažnosti stávají 
vazby mezi atomy méně pevné a materiál se jeví měkčí. 

− Cizí příměsi. Všechny příměsi ve zkoušeném materiálu snižují jeho plasticitu, 
a tím zvyšují tvrdost. Ve srovnání s atomy příměsí, které jsou rozpuštěny v tuhém 
roztoku, zvyšují tvrdost více heterogenně vyloučené příměsi. 

− Vnitřní pnutí. Jsou způsobena např. tvářením za studena, nestejnou rychlostí 
ochlazování povrchu a vnitřku výrobku, rozpadem fází v heterogenní struktuře. 
Všechna pnutí zvyšují tvrdost. 

Povrch zkoušeného materiálu musí být rovný, hladký a bez okujené vrstvy. Na protilehlé 
straně zkušebního tělesa nesmí být po zkoušce patrny stopy deformace. 

Metoda Brinell 

Tato tvrdost se značí HB a je vyjádřena jako poměr působícího zatížení F k ploše povrchu 
A kulovitého vtisku. Podstatou zkoušky je vtlačování ocelové kalené a leštěné kuličky 
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o průměru Dk do zkušebního tělesa nebo výrobku působením síly F, směřující kolmo 
k měřenému povrchu po stanovenou dobu a změření průměru vtisku dk  po odlehčení zatížení. 
Princip měření tvrdosti HB [54] je na Obr. 16 Výpočet HB (3.11) je následující 

 ( )22

2102,0102,0

kkkk dDDD

F
A

FHB
−

==
π

 (3.11) 

nebo se přímo odečte z tabulek podle průměru vtisku. 

Normální podmínky zkoušky jsou: Dk = 10 mm, F = 29430 N, doba působení zatížení od 
10 do 15 s. Průměr vtisku se měří pomocí mikroskopu s chybou měření ± 0,25 % Dk ve dvou 
vzájemně kolmých směrech, kdy se k výpočtu se bere aritmetický průměr měření. Rozdíl 
mezi hodnotami průměrů jednoho vtisku nesmí přitom převýšit 5 % menšího z nich. 
Vzdálenost mezi středem vtisku a okrajem zkušebního tělesa nebo výrobku musí být nejméně 
2,5 dk, vzdálenost mezi středy dvou sousedních vtisků nejméně 4 dk. Toto omezení je nutné 
z důvodů, že je plastická deformace na povrchu zkoušeného materiálu rozložena do určité 
vzdálenosti od okraje vtisku. Okraj zkušebního tělesa a plasticky zpevněné oblasti sousedních 
vtisků by ovlivňovaly výsledek tvrdosti. 

 

Obr. 16 Princip zkoušky tvrdosti dle Brinella 

Nejistoty naměřených hodnot tvrdosti HB 

Přístup ke stanovení nejistot uvažuje pouze ty nejistoty, které jsou spojeny s celkovou 
měřící funkcí tvrdoměru ověřenou pomocí referenčních destiček. Tyto nejistoty vyjadřují 
kombinovaný vliv všech samostatných nejistot (nepřímé ověření). Obecný postup vyjadřuje 
kombinovanou nejistotu uI metodou odmocniny sumy druhých mocnin různých zdrojů 
tvrdoměrů. Rozšířená nejistota U se získá vynásobením uI koeficientem rozšíření k = 2. 
Systematická odchylka (chyba) získaná z rozdílu střední hodnoty pěti vtisků při kalibraci 
tvrdoměru a kalibrační hodnoty referenční tvrdoměrné destičky se zahrnuje různými způsoby 
do stanovení nejistoty. 
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Metoda Vickers 
Zkouška je založena na stejném principu jako zkouška Brinellova, jen místo kuličky se 

vtlačuje do materiálu diamantový vyleštěný pravidelný čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 
mezi protilehlými stěnami jehlanu 136 ± 0,5°. Tvrdost podle Vickerse HV je vyjádřená jako 
poměr zkušebního zatížení F k ploše povrchu vtisku, který se uvažuje jako pravidelný 
čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou, s úhlopříčkami d1 a d2 a s vrcholovým úhlem 
rovnajícím se úhlu vnikacího tělesa. Princip měření tvrdosti dle Vickerse je na Obr. 17. 

 

Obr. 17 Princip zkoušky tvrdosti dle Vickerse 

Tvrdost HV se vypočte dle vztahu (3.12), kdy du je aritmetický průměr dvou délek 
úhlopříček: 

 22 189,02
136sin2

102,0
uu d

F
d

F
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°

=  (3.12) 

Normální podmínky zkoušky jsou: F = 294 N, doba působení 10 – 15 s. Tloušťka 
zkušebního tělesa musí být u slitin železa nejméně 1,2 du. Zatížení musí působit plynule bez 
rázu a chvění. Vzdálenost středu vtisku ke kraji zkušebního tělesa nebo ke kraji sousedního 
vtisku by mělo být nejméně 2,5 du.  

Výhodou této metody je, že výsledky měření nezávisí na velikosti zatížení, protože si jsou 
různě velké vtisky geometricky podobné.  

Nejistoty naměřených hodnot tvrdosti HV - přístup pro stanovení nejistoty je zcela stejný 
jako u HB. 

3. 1. 3. Velikost zrna 

Na lomu i na naleptaném výbrusu oceli je často i pouhým okem patrno, že struktura je 
tvořena velkým počtem zrn. Velikost těchto zrn má vliv na mechanické hodnoty oceli. Pro 
stanovení velikosti skutečného zrna se provádí na zkušebních vzorcích výbrus. Tento výbrus 
se naleptá a následně se pozoruje pod mikroskopem [55]. 
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Jemnost krystalizace (jemnost zrna) úzce souvisí s mechanickými vlastnostmi ocele. Při 
posuzování je třeba rozlišovat zrno primární (austenitové), sekundární (feritové nebo 
perlitové) [56]. První jsou považovány za hrubozrnné, druhé za jemnozrnné. Toto rozdělení je 
však relativní. Jemnozrnnost ocele je způsobena neobyčejně jemnými submikroskopicky 
vyloučenými heterogenitami, které působí jako krystalizační zárodky. Při jejich větším počtu 
a rovnoměrném rozptýlení vzniká mnoho krystalů. Stanovení velikosti zrna se provádí 
několika metodami [57]: 

a) Počítání zrn – pro stanovení velikosti zrna se počítá množství zrn v jednotce 
povrchu výbrusu. Obraz mikrostruktury se promítne na matnici mikroskopu nebo se 
používá mikrofotografie, kde se zorné pole ohraničuje jedním ze tří plošných 
obrazců: kružnicí, čtvercem nebo obdélníkem. 

Celkový počet zrn nc se vypočte z počtu celých zrn n1 a počtu zrn proťatých 
hranicemi vybraného obrazce n2

 pro kruh 21 nknnc +=  (3.13) 

 pro čtverec nebo obdélník 1
2

2
1 −+=

nnnc  (3.14) 

b) Ministrova metoda – velikost zrna se stanovuje srovnáváním s referenčními vzorky, 
kterými jsou obrazy normalizovaných struktur, se známou velikostí zrna, obvykle 
při 100násobném zvětšení. Jestliže je hodnocené zrno příliš jemné nebo hrubé, 
zvětšení se úměrně zvětšuje nebo zmenšuje. 

c) Lineární metoda – velikost zrna se stanovuje pomocí střední délky úseku dané 
počtem zrn nebo hranic zrn proťatých úsečkou známé délky. Úsečka se položí na 
obraz struktury (na matnici mikroskopu nebo mikrofotografie). Počet zrn se 
obvykle stanovuje na dvou vzájemně kolmých úsečkách, kdy každá úsečka musí 
protínat víc jak 10 zrn. Měření se provádí nejméně na pěti místech výbrusu. 
U rovnoosých struktur lze stanovení provádět pouze v jednom směru.  

U ocelí lze pozorovat rovněž složitější struktury [58] - martenzit a bainit, u kterých 
velikost zrna z metalurgického hlediska nelze stanovit. Martenzit se na metalurgickém 
výbrusu jeví jako jehlice, které rozdělují austenitické zrno na několik částí. Kolem rostoucích 
desek martenzitu vzrůstá v austenitické matrici napětí a dochází tak k plastické deformaci 
okolního austenitu. V ocelích s martenzitickou strukturou mohou vznikat tzv. předčasné lomy, 
které mohou být také zavádějící při klasifikaci velikosti zrna. Mikrostruktura bainitu je velmi 
podobná struktuře vysoce popouštěného martenzitu. Podle podmínek se tvoří i uvnitř 
feritických desek, proto ani tady nelze jednoznačně stanovit velikost zrna. Někdy lze použít 
lineární metodu a pak se hovoří o tzv. střední délce úseku. 
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3. 1. 4. Hustota 

Hustota je charakteristickou vlastností každého kovu. V případě slitin lze hustotu 
orientačně odhadnout na základě znalosti chemického složení a hustot přítomných prvků. 
Nejsnadněji ji však stanovíme kombinací měření objemu a vážení hmotnosti vzorku.  

3. 2. Horniny 

Horninou rozumíme hmotu, z níž se skládá pevná část zemské kůry. Hlavní složkou 
hornin jsou horninotvorné minerály, dále mohou horniny obsahovat např. sklo nebo různé 
organické látky. Dá se říci, že zatímco minerál (nerost) je chemickou sloučeninou 
jednotlivých prvků, pak hornina je nehomogenní asociací (sdružením, souborem) minerálů, 
příp. jiných složek, jejíž složení se nedá vyjádřit chemickým vzorcem [59]. 

Také u hornin jsou zjišťovány fyzikálně – technické parametry charakterizující vlastnosti 
hornin související s mechanickým napětím a deformací hornin. Jsou to parametry pružnosti 
(charakterizující souvislost napětí a následné reverzní deformace), pevnosti (charakterizující 
souvislost napětí s nevratnou deformací vedoucí k rozrušení horniny), dále parametry 
reologické (dávají do souvislosti napětí s nevratnou plastickou deformací) a technologické 
(související s napětími vznikajícími v prostředí působením určitého zařízení nebo 
technologického procesu). 

3. 2. 1. Tahové pevnosti 

Patří mezi pevnostní vlastnosti hornin. Při zjišťování tahových pevností musíme u každé 
metody rozlišovat, zda obdržíme minimální pevnost nebo zda se jedná o konkrétní pevnost 
v předurčeném místě namáhání. K tahovému namáhání dochází při použití těchto zkušebních 
metod [60]: 

− prostý tah, 
− tah pomocí odstředivky, 
− metoda souosých roubíků, 
− příčný tah, 
− bodové zatížení na polním lise 
− tahová pevnost zjišťovaná in situ, 
− ohybové namáhání, které je kombinací tahového a tlakového namáhání 

 
Při zjišťování pevnosti v prostém tahu dojde k vytvoření tahové trhliny v místě nejmenší 

odolnosti zkušebního tělíska na jeho volné části mezi objímkami. Získáme tím nejmenší 
tahovou pevnost. Při zjišťování tahové pevnosti pomocí odstředivky dochází k čistě tahovému 
namáhání zkušebního tělíska, ale tahová síla není v celé délce zkušebního tělíska rozložena 
rovnoměrně. K největšímu tahu dochází v ose rotace, proto poblíž tohoto místa dochází také 
k rozrušení. Je tak získána nejmenší pevnost, ale v poměrně úzkém rozmezí délky zkušebního 
tělíska kolem středu rotace. Vztah (3.15) pro tahovou pevnost σPt: 

38 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

 2
0 2 sPtPtvPt rsas ωρσ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=  (3.15) 

kde ρov je skutečná objemová hmotnost zkušebního tělíska a s je délka odtržení části, kterou 
nejlépe stanovíme z její hmotnosti ms. Symboly aPt, bPt, vPt jsou rozměry hranolkového 
zkušebního tělíska, rPt je největší vzdálenost čela zkušebního tělíska od osy rotace měřená 
v ose tělíska 

 
vPtPt

s

vb
ms

0ρ
=  (3.16) 

Pro zkoušku pevnosti v tahu metodou souosých roubíků se používá zkušebního tělíska 
kotoučového tvaru (průměr Dt, výška vPt), které má uprostřed vyvrtaný otvor stejného 
průměru dt jako mají souosé roubíky. Tento otvor je zaplněn plastickou hmotou, takže 
maximální síla Fmax., kterou působí souosé roubíky při rozrušení zkušebního tělíska vyvolává 
v plastické hmotě všesměrné napětí σt, pro které platí vztah (3.17): 

 2
.max4

t
t d

F
π

σ =  (3.17) 

Toto napětí vyvolává v radiálních směrech vzhledem k ose otvoru  s plastickou hmotou 
tahovou sílu působící na zkušební tělísko Fta (3.18): 

 Ptttta vdF σ=  (3.18) 

Tato tahová síla se rozloží na plochu S (3.19), ve které dojde k rozrušení: 

 ( ) Pttt vdDS −=  (3.19) 

Napětí v této ploše se nerozkládá pravidelně, protože síla působí uprostřed. Proto u středu 
tělíska je napětí o něco vyšší než na jeho obvodu. Pro výpočet pevnosti σpt (3.20) se vychází 
z průměrného působícího napětí. 

Nejrozšířenější metodou zjišťování tahové pevnosti je zkouška tahová v příčném tahu, 
která se provádí na různých typech zkušebních tělísek (válečkovitá, hranolkovitá, deskovitá) 
a podle toho platí pro výpočet tyto vztahy 

                                    ,2 max

π
σ

Ptt
Pt vd

F
=   ,734,0 max

Ptt
Pt vh

F
=σ   

PtPt
Pt ba

F
π

σ max2
=  (3.20) 

Touto metodou se stanovuje konkrétní pevnost v předurčeném místě rozrušení.  

Obdobou zkoušky v příčném tahu tvoří zkouška při bodovém zatížení na polním lise, 
u které je ve zkušebním tělísku vyvoláno tahové namáhání. Pro zkoušky se používá vrtných 
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jader, nebo se může použít i nepravidelných zkušebních tělísek. Při vyhodnocování se 
nejdříve stanoví index pevnosti Is (3.21): 

 2
.max

Z
F

I S =  (3.21) 

kde Z je vzdálenost zatěžovaných bodů. 

Z tohoto obecného indexu pevnosti, zjištěného na libovolné vzdálenosti Z se pomocí grafu 
či tabulek přepočítává srovnatelný index pevnosti I50. Pro výpočet tahové pevnosti pak platí 
vztah (3.22): 

 50Ik taPt =σ  (3.22) 

kde kta je přepočtový součinitel na tahovou pevnost. Na zkušebním tělísku z vrtného jádra 
dostáváme při zatěžování kolmo na osu jádra (většinou rovnoběžně s vrstevnatostí) konkrétní 
pevnost v daném místě. Při zatěžování v ose jádra dochází k rozrušení ve směru nejnižší 
pevnosti. 

Zjišťování tahové pevnosti in situ je velmi komplikované. Většinou předpokládá upevnění 
svorníku v hornině tak, aby působení tahem na svorník došlo k vytržení okolní horniny, 
a zároveň ukotvení svorníku nesmí měnit napěťové poměry v jeho okolí. 

Při ohybovém namáhání (3.23) zkušebního tělíska dochází ke kombinaci tahového 
a tlakového napětí. Vzhledem k tomu, že tahová pevnost hornin je zhruba o řád nižší než 
pevnost tlaková, hovoří se o pevnosti v tahu za ohybu. Na zkušební tělísko působíme buď 
jednou silou, nebo pro přesnější stanovení této pevnosti se použije dvou rovnoměrně 
rozložených sil. 

                                             2
.max

2
3

0
tt

Pt hb
lF

=σ     nebo    2
.max

0
tt

Pt hb
lF

=σ  (3.23) 

3. 2. 2. Tlakové pevnosti 

Podle stavu napjatosti rozlišujeme: 

− jednoosé namáhání 

− objemové namáhání 

Nejrozšířenější zkouškou jednoosého namáhání je zkouška v prostém tlaku na 
pravidelných zkušebních tělískách. Při normálním tření na stykových plochách dochází ve 
zkušebním tělísku k rozdělení napětí. Výsledná tlaková pevnost (3.24) se stanoví z maximální 
síly a počátečního průřezu zkušebního tělíska: 

 
S

F
Pt

max=σ  (3.24) 
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Zároveň pro výslednou tlakovou pevnost [61] platí pevnostní rovnice (3.25): 

 Pid
tl

tlPd V
V

σσσ += ´  (3.25) 

kde σ´tl - charakteristické napětí, určující zpevnění horniny vlivem tlakové koncentrace,  
σPid - mez iniciace porušení a zároveň pevnost, jakou by zkušební tělísko vykázalo při 
podstatném snížení tření na stykových plochách, V - celkový objem zkušebního tělíska,  
Vtl – objem tlakové koncentrace napětí vymezený úhlem 

 
24
ϕπδ −=  (3.26) 

φ – úhel vnitřního tření při nulovém normálovém napětí. 

Při tlakové zkoušce hornin metodou souosých roubíků dochází v části zkušebního tělíska 
mezi roubíky k objemovému stavu napjatosti. Okolní část zkušebního tělíska je namáhána 
tahem a na tahové pevnosti závisí boční napětí σ2,3.  

Platí rovnováha (3.27): 

( ) vdDvd PtPtttPtt σσ −=3,2  (3.27) 

a z toho 

( )
t

Pttt

d
dD σσ −

=3,2  (3.28)  

Napětí σ1 ve směru působící síly je dáno maximální silou a tlačnou plochou roubíku S: 

 
S

Fmax
1 =σ  (3.29) 

Tahovou pevnost pro zjištění bočního napětí je nejvhodnější v tomto případě zjišťovat 
rovněž metodou souosých roubíků, protože v obou případech dochází k podobnému rozložení 
tahové síly. 

Mimo charakteristiky objemového stavu napjatosti při tlakové zkoušce souosými roubíky 
se z této zkoušky odvozuje rovněž jednoosá tlaková pevnost ze vztahu (3.30): 

 ´
max

S
F

Pdr =σ  (3.30) 

kde S´ je smluvní plocha (stanovuje se z plochy roubíku S a celkového průměru zkušebního 
tělíska Dt pomocí grafů nebo tabulek). 
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Objemový stav napjatosti je nejvhodnější vytvářet pomocí triaxiálních přístrojů [62], které 
dělíme na: 

a) pravé triaxiální přístroje, u nichž můžeme nezávisle na sobě měnit napětí ve třech 
kolmých směrech (σ1 ≠ σ2 ≠ σ3), 

b) nepravé triaxiální přístroje, u nichž můžeme nezávisle měnit osový tlak σ1 
a boční napětí σ2,3 (σ1 ≠ σ2 = σ3), 

c)  přístroje s hydrostatickým napětím (autoklávy), u kterých všechna tři napětí jsou 
si rovna (σ1 = σ2 = σ3). 

Každá z těchto hlavních skupin triaxiálních přístrojů má celou řadu variant podle 
jednotlivých konstrukčních provedení lišících se způsobem vyvozování jednotlivých napětí, 
přenosem těchto napětí na zkušební horninové tělísko atd. Zvlášť je třeba rozlišovat, zda se 
jedná o přenos napětí na zkušební tělísko s normálním třením na stykových plochách, či 
s podstatně sníženým třením. Toto tření rozhoduje o způsobu deformace zkušebního tělíska 
a tím také o způsobu rozrušení a zjištěných napěťových parametrech. 

Boční napětí σ2,3 lze volit a jeho výši sledovat přímo na tlakoměru. Při stanovení osové 
síly F1, která působí na zkušební tělísko, se vychází z tlaku hydraulického média na píst p1, 
proti kterému částečně působí tlak uvnitř triaxiální buňky: 

 ( ) ( ) TddddpF s −−−−= 22
2

3,22
3

2
1

1
1 44

σππ
 (3.31) 

kde d1 - průměr pístu, d2 – průměr tlačné čelisti triaxiálu na vstupu do triaxiální buňky,  
d3 - průměr tyčky pro měření podélného přetvoření, d – průměr zkušebního tělíska, T – třecí 
síla ve směru pohybu pístu, která se používáním postupně snižuje a je hodně nízká (většinou 
pod hranicí citlivosti odečítání rozhodujících hodnot, proto ji většinou můžeme zanedbat). 
Napěťové charakteristiky z triaxiálního měření se vyhodnocují převážně pomocí Mohrova 
zobrazení. 

Objemový stav napjatosti nastává rovněž při vtlačné zkoušce (Šrainerova zkouška). 
U vtlačné zkoušky je do vybroušené rovinné plochy vtlačen válcový roubík, čímž vzniká pod 
roubíkem tlakové namáhání. Příčnému přetváření horniny pod roubíkem brání okolní část 
horniny, čímž vzniká objemový stav napjatosti, ale jeho boční napětí nelze z této zkoušky 
odvodit. Po docílení určité výše působící síly dojde pod roubíkem k miskovitému tvaru 
rozrušení horniny. Z maximální síly a vtlačné plochy roubíku S se stanovuje vtlačná pevnost: 

 
S

F
Pv

max=σ  (3.31) 

Vtlačná pevnost je většinou 5-20 krát větší než pevnost v prostém tlaku.  
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3. 2. 3. Tvrdost 

Tvrdost horniny vyjadřuje odpor horniny proti deformaci jeho povrchu vyvolanou 
působením tvrdšího tělesa určitých rozměrů. Existuje celá řada metod pro stanovování 
tvrdosti. Z hlediska mechaniky hornin se tvrdost odvozuje hlavně ze Šrainerovy metody [63] 
a je totožná s vtlačnou pevností. 

 

3. 2. 4. Hmotové vlastnosti 

Rozdělení [60]: 

− měrná hmotnost ρ 
− sypná hmotnost 
− objemová hmotnost, která se dále dělí na: 

− objemovou hmotnost vysušené horniny ρo 
− objemovou hmotnost vlhké horniny ρov 
− objemovou hmotnost nasycené horniny ρon 
− objemovou hmotnost úložní ρou 

Měrná hmotnost ρ vyjadřuje poměr hmotnosti pevné fáze horniny k objemu pevné fáze, tj. 
k objemu bez pórů, trhlin apod. Měrná hmotnost slouží k výpočtu dalších vlastností 
hornin (pórovitosti a hutnosti).  

Sypná hmotnost hornin ρs je definována jako hmotnost objemové jednotky rozpojené 
horniny (bere v úvahu celkový objem včetně mezer mezi jednotlivými horninovými kusy). 

Objemová hmotnost vysušené horniny ρo vyjadřuje poměr hmotnosti pevné fáze horniny 
k jejímu celkovému objemu – včetně pórů, trhlin apod. tato objemová hmotnost rovněž slouží 
k výpočtu pórovitosti a hutnosti horniny.  

Objemová hmotnost vlhké horniny ρov je definována jako poměr celkové hmotnosti 
horniny při dané vlhkosti k celkovému objemu horniny. U tohoto parametru by mělo být 
uvedeno, pro jakou vlhkost platí. 

Objemová hmotnost nasycené horniny ρon je vyjádřena stejně jako ρov jen s tím rozdílem, 
že hornina byla předem nasycena kapalinou (nejčastěji vodou). U tohoto parametru by měl 
být uveden způsob nasycování. 

Objemová hmotnost úložní ρou je definována jako poměr celkové hmotnosti horniny 
v přirozeném uložení s přihlédnutím ke změně objemu vlivem působícího napětí. 
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3. 2. 5. Velikost zrn, zrnitost 

Zrnitost je velikost minerálních zrn v horninách všeho druhu, velmi nejednotně 
definovaná, pokud jde o zrnitostní škály. Zjišťuje se zrnitostními neboli granulometrickými 
rozbory sypkých hornin, u hornin zpevněných až po předchozím uvolnění zrn mechanickými 
nebo chemickými metodami. Částice lze také měřit, např. ve výbrusech, a jsou-li dostatečně 
velké, je možné i jejich přímé měření, přičemž za velikost zrna se nejčastěji přijímá délka 
střední osy obecného elipsoidu zrnu opsanému [64]. Nejběžnější je sítová metoda (nejhrubší 
a nejjemnější frakce se nazývají nadsítné a podsítné) a pro velmi jemné sedimenty se užívají 
sedimentační a jiné speciální metody. Výsledky zrnitostních souborů se vyjadřují graficky tj. 
zrnitostními křivkami, např. součtovou nebo četnostní. Rozlišují se parametry určující střední 
velikost zrna (modus, medián). Zrnitost je důležitým strukturním znakem. Často používaný 
termín granulometrie má dvojí význam: vlastní měření částic nebo studium zrnitostního 
rozdělení. 
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4. Praktická část 

Základním předpokladem, od kterého se tato část odvíjí je to, že kvalita řezné stěny je 
ovlivněna nejen parametry abrazivního kapalinového paprsku, ale také parametry řezaného 
materiálu. Celý přístup procesu řezání je založen na zákonu zachování energií.  

Na počátku výzkumu jsem začala analyzovat a hodnotit materiály z archívu laboratoře 
kapalinového paprsku, která skýtala velké množství druhů materiálu, jako jsou mramory, 
žuly, korund, pískovce, břidlice, skla, plasty a mnoho jiných zajímavých přírodních 
a průmyslových materiálů. Experimentální i teoretický rozbor nakonec ukázal, že pro 
detailnější analýzu kvality řezného povrchu takto širokého spektra rozdílných materiálů 
s různou tloušťkou je třeba rozdílných postupových rychlostí, aby bylo možné zachytit 
a vyhodnotit dráhu prostupu kapalinového paprsku materiálem tzv. striaci. Dalším problémem 
byla identifikace konkrétních materiálů, protože nebyl znám původ, tak ani  
fyzikálně-mechanické vlastnosti, které byly třeba k hledání vazeb mezi kvalitou řezného 
povrchu a těmito vlastnostmi. Podrobení materiálů příslušným zkouškám zprostředkujících 
požadované vlastnosti nebylo možné, protože množství jednotlivých archivovaných vzorků 
nebylo dostačující pro vyhotovení zkušebních tělísek, popřípadě k vyhotovení dalších řezů 
kapalinovým paprskem. Přestože bylo vyhotoveno přes 100 řezů konkrétních vzorků, k nim 
pořízeny fotografie a následně proveden jejich rozbor kvality povrchu, nakonec bylo nutné 
zajistit materiály mající stejné rozměrové parametry, u nichž by byly známy  
fyzikálně-mechanické vlastnosti potřebné pro další výzkum. Přestože trh nabízí široké 
spektrum materiálů, bylo velmi obtížné získat dané materiály požadovaných tvarů a velikostí, 
aby bylo možné provést řez kapalinovým paprskem, a zároveň k nim získat příslušné hodnoty 
fyzikálně-mechanických parametrů potřebné k hledání vztahů mezi porušením materiálu 
a danými vlastnostmi. Nakonec se podařilo zakoupit kovové materiály u firmy Valsteel a. s. 
a horninové materiály u firem Granit Holec a Mramor Trading s. r. o., u nichž se však 
ukázalo, že jejich materiálové listy neobsahují všechny potřebné požadované parametry. 

4. 1. Metody vyhodnocování  

Otisk stopy zanechané na stěně vzorku vzniklé působením kapalinového paprsku, je 
charakteristický pro různé druhy materiálu. Jedná se o tzv. striace Obr. 18, které jsou 
kvalitativním parametrem závisejícím zejména na parametrech paprsku a jeho rychlosti 
posuvu po povrchu materiálu, ale také na charakteru materiálu. Dalšími vlivy podílejícími se 
na vytvoření otisku je druh abraziva a kapaliny. Cílem této dizertační práce je nalézt závislost 
mezi vybranými materiálovými vlastnostmi a charakterem řezu. 

Výsledkem působení kapalinového paprsku dopadajícího kolmo na povrch materiálu jsou 
vzniklé drážky tzv. striace, které mapují prostup paprsku materiálem. Tyto striace se objevují 
ve větší či menší míře na stěnách řezu u všech materiálů vystaveným obráběcímu procesu 
abrazivního kapalinového paprsku. Prvním krokem k hodnocení kvality povrchu bylo nutné 
najít vhodnou metodu, která by umožňovala efektivně a co možná nejpřesněji hodnotit 
vzniklé striace, které by nám poskytovaly informace o charakteru materiálu podle toho jaký je 
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jejich průběh danou tloušťkou řezaného materiálu. Průběhem je myšleno zakřivení striace 
vlivem pohybu trysky určitou postupovou rychlostí nad materiálem, jehož velikost, úhel 
odklonu Obr. 19 je závislý nejen na dané rychlosti, ale také na charakteru materiálu. 

 

Obr. 18 Fotografie stěny vzorku vytvořené působením kapalinového paprsku s výraznými 
stopami paprsku tzv. striacemi 

První metodou určení úhlu odklonu, který hodnotí povrch po působení kapalinového 
paprsku, bylo použito tzv. hrubého otisku. Jedná se o technicky nenáročnou metodu, kdy se 
pomocí tužky promítla struktura stěny řezaného vzorku na papír a následně se na tomto 
„otisku“ vyhodnocovaly úhly mezi tečnou stopy odklánějícího se paprsku od původního 
směru a osou dopadajícího paprsku Obr. 20. Tato metoda se však ukázala nepřesnou 
a neefektivní zejména pro tenké materiály, proto byla hledána jiná alternativa vyhodnocování. 
Na základě dosavadních poznatků se exaktnější metodou ukázalo použití programu 
CorelDRAW, kdy jsem vyhodnocování prováděla na fotografii řezaného vzorku. Princip 
metody zůstal stejný. V daném programu jsem zakreslila tečny ke striacím odklánějících se 
paprsků a následně jsem hodnotila úhel mezi těmito tečnami a osami paprsků původních. 
Zakreslování tečen jsem prováděla graficky na spodní hraně řezaného vzorku Obr. 21, kde 
jsem pro zajištění reprodukovatelnosti výsledku zakreslila na každé fotografii deset tečen po 
celé délce hodnocené plochy. Bylo nutné toto grafické vyhodnocování ověřit rovněž 
matematicky pro doložení správnosti metody, která se jevila jako velmi efektivní. Nakonec 
jsem deklinační úhly ověřila matematicky použitím programu M.Theiss, pomocí něhož byly 
zjištěny souřadnice bodů opisujících průběh striace vytvořené na stěně materiálu. Ze 
získaných dat byly v programu Excel určeny regresí příslušné křivky a k nim dopočteny 
tečny, ke kterým se počítal deklinační úhel vzniklý mezi těmito tečnami a osami původního 
směru paprsku. Také při použití této metody jsem pro zajištění reprodukovatelnosti výsledku 
hodnotila deset striací na celé ploše analyzovaného vzorku. 
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Obr. 19 Schéma stěny řezu materiálu po interakci s abrazivním kapalinovým paprskem  
(1 - dopadající paprsek na povrch materiálu, 2 - zakřivení trajektorie paprsku, 3 - výstup 
paprsku, 4 - část řezané stěny, 5 - naznačený konec paprsku, 6 - tečna k drážce paprsku 
vystupujícího z materiálu, 7 - osa paprsku vstupujícího do materiálu, 8 - pomocná čára 

rovnoběžná s povrchem materiálu v měřené hloubce, vp - rychlost řezné hlavy (technický 
parametr stroje), θ - úhel odklonu v řezu tzv. deklinační úhel) 

 

 

Obr. 20 Hrubý otisk tužkou 

Na základě dosavadních poznatků by měl úhel odklonu čela paprsku v řezu od osy 
ustupujícího paprsku tzv. deklinační úhel splňovat rovnici (4.1) 

 ( ) 5,1~ h
dh

hdfarctg ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=θ  (4.1) 

Skutečnost, že funkce zakřivení striace f(h) je úměrná h1,5 vyplývá z prací Hashishe [39] 
nebo Zenga a Kima [65,66]. Tento předpoklad byl základem pro sestavení rovnic a další 
experimentální výzkum. První z nich udává vztah mezi deklinačním úhlem θ a hloubkou 
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průniku paprsku h působícího kolmo na povrch materiálu (4.2). Znaménko mínus znamená, 
že odklon je orientován proti směru pohybu paprsku nad materiálem. 

 ( )
5,1

lim
lim ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

h
hh θθ  (4.2) 

Druhá rovnice, velmi podobná té první, popisuje vztah mezi deklinačním úhlem 
θ a postupovou rychlostí paprsku pohybujícího se nad materiálem vp (4.3) 

 ( )
5,1

lim
lim ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

p

p
p v

v
v θθ  (4.3) 

Mezní hodnoty v rovnicích (4.2) a (4.3) jsou určeny z experimentálních a teoretických dat.  

 

Obr. 21 Grafické vyhodnocování vzorků pomocí programu CorelDRAW 

Hodnocení povrchu pomocí programu M. Theiss 

Pro ověření správnosti graficky naměřených úhlů deklinace bylo třeba je matematicky 
doložit. K tomuto matematickému ověření jsem použila programu M. Theiss, který umožňuje 
nafitovat konkrétní striaci, kterou jsem vyhodnotila a následně k ní dopočetla tečnu 
procházející bodem, v němž paprsek vystupuje z analyzovaného vzorku. Pro ilustraci 
následuje konkrétní popis celého postupu vyhodnocení náhodně vybrané striace. Postup  
(1. – 7.) je graficky znázorněn na Obr. 22. 
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Obr. 22 Grafické znázornění postupu vyhodnocení striace pomocí programu M. Theiss 

Postup hodnocení: 

1. Zjišťování souřadnic bodů striace vzniklé na stěně řezaného vzorku materiálu pomocí 
programu M. Theiss Obr. 23. 

2. Zvolení souřadného systému na na fotografii vzorku a následné vynesení získaných 
bodů do grafu v programu Microsoft Office Excel Obr. 24. 

3. Proložení vynesených bodů vhodnou funkcí – jako nejvhodnější funkce se ukázala 
polynomická 2. řádu, která vystihuje parabolický průběh paprsku, kdy hodnota 
spolehlivosti R≥0,96. Přesnější by byla polynomická 1,5. řádu, která vyplývá 
z předchozích poznatků, ale Microsoft Office Excel a jiné dostupné programy toto 
zobrazení neumožňují Obr. 25. 

4. Výpočet bodu B na spodní hraně vzorku Obr. 22, ve kterém paprsek vystupuje 
z materiálu pomocí výpočtu kvadratické rovnice popisující průběh striace. 

053787,34073295,18531432,25 2 =+− xx  

( )
31432,25.2

53787,340.314322,25.473295,18573295,185 2 −−±
=Bx  

74451,3=Bx  mm 

 

49 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

5. Výpočet směrnice tečny procházející bodem B vypočteným ad 4. 

73295,18531432,25.2 −=
dx
dy  

84616,3=
dx
dy  

6. Výpočet úhlu mezi osou původního směru paprsku a vypočtenou tečnou ad 5.  

84616,3arctg
dx
dyarctg =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=β  

31643,184616,3 =arctg rad 

7. Úhel deklinace v bodě B lze vypočíst dle rovnice následující 

βπθ −=
2

 

25357,031643,1
2

=−
π  rad  °→ 54,14

 

Obr. 23 Okno programu M. Theiss s vloženou fotografií analyzovaného vzorku 

50 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

 

Obr. 24 Grafické znázornění vzniklé striace pomocí získaných bodů 
v programu Microsoft Office Excel 

 

Obr. 25 Proložení bodů popisující konkrétní striaci vhodnou funkcí 

Celý výpočet, přestože není matematicky náročný, je náročný časově, protože je nutné 
nejdříve detailně zaznamenat průběh dostatečného počtu striací (minimálně deseti striací) na 
celé ploše řezaného povrchu. K nim dopočítat body, které leží na spodní hraně zkoumaného 
vzorku, to znamená body, ve kterých paprsek vystupuje z materiálu. Dalším krokem je 
výpočet směrnice tečny k těmto bodům a konečně výpočet úhlu mezi tečnou a původním 
směrem paprsku charakterizující povahu materiálu. 

51 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

Existuje řada kritérií, která je nutné dodržet pro zaručenost výsledku, ať už je to kvalita 
fotografického snímku, dostatečný počet bodů vykreslujících vzniklou striaci nebo důsledné 
mapování průběhu striace. Celý postup proto vyžaduje zvláštní preciznost. 

4. 2. Kovové materiály 

Přestože existuje nesčetné množství ocelí zastupujících jednotlivé třídy, bylo velmi 
obtížné získat jejich vzorky s odlišnými vlastnostmi potřebnými pro analýzu kapalinovým 
paprskem ve vhodných rozměrech. Oslovila jsem mnoho komerčních i soukromých firem 
a podniků zabývajících se výrobou nebo prodejem kovových materiálů, ale získat kovové 
materiály splňující zmíněné požadavky bylo velkým problémem. Nezanedbatelnou 
podmínkou byla jejich tloušťka a tvar. Firmy exportující polotovary kovů do ostatních odvětví 
průmyslu, nabízejí tyto výrobky ve formě drátů, tenkých plechů a tyčí, které nejsou vhodné 
pro zjišťování vazeb mezi parametry kapalinového paprsku a materiálovými vlastnostmi. 
Nakonec jsem kovy zakoupila u firmy Valsteel, a. s. Přestože nabídka této firmy skýtá široký 
sortiment materiálů různých rozměrů a vlastností, bylo jich zakoupeno pouze deset, protože 
ostatní nevyhověly daným podmínkám.  

Pro snadné posuzování kovových materiálů jsem vyrobila tělíska o rozměrech 
(10x60x10) mm Obr. 26, která byla předmětem výzkumu. (Z horninových materiálů jsem 
vyhotovila tělíska o rozměrech (10x60x30) mm). 

 

Obr. 26 Fotografie vzorků kovových materiálů 

Kovové materiály [67] byly zakoupeny ve formě plat uvedených rozměrů 
(300x300x10)mm: 

ČSN 11523 St 52-3 – nelegovaná konstrukční jemnozrnná ocel vhodná ke svařování 

ČSN 12050 C 45 – uhlíková ocel k zušlechťování a povrchovému kalení 
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ČSN 14220 16MnCr5 – Mn-Cr ocel k cementování 

ČSN 15142 42CrMo4 – Cr-Mo ocel k zušlechťování a povrchovému kalení 

ČSN 17246 X6CrNiTi18 9 – korozivzdorná a žáruvzdorná Cr-Ni-Ti ocel 

ČSN 19437 X210CrW12 – nástrojová vysokolegovaná Cr-W-V ocel pro práci za studena 

EN 6082 AlMgSi1 – slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely 

EN 2017 AlCuMg1 – slitina hliníku pro konstrukční účely 

EN 7022 CERTAL – slitina hliníku korozivzdorná s dobrými pevnostními vlastnostmi 

ČSN 423 001 měď 99,9ECu – měď tvářená pro elektrotechnické účely 

Popis vzorků 

Ocel 11523 – strojní ocel vhodná k obrábění, na výrobu ohýbaných profilů a trubek, součástí 
strojů, energetických zařízení a tlakových nádob. 

     Chemické složení (hm%): C = 0,160; Si = 0,360; Mn = 1,260; P = 0,020; S = 0,017; 
Al = 0,027;  

Ocel 12050 – ušlechtilá uhlíková ocel s předepsaným obsahem prvků C, P, S, Si, Mn, vhodná 
pro přípravu hřídelí těžkých strojů, turbokompresorů, ojnic, vodních čepů, zarážek, pák, 
kovových svorníků tlakových nádob atd.  

    Chemické složení (hm%): C = 0,480; Si = 0,270; Mn = 0,600; P = 0,010; S = 0,017; 
Cr = 0,030; Ni = 0020; Cu = 0,040. 

Ocel 14220 – chromová nízkolegovaná ocel používající se na strojní součásti určené 
k cementování s velmi tvrdou cementovanou vrstvou. Výroba hřídelí, šneků, části spojek, 
ozubených věnců apod. 

    Chemické složení (hm%): C = 0,175; Si = 0,340; Mn = 1,110; P = 0,012; S = 0,002; 
Cr = 1,000. 

Ocel 15142 – nízkolegovaná ocel mající dobrou houževnatost používaná na strojní součásti. 
    Chemické složení (hm%): C = 0,380; Si = 0,310; Mn = 0,700; P = 0,020; S = 0,030; 

Cr = 0,980; Ni = 0,160; Mo = 0,220; Al = 0,035; Cu = 0,140; V = 0,020; W = 0,020. 

Ocel 17246 – žáruvzdorná, žáropevná, korozivzdorná ocel. 
    Chemické složení (hm%): C = 0,030; Si = 0,520; Mn = 1,570; P = 0,020; S = 0,002; 

Cr = 17,600; Ni = 10,200; Mo = 0,030; V = 0,050;  

Ocel 1.2436 – nástrojová, rychlořezná ocel 
    Chemické složení (hm%): C = 2,110; Si = 0,300; Mn = 0,350; P = 0,015; S = 0,018; 

Cr = 11,330; Cu = 0,140; W = 0,700 

EN 6082 – duralová slitina s dobrou tvářitelností, eloxovatelností a obrobitelností mající 
dobrou odolnost vůči korozi. Použití zejména ve strojírenství. 
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EN 2017 – duralová slitina obtížně svařitelná s dobrou eloxovatelností a obrobitelností. 
Odolnost vůči korozi je podmíněná. Použití ve strojírenství a leteckém průmyslu. 

EN 7022 CERTAL – duralová slitina s rovnoměrnými fyzikálními a mechanickými 
vlastnostmi po celém průřezu. Materiál dobře obrobitelný, eloxovatelný a leštitelný. 
Použití ve strojírenství zejména při výrobě forem. 

měď 99,9ECu – tzv. elektrovodná měď dobře svařitelná. Použití v elektrotechnice. 

Informace o mechanických vlastnostech nacházející se v materiálových listech nebyly 
dostačující, proto jsem hledala jiné prameny, které by poskytly bližší údaje o získaných 
kovových vzorcích. Prvním krokem byla literatura [68, 69, 70] zabývající se danou 
problematikou, kde se však většinou nenachází konkrétní hodnota příslušné veličiny, ale 
rozmezí hodnot, proto byla vypočtena střední hodnota. Literatura však také neobsahovala 
všechny informace, které byly potřebné pro popis vzorků, proto jsem oslovila akreditované 
mechanické zkušebny k vyhotovení zkoušek zjišťujících pevnostní vlastnosti a jejich 
mikrostrukturu.  

4. 2. 1. Pevnost v tahu Rm  

Teoretické údaje jsem získala ze tří zdrojů [68, 69, 70]. Prakticky získané údaje byly 
naměřeny ve zkušebně Ingtest a na katedře Materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. 
Zkušebna Ingtest prováděla tahové zkoušky při laboratorní teplotě 20°C. Ke zkouškám byly 
dodány ploché vzorky, z nichž byly vyrobeny zkušební ploché tyče odpovídající normě ČSN 
EN 10 002-1. Výsledky zkoušek tahem jsou zaznamenány v Tab. 1, kde jsou rovněž uvedeny 
původní rozměry obdélníkového průřezu zkušební tyče použité pro tahovou zkoušku. 
Výsledky dvou nezávislých zkoušek ukazují téměř shodné hodnoty mezí pevnosti Rm. Větší 
odchylka hodnot je pouze u oceli č. 1.2436. U hardoxu a Cu byla zkouška prováděna pouze 
jednou. 

Tab. 1 Výsledky tahových zkoušek zkušebny Ingtest  

vzorek a0 b0 Rm1 Rm2 øRm
11523 9,85 24,2 436 453 445
12050 10,93 24,76 607 635 621
14220 10,19 24,73 873 887 880
15142 11,54 24,58 654 662 658
17246 10,44 24,84 503 526 515
1.2436 11,51 24,76 598 714 656

dural 6082 10,31 24,85 327 327 327
dural 2017 10,06 24,91 413 424 419

certal 10,19 24,98 554 558 556
Cu 681 681

hardox 1679 1679  

(a0, b0 [mm] – rozměry obdélníkového průřezu zkušební tyče, Rm1, Rm2  
[MPa] – experimentální hodnoty dvou nezávislých tahových zkoušek, øRm [MPa] – průměrná 
hodnota Rm1 a Rm2) 
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Rovněž tahové zkoušky na VŠB-TU Ostrava byly prováděny v souladu 
s ČSN EN 10 002 – 1. 

Porovnání veškerých získaných tabulkových a experimentálních hodnot ukazuje Tab. 2, 
z níž je patrno, že údaje získané z uvedených pramenů se nepatrně liší od experimentálních 
hodnot např. u vzorků 11523, 12050, 17246, 1.2436, nebo se téměř shodují jako u vzorků 
14220, 15142, duralů, certalu. Výrazně odlišná hodnota Rm od ostatních hodnot získaných 
experimentálně, byla naměřena ve zkušebně na VŠB u oceli 14220. Pro názornost je 
vypočtena odchylka σ mezi teoretickými a experimentálními hodnotami a maximální 
odchylka získané hodnoty od celkového průměru.  

Tab. 2 Souhrn všech získaných mezí pevností [MPa] a jejich odchylky 

č. oceli øRm1 øRm2 øRm3 øRmt Rm1 Rm2 øRmI øRmv øRmz σ0(%) øRmc

11523 560 559 559 559 436 453 445 440 443 21 501
12050 585 574 580 607 635 621 624 623 7 602
14220 785 657 657 700 873 887 880 460 670 4 685
15142 735 662 662 686 654 662 658 644 651 5 669
17246 600 539 588 576 503 526 515 530 523 9 550
1.2436 755 755 755 598 714 656 603 630 17 693

dural 6082 350 350 327 327 327 327 7 339
dural 2017 430 430 413 424 419 419 3 426

certal 550 550 554 558 556 556 1 553
měď 390 390 681 681 681 43 536

hardox 1679 1679 1679 1679  

(øRm1 [68], øRm2 [69], øRm3 [70] – teoretické hodnoty mezí pevnosti, øRmt – střední 
hodnota teoretických mezí pevnosti, Rm1, Rm2 – experimentální hodnoty zkušebny Ingtest, 
øRmI – střední hodnota Rm1 a Rm2, øRmv – experimentální hodnota zkušebny na VŠB, øRmz 
– střední hodnota experimentálně získaných mezí pevnosti, σ0 – odchylka hodnot øRmt 
a øRmz, øRmc. – střední hodnota øRmt a øRmz.) 

Přestože nejsou velké odchylky mezi teoretickými a experimentálními hodnotami pevností 
je nutné si povšimnout značného rozdílu hodnot tahové zkoušky mezi zkušebnami u oceli 
14220. Hodnota zkušebny na VŠB-TU Ostrava nebyla v souladu s chováním materiálu při 
samotném řezání, přesto hodnota byla znovu ověřena a potvrzena. Jako vysvětlení se nabízí 
špatné vyhotovení zkušebního tělíska, které bylo vyhotoveno příčně na směr válcování 
a tímto může značně ovlivnit hodnoty naměřených pevností. Přestože směr válcování je 
důležitým parametrem, který je třeba znát při přípravě zkušebních tělísek, u dodaných 
materiálů tento parametr nebyl zaznačen a bylo těžké ho dodatečně odhadovat. 

4. 2. 2. Tvrdost 

Stejně jako u meze pevnosti byly zjišťovány hodnoty z příslušné literatury [68, 69, 70] 
a experimentálně pak ve zkušebně Ingtest a na VŠB-TU Ostrava. Na pracovišti VŠB-TU 
Ostrava byla tvrdost nejdříve zjišťována metodou HV5 (tvrdost podle Vickerse, kdy vnikacím 
tělesem je čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou, na které kolmo působí síla 49,03 N). 
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Průběh jednotlivých vpichů na vzorcích ocelí je znázorněn v Tab. 3. Ve zkušebně VŠB-TU 
Ostrava byla zvolena metoda HV30, která spočívá na stejném principu jako metoda HV5, 
rozdíl je pouze v zatížení vnikacího tělesa. Velikost zkušebního zatížení je 294,2N. V Tab. 4 
jsou znázorněny velikosti naměřených úhlopříček vtisku, který zůstane po odlehčení 
zkušebního zatížení F. Naměřené hodnoty jsou dosazeny do vztahu (3.12), ze kterého se 
vypočte tvrdost HV30. Pro kontrolu výsledků se zkouška tvrdosti zadala také na druhé 
nezávislé pracoviště VŠB-TU Ostrava, kde byla rovněž provedena mechanická zkouška 
tvrdosti HV 30 Tab. 5. 

Tab. 3 Výsledky tvrdosti pro jednotlivé vpichy u zkoušky HV5 

ocel tř. 11523 12050 14220 15142 17246 1.2436

vpich č. 1 138 190 242 209 145 238

vpich č. 2 139 184 262 200 171 241

vpich č. 3 138 173 254 193 193 258

vpich č. 4 138 166 252 206 228 276

vpich č. 5 118 170 249 193 214 259
vpich č. 6 125 169 272 196 294 255
vpich č. 7 123 178 257 196 242 268
vpich č. 8 123 166 262 203 255 257

vpich č. 9 125 164 255 189 186 232

vpich č. 10 121 167 266 194 165 261

vpich č. 11 116 185 291 190 173 248

vpich č. 12 119 191 243

vpich č. 13 244

Ø HV5 127 174 260 197 206 252  
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Obr. 27 Grafické znázornění průběhu vpichů zkoušky HV5 
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Z Tab. 3 a Obr. 27 je možno usoudit, že vpichy na konkrétních vzorcích ocelí v různých 
místech se příliš neliší, proto lze hovořit o homogenní povaze zkoušených kovů. Pouze 
průběh jednotlivých vpichů u oceli č. 17246 není příliš lineární a může vypovídat 
o přítomnosti určitých vměstků, majících za následek mírné výkyvy v hodnotách naměřených 
tvrdostí. 

Tab. 4 Velikosti naměřených úhlopříček a k nim příslušné hodnoty tvrdosti HV30 měřené na 
VŠB-TU Ostrava (Katedra materiálového inženýrství) 

vzorek 1.d1 2.d1 ød1 (mm) 1.HV30 1.d2 2.d2 ød2 (mm) 2. HV30 øHV30

11523 0,671 0,671 0,671 124 0,670 0,670 0,670 124 124
12050 0,573 0,578 0,576 168 0,585 0,590 0,588 161 165
14220 0,467 0,459 0,463 260 0,465 0,461 0,463 260 260
15142 0,550 0,539 0,545 188 0,539 0,534 0,537 193 190
17246 0,573 0,573 0,573 169 0,559 0,567 0,563 176 172
1.2436 0,478 0,474 0,476 246 0,478 0,478 0,478 243 245

dural 6082 0,717 0,717 0,717 108 0,718 0,718 0,718 108 108
dural 2017 0,673 0,673 0,673 123 0,680 0,680 0,680 120 122

certal 0,545 0,545 0,545 187 0,548 0,548 0,548 185 186
Cu1 1,160 1,170 1,165 41 1,170 1,173 1,172 41 41
Cu2 1,178 1,181 1,180 40 1,207 1,207 1,207 38 39  

 

Tab. 5 Velikosti naměřených úhlopříček a k nim příslušné hodnoty tvrdosti HV30 měřené na 
VŠB-TU Ostrava (Katedra tváření materiálu) 

vzorek 1.d1 2.d1 ød1 (mm) 1.HV30 1.d2 2.d2 ød2 (mm) 2. HV30 øHV30
11523 0,678 0,678 0,678 121 0,634 0,630 0,632 139 130
12050 0,584 0,584 0,584 163 0,581 0,583 0,582 164 164
14220 0,464 0,464 0,464 258 0,462 0,464 0,463 260 259
15142 0,550 0,539 0,545 188 0,539 0,534 0,537 193 190
17246 0,589 0,592 0,591 160 0,597 0,604 0,601 154 157
1.2436 0,475 0,483 0,479 242 0,480 0,482 0,481 240 241

dural 6082 0,740 0,738 0,739 102 0,731 0,733 0,732 104 103
dural 2017 0,678 0,674 0,676 122 0,680 0,682 0,681 120 121

certal 0,553 0,550 0,552 183 0,554 0,554 0,554 181 182
Cu1 1,185 1,182 1,184 40 1,181 1,185 1,183 40 40
Cu2 1,200 1,210 1,205 38 1,197 1,200 1,199 39 39  

Přestože zkoušky tvrdosti dělaly dvě na sobě nezávislé pracoviště VŠB-TU Ostrava 
zvolily stejnou metodu. Konečné výsledky nevykazovaly mezi sebou velké rozdíly jako 
u pevnostních zkoušek. 
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Tab. 6 Souhrn všech získaných tvrdostí a jejich odchylky  

vzorek 1HB 2HB 3HB øHBt HBI 1HV 2HV øHB(V)z σ0[%] øHB(V)c
11523 270 270 125 124 130 126 53 198
12050 207 244 220 224 182 165 164 170 24 197
14220 175 217 188 193 219 260 259 246 22 220
15142 217 202 190 203 189 190 190 190 6 196
17246 180 180 107 172 157 145 19 163
1.2436 250 462 356 241 245 241 242 32 299

dural 6082 105 105 99 108 103 103 2 104
dural 2017 110 110 126 122 121 123 11 117

certal 165 165 180 186 182 183 10 174
Cu 98(HV) 98 41 40 41 58 70  

(1HB [68], 2HB [69], 3HB [70] – tabulkové hodnoty tvrdosti dle Brinella, øHBt – střední 
hodnota tabulkových tvrostí dle Brinella, HBI – tvrdost dle Brinella stanovená ve zkušebně 
Ingtest, 1HV, 2HV – tvrdosti dle Vickerse stanovené na VŠB-TU Ostrava, øHB(V)z – střední 
hodnota tvrdostí získaných experimentálně, σ0 – odchylka hodnot øHBt a øHB(V)z, 
øHB(V)c – střední hodnota øHBt a øHB(V)z) 

Z Tab. 6 je zřejmé, že existují velké rozdíly mezi teoretickými a experimentálními 
hodnotami tvrdostí. Tyto rozdíly jsou vyčísleny odchylkou σ0, která je udána v [%]. Ani 
výsledky mezi jednotlivými zkušebnami nejsou shodné, proto se v praktické části bere do 
výpočtů hodnota ØHB(V)c, která je aritmetickým průměrem teoretických i experimentálních 
hodnot. 

4. 2. 3. Velikost zrna 

Další vlastností charakterizující materiál je velikost zrna zjišťující se z jeho 
mikrostruktury. Velikost zrna se stanovuje ve specializovaných akreditovaných 
metalografických zkušebnách. Jako první byla oslovena zkušebna ArcelorMittal Ostrava a. s., 
kde byl proveden detailní metalografický rozbor [71], na jehož základě byla stanovena 
velikost zrna. Přestože bylo požadováno stanovení této hodnoty u všech materiálů, tento 
parametr byl vyhodnocen pouze u některých materiálů, protože z metalografického hlediska u 
některých to nebylo možné. Následují fotografie hodnocených struktur Obr. 28 až Obr. 38, a 
jejich stručný popis. 
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Ocel 11 523  

− ferit (polyedrický) a perlit (lamelární) 
− do cca 1 mm od povrchů se řádky téměř nevyskytují, směrem ke středu se 

řádkovitost zvýrazňuje 
− povrchy bez oduhličení 

 

 
 

Obr. 28 Vzhled mikrostruktury oceli č. 11523 (zvětšení x100, leptáno 4% HNO3) 
 
 

 
 

Obr. 29 Vzhled mikrostruktury oceli č. 11523 (zvětšení x400, leptáno 4% HNO3) 
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Ocel 12050 
− perlit (lamelární) a ferit (polyedrický) občas jednotlivé feritické jehlice 

v perlitických blocích 
− řádkovitost nezjištěna 

 

 
 

Obr. 30 Vzhled mikrostruktury oceli č. 12050 (zvětšení x100, leptáno 4% HNO3) 
 
 

Ocel 14220 
− ferit (polyedrický, místy jehlicový), bainit a perlit 
− řádkovitost povrchu nevýrazná, směrem ke středu se zvýrazňuje 
− povrchy jen mírně oduhličeny (do hloubky cca 0,1 až 0,2 mm) 

 

 
 

Obr. 31 Vzhled mikrostruktury oceli č. 14220 (zvětšení x400, leptáno 4% HNO3) 
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Ocel 15142 
− perlit (lamelární, občas lamely sbaleny) a málo feritu, vesměs na hranicích 

perlitických bloků 
− řádkovitost nezjištěna 

 

 
 

Obr. 32 Vzhled mikrostruktury oceli č. 15142 (zvětšení x100, leptáno 4% HNO3) 
 
 

Ocel 17246 
− austenit, občasný výskyt deformačních dvojčat, δ – ferit se téměř nevyskytuje 

 

 
 

Obr. 33 Vzhled mikrostruktury oceli č. 17246 (zvětšení x100, leptáno HCl+HNO3+C2H5OH) 
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Ocel 1.2436 
− hrubé jemné a velmi jemné karbidy 
− na rozhraní matrice a hrubých poněkud jemnějších karbidů, popř. i mezi karbidy se 

vyskytují dutiny, hrubé a jemnější karbidy jsou uspořádány ve směru tváření, 
velmi jemné karbidy jsou rozptýlené rovnoměrně, prakticky nejsou patrné hranice 
původního zrněni orientace karbidů podle původních jehlic 

 

 
 

Obr. 34 Vzhled mikrostruktury oceli č. 1.2436 (zvětšení x400, leptáno HCl+HNO3+C2H5OH) 
 
 

Dural 6082 
− tuhý roztok α a částice fáze Mg2Si 

 

Obr. 35 Vzhled mikrostruktury duralu 6082 (zvětšení x500, leptáno 0,5% HF) 
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Dural 2017 
− tuhý roztok α a částice fáze Al2Cu 

 

 

Obr. 36 Vzhled mikrostruktury duralu 2017 (zvětšení x500, leptáno 0,5%HF) 

 
Certal 

− tuhý roztok Al a částice komplexních fází (pravděpodobně Al2Mg3Zn3, popř. 
Mg(Zn,Cu,Al)2 

 

 

Obr. 37 Vzhled mikrostruktury certalu (zvětšení x500, leptáno 0,5%HF) 
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Cu 
− zrna Cu („α“) s četnými dvojčaty, zrno nerovnoměrné 

 

 

Obr. 38 Vzhled mikrostruktury Cu (zvětšení x100, leptáno (NH4)2S2O8) 

Podle normy ČSN EN ISO 643 (ocel) [72] resp. dle ČSN 42 0462 (neželezné kovy) [73] 
byla velikost zrna stanovena pouze u materiálů shrnutých v Tab. 7. 

Tab. 7 Výsledky hodnocení velikosti zrna akreditovanou metalografickou zkušebnou  

povrch střed povrch střed povrch střed
11523 8 8 - - - -
12050 - 4 - 1 - -
14220 10 10 - - - -
17246 - - - - - 3

Cu - - - -

Ferit Perlit Austenitoznačení 
vzorku

3 až 4, ojediněle až 0  

Podle normy ČSN EN ISO 643 odpovídají střední průměry zrn těmto hodnotám:  
11523 8 = 0,0221 mm, 12050 4 = 0,0884 mm, 1 = 0,250 mm, 14220 10 = 0,0110 mm,  
17246 3 = 0,125 mm. Protože uvedené normy [72, 73] dovolují hodnotit velikost zrna pouze 
u feritických a austenitických ocelí, nebylo možné hodnotit ostatní fáze ocelí s jinou 
strukturou. Na Katedře materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava byly znovu provedeny 
metalografické výbrusy pro ověření přítomnosti strukturních fází. Na zhotovených 
fotografiích jsem provedla nový výpočet všech ohraničených útvarů, které na základě 
získaných poznatků z metalurgie nelze nazvat přímo velikostí zrna, která se stanovuje pouze 
u struktur feritických, perlitických nebo austenitických. U struktur složitějších jako je 
martenzit nebo bainit o velikosti zrna nelze hovořit, viz kapitola 3.1.3. Tento parametr lze 
nazvat střední délkou úseku n, na kterou jsem použila podobný postup jaký má lineární 
metoda [72], zobrazený na Obr. 39. Toto měření není zcela dle normovaného postupu lineární 
metody, protože jsem měření prováděla pouze na dvou fotografiích metalografických 
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výbrusů, kdy jsem střední délku úseku měřila na čtyřech přímkách posunutých od sebe o 45º 
pomocí programu Eidos microscope. 

 

Obr. 39 Grafické znázornění měření střední délky úseku na fotografii mikrostruktury oceli 

 

Tab. 8 Vlastní měření střední délky úseku n ohraničených útvarů struktury  

vzorek 11523 12050 14220 15142 17246 1.2436 Cu

střední délka úseku (µm) 20,53 29,24 13,81 23,18 28,15 17,47 85,11  

Měření velikosti n jsem prováděla pouze na vzorcích ocelí a Cu, protože hliníkové slitiny 
jako jsou duraly a certal mají téměř amorfní strukturu a velikost n je zde velmi špatně 
měřitelným parametrem. Velikosti střední délky úseku jsou odlišné od výsledných hodnot 
velikosti zrn, protože jsem do výpočtu zahrnula veškeré znatelné hranice útvarů 
metalografické struktury  

4. 2. 4. Hustota 

Hustota je dalším parametrem charakterizujícím materiál a většinou je uvedená 
v tabulkách. U běžných ocelí je hustota 7800 kg/m3, přesto jsem tento parametr 
experimentálně ověřila. Pro jednoduchost provedení zkoušky nebylo nutné zadávat ověření 
tabulkové hodnoty zkušebně, ale stanovila jsem tento parametr samostatně z naměřených 
údajů podle základního vzorce pro výpočet hustoty (4.4) 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆
∆

=
V
mlimρ  (4.4) 
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Pro zajištění reprodukovatelnosti a výpočet nejistoty typu A bylo měření veličin 
potřebných k výpočtu prováděno několikrát viz Tab. 9 a Tab. 10. 

Tab. 9 Měření hmotnosti m(g) vzorků kovových materiálů na analytických vahách  

měření č. 11 523 12050 14220 15123 17246 1.2436 dural 6082 dural 2017 certal Cu

1. 69,73 83,48 70,81 87,31 108,30 84,22 22,12 24,42 22,88 85,05

2. 69,73 83,48 70,82 87,31 108,30 84,22 22,12 24,42 22,87 85,05

3. 69,73 83,48 70,82 87,31 108,30 84,22 22,13 24,43 22,88 85,04

4. 69,73 83,48 70,81 87,31 108,30 84,22 22,11 24,42 22,87 85,05

5. 69,73 83,48 70,81 87,31 108,30 84,22 22,12 24,42 22,88 85,05

ø 69,73 83,48 70,81 87,31 108,30 84,22 22,12 24,42 22,88 85,05  

Střední hodnoty potřebných parametrů byly dosazeny do vztahu (4.4), ze kterého byla 
získána hustota analyzovaných vzorků Tab. 10. 

Tab. 10 Experimentální ověření hustot materiálů  

                      a  (mm) b  (mm) c  (mm) V  10-6(m3) m  (kg) ρ  (kg.m-3) ρ t  (kg.m-3) σ (%)

11523 9,78 30,58 29,97 8,968 0,0697 7772 7850 1
12050 12,13 29,69 30,30 10,914 0,0835 7651 7870 3
14220 10,16 29,64 30,34 9,140 0,0708 7746 7850 1
15142 15,06 30,79 29,64 13,745 0,1083 7879 7850 <1

17246 12,53 30,25 29,55 11,196 0,0842 7521 7900 5
1.2436 12,79 30,09 29,55 11,376 0,0873 7674 7600 1

dural 6082 10,34 26,73 30,06 8,307 0,0221 2660 2800 5
dural 2017 10,09 28,88 30,26 8,818 0,0244 2767 2800 1

certal 10,19 28,58 28,74 8,365 0,0229 2738 2760 <1

měď 10,90 30,19 30,67 10,090 0,0851 8434 8940 6  

(a, b, c - střední hodnoty délky stran zkušebních tělísek, V – vypočtený objem (V = a. b. c), 
 m – střední hodnota hmotnosti zkušebních tělísek, ρ – vypočtená hodnota hustoty,  
ρt – tabulková hodnota hustoty, σ – odchylka měření mezi ρ a ρt) 

Tab. 10 ukazuje, že naměřené a tabulkové hodnoty spolu korespondují. Výhodou 
experimentálně zjištěných hustot je to, že výsledná hodnota není pouze orientační, tak jak je 
většinou udáváno v tabulkách. 
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4. 2. 5. Experimentální analýza sady kovových vzorků řezaných na VŠB-TU Ostrava 

Všechny experimenty byly prováděny na dvou pracovištích vybavených kapalinovým 
paprskem, a to v laboratoři oddělení kapalinového paprsku na VŠB-TU Ostrava, Institut 
fyziky a ve firmě Watting, s. r. o. v  Prešově. Standardní technické podmínky vytváření řezů 
na vybraných materiálech byly v laboratoři v Ostravě následující: 

• tlak uvnitř čerpadla 400 MPa 
• průměr vodní trysky 0,25 mm 
• průměr usměrňovací trubice 1,02 mm 
• délka usměrňovací trubice 76 mm 
• hmotnostní průtok abraziva 225 g/min. 
• vzdálenost mezi povrchem materiálu a výstupním ústí kapalinové trysky 

(usměrňovací trubice) 2 mm 
• úhel dopadu paprsku 0 rad 
• typ abraziva Australský granát (almandin) 
• velikost zrna abraziva 0,275 mm (80 mesh) 

 
Protože se nejednalo o stejné typy materiálu, k vytvoření vypovídajících řezných ploch 

bylo třeba užít odlišných rychlostí chodu paprsku nad materiálem pro podobné skupiny 
materiálů, které zajišťovaly dostatečný průnik paprsku tloušťkou analyzovaného vzorku 
a dosažení povrchu vhodného pro vyhodnocování kvality řezu. Tyto limitní hodnoty 
postupových rychlosti byly voleny a experimentálně ověřeny na základě zmiňovaného 
teoretického modelu. 

Pro oceli byly zvoleny na základě předchozích poznatků rychlosti 50 mm/min. 
a 100 mm/min. Tab. 11 v sobě zahrnuje porovnání deklinačních úhlů odklánějících se 
paprsků, zjištěných pomocí výše uvedených metod na stěnách řezů ocelových vzorků, kdy 
rychlost posunu byla 100 mm/min.  

Tab. 11 Porovnání jednotlivých metod vyhodnocujících kvalitu řezného povrchu s grafickým 
znázorněním trendu hodnot deklinačních úhlů (jedná se o průměrnou hodnotu 10-ti měření, 

výsledky jsou udávány ve stupních) 

ocel č. 11523 12050 14220 15142 17246 1.2436
Theiss 100 11,24 15,33 13,70 19,01 18,42 25,00
grafika 1 8,85 16,84 9,54 14,23 11,29 17,16
grafika 2 11,44 16,52 13,73 17,91 16,64 23,56

ø 10,51 16,23 12,32 17,05 15,45 21,91  

(Theiss 100 – výpočet tečny k nafitované striaci pomocí programu M. Theiss a následný 
výpočet úhlu, pod kterým se odklání parsek od původního směru. Grafika 1  
a Grafika 2 – grafické vyhodnocení úhlů dvou nezávislých osob pomocí programu 
CorelDraw) 
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Obr. 40 Grafické porovnání deklinačních úhlů měřených různými metodami (M.Theiss 100, 
grafika 1 a grafika 2) na spodní hraně řezaného materiálu  

Na grafech je patrný podobně se vyvíjející trend získaných hodnot, který potvrzuje 
správnost naměřených hodnot. 

V Tab. 11 jsou uvedeny aritmetické průměry 10-ti naměřených deklinačních úhlů, 
u kterých jsem hodnotila také objektivitu naměřených hodnot pomocí stanovení nejistoty  
typu A - uA. Ve snaze zjistit kvalitu povrchu na celé ploše řezné stěny jsem hodnotila u všech 
analyzovaných materiálů minimálně deset deklinačních úhlů, náhodně vybraných na úseku 
60mm, tedy délky vzorku vystaveného působení účinku abrazivního kapalinového paprsku. 
Nejistoty typu A, uA = sA (směrodatná odchylka) nepřekročily hodnotu 0,33. 

Příklad výpočtu nejistoty typu A u vybrané oceli č. 14220: 

počet 
měření θ ∆ θ (∆ θ) 2

1. 9,31 -0,23 0,05
2. 8,91 -0,63 0,40
3. 9,40 -0,14 0,02
4. 9,49 -0,05 0,00
5. 8,85 -0,69 0,48
6. 8,50 -1,04 1,09
7. 10,10 0,56 0,31
8. 9,50 -0,04 0,00
9. 10,56 1,02 1,04
10. 10,80 1,26 1,58  

Pozn. Hodnoty θ jsou udávány ve stupních (º) 

∑=
=

n

i i110
1 θθ  
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Hodnoty uA desíti naměřených úhlů po celé délce řezných ploch analyzovaných vzorků 
nikdy nepřesáhly hodnotu 0,3. 

Z důvodů doplnění údajů jsem hodnotila Tab. 12 řezné povrchy ocelí nejen na výstupu 
paprsku z materiálu tzn. na spodní hraně zkoumaného vzorku, ale také v určité hloubce. Jako 
nejvhodnější se jevila vzdálenost 1mm od spodního okraje, protože v této hloubce jsou na 
fotografiích striace stále dobře viditelné, a tudíž se zde zachovala určitá přesnost 
vyhodnocování. 

Tab. 12 Deklinační úhly měřené v hloubce 9 mm od povrchu vzorku. (Výsledné hodnoty 
jsou udány ve stupních). 

ocel č. 11523 12050 14220 15142 17246 1.2436
Theiss 100-1 9,37 14,00 10,86 16,22 16,00 19,92  

(Theiss 100-1 - výpočet tečny k nafitované striaci pomocí programu M. Theiss a následný 
výpočet úhlu, pod kterým se odklání parsek od původního směru v hloubce 9 mm). 

 

 

Obr. 41 Grafické porovnání deklinačních úhlů měřených různými metodami (M.Theiss 100, 
grafika1 a grafika2) na spodní hraně řezaného materiálu a v hloubce 9 mm (M.Theiss 100-1). 
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Přestože byly hodnoty úhlů naměřeny v hloubce 9-ti mm, graf ukazuje, že rovněž tyto 
výsledky mají stejnou tendenci jako hodnoty naměřené na spodní hraně analyzovaného 
vzorku. 

Mezi naměřenými deklinačními úhly a vybranými vlastnostmi ocelí jsem hledala 
závislost, která by potvrdila původní předpoklady. I když není předpokládána lineární 
závislost mezi mechanickými vlastnostmi materiálů a deklinačními úhly, vše směřuje k tomu, 
že bude existovat daleko složitější vztah kombinací mechanických vlastností, přesto jsem pro 
nedostatečný soubor vybraných experimentálních dat v první fázi přistoupila k lineární regresi 
a sledovala korelační koeficient, který sleduje míru lineárního souvztažnosti dvou metrických 
proměnných. Nejdříve jsem porovnávala úhly s jednotlivými vlastnostmi a poté jsem 
přistoupila k jejich kombinacím. 
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Obr. 42 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a pevností 
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Obr. 43 Grafické zjišťování korelace mezi pevností a naměřenými deklinačními úhly 
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Obr. 43 sleduje korelaci mezi pevností a naměřenými deklinačními úhly. Ukazatelem 
souvztažnosti mezi uvedenými veličinami je tzv. korelační koeficient, jehož velikost je 
v tomto případě 0,59. Jelikož korelační koeficient může nabývat hodnot v intervalu 1,1− , 

hodnota 0,59 svědčí o velké míře korelace mezi sledovanými veličinami. K potvrzení 
uvedeného výroku by bylo třeba doplnit graf větším počtem naměřených údajů. 
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Obr. 44 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a tvrdostí 
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Obr. 45 Grafické zjišťování korelace mezi tvrdostí a naměřenými deklinačními úhly 
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Obr. 46 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a hustoty 
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Obr. 47 Grafické zjišťování korelace mezi hustotou a naměřenými deklinačními úhly 

Také při sledování korelací mezi tvrdostí a naměřenými deklinačními úhly a hustotou 
a naměřenými úhly je z velikosti korelačního koeficientu patrné, že existuje určitá vazba mezi 
těmito veličinami. Proto i u další materiálové vlastnosti, kterou je střední délka úseku, je pro 
názornost uváděn graf s výpočtem korelačního koeficientu. 
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Obr. 48 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a střední délky úseku 
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Obr. 49 Grafické zjišťování korelace mezi střední délkou úseku a naměřenými  
deklinačními úhly 

Z Obr. 42 – 49 je patrné, že zde není prokázána přímá vazba mezi deklinačním úhlem 
a samostatnými vlastnostmi zkoumaných ocelí, přestože u některých ocelí existuje určitý 
náznak korelace mezi uvedenými parametry a kvalitou povrchu, který potvrzuje poměrně 
vysoký korelační koeficient. Pouze u Obr. 49 není korelace potvrzena, protože korelační 
koeficient je velmi nízký. Tento trend by bylo třeba potvrdit doplněním dalších materiálů 
majících nejen podobné vlastnosti, jako mají uvedené ocelové vzorky, ale rozšířit databázi 
o materiály, které mají diametrálně odlišné vlastnosti. 

Jak jsem již zmínila, po grafickém porovnávání jednotlivých vybraných vlastností 
materiálu a kvalitou řezaného povrchu Obr. 42 - 49, následují grafy sledující trend mezi 
kombinacemi těchto vlastností a deklinačními úhly Obr. 50 – 57. 
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Obr. 50 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, tvrdost 
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Obr. 51 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, 

střední délka úseku 
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Obr. 52 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, tvrdost, 

střední délka úseku 
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Obr. 53 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, 
střední délka úseku, hustota 
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Obr. 54 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu tvrdost, 

střední délka úseku, hustota 
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Obr. 55 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, tvrdost, hustota 
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Obr. 56 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu tvrdost, 

střední délka úseku 
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Obr. 57 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a podílu, kdy v čitateli je součin 
pevnost, tvrdost, hustota a ve jmenovateli střední délka úseku 

Kombinace vlastností neukázala jednoznačně přímou vazbu mezi vybranými 
materiálovými vlastnostmi a deklinačními úhly měřených na striacích vzniklých na řezné 
ploše ocelových vzorků v souladu s teoretickými předpoklady. Ukazuje se ale náznak 
existence vazby mezi naměřenými úhly a kombinací součinu pevnost, tvrdost, hustota Obr. 55 
a druhou kombinací naznačující existenci vazby je součin tvrdost, střední délka úseku  
Obr. 56, proto bude snahou doplnit experimentální data o nové materiály, které by mohly 
potvrdit tento předpoklad, který by bylo možné definovat matematickým vztahem. Obsah 
uhlíku (C) v železe (Fe) je klíčovým faktorem pro vlastnosti oceli a je dán následným 
zpracováním surového železa.  Uhlík se v železe (v malých koncentracích) poměrně snadno 
rozpouští a tvoří se sloučeniny (karbidy železa), nebo tuhý roztok uhlíku v železe. Vlastnosti 
oceli určuje právě forma, v jaké se uhlík v oceli vyskytuje. Proto také kvalita řezné plochy 
bude závislá na přítomnosti C.  

76 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

4. 2. 6. Experimentální analýza sady kovových vzorků řezaných ve firmě Watting s. r. o 

Sérii vzorků ocelí jsem řezala rovněž na pracovišti firmy Watting, s. r. o. v Prešově, kde 
jsem se snažila dosáhnout stejných vstupních podmínek, jako tomu bylo na pracovišti 
kapalinového paprsku Institutu fyziky v Ostravě. Přestože to nebylo zcela technicky možné, 
určitá ekvivalence energetických podmínek zde byla zachována. Technické podmínky 
aplikace řezů na kovové materiály v Prešově: 

• tlak uvnitř čerpadla: 275,4 MPa 
• průměr vodní trysky: 0,275 mm 
• průměr usměrňovací trubice: 1,02 mm 
• délka usměrňovací trubice: 76 mm 
• hmotnostní průtok abraziva: 250 g/min. 
• vzdálenost mezi povrchem materiálu a výstupním ústí kapalinové trysky 

(usměrňovací trubice): 2 mm 
• úhel dopadu paprsku: 0 rad 
• typ abraziva: Indický granát 
• velikost zrna abraziva: 0,275 mm (80 mesh) 

Prvním krokem bylo opět hledání vazby mezi kvalitou řezného povrchu materiálu a jeho 
jednotlivými materiálovými vlastnostmi, a sledování velikosti korelačního koeficientu 
Obr. 58 - 65. 
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Obr. 58 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a pevností 
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Obr. 59 Grafické zjišťování korelace mezi pevností a naměřenými deklinačními úhly 
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Obr. 60 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a tvrdostí 
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Obr. 61 Grafické zjišťování korelace mezi tvrdostí a naměřenými deklinačními úhly 
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Obr. 62 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a hustoty 
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Obr. 63 Grafické zjišťování korelace mezi hustotou a naměřenými deklinačními úhly 
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Obr. 64 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a střední délky úseku 
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Obr. 65 Grafické zjišťování korelace mezi střední délkou úseku a naměřenými  
deklinačními úhly 

Ani u vzorků řezaných v Prešově ve firmě Watting s. r. o. se nepotvrdila jednoznačně 
přímá vazba mezi deklinačními úhly a jednotlivými vlastnostmi. Přesto lze podobně jako 
u experimentálních řezů prováděných za odlišných podmínek v Ostravě v laboratoři 
kapalinového paprsku sledovat tendenci závislosti kvality povrchu na vybraných  
fyzikálně-mechanických vlastností ocelí, o čem svědčí poměrně vysoká hodnota korelačního 
koeficientu. Na rozdíl od sady vzorků vystavených účinku abrazivního kapalinového paprsku 
v laboratoři na VŠB-TU Ostrava je důležité si povšimnout podstatně vyšší hodnoty 
korelačního koeficientu u Obr. 65. 

Následně jsem opět přistoupila k hledání vazby mezi kombinacemi uvedených vlastností 
a hodnotami deklinačních úhlů naměřených na řezné stěně sady ocelových vzorků, což 
zachycují Obr. 66 – 73. 
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Obr. 66 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, tvrdost 
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Obr. 67 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, 

střední délka úseku 
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Obr. 68 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, tvrdost, 

střední délka úseku 
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Obr. 69 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu 

pevnost, tvrdost, hustota 
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Obr. 70 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu tvrdost, 

střední délka úseku, hustota 
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Obr. 71 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, 

střední délka úseku, hustota 
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Obr. 72 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu tvrdost, 

střední délka úseku 
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Obr. 73 Grafické porovnání deklinačních úhlů a podílu, kdy v čitateli je součin pevnost, 

tvrdost, hustota a ve jmenovateli střední délka úseku 

U vzorků ocelí řezaných na pracovišti firmy Watting s. r. o. v Prešově se rovněž 
neprokázala žádná přímá vazba mezi kvalitou povrchu řezné plochy a vybranými vlastnostmi 
ocelových vzorků. U některých kombinací však opět existuje náznak určité vazby mezi 
kvalitou povrchu a uvedenými parametry. Pro potvrzení by však bylo třeba doplnit sadu 
vzorků o další materiály a ujednotit vlastnosti získané z akreditovaných laboratoří, kdy 
v některých případech, přestože se jednalo o akreditované zkušebny, se hodnoty parametrů 
značně lišily, což může mít za následek nepřesnost získané hodnoty daného parametru. 

Pro ilustraci zde uvádím také porovnání naměřených úhlů získaných na dvou různých 
pracovištích, kde byly experimenty prováděny, to znamená v laboratoři kapalinového paprsku 
na Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava a v Prešově ve firmě Watting s. r. o., kde nebylo možné 
z technických důvodů dosáhnout identických podmínek řezání, ale konečná hodnota 
hydraulického výkonu je v podstatě stejná, proto je možné získané údaje porovnat jako by 
byly získány za stejných podmínek. 

Tab. 13 Porovnání naměřených deklinačních úhlů vzorků řezaných v Ostravě a vzorků 
řezaných v Prešově při stejné rychlosti 100 mm/min. 

č.oceli øúhel Ostrava (°) øúhel Prešov (°)
11523 10,51 11,49
12050 16,23 16,99
14220 12,32 11,73
15142 17,05 17,09
17246 15,45 17,92
1.2436 21,91 21,53  
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Obr. 74 Grafické porovnání deklinačních úhlů vzorků řezaných v Ostravě a vzorků 

řezaných v Prešově při stejné rychlosti 100 mm/min. 

Z grafického znázornění Obr. 74 lze vyčíst, že deklinační úhly naměřené na vzorcích 
řezaných na dvou rozdílných pracovištích při podobných technických podmínkách a stejné 
postupové rychlosti 100 mm/min jsou srovnatelné a drobné odchylky mohou být důsledkem 
vzniklým v rámci vyhodnocování kvality povrchu. 

 

4. 2. 7. Vliv typu abraziva na kvalitu řezného povrchu 

Míru ovlivnění kvality povrchu dle typu abraziva a jeho zrnitosti lze sledovat v následující 
části této práce, kde jsem porovnávala velikosti deklinačních úhlů stejných ocelových vzorků 
použitých v předchozích experimentech, na které jsem nyní k řezům použila abraziva, u nichž 
byla proměnnou jejich zrnitost. Pro zajímavost jsem zde také vložila vzorky řezané různými 
typy abraziv, ale se stejnou zrnitostí, kdy se tato abraziva lišily původem a nepatrně 
i chemickým složením. 

Tab. 14 Porovnání deklinačních úhlů sady ocelí řezaných abrazivem o různé zrnitosti 
a abrazivem rozdílného původu rychlostí 50 mm/min. 

typ abraziva australský granát indický granát australský granát australský granát
zrnitost 50 (mesh) 80 (mesh) 80 (mesh) 120 (mesh)

ocel č. 11523 12,55 10,16 4,96 11,91
ocel č. 12050 9,39 9,58 7,85 11,70
ocel č. 14220 12,55 11,81 7,29 14,07
ocel č. 15142 9,24 11,29 7,98 12,28
ocel č. 17246 9,46 11,07 8,02 11,35
ocel č. 1.2436 11,47 11,28 10,01 15,08  

(Pozn. výsledky naměřených deklinačních úhlů jsou udávány ve stupních (º)) 
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Obr. 75 Grafické porovnání deklinačních úhlů na sadě ocelí řezaných abrazivy odlišných 
zrnitostí rychlostí 50 mm/min. 

Na Obr. 75 lze sledovat podobný trend naměřených deklinačních úhlů u sady ocelových 
materiálů, které byly vystaveny účinkům kapalinových paprsků s rozdílnými vlastnostmi 
pohybujících se stejnou postupovou rychlostí nad povrchem materiálu. V některých případech 
se paprsky lišily zrnitostí abraziva anebo původem abraziva. Sloupcový graf je důkazem, že 
větší rozdíly jsou pouze u abraziva s 50 mesh vzhledem k ostatním typům abraziv. Pro 
názornost je na Obr. 76 grafické porovnání deklinačních úhlů ocelí řezaných abrazivními 
kapalinovými paprsky se stejnou zrnitostí 80 mesh, ale rozdílným původem. 

 
Obr. 76 Grafické porovnání deklinačních úhlů na sadě ocelí řezaných abrazivy totožných 

zrnitostí (80 mesh) rychlostí 50 mm/min. 

Stejná porovnání jsem prováděla na stěnách řezaných vzorků ocelí při postupové rychlosti 
100mm/min., o čem vypovídá Tab. 15 a Obr. 67 a Obr. 77. 

85 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

Tab. 15 Porovnání deklinačních úhlů sady ocelí řezaných abrazivem o různé zrnitosti  
a abrazivem rozdílného původu rychlostí 100 mm/min. 

typ abraziva australský granát indický granát australský granát australský granát
zrnitost 50(mesh) 80(mesh) 80(mesh) 120(mesh)

ocel č. 11523 17,35 15,20 10,51 18,04
ocel č. 12050 19,20 18,60 16,23 26,20
ocel č. 14220 21,74 18,99 12,32 25,85
ocel č. 15142 21,03 19,98 17,05 25,27
ocel č. 17246 18,00 16,82 15,45 20,28
ocel č. 1.2436 24,85 22,44 21,91 28,63  

 

Obr. 77 Grafické porovnání deklinačních úhlů na sadě ocelí řezaných abrazivy odlišných 
zrnitostí rychlostí 100 mm/min. 

 

Obr. 78 Grafické porovnání deklinačních úhlů na sadě ocelí řezaných abrazivy totožných 
zrnitostí (80 mesh) rychlostí 100 mm/min. 
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Na základě uvedených grafů Obr. 75 - 78 lze konstatovat, že australský granát je 
kvalitnější a optimální zrnitost je 80 mesh, protože při 50 mesh je abrazivo příliš hrubé 
a naopak při zrnitosti 120 mesh je abrazivo příliš jemné na to, aby se dosáhlo kvalitního řezu 
na testovaných materiálech. To však neznamená, že by nebylo možno pro jiné materiály 
(horniny, betony) optimálnější užití hrubšího abraziva, pro jiné (sklo, plasty) zase jemnější. 
Právě proto, že je výsledek řezání závislý na mnoha parametrech, je třeba postupně zkoumat 
jejich vliv, aby mohlo být dosaženo pokroku v aplikaci paprsku jako obráběcího nástroje. 

4. 2. 8. Vliv tepelného zpracování oceli na kvalitu řezného povrchu 

Vliv mechanických vlastností materiálu na porušení kapalinovým paprskem jsem se 
pokusila prokázat také na jiných typech ocelí, než byla původní sada vzorků předcházejících 
experimentů. Jedná se dvě oceli s pracovním označením K a CK, které mají podobné 
chemické složení viz Tab. 16.  

Tab. 16 Chemické složení ocelí označených K a CK. (Hodnoty jsou uvedeny v procentech) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu V Al N H
K 0,37 0,84 0,26 0,012 0,004 1,15 0,03 0,208 0,02 0,074 0,0113 0,0113 1,3

CK 0,36 0,84 0,29 0,011 0,003 1,13 0,24 0,200 0,04 0,093 0,0270 0,0120 1,1  

Ke každému typu oceli se nám podařilo získat řadu vzorků, které mají shodné složení, ale 
rozdílnou teplotu zpracování, která ovlivňuje mechanické vlastnosti, což lze vypozorovat 
v Tab. 17. Také v této struktuře ocelových vzorků se nachází elementy, které jsou menší jak 
zrno, které patrně vznikly popraskáním nebo tepelným zpracováním oceli, proto i zde jsem 
použila termín pro název tohoto parametru střední délka úseku n. 

Tab. 17 Charakteristika ocelových vzorků s danými mechanickými vlastnostmi 
a naměřené deklinační úhly 

označení 
oceli

h o (mm) T k  (°C) T p  (°C) Rm  (Mpa)
KCV 

(J/cm-2)
HV10 n  (µm) θ  (°)

K1 10 850 20 2230 7,0 589 1,43 18,62
K4 10 850 250 1865 19,7 521 1,37 16,91
K7 10 850 400 1560 24,3 459 1,04 15,52
K10 10 850 510 1340 32,7 391 1,28 14,64
K13 10 850 580 1190 57,7 363 1,60 13,63
K15 10 850 620 1060 100,7 330 1,50 12,48
CK1 6 850 20 2160 5,7 581 1,58 17,85
CK4 6 850 250 1860 21,7 514 1,15 15,48
CK7 6 850 400 1550 24,7 464 0,97 13,76
CK10 6 850 510 1320 38,0 405 1,36 13,23
CK13 6 850 580 1230 55,0 372 1,37 13,13
CK16 6 850 640 970 112,3 314 1,50 11,26  

(ho – tloušťka materiálu, Tk – teplota kalení, Tp – teplota popouštění, Rm – mez pevnosti, 
KCV – vrubová houževnatost, HV10 – tvrdost podle Vickerse, n – střední délka úseku, 
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θ – průměrný úhel deklinace  naměřený u vzorků oceli K řezaných při postupové rychlosti 
100mm/min. a u vzorků oceli CK naměřený při postupové rychlosti 150 mm/min.) 

Experimenty byly prováděny na oddělení kapalinového paprsku Institutu fyziky na 
VŠB-TU Ostrava při téměř shodných technických podmínkách jako předchozí experimenty 
prováděné na stejném pracovišti. 

• tlak uvnitř čerpadla 380 MPa 
• průměr vodní trysky 0,25 mm 
• průměr usměrňovací trubice 1,02 mm 
• délka usměrňovací trubice 76 mm 
• hmotnostní průtok abraziva 225 g/min. 
• vzdálenost mezi povrchem materiálu a výstupním ústí kapalinové trysky 

(usměrňovací trubice) 2 mm 
• úhel dopadu paprsku 0 rad 
• typ abraziva Australský granát 
• velikost zrna abraziva 0,275mm (80 mesh) 

Také u těchto materiálů jsem porovnávala deklinační úhly naměřené na spodní hraně 
vzorků stejné tloušťky řezaných za stejných podmínek s jejich mechanickými vlastnostmi 
majícími možný vliv na proces řezání kapalinovým paprskem. Srovnání naměřených úhlů 
s trendy jednotlivých vlastností je znázorněno na Obr. 68 pro ocel K a na Obr. 69 pro ocel 
CK. Pro jasnější a názornější porovnání jsou všechny vlastnosti modifikovány, to znamená, že 
byly násobeny nebo děleny konstantami tak, aby jejich hodnoty byly srovnatelné s hodnotami 
deklinačních úhlů. Modifikovaná pevnost byla získána tak, že hodnoty pevnosti byly 
vyděleny 108. Pro získání modifikované tvrdosti byly naměřené hodnoty tvrdosti vynásobeny 
3 a vyděleny 100. Modifikovaná střední délka úseku byla získána tak, že naměřené hodnoty 
byly vynásobeny 12.106. Modifikovaná vrubová houževnatost byla vypočtena ze změřených 
hodnot vydělením 6. Avšak ani u těchto ocelí v žádném z případů jednotlivé modifikované 
vlastnosti nenaznačují přímou vazbu s deklinačními úhly, jak je patrno z grafického 
znázornění na Obr. 79 a Obr. 80. 
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Obr. 79 Porovnání trendů deklinačních úhlů naměřených na oceli K s jednotlivými 
modifikovanými materiálovými vlastnostmi (pevnost, tvrdost, střední délka úseku, 

vrubová houževnatost). 

 
Obr. 80 Porovnání trendů deklinačních úhlů naměřených na oceli CK s jednotlivými 
modifikovanými materiálovými vlastnostmi (pevnost, tvrdost, střední délka úseku, 

 vrubová houževnatost). 

Po tomto neprokázání vazby mezi jednotlivými vlastnostmi jsem rozvinula úvahu 
možnosti vlivu kombinací uvedených vlastností na efektivitu řezání a kvalitu řezného 
povrchu, a právě kombinace jsem porovnávala s deklinačními úhly. Konečné výsledky jsou 
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znázorněny na Obr. 81 pro ocel K a Obr. 82 pro ocel CK, kde jsou zachyceny na sloupcových 
grafech kombinace prokazující nejlepší korelaci s materiálovými vlastnostmi. 

 

Obr. 81 Porovnání trendů pro kombinaci pevnost, tvrdost a střední délka úseku 
s deklinačními úhly naměřenými pro ocel K 

 

Obr. 82 Porovnání trendů pro kombinaci pevnost, tvrdost a střední délka úseku 
s deklinačními úhly naměřenými pro ocel CK 

Výsledná kombinace uvedená na Obr. 81 a Obr. 82 je třetí odmocninou součinu 
modifikovaných vlastností (pevnost, tvrdost, střední délka úseku). A právě tato kombinace se 
ukázala jako nejvhodnější pro oba materiály vykazující určitou vazbu mezi ní a naměřenými 
úhly jak znázorňují přiložené grafy na obrázcích. 
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4. 3. Horninové materiály 

Komerční firmy Granit Holec a Mramor Trading a.s. poskytly řadu horninových materiálů 
vhodných pro řezání kapalinovým paprskem. Bylo však nutné z nich vybrat sadu hornin 
o stejné tloušťce, která je jedním z podmíněných společných parametrů nutných pro možnost 
porovnávání vzájemné korelace charakteristických vlastností a deklinačními úhly mezi 
jednotlivými druhy. Tento společný parametr značné zúžil výběr, protože zmenšení tloušťky 
horninové desky na požadovanou velikost by bylo velmi technicky i ekonomicky náročné. 
Tudíž jsem pro experimentální i teoretické hledání vazeb použila sadu šesti vybraných hornin 
viz. Obr. 83. 

Obchodní název těchto materiálů a k nim přiřazené naše označení: 

Azul Noche  - H9 
Belfast – H12 
Rosa Beta – H13 
New Imperial – H16 
Shiwakasi Indie – H17 
Juparaná gold – H22 

 

 
Obr. 83 Fotografie vybraných horninových materiálů (Rosa Beta, Juparaná gold, 

Belfast, Shiwakasi Indie, New Imperial, Azul Noche) 

Materiálové listy pro všechny firmy zajišťující prodej výrobků z přírodního kamene nebo 
samotných neopracovaných materiálů horninového typu vydává téměř pro celou republiku 
Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o. Hořice. Rovněž k námi vybraným materiálům byly 
k dispozici materiálové listy vydané touto zkušebnou. Bohužel, neexistuje žádná veřejně 
dostupná dokumentace, jako pro oceli strojírenské tabulky nebo lexikon, kde by bylo možné 
porovnání hodnot naměřených zkušebnou, která v materiálových listech uvádí na základě 
průkazných zkoušek údaje, které srovnává s ČSN normami. Tyto údaje jsou většinou staršího 
data, protože se neověřuje samostatně každý kus materiálu, ale pouze prodávaný typ 
materiálu, který je zastoupen reprezentativním vzorkem. Materiálové listy obsahují vlastnosti, 
jako jsou objemová hmotnost, nasákavost do ustálené hmotnosti, obrusnost, leštitelnost, 
pevnost v tahu za ohybu, apod. Přestože výsledky fyzikálně-mechanických vlastností hornin 
se u jednotlivých akreditovaných zkušeben lišily, rozhodla spoléhat na výsledky Zkušební 
laboratoře výzkumného centra hornin při VŠB-TU Ostrava, která analyzovala konkrétní 
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vzorky uvedených hornin. Vlastnosti, které byly v popředí zájmu, byly stejně jako 
u kovových materiálů - pevnost, objemová hmotnost a velikost zrna. Tvrdost, která je sice 
také u hornin stanovitelná, by byla pouze orientační hodnotou, protože vybrané horniny oproti 
ocelovým materiálům, mají nehomogenní strukturu s přítomností poměrně velkých zrn, která 
je závislá na původu a způsobu vzniku horniny a právě tato struktura by způsobovala velké 
odchylky při měření tvrdosti. 

4. 3. 1. Pevnost v tlaku a objemová hmotnost 

Pevnost v tlaku byla experimentálně vyhodnocena podle normy ČSN EN 1926 na 
pracovišti Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin na VŠB-TU Ostrava, kde byly 
hodnoty naměřeny a zaznamenány do Tab. 18. Vlastní zkouška se měla provádět na 
zkušebních tělesech ve tvaru krychle o minimálních rozměrech (50 x 50 x 50) mm, ale 
vzhledem k šířce našich vybraných materiálů, která byla 30 mm, tento požadavek nemohl být 
dodržen. Při výrobě tak malých zkušebních těles bylo těžké dodržet stejný rozměr stran, proto 
se do výpočtů uváděla přesná velikost každé strany. Zkouška každého materiálu se prováděla 
5 až 6 krát, aby bylo dosaženo reprezentativních výsledků. Zatížení na zkušební těleso se 
vyvíjelo plynule za konstantního přírůstku rychlosti napětí (1 ± 0,5) MPa/s. 

Objemová hmotnost se zjišťovala podle normy ČSN EN 1936, která určuje metodu pro 
stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové otevřené pórovitosti přírodního kamene. Na 
tuto zkoušku byla použita zkušební tělesa stejných rozměrů, která se vysušila na ustálenou 
hmotnost. 
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Tab. 18 Hodnoty parametrů zkušebních těles a k nim vypočtené příslušné vlastnosti hornin 
získané ze Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin na VŠB-TU Ostrava 

vzorek č. č. měření m  (g) a  (mm) b  (mm) v  (mm) F max  (N) S  (mm2) σ h  (N.mm-2) V 0  (mm3) ρ 0  (kg.m-3)

1. 75,21 30,6 30,3 29,9 122,45 913,41 134,06 27676,32 2717,49
2. 73,10 30,4 30,2 29,9 141,10 908,96 155,23 27450,59 2662,97
3. 74,57 30,1 30,8 29,9 136,97 899,99 152,19 27719,69 2690,15
4. 75,46 30,5 30,8 29,9 135,18 911,95 148,23 28088,06 2686,55
5. 73,55 30,3 30,3 29,9 144,04 905,97 158,99 27450,89 2679,33
6. 74,40 30,4 30,4 29,9 126,20 908,96 138,84 27632,38 2692,49
ø 147,92 2688,16
1. 80,05 28,8 29,8 30,7 228,15 884,16 258,04 26347,97 3038,18
2. 79,73 28,8 29,8 30,5 247,46 878,40 281,72 26176,32 3045,88
3. 84,52 30,2 30,0 30,7 265,84 927,14 286,73 27814,20 3038,74
4. 87,12 30,2 30,9 30,7 253,71 927,14 273,65 28648,63 3040,98
5. 87,07 30,4 31,0 30,4 327,83 924,16 354,73 28648,96 3039,20
ø 290,97 3040,60
1. 73,26 29,9 30,7 30,2 140,34 902,98 155,42 27721,49 2642,72
2. 73,46 29,8 30,7 30,2 142,93 899,96 158,82 27628,77 2658,82
3. 73,61 29,8 30,6 30,2 159,86 899,96 177,63 27538,78 2672,96
4. 72,91 30,0 30,5 30,2 123,92 906,00 136,78 27633,00 2638,51
5. 73,02 29,7 30,6 30,2 158,31 896,94 176,50 27446,36 2660,46
ø 161,03 2654,69
1. 74,18 30,6 30,6 30,4 204,43 930,24 219,76 28465,34 2605,98
2. 72,25 29,4 30,8 30,4 170,80 893,76 191,10 27527,81 2624,62
3. 72,40 29,5 30,6 30,4 192,27 896,80 214,40 27442,08 2638,28
4. 73,79 30,4 30,6 30,4 196,08 924,16 212,17 28279,30 2609,33
5. 74,91 30,8 30,7 30,5 197,20 939,40 209,92 28839,58 2597,47
ø 209,47 2615,14
1. 74,39 30,2 30,3 31,1 134,83 939,22 143,56 28458,37 2613,99
2. 74,73 30,1 30,6 31,0 131,98 933,10 141,44 28552,86 2617,25
3. 74,58 30,4 30,5 31,0 149,25 942,40 158,37 28743,20 2594,70
4. 74,36 30,0 30,6 31,0 126,28 930,00 135,78 28458,00 2612,97
5. 73,84 30,0 30,6 31,2 151,14 936,00 161,47 28641,60 2578,07
6. 75,12 30,6 30,7 31,2 161,17 954,72 168,81 29309,90 2562,96
ø 151,57 2596,66
1. 66,76 29,4 30,0 29,8 109,76 876,12 125,28 26283,60 2539,99
2. 69,46 30,0 30,1 29,9 195,41 897,00 217,85 26999,70 2572,62
3. 73,30 30,3 31,7 29,9 200,06 905,97 220,82 28719,25 2552,30
4. 70,79 30,3 30,5 29,9 173,32 905,97 191,31 27632,09 2561,88
5. 70,19 30,2 30,4 29,9 165,28 902,98 183,04 27450,59 2556,96
ø 187,66 2556,75

H9

H12

H13

H16

H17

H22

 

(m – hmotnost vysušeného zkušebního tělesa; a, b, v – rozměry zkušebního tělesa;  
Fmax – maximální síla vyvíjená na zkušební těleso v průběhu mechanické zkoušky;  
S – plocha , na kterou Fmax působí; σh – výsledná pevnost v tlaku horniny; V0 – objem 
zkušebního tělesa; ρ0 - objemová hmotnost) 
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4. 3. 2. Zrnitost 

Také tato vlastnost se stanovovala ve Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin na 
VŠB-TU Ostrava. Metoda není přesně normována a víceméně záleží na vlastním posouzení 
pracovníka zkušebny, který velikost zrna (zrnitost) zjišťuje z tzv. mikrovýbrusů, jejichž šířka 
je 20 – 30 µm. Námi vybrané vzorky pozoroval petrografický pracovník polarizačním 
mikroskopem Olympus při zvětšení 40x – 400x v procházejícím světle. Konečné vyhodnocení 
prováděl pomocí specialního programu Lucia G, kde vyhodnotil na každém materiálu přes 
200 zrn. Na Obr. 84 je fotografie konkrétního vzorku vybraného pro zjištění zrnitosti. 
Naměřené velikosti zrn jsou zahrnuty v Tab. 19. Jedná se o standardní metodu, proto u hornin 
budu používat termín velikost zrna, přestože se jedná o podobnou metodu, kterou bylo 
zjišťování střední délky úseku. 

 
Obr. 84 Fotografie vzorku H6 z níž se počítá zrnitost, vytvořená pod polarizačním 

mikroskopem,  

Tab. 19 Střední hodnoty velikosti zrn (zrnitost) vzorků H6, H12, H13, H16, H17 a H22 
stanovené Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin na VŠB-TU Ostrava 

vzorek H6 H12 H13 H16 H17 H22
stř. velikost zrna (µm) 932,77 396,35 869,04 760,12 322,68 688,55  

Po získání potřebných vlastností horninových materiálů jsem mohla přistoupit k vlastnímu 
porovnávání jednotlivých parametrů s deklinačními úhly, a to stejnými metodami, které jsem 
použila u kovových materiálů. 
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4. 3. 3. Experimentální analýza sady horninových vzorků řezaných na VŠB-TU Ostrava a 
ve firmě Watting s. r. o. 

Řezání horninových vzorků se provádělo opět na dvou pracovištích, tak jak se řezaly 
kovové materiály (Oddělení kapalinového paprsku, Institut fyziky, VŠB-TU Ostrava a firma 
Watting, s. r. o., Prešov). 

Také technické parametry řezání zůstaly zachovány. V Ostravě: 

• tlak uvnitř čerpadla 400 MPa 
• průměr vodní trysky 0,25 mm 
• průměr usměrňovací trubice 1,02 mm 
• délka usměrňovací trubice 76 mm 
• hmotnostní průtok abraziva 225 g/min. 
• vzdálenost mezi povrchem materiálu a výstupním ústí kapalinové trysky 

(usměrňovací trubice) 2 mm 
• úhel dopadu paprsku 0 rad 
• typ abraziva Australský granát 
• velikost zrna abraziva 0,275 mm (80 mesh) 

Naměřené hodnoty deklinačních úhlů a jednotlivých vlastností jsou shrnuty a připraveny 
pro další srovnávání v Tab. 20. 

Tab. 20 Deklinační úhly a výsledné materiálové vlastnosti vybraných horninových vzorků 
pro postupovou rychlost trysky 50 mm/min. a 100 mm/min 

označení vz. θ (º)O,50 θ (º)O,100 θ (º)P,50 θ (º)P,100 zrnitost  (µm) σ h (N.mm-2) ρ 0 (kg.m-3)
H9 4,54 6,93 5,06 6,74 932,77 147,92 2688,16

H12 10,81 20,2 12,7 18,06 396,35 290,97 2040,60
H13 5,32 13,48 5,57 8,67 869,04 161,03 2654,69
H16 7,39 12,20 9,01 13,66 760,12 209,47 2615,14
H17 3,04 5,10 5,18 7,36 322,68 151,57 2596,66
H22 4,81 7,14 3,85 4,85 688,55 187,66 2560,94  

(θ (°) O,50 - Ostrava, postupová rychlost 50 mm/min.; θ (°) O,100 - Ostrava, postupová 
rychlost 100 mm/min.; θ (°) P,50 - Prešov, postupová rychlost 50 mm/min.; θ (°) O,50 - 
Prešov, postupová rychlost 100 mm/min.), σh – výsledná pevnost v tlaku, ρ0 – objemová 
hmotnost)  

Naprosto stejným způsobem jsem přistoupila k zjišťování určité korelace mezi 
jednotlivými horninovými vlastnostmi a deklinačními úhly jako u kovových vzorků. 
Výsledná zjištění jsou znázorněna ve sloupcových grafech Obr. 85 a Obr. 86. Nejdříve jsem 
hledala vazbu mezi kvalitou řezaného povrchu a jednotlivými vlastnostmi a poté jsem 
zkoušela i kombinace těchto vlastností. Ověření teoretických předpokladů se provádělo nejen 
na dvou pracovištích, ale i při dvou postupových rychlostech, které byly rovněž stejné jako 
u ocelí, a to 50 mm/min a 100 mm/min. Přiložené sloupcové grafy vždy porovnávají 
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samostatnou vlastnost horniny, nejlepší kombinaci uváděných vlastností a nejlépe teoreticky 
vystihující kombinaci. 

 
Obr. 85 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a velikosti zrn 

 (50 mm/min., Ostrava) 

 
Obr. 86 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a pevností (50 mm/min., Ostrava) 

 
Obr. 87 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu velikost zrn, pevnost, 

objemová hmotnost (50 mm/min., Ostrava) 

96 



L. Gembalová       Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem 

 
Obr. 88 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a podílu, kdy v čitateli je součin 

pevnost, objemová hmotnost a ve jmenovateli velikost zrn (50 mm/min., Ostrava) 

Obr. 85 - 88 ukazují, že tendenci korelovat s kvalitou povrchu má samotná pevnost nebo 
součin jednotlivých vlastností. Také pro postupovou rychlost 100mm/min. se graficky 
jednoznačné neprokázala žádná přímá vazba, ale některé kombinace vedou k určitému trendu 
spolu korelovat. Experimenty byly prováděny opět předem stanovených postupových 
rychlostech, proto stejně byly hodnoceny povrchy vzniklé prostupem paprsku pohybujícím se 
nad povrchem rychlostí 100 mm/min. 

 

Obr. 89 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a velikosti zrn  
(100 mm/min., Ostrava) 
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Obr. 90 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a pevností  

(100 mm/min., Ostrava) 

 
Obr. 91 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu velikost zrn, pevnost 

(100 mm/min., Ostrava) 

 
Obr. 92 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a podílu, kdy v čitateli je součin 

pevnost, objemová hmotnost a ve jmenovateli velikost zrn (100 mm/min., Ostrava) 
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Ve firmě Watting, s. r. o. byly řezány také vzorky hornin, kdy byly dodrženy stejné 
technické parametry řezání stejně jako u kovových materiálů: 

• tlak uvnitř čerpadla: 275,4 MPa 
• průměr vodní trysky: 0,275 mm 
• průměr usměrňovací trubice: 1,00 mm 
• délka usměrňovací trubice: 76 mm 
• hmotnostní průtok abraziva: 250 g/min. 
• vzdálenost mezi povrchem materiálu a výstupním ústí kapalinové trysky 

(usměrňovací trubice): 1 mm 
• úhel dopadu paprsku: 0 rad 
• typ abraziva: Indický granát 
• velikost zrna abraziva: 0,275 mm (80 mesh) 

Také postupové rychlosti zůstaly zachovány, aby bylo možné sledovat kvalitu řezaného 
povrchu vždy za stejných technologických podmínek. 

 
Obr. 93 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a velikostí zrn 

(50 mm/min., Prešov) 

 
Obr. 94 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a pevností (50 mm/min., Prešov) 
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Obr. 95 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a součinu pevnost, objemová 

hmotnost (50 mm/min., Prešov) 

 
Obr. 96 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a podílu, kdy v čitateli je součin 

pevnost, objemová hmotnost a ve jmenovateli velikost zrn (50 mm/min., Prešov) 

 
Obr. 97 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a velikostí zrn 

 (100 mm/min., Prešov) 
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Obr. 98 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a pevností (100 mm/min., Prešov) 

 
Obr. 99 Grafické porovnání deklinačních úhlů a součinu pevnost, objemová hmotnost 

(100 mm/min., Prešov) 

 
Obr. 100 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů a podílu, kdy v čitateli je součin 

pevnosti a objemové hmotnosti a ve jmenovateli velikost zrn (100 mm/min., Prešov) 
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Obr. 101 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů vzorků řezaných v Ostravě  
a vzorků řezaných v Prešově při stejné rychlosti 50 mm/min. 

 

 

Obr. 102 Grafické porovnání naměřených deklinačních úhlů vzorků řezaných v Ostravě 
 a vzorků řezaných v Prešově při stejné rychlosti 100mm/min. 

Při hodnocení horninových vzorků je třeba přihlédnout k tomu, že materiály tohoto typu 
jsou nehomogenní. Jejich struktura a vlastnosti závisí na složení a původu celého horského 
masivu, který je výsledkem dlouhodobých reologických procesů. Sebelépe vyhodnocený 
a odebraný horninový vzorek nemůže charakterizovat vlastnosti a chování celého horského 
masivu a tudíž i jeho vlastnosti závisí na lokalizaci v horském masivu, který je vystaven 
v různých místech různým fyzikálním faktorům, jako jsou vlhkost, teplota, tlak a jiné. S tím 
úzce souvisí i diferenciální rozdíly v strukturních vazbách, které mají za následek rozdílnost 
pevnostních parametrů. Přítomnost hrubých částic ve struktuře způsobuje odtržení 
jednotlivých zrn proudem paprsku, který je unáší a způsobuje turbulentní víření, které dává 
vznik kavitačnímu procesu, což ještě zhoršuje kvalitu řezného povrchu a možnost 
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vyhodnocení. Na Obr. 90 a Obr. 91 je vidět, že u hornin je při řezání rychlostí 50mm/min. 
výjimkou trend naměřených deklinačních úhlů stejně jako u hornin řezaných 100 mm/min.  

Shrnutí experimentální části 

Na základě dosavadních experimentů se ukázalo, že neexistuje jednoznačně přímá vazba 
mezi materiálovými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, ale jedná se o složitější závislost, 
která se dá obecně popsat vztahem (4.4) 

 ( )[ ]nPPPPfkarctg ,.....,, 321=θ  (4.4) 

kdy  ( )maaw MMmmdupHfk ,,,,,,, 00=

To znamená, že konstanta k je závislá na parametrech kapalinového paprsku i řezaného 
materiálu, které charakterizují tyto veličiny: 

 H...... tloušťka materiálu [m] 
 p0 ..... tlak kapaliny před tryskou [MPa] 
 u ...... příčná (postupová) rychlost trysky pohybující se nad povrchem materiálu [m.s-1] 
 d0 ..... průměr vodní trysky [m] 
 mw.... hmotnostní průtok vody [kg.s-1] 
 ma .... hmotnostní průtok abraziva [kg.s-1] 
 Ma.... vlastnosti popisující charakter abraziva [-] 
 Mm ... vlastnosti popisující charakter řezaného materiálu [-] 

Z toho vyplývá vztah (4.5) 

  (4.5) ⎟⎟
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který rozepsáním jednotlivých veličin je základem pro obecnou rovnici (4.6) 

 ( )nn
n

nnn PPPPkarctg ............ 321
321=θ  (4.6) 

Pro potvrzení a upřesnění rovnice (4.6) by bylo třeba doplnit databázi o materiály se 
značně rozdílnými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a tím aplikovat vztah pro širší rozpětí 
intervalů, na kterých se vlastnosti nachází. Tyto odlišné vlastnosti zaručují také odlišnost 
chování materiálu vystaveného účinku abrazivního kapalinového paprsku, a tím by se platnost 
definovaného vztahu ověřila v širším rozmezí. 
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Závěr 

Dizertační práce byla zaměřena na hledání vazeb mezi materiálovými vlastnostmi 
a kvalitou řezaného povrchu. Problém zjišťování vazby mezi fyzikálně-mechanickými 
vlastnostmi materiálů a charakterem porušení řezné plochy abrazivním kapalinovým 
paprskem zaujímá rozsáhlou oblast zkoumání. Rovněž samotné shromažďování vzorků 
a jejich následná příprava k experimentům je časově i ekonomicky náročná činnost, proto byl 
výzkum zaměřen na kovové a horninové materiály. Výsledky této práce lze shrnout do 
následujících bodů: 

• zajištění velkého množství druhů materiálu a následná selekce podle stanovených 
kritérií vybraných pro hledání vazeb; nejdůležitějším kritériem byla tloušťka 
materiálu, kterou bylo nutné dodržet, aby podmínky řezání a následného 
hodnocení povrchů byly pro každý druh materiálu stejné;  

• realizace jednotlivých řezů na vybraných materiálech abrazivním kapalinovým 
paprskem při stejných technických parametrech systému, kdy docházelo pouze ke 
změně postupové rychlosti trysky nad povrchem vzorku; experimenty jsem 
prováděla v laboratoři kapalinového paprsku, Institutu fyziky na VŠB-TU Ostrava; 

• realizace totožných řezů vytvořených za srovnatelných energetických podmínek na 
jiném pracovišti, které má k dispozici abrazivní kapalinový paprsek; tímto 
pracovištěm byla firma Watting, s. r. o. se sídlem v Prešově; 

• teoretický popis hodnocení kvality řezaného povrchu určující míru odklonu 
kapalinového paprsku od původního směru a následný výběr a posouzení vhodné 
metody stanovující deklinační úhel; 

• výběr fyzikálně-mechanických vlastností, které podle dřívějších teorií mohou mít 
vliv na velikost úhlu deklinace, zjišťování konkrétních hodnot těchto vlastností 
a jejich následná konfrontace s deklinačními úhly; 

• hledání vazeb mezi jednotlivými vlastnostmi materiálů nebo jejich kombinacemi 
a příslušnými deklinačními úhly u různých tříd ocelí, dále u totožných kovových 
materiálů lišících se tepelným zpracováním, které ovlivňuje jejich mechanické 
vlastnosti a u různých druhů hornin; 

• porovnávání experimentálních výsledků získaných na pracovištích v Ostravě 
a v Prešově, získaných při různých zrnitostech použitého abraziva a abraziv 
různých druhů se stejnou zrnitostí. 

Závěrem lze říci, že byla použita nová metoda určování kvality řezných povrchů, kterou 
jsem aplikovala na kovové a horninové materiály řezané rychlostí 50 mm/min. 
a 100 mm/min. Je zřejmé, že žádná konkrétní vlastnost ani kombinace vlastností neukazují 
jednoznačně na přímou vazbu mezi nimi a mírou porušení řezaného materiálu. Přesto 
pevnostní vlastnosti naznačují podobný trend s úhly deklinace. Pro posouzení správnosti 
výsledků byly jednotlivé hodnoty deklinačních úhlů z obou pracovišť, kde byly experimenty 
prováděny, porovnávány mezi sebou. 
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Byla prokázána korelace naměřených deklinačních úhlů a třetí odmocniny 
modifikovaných hodnot u ocelí stejného druhu, které měly stejné chemické složení, lišily se 
pouze mechanickými vlastnostmi, které byly vlivem tepelné úpravy neidentické.  

Další experimenty sledovaly efektivitu zrnitosti a druhu použitého abraziva používaného 
při řezání. Jak je patrno z přiložených sloupcových grafů užití australského granátu se 
zrnitostí 80 mesh je za daných technologických podmínek řezacího procesu nejúčinnější. 
Výsledky byly opět získány na pracovišti v Ostravě i v Prešově a následně porovnány podle 
deklinačního úhlu. 

Tyto závěry při hledání vazeb mezi jednotlivými vlastnostmi materiálů a kvalitou 
řezaného povrchu nelze považovat za definitivní, protože výzkum byl prováděn pouze na 
omezeném množství druhů materiálu, které je v současné době stále rozšiřováno. Také kvalita 
vyhodnocovací techniky, zejména rozlišovací schopnost fotoaparátu použitého pro získávání 
fotografií, z nichž se vyhodnocovaly deklinační úhly, se ukázala být v některých případech 
nedostatečná, což se výrazně projevilo při vyhodnocení. Pro kvalitní vyhodnocení by byl 
patrně výhodnější fotoaparát s kinofilmem, jehož rozlišovací schopnost v mikrooblasti je stále 
mnohem vyšší, než u digitálních přístrojů. Tyto experimentální a teoretické poznatky jsou 
také základem pro další oblast výzkumu, která je zaměřena na sledování stopy na stěnách 
materiálu po průchodu kapalinového paprsku při naklonění řezné hlavy. V současné době je 
už tato oblast rozpracována a sleduje se optimální naklonění řezné hlavy postupující danou 
rychlostí nad povrchem materiálu.  
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Conclusion 

Thesis were focused on finding relationships between the material qualities and the quality 
of the cut surface. The problem of establishing the correlation between physical-mechanical 
qualities of the materials and the character of deformation of the cut surface by the abrasive 
water jet represents a large area of research. Also the very collection of samples and their 
consequent preparation for experiments is a time-consuming and economically demanding 
activity, so the research work was focused on the metal and mineral materials. The outcome 
of the research work can be summarised into the following points:  

• collection of a wide range of materials and their subsequent selection based on the 
stated criteria chosen for the search of correlations; the most important criterion 
was the thickness of the material which had to be identical so that the conditions 
for evaluating the surfaces were the same for all sorts of material; 

• realisation of the individual cuts on selected materials by the abrasive water jet 
under the same technical parameters of the system where only the traverse speed of 
the nozzle over the surface of the sample was changed; I conducted the 
experiments in the water jet laboratory at the Institute of Physics of the VŠB 
Technical University of Ostrava; 

• realisation of identical cuts created under comparable energetic conditions on 
a different workplace having abrasive water jet at its disposal; this workplace was 
the Watting s. r. o. company seated in Prešov; 

• theoretical description of the evaluation of the cut surface determining the 
deviation of the water jet from the original trajectory and the consequent selection 
and evaluation of a suitable method determining the extent of the declination 
angle;  

• selection of the physical-mechanical qualities which according to the earlier 
theories can have an influence on the size of the declination angle, establishing the 
specific values of these qualities and their subsequent confrontation with 
declination angles; 

• looking for correlations between the individual material qualities or their 
combinations with the angles of declination in different steel classes, and also in 
identical metallic materials with thermal manufacturing which has an influence on 
their mechanical qualities and in various sorts of minerals; 

• comparing the experiment outcomes obtained at the workplaces in Ostrava and 
Prešov, obtained at various grain sizes of the used abrasives and at abrasives of the 
same grain size but of different sorts; 

To conclude, a new method was used to determine the quality of cut surfaces and it was 
applied on metallic and mineral materials cut at the speed of 50 mm/min and 100 mm/min. It 
is possible to say that no specific quality, nor combination of properties, shows 
unambiguously the direct correlation between them and the extent of deformation of the cut 
material. Nevertheless, the strength properties hint to a similar trend with the declination 
angels. To evaluate the correctness of the outcome, the individual values of the declination 
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angles from both workplaces where the experiments had been conducted, were compared with 
each other.  

Nevertheless, a correlation between the measured declination angles and the third root of 
the modified values was proved in steels of the same kind having the same chemical 
composition, but differences cut mechanical qualities influenced by thermal treatment.  

Other experiments monitored the efficiency of granularity and the kind of abrasive used 
for cutting. As is obvious from the attached column charts, the use of the Australian garnet 
with granularity of 80 meshes is under the given technological conditions of the cutting 
process the most effective. The results were again acquired at the workplaces in Ostrava and 
Prešov and consequently reviewed. 

These conclusions when looking for correlations between the individual material qualities 
and the qualities of the cut surface cannot be considered final because the research was 
conducted only on a limited number of sorts of material which is still being increased at 
present. Also the quality of the evaluating technique, especially resolution of the camera used 
for preparation photographs, the declination angles have been assessed from, has proved to be 
insufficient in certain cases because the camera had only a low resolution capacity which 
manifested itself during the evaluation. For high-quality evaluation classical camera with 
cine-film would be preferable evidently, whose resolution is still higher in subzone than in 
digital instrument. These experimental and theoretic pieces of knowledge are base for other 
area of research also, which is specialized on monitoring of tracing on the walls of material 
after penetration of water jet with the tilting of cutting head. At present time this scope is 
developed and observes the optimal tilting of cutting head, which is moving with traverse 
speed above the surface of material. 
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