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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je porovnat hloubky řezu vysokorychlostním 

kapalinovým paprskem do různých typů horninového materiálu za podtlaku a přetlaku 

v tlakové komoře. Projekt směřuje ke stanovení efektivity řezání materiálu kapalinovým 

paprskem při nízkých tlacích blíţících se vakuu a jejich výhodnosti pro následné pouţití při 

řezání ve vesmíru. 

 

Klíčová slova 

Vysokorychlostní kapalinový paprsek, řezání v podtlaku, řezání v přetlaku, hloubka 

řezu,  viskozita, směrový úhel, Azul, Belfast S.A., Rosabeto Itálie, New imerial Indie, 

Shivakashi Indie, Juparaná gold, Bělohradský Pískovec, vývěva. 

 

Abstract 

The goal of this dissertation is to compare depths of cut by high - speed water jet to 

the different types of rock material during underpressure and overpressure in pressure 

chamber. Project is heading to assess effectiveness of cutting material by water jet burring 

low pressure close to vacuum and their expediency for following use at cutting in cosmos. 
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Seznam znaků: 

Cf součinitel odporu materiálu vůči paprsku [-] 

D zrnitost [m] 

d0 průměr paprsku [m] 

dvt průměr vodní trysky [m] 

h  hloubka řezu [m] 

 průměrná hloubka řezu [m] 

k
*
 dynamická propustnost materiálu [m2.Pa-1.s-1] 

Lrozp rozpadová délka [m] 

p celkový tlak soustavy [Pa] 

p0 tlak kapaliny před tryskou [Pa] 

p1 počáteční tlak v čerpaném prostoru [Pa] 

p2 konečný tlak v čerpaném prostoru [Pa] 

pm mezní tlak dokonale těsnící soustavy [Pa] 

pp ustálený čerpací tlak [Pa] 

Reef Reynoldsovo číslo (efektivní) [-] 

Sh šířka horniny  [m] 

Sp vzdálenost paty řezu od roviny horniny se sondou [m] 

t čas [t] 

te čas expanze kapaliny [t] 

tuz doba průchodu ultrazvukové vlny [t] 

 modifikovaná rychlost posunu stopy paprsku po povrchu materiálu [m s-1] 

vid ideální rychlost stlačené kapaliny [m s-1] 

vou rychlost v ose ústí trysky [m s-1] 

Vp čerpaný objem plynu [m3] 

h

pv
~
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vsn ustálená čerpací rychlost [m s-1] 

vuz rychlosti šíření ultrazvukové vlny [m s-1] 

vv čerpací rychlost vývěvy [m3 s-1] 

Vv objem plynu přiváděného vnější soustavou [m3] 

γ stlačitelnost kapaliny [Pa-1] 

Δws rozdíl rychlostí za téţe teploty [m s-1] 

ζ součinitel útlumu paprsku v prostředí (mat.-tryska) [m-1] 

η dynamická viskozita [N s m-2] 

η0 dynamická viskozita kapaliny před tryskou [Pa s-1] 

θ úhel mezi osou paprsku a kolmicí, kde osa protne povrch materiálu [rad] 

μ ztrátový součinitel trysky [-] 

ν kinetická viskozita [m2.s-1] 

νH viskozita referenčního oleje s νi = 100 [m2.s-1] 

νi index viskozity [m2.s-1] 

νL viskozita referenčního oleje s νi = 0 [m2.s-1] 

νU viskozita zkoušeného oleje při 40 C [m2.s-1] 

ρ0 objemová měrná hmotnost [kg m-3] 

ρ0k hustota kapaliny za normálních podmínek [kg m-3] 

ρM měrná hmotnost materiálu včetně pórů [kg m-3] 

ρst hustota stlačené kapaliny [kg m-3] 

σk pevnost v prostorovém (triaxiálním) tlaku [Pa] 

σs pevnost materiálu ve smyku [Pa] 

τ tečné napětí [Pa] 

χ součinitel rozšíření odraţeného paprsku [-] 

Y kinetická viskozita oleje při 100˚C [m2.s-1] 
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1 Úvod do problematiky řezání kapalinovým paprskem 

Kapalinový paprsek jako obráběcí, v našem případě řezací médium má široké 

vyuţití nejen v těţkém průmyslu, ale i v potravinářství a jiných odvětvích. Podle 

poţadavků na opracování konkrétních materiálů se pak vhodně volí vlastnosti obráběcího 

média. Jelikoţ se v případě řezání kapalinovým paprskem jedná o řezání za studena, je tato 

technologie vyuţitelná i tam, kde by došlo k destrukci materiálu způsobené vysokými 

teplotami. 

Ve světě se kapalinový paprsek pouţívá například na řezání dortů, kde je řezacím 

médiem mléko, coţ zvyšuje čistotu a hygienu porcování. Stejné důvody zde vedly 

i k porcování masa za pomoci vysokorychlostního kapalinového paprsku s abrazivem. Jako 

abrazivo se zde pouţívají krystalky soli kamenné, které se při interakci s kapalinou nestačí 

před dopadem na řezané maso rozpustit. O rozsáhlém vyuţití a překonávání náročností 

řezů a obrábění svědčí i fakt, ţe se technologie vysokotlakého abrazivního paprsku vyuţívá 

také k řezání masivních ocelových plátů, chránících konstrukce tanků USA. Další rozsáhlé 

vyuţití nalezneme na území ČR, kde se vysokorychlostní kapalinový paprsek aplikuje při 

odstraňování betonových masívů z narušených konstrukcí budov [14].  

Kapalinovým paprskem je vhodné řezat materiály, u kterých nedojde ke zničení 

materiálu při interakci s vodou. Tedy nedojde k neţádoucí korozi nebo rozmočení 

materiálu. 

Hlavní směrodatné vlastnosti kvality obrábění, respektive řezu, závisí jak 

na fyzikálních vlastnostech řezného paprsku, tak na fyzikálních vlastnostech materiálů, 

které tímto paprskem obrábíme. V neposlední řadě závisí na prostředí, kterým se paprsek 

šíří. Výzkumy prováděné zejména v USA (NASA) v poslední době se zaměřují především 

na řezání různých materiálů za nízkých tlaků prostředí blíţících se podmínkám vakua 

ve vesmíru  

Poznatky této diplomové práce, týkající se řezání materiálu za podtlaku, by pak 

mohly být dále vyuţitelné pro tytéţ záměry zpracování hornin přímo v lokalitě nálezu. 
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2 Cíl diplomové práce 

Očekává se, ţe změnou tlaku prostředí, ve kterém dochází k porušování povrchu 

horniny za pomoci kapalinového paprsku, se bude měnit i charakter a hloubka řezu, které 

vodní médium způsobí. 

Cílem této práce je zjistit do jaké míry se změní charakter řezu na konkrétních 

horninách, způsobený vysokorychlostním kapalinovým paprskem, při změně fyzikálních 

vlastností ovlivňujících charakter řezu.  

Pro přetlak v přetlakové komoře se bude měřit hloubka řezů do hornin v rozmezí 

tlaku prostředí (0-1,6) MPa, přičemţ se zde za výchozí počáteční hodnotu povaţuje 

atmosférický tlak 0,1 MPa. 

Dále bude nutné přebudovat přetlakovou komoru na podtlakovou i s příslušným 

měřícím zařízením a komponentami potřebnými pro odsávání vodních par. Pro funkčnost 

odsávacího zařízení bude nutné zamezit přístupu vodních par a nečistot do jeho ústrojí. 

V podtlakové komoře se pak navodí podtlak co nejvíce se blíţící vakuu ve vesmíru 

a naměří hloubky řezů kapalinového paprsku bez abraziva v maximálně dosaţitelném 

podtlaku komory. 

Tyto výsledky pak budou porovnány a stanoví se efektivita řezání kapalinovým 

paprskem ve vesmíru. 
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3 Fyzikální parametry ovlivňující řezání 

3.1 Dělení vysokotlakého kapalinového paprsku 

Vysokotlaký kapalinový paprsek můţeme dělit podle několika obecných kritérií. 

3.1.1 Dělení podle spojitosti kapalinového paprsku. 

 pulzní – je známo, ţe tlak „čela paprsku“ vyvolává větší destrukci při pulzních, 

pravidelných změnách, neţ při nepřetrţitém působení konstantního tlaku paprsku 

na obrobek [15, 16]. Je to způsobeno tím, ţe pulzní tlak působící na obrobek 

je několikrát vyšší, neţ tlak konstantní a jeho změna vyvolává značné dynamické 

projevy zapříčiněné krátkodobými intervaly mezi pulzy. Tato metoda 

je energeticky méně náročná, protoţe není zapotřebí tak vysokého tlaku jako při 

kontinuálním řezání. Efektivita konstrukčních metod pro pulzaci ale dosahuje 

maximálně 90% účinnosti, protoţe nestačí k dosaţení dostatečné frekvence pulzů 

k získání kvalitního řezu. Navíc v řezné hlavě dochází k rychlejšímu opotřebování 

zařízení způsobeného nárazy abraziva do přerušovacího ústrojí. 

 

 kontinuální – paprsek je blíţe popsán v kapitole 6, čelo paprsku vyvíjí konstantní 

tlak na obrobek (v našem případě na horninu), čímţ způsobuje vyraţení (vymletí) 

jednotlivých zrn z místa dopadu čela paprsku na horninu. Účinnost řezu 

vysokorychlostního kapalinového paprsku klesá mimo jiné s rostoucí vzdáleností 

čela vodní trysky od povrchu vrypu, s rostoucím průměrem ústí vodní trysky 

a s poklesem tlaku kapalinového paprsku. 

3.1.2 Dělení podle příměsi kapalinového paprsku. 

 paprsek bez příměsí – paprsek neobsahuje umělou příměs cizích krystalků, méně 

opotřebovává vodní trysky a jeho rozptyl je po opuštění hlavice menší, neţ 

u abrazivního paprsku, a tedy s ním můţeme efektivněji řezat do větších hloubek 

řezu. Tvar trysky pak není limitovaný ani průměrem a tvrdostí krystalků abraziva 

a často se průměr výtoku vodní trysky pouţívá aţ o řád menší neţ u abrazivních 

paprsků. Tento paprsek ale není tak účinný při řezu tvrdých materiálů, a tak 



Jan Siekiera: Vliv podtlaku mezi tryskou a vzorkem na účinnost kapalinového paprsku.  

 

2011 

                                                                                                                        

9 

se vyuţívá především pro řezání poddajnějších hornin, papíru a potravin. Jistou 

výhodou bezabrazivního řezání je menší finanční náročnost. 

 abrazivní paprsek – řezná hlavice pro tento typ řezání obsahuje oproti 

předchozímu případu také směsný mechanizmus, kde se za působení podtlaku 

vytvořeného průtokem kapalinového paprsku nasávají krystalky abraziva s předem 

definovaným průměrem. Tyto krystalky jsou spolu s tekutinou usměrněny 

v usměrňovací hlavici a dále urychleny ve směru osy šíření kapalinového paprsku. 

Čím tvrdším materiálem abrazivo je, tím efektivnější bude řezání. Jako abrazivo 

se pouţívá například rozmělněný český granát, pískovec, ale i sůl kamenná. 

3.1.3 Další  kritéria 

Vlastnosti obrábění, v našem případě řezání, závisí také na dalších parametrech, 

ať uţ to kapaliny samotné, mechanizmu řezání, nebo fyzikálních vlastnostech 

hornin, na které paprsek dopadá. 

Důleţitými faktory kapaliny jsou například hustota kapaliny, její 

viskozita, povrchové napětí, stlačitelnost a tlak. 

Směrodatnými mechanickými faktory jsou mimo jiné vzdálenost dopadové roviny 

horniny od paty vodní trysky, rychlost posuvu stopy paprsku po dopadové rovině, úhel 

mezi kolmicí dopadu a osou kapalinového paprsku a průměr ústí vodní trysky. 

Dalšími faktory jsou fyzikální vlastnosti horniny podrobené řezu. Jsou jimi měrná 

hmotnost materiálu, pevnost, dynamická propustnost, velikost stavební jednotky 

a v neposlední řadě vlastnosti prostředí mezi tryskou a obráběným povrchem. 
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4 Měřící sestava 

4.1 Přetlaková řezací sestava 

4.1.1 Funkční popis přetlakové řezací soustavy 

Přetlaková řezací sestava se skládá z řídicího stanoviště 1, kterým nastavujeme 

otáčky pístu přečerpávajícího olej do tlakového ústrojí vysokotlakého čerpadla (Obr.1).  

Na tomto obrázku je vidět pístnice (A) do níţ se pod tlakem z jedné strany vpouští 

olej tlačící na píst, z jehoţ druhé strany je jím vytlačována kapalina. Dále jsou také vidět 

filtry (B) které čistí vodu přiváděnou do pístnice. Voda z pístnice je pak pod tlakem 

vháněna do vysokotlaké hadice (C), kterou se přepravuje do vodní trysky. Tím řídíme tlak 

vodní kapaliny v hydraulických rozvodech. 

 

(Obr. 1) Vysokotlaké čerpadlo 

Vodní tryska je pevně připojena k přetlakové komoře kolmo k horizontální rovině 

tak, aby kapalinový paprsek opouštějící tuto vodní trysku dopadal kolmo k rovině řezu. 

Vnitřní průměr vodní trysky činí 0,25 mm. Rovnoměrný pohyb usměrněného kapalinového 

paprsku po hornině zajišťuje hydraulický svěrák. Polohu svěráku lze nastavit ručně. 

Rovnoměrný pohyb svěráku po vertikále (viz osa y Obr.7) je dosaţen olejovým 

hydromotorem, který je řízen řídicím stanovištěm 2. Rychlost pohybu hydraulického 

svěráku lze nastavit přepínáním krokového potenciometru mezi konkrétními odpory 

zařízení  v deseti krokových úsecích. Přetlaková komora je hermetiky uzavřená a její tlak 

se měří manometrem o rozsahu (0-2,5) MPa umístěným přímo na přetlakové komoře.   
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4.1.2 Blokové schéma přetlakové řezací sestavy 

 

 

(Obr. 2) Blokové schéma přetlakové řezací sestavy. 

4.2 Podtlaková řezací sestava  

4.2.1 Funkční popis podtlakové řezací sestavy 

Podtlaková řezací sestava obsahuje stejné prvky jako přetlaková řezací soustava 

s tím rozdílem, ţe vyměníme manometr umístěný na komoře za manomert pro rozmezí 

tlaků od 0 MPa do -0,1 MPa. Za počáteční hodnotu povaţujeme atmosférický tlak 

0,1 MPa. Dále je nutné zajistit, aby se pojistné a propouštěcí ventily pro přetlak v podtlaku 

nepoškodily. K podtlakové komoře je dále přes speciální hadice připojena překapávací 

nádrţ zabraňující průchodu vodních par a nečistot do vývěvy. Středem této nádrţe je 

vedena ocelová trubka (1) s výtokovým hrotem umístěným co moţná nejníţe nádrţe. 

Vzduch z této nádrţe je dále odsáván v její horní části (2) a jeho tlak je měřen 

manometrem (3). Tímto způsobem je zajištěno, aby nečistoty zůstaly v nádrţi (Obr.3).  
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(Obr. 3) Překapávací nádrž 

 

Objem odsávaného vzduchu vývěvou, respektive čerpací rychlost při tlaku 

100 kPa, se pohybuje kolem 4,7 m
3
/h. Tento objem je větší, neţ objem vody kapalinového 

paprsku tekoucího do komory, čímţ se zajišťuje stálý podtlak i při řezání. Vývěva dokáţe 

dosáhnout podtlaku v komoře řádově 9,9 kPa. Tlak mezi vývěvou a překapávací nádrţí 

měříme manometrem totoţným s manometrem umístěným na podtlakové komoře. 

4.2.2 Blokové schéma podtlaková řezací sestavy 

 

 

(Obr. 4) Blokové schéma podtlakové řezací sestavy. 
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4.2.3 Použité vývěvy 

K čerpání vzduchu z podtlakové komory se pouţil vývěva VRO 05/22 Mohelnice.  

Vývěva je vybavena automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku 

napájecího napětí. Při odsávání se do vývěvy nesmí dostat agresivní plyny ani nečistoty.  

 

 

(Tab. 1) Parametry vývěvy 

Typ 
Mezní tlak  

(Pa) 

Čerp. rychl. při 

100 kPa (m
3
/h) 

Napájení 

(V) 

Příkon 

(VA) 

Výkon 

(kW) 

VR0 05/22 0,2 4,7 220 430 25 

 

 

 

Čerpací rychlost je obecně definována změnou objemu plynu za jednotku času  

dt

dV
v

p

V
.      (1) 

Čerpací rychlost vv , se dá také přepočíst v závislosti na tlaku komory dle následujícího 

vztahu 

m

m

pv
pp

pp
Vv

2

1ln ,                                                        (2) 

kde p1 je počáteční tlak v čerpaném prostoru, p2 je konečný tlak v čerpaném 

prostoru a pm je mezní tlak pro dokonale těsnící soustavu bez jakéhokoli zdroje plynu nebo 

par. Je-li do odčerpávané soustavy přiváděn objem plynu Vv, zapříčiněný netěsností 

odčerpávané soustavy, ustálí se tlak po delší době čerpání na hodnotě 

v

v

p
v

V
p .      (3) 

Netěsnost, která přivádí do čerpané soustavy mnoţství plynu Vv, se projeví 

sníţením čerpací rychlosti vývěvy vv na hodnotu vsn danou vztahem 

 

snv
p

p
v

p

V p

v

v 1 .     (4) 
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5 Použité horniny 

Pro měření hloubky řezu za přetlaku byly pouţity horniny různých mechanických 

parametrů. Zároveň se lišila jejich naleziště a dostupnost.  

Jsou to tyto horniny:
 

 

(Tab. 2) Tabulka hornin 

 Název hornin Označení D (μm) h  (MPa) 0 (kg m
-3

) 

Azul H09 932,77 147,92 2688,16 

Belfast S.A. H12 396,35 290,97 2040,6 

Rosabeto Itálie H13 869,04 161,03 2654,69 

New imerial Indie H16 760,12 309,47 2615,14 

Shivakashi Indie H17 322,68 151,57 2596,66 

Juparaná gold H22 688,55 187,66 2560,94 

Bělohradský Pískovec Pís 01 500,00 45,00 1995,00 
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6 Model kapalinového paprsku bez abraziva 

Vysokorychlostní kapalinový paprsek je stlačený svazek rychle se pohybujících 

molekul vody vytlačených z vodní trysky. 

Účinnost vysokorychlostního kapalinového paprsku je dána vzdáleností paty 

trysky od roviny řezu a kvalitou přeměny statické energie kapaliny na kinetickou. O co 

blíţe je pata trysky od roviny řezu (rovinou řezu se rozumí rovina, jejíţ směrový vektor je 

vektor rychlosti pohybu stopy paprsku a normálovým vektorem je kolmice dopadu 

kapalinového paprsku na plochu řezu), k o to menší expanzi kapaliny do prostoru dojde 

a o to efektivnější je mechanizmus řezu kapalinového paprsku.  

Nejúčinnější částí kapalinového paprsku je jádro paprsku. Jádro paprsku se 

nachází kolem středové osy výtoku kapaliny z trysky a patří do něj všechna kapalina aţ do 

95% poklesu rychlosti od osy maximální rychlosti proudu kapaliny. S rostoucí vzdáleností 

jádro konverguje.  

Podle obrázku (Obr.5) je patrná nejen konvergence jádra paprsku, ale i expanze 

kapaliny do prostoru, která způsobuje divergenci rychlostního profilu paprsku. Za 

hranicemi vnější zóny paprsku se pak kontinuální kapalina rozpadá na vrstvu rozprášených 

kapek rychlostní profil kapalinového paprsku je určený divergencí paprsku a konvergencí 

jeho jádra. Obrázek (Obr.5) byl na základě publikací autorů Yanaidy, Ohashiho, Wanga, 

duPlessise, Przyklenka a Schlattera vypracován pracovníky laboratoře rozpojování hornin 

Ústavu geoniky AVČR. 

 

 

(Obr. 5) Struktura kapalinového paprsku [21]. 
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Rychlostní profil paprsku je profil čela paprsku dopadajícího na materiál (v našem 

případě horninu) a vypočte se dle následujícího vztahu. 

 

)1log(

2
1

eefR

vt

ocor
d

r
vv ,                                               (5) 

 

kde Reef je Reynoldsovo číslo (efektivní) a vypočte se jako, 

 

idstvteef vdR
2

2
.                                                         (6) 

 

Kolem osy toku paprsku je rychlost toku maximální a rovina ideální teoreticky 

stanovené  rychlosti stlačitelné kapaliny idv  se vypočte jako 

 

st

id ppv
1

12 00 .                                                      (7) 

 

Je-li tlak vysokorychlostního paprsku kapaliny mnohonásobně vyšší, neţ 

hydrostatický tlak, pak lze napsat Bermoulliho rovnici pro p0 jako 

 

2

0
2

1
vp st .                                                              (8) 

 

Dalším důleţitým parametrem modelu kapalinového paprsku je rozpadová délka 

paprsku rozpL . Rozpadová délka paprsku určuje expanzi stlačené kapaliny po opuštění 

trysky a vypočte se takto: 

 

eourozp tvL ,                                                               (9) 

 

kde ouv  je rychlost v ose ústí trysky rovna 
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a et je roven poměru evt vd 2/ . Zde ev  je rychlost expanze kapaliny při uvolňování hranic 

tlaku. 
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7 Interakce kapalinového paprsku  s horninou 

Vysokorychlostní kapalinový paprsek můţe dosahovat aţ čtyřnásobku rychlosti 

zvuku. Z hlediska účinků kapalinového paprsku na horninu se pak můţe paprsek 

povaţovat za pevné těleso. Při prvotním tlaku vyvíjeném po dopadu vysokorychlostního 

kapalinového paprsku vzniká na povrchu horniny důlek, který přechází 

v rostoucí prohlubeň. Při dalším působení paprsku na prohlubeň dochází k akumulaci 

vysokého tlaku na malé dopadové ploše a dojde k dalšímu prohlubování a rozšiřování 

prohlubně. 

Působení kapalinového paprsku na horniny se podstatně liší v závislosti na 

parametrech horniny a paprsku samotném. Základními parametry hornin, které řez 

ovlivňují,  jsou hustota, velikost částic materiálu (zrnitost) a pevnost v prostorovém tlaku. 

Parametry paprsku jsou popsány v kapitole 6.  

Jak uţ je zmíněno výše, charakter interakce kapalinového paprsku s horninou se 

mění s rozdílem průměrů kapalinového paprsku a průměru zrna materiálu.  

Je-li totiţ průměr kapalinového paprsku srovnatelný s průměrem zrna a má 

dostatečnou energii, dojde k vymílání pojivové hmoty a odstraňování uvolněných částic.  

Je-li ale průměr paprsku mnohokrát větší neţ průměr zrna a také má dostatečnou 

energii, pak dojde k objemovému narušování materiálu. Kapalina pronikne do pórů a trhlin 

a způsobí nárůst smykového a tahového namáhání, coţ způsobí porušení 

materiálu v místech nejmenší soudrţnosti. To se projeví vytvořením kráterů a prasklin 

v hornině kolem místa působení kapalinového paprsku.  

Třetí moţný stav můţe nastat, je-li průměr kapalinového paprsku znatelně menší, 

neţ průměr zrna. Je-li pak energie kapalinového paprsku dostatečná, dojde k narušení 

i zrna horniny. Tento stav můţe nastat i v případech velké soudrţnosti materiálu. 

Na obrázku (Obr.6) je zobrazeno narušování horniny kapalinovým paprskem, 

který se pohybuje podél osy (y) rychlostí v (viz kapitola 8.). Tento paprsek naráţí na zrna 

materiálu a vymílá je z centra řezu. Rychlost řezu je nutné stanovit tak, aby nedošlo 

k průniku kapaliny celou horninou, ale také tak, aby nedocházelo k přílišnému ohybu 

kapalinového paprsku při průchodu horninou. 
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(Obr. 6) Interakce kapalinového paprsku s povrchem horniny. 
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8 Mechanizmus řezání 

8.1 Nastavení hydraulického svěráku 

Při otevřené komoře nasazujeme vzorek mezi čelisti svěráku A, B (Obr.7). Je 

důleţité, aby dopadová rovina horniny (rovina řezu) vyčnívala 5 mm nad okraje čelistí. Při 

řezání vysokotlakým kapalinovým paprskem tak nedochází k neţádoucím destrukcím hran 

hornin a zároveň lze opticky nastavit výchozí polohu řezu. 

 

 

(Obr. 7) Hydraulický svěrák 

 

Hydraulický svěrák má dvě ručně nastavitelné polohy os (x, z) a hydraulicky 

nastavitelnou osu (y). 

Před kaţdým řezáním je důleţité nastavit vzdálenost trysky od roviny řezu daného 

vzorku. Provádí se to tak, ţe střed horniny v rovině řezu ručně posouváme k patě vodní 

trysky vysokorychlostního kapalinového paprsku tak dlouho, dokud nedojde k jejich 

kontaktu. Pak tuto rovinu řezu posuneme po ose (z) o 4 mm pod patu vodní trysky, čímţ 

nastavíme optimální vzdálenost roviny řezu od ústí trysky. 

Dalším krokem nastavujeme počáteční bod řezu tak, aby první řez byl vzdálen od 

hrany vzorku (rovnoběţné se stopou řezu) v minimální vzdálenosti odpovídající prostorové 

pevnosti v tlaku. 

Vzdálenost pro přetlak jsem volil 8 mm vzhledem k velkému počtu řezů na 

jednom vzorku. Pro podtlak jsem zvolil vzdálenost 12 mm, neboť byl zde počet řezů menší 
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neţ u přetlaku. Kdyby se řez prováděl příliš blízko hrany vzorku, došlo by k deformaci 

nebo aţ k oddělení okrajové části, coţ je neţádoucí.  

Stejným způsobem se pak nastavují odstupy mezi jednotlivými řezy. Je-li 

vzdálenost malá, pak můţe dojít k povrchovému odjímání materiálu (viz Obr.8). Zároveň 

je nutné najít kompromis mezi deformací a poţadavkem na počet stop řezů na jednotlivém 

vzorku. 

8.2 Závislost posunu svěráku na teplotě oleje, respektive viskozitě 

8.2.1 Závislost teploty na rychlosti řezu 

Pro řezání bylo moţné nastavit dva vektory směru řezu. Prvním byl vektor 

v kladném směru osy (y) v mechanizmu nazýván jako zasouvání. Druhým byl vektor 

v záporném směru osy (-y) nazýván jako vysouvání. Oba tyto směry měly zcela odlišnou 

charakteristiku rychlosti posunu v závislosti na teplotě, respektive viskozitě hnacího oleje. 

Jak je vidět z grafu (Graf 1) a tabulky (Tab. 27) v příloze A, jsou rychlosti závislosti na 

teplotě vzájemně posunuty. Důvodem je, ţe pro vysouvání je vyvíjen odlišný tlak, a tedy 

i ohřev hydraulického oleje, neţ u zasouvání. Systém olejového hydromotoru je 

dvoukomorový a olej v jednotlivých komorách se tepelně navzájem ovlivňuje nepřímo 

přes stěny zařízení. Dochází tedy k přibliţně souměrnému nárůstu teplot oleje. Ale 

charakter pracovních teplot je odlišný. Ve směru nazvaném vysouvání rychlost s nárůstem 

teploty postupně stoupá. Při dosaţení teploty 38 C ale rychlost skokově poklesne aţ do 

ustálení teploty na 43 C. Další nárůst rychlosti ve směru vysouvání je pak souběţný se 

směrem zasouvání, jen posunutý o sw . Nelinearita závislosti rychlosti posunu na teplotě 

je způsobena konstrukcí mechanizmu pro stlačování oleje. 
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(Graf 1) Závislost rychlosti řezu na teplotě 

 

Řezání hornin v podtlaku proběhlo při vysouvání, za teplot (30-35) C. Zvolená 

pracovní teplota nepřetěţovala hydraulický mechanizmus a byla udrţitelná po celou dobu 

měření. Nastavená rychlost řezu rovná 0,025 m·s
-1

 (1,5 m·min
-1

), odpovídala pracovním 

rychlostem i u jiných řezacích soustav kapalinového paprsku na VŠB-TUO. Pro moţnost 

propojení poznatků z této práce s budoucími projekty je rychlost řezu stanovena jako 

univerzální a udrţována v průběhu celého projektu. 

8.2.2 Viskozita oleje v soustavě hydraulického svěráku 

V této kapitole je rozebrána viskozita oleje, která ovlivňuje chod hydraulického 

svěráku.  Viskozita je mírou vnitřního tření kapaliny mezi dvěma rovnoběţnými rovinami 

molekul, které se o sebe třou. Mezi těmito rovinami vzniká tečné napětí , které je úměrné 

gradientu rychlosti 
dy

dw
ve směru kolmém na vektor pohybu kapaliny 

dy

dw
,                                                                (12) 

kde  je dynamická viskozita v jednotkách (Pa·s
-1

). Pro závislost dynamické 

viskozity na hustotě 0  kapaliny se pak uţívá tzv. kinetická viskozita  dána vztahem: 

0

.                                                                   (13) 
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Jednotkou v SI je (m
2
/s), ale často se uţívá jednotka (mm

2
·s

-1
), neboť je vhodná 

pro přepočet z dříve pouţívané jednotky (cSt). 1 cSt=1 mm
2
·s

-1
. Teplota neovlivňuje pouze 

tlak, ale i hustotu 0  oleje. Při nárůstu tepelné energie dodávané oleji jeho hustota totiţ 

klesá, ale naopak při zvyšování tlaku na kapalinu hustota roste.  

Při nízkých teplotách, kdy viskozita dosahuje vysokých hodnot, vznikají podstatné 

tlakové ztráty, coţ zpomaluje chod hydraulického svěráku. Dokonce by mohlo dojít k jeho 

zastavení.  

S rostoucí teplotou viskozita klesá a začne docházet k rostoucím průtokovým 

ztrátám. Pro správný chod je tedy zapotřebí znát pracovní teploty pouţívaného oleje.  

Pro soustavu  hydraulického svěráku byl pouţit olej Shell Tellus Oil S 46. 

 

(Tab. 3) Shell Tellus Oil S 46 
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Hlavními parametry oleje, které můţeme z tabulky vyčíst jsou: 

 viskózní třída - udávající střední viskozitu při teplotě 40 C. V našem případě 

je to 46 mm
2
·s

-1
. 

 viskozitní index νi – znázorňující závislost viskozity na teplotě. Čím vyšších 

hodnot νi olej nabývá, tím menší je závislost viskozity oleje na teplotě. 

S rostoucím viskozitním indexem tedy roste rozmezí pracovních teplot [17]. 

νi se vypočte dle vztahu: 

 

100
HL

UL

i .                                                         (14) 

 

νL zde udává viskozitu referenčního oleje s νi = 0 při 40 C. Podmínkou je, ţe referenční 

olej má stejnou viskozitu jako olej zkoušený při téţe teplotě 100 C. 

νU je viskozita zkoušeného oleje při 40 C  

νH zde udává viskozitu referenčního oleje s νi = 100 při 40 C. Podmínkou je, ţe referenční 

olej má stejnou viskozitu jako olej zkoušený při téţe teplotě 100 C 

 Je-li νi větší neţ 100, pak se vypočte jako: 

 

100
00715,0

110N

iv  ,                                                      (15)        

     

 kde           

 

Y

vv
N UH

log

loglog
.                                                         (16) 

 

Y je pak kinematickou viskozitou měřeného oleje při 100 C. 
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8.3 Konkrétní postup při řezání 

Při všech experimentech řezání je nutné nastavit pracovní bod řezu dle předchozí 

kapitoly 8.1. Dále je nutné komoru hermeticky uzavřít, tedy zajistit víko komory šrouby 

tak, aby byl rovnoměrně vyvíjen tlak na těsnění mezi víkem a komorou a následně pomocí 

ventilů uzavřít veškeré odvody z komory. Pak je moţné pokračovat dle charakteru řezání. 

8.3.1 Postup při řezání hornin za přetlaku 

Pro řezání hornin za přetlaku se komora napustí vodou a za pomoci řídícího 

stanoviště 1 (Obr.2) je připraven pracovní tlak vysokotlakého čerpadla. Nárůst tlaku 

způsobuje přítok vysokorychlostního kapalinového paprsku. Navzdory úzkému průměru 

kapalinového paprsku a značnému objemu přetlakové komory roste tlak velice rychle 

(cca 0,25 MPa·s
-1

). Jelikoţ je zapotřebí uskutečnit řez v komoře za konstantního 

tlaku, musí se po dosaţení poţadované hodnoty tlaku komory uvolnit regulační ventil. 

Tento ventil se nastavuje tak, aby jím vytékalo stejné mnoţství vody, které do komory 

přitéká, čímţ se zamezí dalšímu nárůstu tlaku v komoře. Dále se nastaví pracovní rychlost 

pohybu hydraulického svěráku co nejvíce se blíţící 0,025 m·s
-1

. Tato rychlost je v průběhu 

experimentu ovlivněna změnami prostředí (tlak v komoře, teplota oleje) a dochází 

k menším odchylkám od stanovené rychlosti.  

Po tomto nastavení pracovních podmínek se spouští hydraulický mechanizmus 

svěráku, v němţ je hornina umístěna a dojde k řezu přes celou její šířku. Po řezu se uzavře 

regulační ventil a vývod z vodní trysky. Hydraulický svěrák, v němţ je vzorek umístěn 

se posune proti směru osy x o 8 mm. Ve směru osy y se hydraulický svěrák posune aţ na 

doraz tak, aby po dalším uvolnění vysokorychlostního kapalinového paprsku z ústí vodní 

trysky paprsek nedopadal na horninu. Pracovní postup dále dle potřeby opakujeme. 

Po dokončení experimentu se voda z nádrţe vypustí a následně uvolní těsnící víko. 

Výsledek experimentu je vidět aţ po otevření nádrţe. Jakákoli chyba, nebo neţádoucí 

destrukce tak můţou ovlivnit celý průběh řezání a musí se jim proto předcházet ještě před 

započetím experimentu. Při průběhu experimentu nemusí být chyba odhalena, neboť 

hornina není během řezání vidět. Následující obrázek znázorňuje standardní povrch 

horniny po provedení experimentu. Nutno zdůraznit, ţe před řezáním byl povrch vyleštěný 

a bez kazů. 
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 fialová šipka znázorňuje směr řezu 

 rudé kótování znázorňuje vzdálenost mezi jednotlivými dráţkami řezu 

 zelená mříţka vymezuje odlomený povrch po řezu 

 a modrá mříţka vymezuje krátery v jednom konkrétním řezu 

 

 

(Obr. 8) Povrch horniny po experimentu 

8.3.2 Postup při řezání hornin za podtlaku 

Pro řezání hornin za podtlaku se otevře ventil pro odvod vzduchu z podtlakové 

komory a spustí vývěva odčerpávající vzduch. Při odčerpávání exponenciálně klesá 

rychlost poklesu tlaku v komoře a ustálí se na hodnotě 10 kPa. Vývěva se pak vypne a na 

manometru se pozoruje tlak v komoře. Je-li nárůst tlaku značný, znamená to, ţe některá ze 

součástí dostatečně netěsní, nebo je špatně zajištěn některý z ventilů. Nebude-li nárůst 

znatelný, je soustava dostatečně utěsněná a vývěva se opět spustí. Dle předchozí 

instruktáţe mějme nastavený pracovní bod vzorku a připraven podtlak v nádrţi. Pomocí 

řídícího stanoviště 1 (Obr. 4) se opět připraví pracovní tlak vysokotlakého čerpadla 

a následně uvolní ústí vodní trysky tak, aby z ní vysokorychlostní kapalinový paprsek 

tryskal do podtlakové komory. Ke zvýšení tlaku v komoře způsobeného vtečením média 

do komory nedojde, neboť je v průběhu řezání sniţován odsáváním vzduchu z komory 

pomocí vývěvy. 
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Experimenty za podtlaku byly rozděleny do dvou kategorií. 

 

 první kategorie: byl nastaven konstantní tlak vysokorychlostního kapalinového 

paprsku na hodnotu 380 MPa, tento tlak se při řezání neměnil. Proměnlivý byl ale 

tlak podtlakové komory, začínající na hodnotě 10kPa. Tento tlak se po kaţdém řezu 

zvýšil o 10 kPa. Jmenovitě se tedy řezalo při tlacích prostředí (10, 20, 30, 40 

a 50) kPa. Tímto experimentem se zjišťovala závislost hloubky řezu na podtlaku. 

  

 druhá kategorie: byl nastaven konstantní tlak podtlakové komory na 10 kPa. Při 

experimentu byl tentokrát proměnlivý tlak vysokorychlostního kapalinového 

paprsku začínající na hodnotě 380 MPa. Tlak paprsku se po kaţdém řezu sniţoval 

v krocích po 50 MPa  v intervalu od 380 MPa do 80 MPa.  
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9 Teoretické výpočty hloubky řezu dle vybraných autorů 

Teoretických výpočtů hloubky řezu vysokorychlostního kapalinového paprsku je 

celá řada. Rád bych v této práci prezentoval některé teorie zabývající se hloubkou řezu 

kapalinového paprsku bez abraziva a nastínil tak obtíţnost výpočtu teoretické hloubky 

řezu. 

9.1 Crow, S. C. [18] 

Jeho předpoklad výpočtů závislých fyzikálních veličin vychází z teorie 

kavitace, jejíţ uplatnění očekává u hornin sloţených z malých tvrdých zrn omílaných 

kapalinovým paprskem a měkčího média, ve kterém jsou zrna zasazeny. Autor se zaměřil 

hlavně na interakci tvrdého vyčnívajícího zrna s kapalinovým paprskem. Podmínkou teorie 

je, ţe velikost zrna materiálu nesmí přesahovat průměr trysky. Hloubka řezu je pak lineární 

funkcí průměru trysky a vypočte se jako: 

 

0 0

0
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0

0

sin1
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epd
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.                                       (17) 

 

Úhel dopadu kapalinového paprsku  je měřen mezi opačným vektorem směru 

pohybu dopadajícího paprsku a rovinou řezu. Hrubým nedostatkem teorie je, ţe autor 

nepočítá se vzdáleností ústí trysky od roviny dopadu.  
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9.2 Hashish, M. [19] 

Autor se pokusil o univerzální pouţití materiálového parametru a opíral se 

o fyzikální modely plastické a elastické deformace. Hloubka řezu je zde opět lineární 

funkcí průměru trysky a vypočte se jako: 

 

p

f

v

pC

h

f
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2 .                               (18) 

 

Výpočet hloubky řezu je pouţitelný hlavně při vyhodnocování závislosti hloubky 

řezu na průměru trysky. Pro experiment měření hloubky řezu při změnách tlaků se ale 

absolutně nehodí, neboť v závislostech hloubky řezu na tlaku teorie nevykazuje shodu 

s experimentálními výsledky. 

9.3 Hlaváč, L. [1, 2, 3, 7, 8, 20] 

Autor zde vychází ze zákonů zachování energie, hybnosti a hmoty, které dále 

rozebírá pro účely řezání kapalinovým paprskem [20].  Tyto zákony pak aplikuje 

na prostředí mezi ústím trysky a rovinou dopadu, povrchem materiálu a materiálem 

samotným.  Zároveň je aplikuje na interakci kapaliny s abrazivem ve směsné komoře 

a jejím následným usměrňováním ve vodní trysce. Rovnici pro hloubku řezu pak vyjádřil 

dle vztahu: 
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Tento vztah obsahuje součinitel , který vychází ze zákona zachování hybnosti 

v soustavě interagujícího elementu materiálu s elementem paprsku. 
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Tento součinitel je směrodatným článkem rovnice, neboť vyjadřuje podmínku 

porušování materiálu. Je-li 0, pak k porušení materiálu nedojde. 

21   pak udává, kolik procent z energie kapaliny se spotřebuje na porušení 

materiálu. 

Porovnáme-li součinitel  s energií potřebnou k vytvoření trhliny o jednotkové 

ploše v hornině, pak dokáţeme vypočítat velikost odlomených částí, které paprsek 

z horniny odstranil. Součinitel  se pak vypočte dle vztahu: 

 

L

sk

Mpf
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kpC

3

0

**2/3

0

2/32/32

8

2
1 .                                     (20) 

 

Dalším součinitelem je )1( 0pp , kde  je stlačitelnost kapaliny při tlaku p0. 

Hodnota vypočtené hloubky řezu kapalinového paprsku v závislosti na tlaku pak 

vykazuje shodu s experimentálními výsledky. Tato teorie je tedy pouţitelná pro vypočtení 

hloubky řezu za měnícího se tlaku v podtlakové komoře s ohledem na všechna kritéria 

obsaţená v této práci. 
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10 Možnosti měření hloubky řezu h  

10.1 Optická metoda 

Pro měření nerovností reliéfu horniny způsobených řezem kapalinového paprsku 

se na  VŠB- TU Ostrava pouţívá tzv. “bezkontaktní stínová metoda“ viz článek [12, 13]. 

Touto metodou lze měřit nerovnosti dna řezu tak, ţe na porušenou část horniny necháme 

dopadat usměrněný laserový paprsek pod úhlem 15  . Za nerovností se vytvoří stín. Kolmo 

k dopadu laserového paprsku je umístěna CCD kamera, která snímá tmavé (stín) a světlé 

(osvětlené laserem) body porušeného reliéfu horniny. Pomocí CCD kamery získáme 

signál, který je pak dále vyhodnocován za pomoci FFT (Rychlé Fourierovy Transformace) 

a modulován do frekvenčního spektra (Obr.9) [12]. 

 

 

(Obr. 9) Blokové schéma bezkontaktní stínové metody. 

 

Metoda je pouţitelná pro přesnější měření nerovností dna řezu, které není moţné 

zaznamenat jazýčkem posuvného měřidla, viz problematika mechanické metody 

(kapitola 10.3). Zařízení ale neumoţňuje měření hloubky řezu jako takové, ale pouze 

kvalitu povrchu. Navíc je nemoţné tuto metodu pouţít u tak úzkých a zároveň tak 

hlubokých řezů vytvořených kapalinovým paprskem, neboť by paprsek laseru nedosáhl na 

dno řezu a na stěnách řezu by docházelo k mnohonásobným odrazům, a tudíţ by jím 

nebylo moţné hloubky řezu měřit. 
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10.2 Ultrazvuková metoda 

10.2.1 Rozbor měřícího zařízení 

Pro měření se vyuţívá impulsní metoda přímou sondou. Sonda se umisťuje na 

vyhlazený povrch měřeného tělesa z opačné strany řezu. Jelikoţ se akustická vlna i na 

velmi tenké vzduchové mezeře mezi sondou a prostředím odráţí, je nutné mezi tato 

prostředí nanést vhodnou emulzi (4) pro vytvoření akustické vazby. Metoda je nepřímá 

a hloubka vrypu se vypočte z poloviny snímaného času průchodu ultrazvukové vlny (5), 

přičemţ je zapotřebí znát rychlost šíření ultrazvukové vlny v daném materiálu 

(viz Obr.10.). 

 

(Obr. 10) Grafický popis měření hloubky vrypu.  

 

Z charakteristické rychlosti šíření ultrazvukové vlny vuz v konkrétním prostředí 

a doby průchodu ultrazvukové vlny tuz/2 pak vypočteme vzdálenost paty řezu (3) od roviny 

horniny (2)  Sp, na které je umístěna sonda (1) 
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Hloubka řezu h, se pak rovná rozdílu této šířky Sp od šířky horniny Sh. 

 

ph SSh .                                                                                               (22) 
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Metodu neovlivňuje povaha vrypu, ale je nevhodná u materiálů s vysokou 

pórovitostí a nehomogenitou. Tyto nepříznivé vlastnosti je moţno obejít tím, ţe se do 

porušené části nalije tuhnoucí směs homogenní látky se známou rychlostí šíření 

ultrazvukové vlny. Bohuţel se ale po tomto měření často jiţ nedá ztuhlá směs odstranit bez 

narušení vrypu a tak znemoţňuje další zkoumání vrypu. Pro naše měření je metoda 

nevyuţitelná uţ jen proto, ţe u pouţitých vzorků dochází k rozptylu ultrazvukových vln 

a náhodným odrazům na zrnech. 

Další moţnou ultrazvukovou metodou je metoda imerzní, kdy je hornina umístěna 

v kapalině. Mezi ultrazvukovou sondou a horninou je tedy několikacentimetrová vrstva 

kapaliny (vody). Signál se odráţí od nerovností povrchu. Z rychlosti zvuku ve vodě a doby 

mezi vysláním a přijetím signálu lze vypočítat vzdálenost sondy od povrchu. Podobně jako 

u optické metody není ani tato metoda pro velmi úzký tvar řezu vyuţitelná. 

10.3 Mechanická metoda 

10.3.1 Rozbor měřícího zařízení 

Tato metoda je uskutečnitelná například posuvným měřítkem. V případě mého 

měření jsem pouţil digitální, jazýčkové posuvné měřítko Lobsters  s přesností 2 10
-5

 m. 

Nejprve je nutné nastavit výchozí bod měření, tedy rovnoběţně vysunout jazýček a hrot do 

shodné délky tak, aby svíraly úhel L=0 a také na digitální stupnici nastavit výchozí bod 

měření na nulu. Při nastavování výchozího bobu měření je vhodné koncové části jazýčku 

a hrotu umístí na rovinnou plochu. V praxi se tato procedura provádí těsně před kaţdým 

měřením, aby byly hodnoty měření sjednoceny. V průběhu měření se při působení 

mechanických sil můţe jazýček vychýlit z rovnováţné polohy (Obr. 11), čímţ by opisoval 

kruţnici kolem kotvícího šroubu a stupnice by pak vykazovala vyšší hodnoty, neţ je tomu 

v reálu. Z tohoto důvodu je během měření prováděna kontrola nastavení. 

 

(Obr. 11)Výchylka jazýčku(1) o úhel L , vůči hrotu(2) kolmému k rovinné podstavě(3).  
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10.3.2 Konkrétní návrh měření 

Měření se provádí tak, ţe hranu hrotu opřeme o okrajové části vrypu a vysuneme 

měřící jazýček aţ na dno vrypu (Obr.12), pak odečteme hodnotu délky na digitální stupnici 

a zapíšeme do tabulky. Stále je nutné kontrolovat výchozí hodnotu délky rovnou nule, tedy 

zaznamenanou hloubku při měření na rovinné ploše bez nerovností.  

 

 

(Obr. 12) Pohyb jazýčku (1) vůči hrotu (2) v hornině (3).  

 

Obtíţe měření mohou nastat tam, kde při řezu kapalinovým paprskem dojde 

k prostorovému odštěpení větších částí hornin, čímţ vzniknou krátery, kolem kterých nelze 

provést měření, neboť konstrukce uchycení jazýčku umoţňuje jeho pohyb pouze po dvou 

osách. Jazýček je sice ohebný, ale vzdálenost při ohybu, kterou bychom tímto pohybem 

naměřili by neodpovídala reálné hodnotě (Obr. 13). Ohyb navíc není ani pravidelný, neboť 

je horní polovina jazýčku širší, neţ spodní polovina.  

 

 

(Obr. 13) Zakázaný pohyb jazýčku (1) vůči hrotu (2) v hornině (3).  

 

Tento pohyb je zanedbatelný u malých odlomených částí (přibliţně 1,5 mm od 

středu řezu), neboť jsou srovnatelné s nepravidelnostmi dna vrypu, které jazýček 

nezaznamená vzhledem ke své šířce podstavy rovné 3 mm.  
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10.3.3 Porovnání s předešlými metodami 

Tato metoda je vhodná tam, kde je vryp dostatečně dlouhý pro jazýček a jeho 

hloubka nepřesahuje odečitatelnou délku stupnice. Vzhledem ultrazvukové metodě, je 

nezávislá na pórovitosti a vnitřních vadách hornin. Narozdíl od optické metody, je také 

vhodnější v řezech s členitým dnem vrypu vzhledem k náhodným odrazům na 

nepravidelném povrchu, coţ odpovídá našemu případu.  

10.3.4 Poznatky k měření hloubky řezu 

Pro názornou ukázku jsem sestavil 2 grafy znázorňující členitost dna vrypu. Jako 

první jsem zvolil horninu Azul (Graf 2.), která kladla znatelný odpor vůči řezání, ale 

zároveň byla pro popis povrchu vrypu vzhledem k rozsahu hloubek řezu nejvhodnější. 

Jako druhou horninu jsem zvolil Pískovec (Graf 3), který byl nejpoddajnější ze všech 

řezaných hornin, tedy kladl nejmenší odpor kapalinovému paprsku.  

Dalším parametrem výběru byly tlaky kapalinového paprsku, jeţ jsem zvolil 

ve jmenovitých hodnotách 380 MPa, 230 MPa a 130 MPa. V obou případech se řezalo za 

stálého podtlaku prostředí 10 kPa.  
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(Graf 2) Znázorňující nepravidelnost dna vrypu pro Azul třech různých tlacích vodního paprsku. Osa x 

znázorňuje délku řezu v (mm) a osa y hloubku řezu (mm).  
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Napravidelnost dna vrypu v Pískovci
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(Graf 3) Znázorňující nepravidelnost dna vrypu pro Pískovec o třech různých tlacích vodního paprsku. Osa x 

znázorňuje délku řezu v (mm) a osa y hloubku řezu (mm).  

 

Z grafů je znatelně vidět nesouměrnost linie řezu, která ovlivňovala výsledky 

měření jeho hloubky. Tato nerovnost vznikala interakcemi vysokorychlostního 

kapalinového paprsku s odtrţenými kusy materiálu v důsledku heterogenity horniny. Další 

významný vliv mělo nepravidelné rozloţení krystalů a jejich velikost u konkrétních prvků 

v jednotlivých horninách. Proto je nutné po celé délce řezu naměřit co moţná největší 

moţný počet hloubek. Nerovnosti vznikaly při všech tlacích prostředí, i změnách tlaků 

kapalinového paprsku. Nejistoty měření jsou značné hlavně u malých hloubek vrypů, 

respektive nízkých tlaků kapalinového paprsku aţ 22%, neboť měl zde kapalinový paprsek 

problémy s průnikem vyleštěnou plochou. Pro vysoké (efektivní) tlaky kapalinového 

paprsku se pak nejistoty měření pohybují kolem 3%. Výsledky postačily k vyhodnocení 

závislostí hloubky řezu na tlaku. 

Měření mechanickou metodou bych nedoporučoval tam, kde se materiál kolem 

vrypu při řezání kapalinovým paprskem rozdrolil v takové míře, ţe nelze najít styk hrany 

posuvného měřítka s hranou vrypu. Měření by pak nebylo korektní (viz Obr.13). Tento 

stav můţe nastat v horninách s větší zrnitostí nebo shlukovou heterogenitou horniny, ale 

také vyvřením naakumulované energie kapalinového paprsku v místě řezu dané horniny 

nebo poruchami v hornině. 
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11 Experimentální část 

11.1 Řezání za přetlaku 

V této části jsou zobrazeny závislosti řezu kapalinovým paprskem za přetlaku, 

tedy průměrné hloubky řezu v závislosti na tlaku u konkrétních hornin. Průměrná hloubka 

je číselně uvedena v tabulkách a za pomoci grafů vyobrazen průběh očekávaného trendu 

(červeně) a naměřené hodnoty (černě).   

11.1.1 Azul 

Při tomto řezání se hornina v jedné z části uchycení kvůli rozrušení kapalinovým 

paprskem uvolnila a při řezání dále pohybovala mezi rameny svěráku. Důvodem bylo 

mechanické narušení osy vodní trysky. Vysokotlaký kapalinový paprsek pak nedopadal 

kolmo na řeznou plochu, a tak vymílal větší části horniny, neţ by tomu bylo za kolmého 

dopadu na rovinu řezu. Stopa řezu tedy nebyla jednotná. 

 

 

(Obr. 14) Azul, po řezání za přetlaku 

 

V tabulce lze vyčíst velké rozhraní pracovních teplot, coţ mělo znatelný dopad 

i na rychlost řezu, respektive viskozitu hydraulického oleje. Tento experiment probíhal na 

původním nedokonalém nastavení řezací soupravy. Dalšími průběţnými úpravami zařízení 

a získáním zkušeností,  se zamezilo dlouhodobému zahřívání hydraulického mechanizmu 
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a tím i zmenšil rozsah pracovní teploty. Měření nebylo moţné opakovat z důvodu 

nedostatku materiálu. 

 

(Tab. 4) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Azul za přetlaku. 

Označení horniny Typ horniny 
h  

(mm) 
ALU H9 Azul 

N Teplota (  C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 30 0,019 0,00 3,51 

2 32 0,025 0,15 2,59 

3 38 0,026 0,40 2,24 

4 40 0,033 0,60 2,88 

5 43 0,025 0,80 2,57 

6 45 0,025 1,00 2,27 

7 48 0,021 1,20 2,42 

8 52 0,022 1,40 2,04 

9 57 0,020 1,60 4,44 

 

Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku v přetlakové komoře. Hloubka 

řezu v tomto případě byla znatelně ovlivněna nejen tlakem komory, ale i teplotou.  
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(Graf 4) Azul, závislost hloubky řezu na tlaku komory.  
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11.1.2 Shivakashi Indie 

Jak je vidět z obrázku, neměla tato hornina vyleštěný povrch, a proto 

vysokorychlostní kapalinový paprsek snáze pronikl povrchem horniny. 

 

 

(Obr. 15) Shivakashi Indie, po řezání za přetlaku 

 

Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku v přetlakové komoře. 

Rozhraní pracovních teplot při němţ se řezalo ovlivnilo rychlost řezu tak málo, ţe je 

zanedbatelné. Výsledky hloubky řezů ovlivnila hlavně nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 5) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Shivakashi Indie za přetlaku. 

Označení horniny Typ horniny 
h  

(mm) 
H17 Shivakashi Indie 

N Teplota (ºC) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 31 0,021 0,0 4,01 

2 35 0,021 0,2 3,44 

3 36 0,021 0,4 2,94 

4 37 0,021 0,6 2,43 

5 37 0,020 0,8 2,35 

6 37 0,020 1,0 2,15 

7 37 0,020 1,2 1,80 

8 38 0,020 1,4 1,51 

9 38 0,020 1,6 1,55 
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Jak lze z grafu vyčíst, hloubka řezu v závislosti na tlaku komory zde opisuje mírně 

zakřivenou exponenciálu s klesajícím průběhem. 
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(Graf 5) Shivakashi Indie, závislost hloubky řezu na tlaku komory. 

11.1.3 Juparaná gold 

U tohoto materiálu docházelo při řezání vysokorychlostním kapalinovým 

paprskem k odštěpení větších kusů materiálů na povrchu. Měření hloubky řezu se tedy 

muselo redukovat pouze na místa, kde bylo moţné umístit hrot posuvného měřidla tak, aby 

vysunutý jazýček naměřil reálnou hodnotu hloubky řezu bez nepříznivého ohýbání 

jazýčku. (kapitola 10.3.2).  

 

(Obr. 16) Juparaná gold, po řezání za přetlaku 
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Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku v přetlakové komoře. 

Rozhraní pracovních teplot, při nichţ se řezalo, ovlivnilo rychlost řezu tak málo, ţe je 

zanedbatelné. Navíc se pracovní teplota pohybovala v úseku, kde by teplota neměla 

znatelně ovlivnit rychlost řezu (viz Graf 1). Výsledky hloubek řezů ovlivnila hlavně 

nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 6) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Juparaná gold za přetlaku. 

Označení horniny Typ horniny 
h  

(mm) 
H22 Juparaná gold 

N Teplota (  C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 28 0,018 0,0 5,61 

2 28 0,018 0,2 4,09 

3 28 0,018 0,4 3,59 

4 29 0,018 0,6 3,18 

5 30 0,019 0,8 2,64 

6 30 0,019 1,0 2,32 

7 31 0,020 1,2 1,88 

8 33 0,020 1,4 1,58 

9 35 0,020 1,6 1,27 
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(Graf 6) Juparaná gold, závislost hloubky řezu na tlaku komory 
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11.1.4 New Imerial Indie 

V této hornině došlo k značné destrukci kolem prvních tří řezů. Nebylo tedy 

moţné naměřit hloubku řezu po celé délce stopy řezu a výsledek hloubky prvních tří řezů 

byl proto značně zkreslený. 

 

(Obr. 17) New Imperial Indie, po řezání za přetlaku.  

 

Rozhraní pracovních teplot, při nichţ se řezalo, rychlost řezu příliš neovlivnilo. 

Pracovní teplota se pohybovala v úseku, kde by teplota neměla znatelně ovlivnit rychlost 

řezu (viz Graf 1). Výsledky hloubek řezů ovlivnila hlavně nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 7) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro New Imerial Indie za přetlaku. 

Označení horniny Typ horniny 
h  

(mm) 
H16 New Imerial Indie 

N Teplota (ºC) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 25 0,024 0,0 2,78 

2 30 0,024 0,2 1,70 

3 30 0,024 0,4 1,47 

4 32 0,024 0,6 0,99 

5 32 0,025 0,8 0,86 

6 32 0,025 1,0 0,85 

7 32 0,025 1,2 0,77 

8 35 0,025 1,4 0,63 

9 35 0,025 1,6 0,60 
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Jak lze vyčíst z grafu, hloubka řezu v závislosti na tlaku komory zde 

exponenciálně klesá. Tedy s rostoucím tlakem prostředí se zmenšuje hloubka řezu 

v hornině. 
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(Graf 7) New Imerial Indie, závislost hloubky řezu na tlaku komory. 

11.1.5 Rosabeto Itálie 

U tohoto materiálu došlo při řezání k značnému nárůstu kráterů kolem stopy řezu.  

Vyhodnocení bylo obtíţnější, ale naměřené výsledky hloubek to nijak kvalitativně 

neovlivnilo. 

 

 

(Obr. 18) Belfast S.A., po řezání za přetlaku. 
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Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku v přetlakové komoře. 

Rozhraní pracovních teplot (30-37) C při němţ se řezalo, ovlivnilo rychlost řezu tak 

málo, ţe je zanedbatelné. Výsledky hloubky řezů ovlivnila hlavně nesourodost povrchu 

řezu. 

(Tab. 8) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Rosabeto Indie za přetlaku. 

Označení horniny Typ horniny 
h  

(mm) 
H13 Rosabeto Itálie 

N Teplota ( C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 30 0,024 0,0 3,30 

2 30 0,024 0,2 2,74 

3 32 0,024 0,4 2,02 

4 32 0,024 0,6 1,61 

5 33 0,024 0,8 1,65 

6 34 0,024 1,0 1,06 

7 36 0,024 1,2 1,15 

8 37 0,025 1,4 0,82 

9 37 0,025 1,6 0,94 

 

Jak lze z grafu vyčíst, hloubka řezu v závislosti na tlaku komory zde opisuje mírně 

zakřivenou exponenciálu s klesajícím průběhem. 
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(Graf 8) Rosabeto Itálie, závislost hloubky řezu na tlaku komory.  
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11.1.6 Belfast S.A. 

Zde se omylem řezalo pro tlaky 0,4 a 0,6 (MPa) a pro tlaky 1,4 a 1,6 (MPa) 

v jedné dráţce. Proto byly tyto řezy z měření vyřazeny.  

 

 

(Obr. 19) Belfast S.A., po řezání za přetlaku. 

 

Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku v přetlakové komoře. 

Rozhraní pracovních teplot při nichţ se řezalo ovlivnilo rychlost řezu tak málo, ţe je 

zanedbatelné. Pracovní teplota se pohybovala v úseku ještě menším, neţ v předchozím 

případě, a proto by neměla znatelně ovlivnit rychlost řezu.(viz Graf 1)  Výsledky hloubky 

řezů ovlivnila hlavně nesourodost povrchu řezu. Do tabulky jsou zapsány jen hloubky 

řezů, které proběhly bez opakování v téţe dráţce. 

 

(Tab. 9) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Belfast S.A. za přetlaku. 

Označení horniny Typ horniny 
h  

(mm) 
H12 Belfast S.A. 

N Teplota (ºC) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 23 0,029 0,0 1,82 

2 27 0,020 0,2 1,41 

3 28 0,017 0,8 0,93 

4 28 0,020 1,0 0,60 

5 28 0,022 1,2 0,42 

Z grafu je vidět skoro lineární pokles hloubky řezu v závislosti na tlaku. 
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(Graf 9) Belfast S.A., závislost hloubky řezu na tlaku komory.  

11.1.7 Pískovec 

Tento materiál byl nejméně odolný vůči řezání a tlakům vody v komoře. Při 

experimentu se povrch kolem řezu značně opotřeboval, a proto měření hloubky řezu 

nebylo moţné uskutečnit. 

 

 

(Obr. 20) Pískovec, po řezání za přetlaku.  
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11.2 Vyhodnocení měření 

Při tomto experimentu jsem srovnával závislosti hloubky řezů na teplotě a tlaku 

prostředí, v němţ k řezání došlo. Přetlak jsem navodil napuštěním uzavřené nádrţe 

studenou vodou, jejíţ tlak jsem zvyšoval. Nízká teplota vody a její velký objem příznivě 

působily na hydraulické rozvody, čímţ zabraňovaly rychlému nárůstu teploty oleje, který 

uváděl do pohybu hydraulický svěrák, na němţ byl umístěn vzorek horniny. Jelikoţ se 

teplota oleje v hydraulických rozvodech vodou částečně regulovala, byla změna rychlosti 

posunu svěráku během doby provádění experimentu menší, neţ se 

očekávalo (viz kapitola 8.2.).  

11.3 Řezání za podtlaku 

Tato části práce zobrazuje závislosti řezu kapalinovým paprskem za 

podtlaku, a tedy průměrné hloubky řezu v závislosti na tlaku u konkrétních hornin. 

Průměrná hloubka je zde opět číselně uvedena v tabulkách a za pomoci grafů vyobrazen 

průběh očekávaného trendu (červeně) a naměřené hodnoty (černě).   

11.3.1 Azul 

Při řezání Azulu tentokrát nedošlo ke strţení úchytné části. Řez byl relativně čistý 

a při minimálním tlaku paprsku 80 MPa se místy paprsek ani neprodral přes vyleštěný 

povrch. Regresivní křivka závislosti tlaku na hloubce byla prakticky lineární.  

 

(Obr. 21) Azul, po řezání za podtlaku.  
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Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku vysokorychlostního 

kapalinového paprsku. Pracovní teplota se díky zkušenostem a novým poznatkům 

a mechanickému vylepšení zařízení povedla udrţet na konstantní hodnotě. Kolísání 

výsledků hloubky řezů ovlivnila pouze nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 10) Tabulka průměrné hloubku řezu, pro Azul za podtlaku 

Označení horniny Typ horniny h  

(mm) 

  

ALU H9 Azul 

N Teplota (ºC) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 35 0,025 380 4,22 

2 35 0,025 330 3,44 

3 35 0,025 280 2,80 

4 35 0,025 230 2,18 

5 35 0,025 180 1,29 

6 35 0,025 130 0,60 

7 35 0,025 80 0,25 

 

Z grafu je znatelně čitelný nárůst hloubky řezu vysokorychlostním kapalinovým 

paprskem. Pro vyšší tlaky byl nárůst v podstatě lineární. 
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(Graf 10) Azul, závislost hloubky řezu na tlaku paprsku.  
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11.3.2 Shivakashi Indie 

Na tomto obrázku je vidět změna hloubky  řezu při tlaku vysokorychlostního 

paprsku v rozmezí od 80 MPa (zleva), do 380 MPa. Materiál má nízkou pevnost 

v prostorovém tlaku a je na něm znatelný řez i za slabých tlaků vysokorychlostního 

kapalinového paprsku. 

 

 

 

(Obr. 22) Shivakashi Indie, po řezání za podtlaku.  

 

Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku vysokorychlostního 

kapalinového paprsku. Pracovní teplota se díky zkušenostem a novým poznatkům 

a mechanickému vylepšení zařízení povedla udrţet na konstantní hodnotě. Kolísání 

výsledků hloubky řezů ovlivnila pouze nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 11) Tabulka průměrné hloubku řezu, pro Shivakashi Indie za podtlaku. 

Označení horniny Typ horniny h  

(mm) 

  

H17 Shivakashi Indie 

N Teplota (˚C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 30 0,033 380 5,55 

2 30 0,033 330 4,38 

3 30 0,033 280 4,01 

4 30 0,033 230 2,56 

5 30 0,033 180 1,92 

6 30 0,033 130 1,32 
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Z grafu je znatelně čitelný nárůst hloubky řezu vysokorychlostním kapalinovým 

paprskem. Hloubka řezu zde kolísala poblíţ očekávané hodnoty. 
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(Graf 11) Shivakashi Indie, závislost hloubky řezu na tlaku paprsku. 

11.3.3 Rosabeto Itálie 

Hrubá zrnitost se podepsala na povrchových nerovnostech kolem řezu, ale ani zde 

se nepovedlo účinně proniknout vysokorychlostním kapalinovým paprskem za nízkého 

tlaku 80 MPa přes vyleštěnou plochu. 

 

 

(Obr. 23) Rosabeto Itálie, po řezání za podtlaku.  
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Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku vysokorychlostního 

kapalinového paprsku. Pracovní teplota se díky zkušenostem a novým poznatkům 

a mechanickému vylepšení zařízení povedla udrţet na konstantní hodnotě. Kolísání 

výsledků hloubky řezů ovlivnila pouze nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 12) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Rosabeto Itálie za podtlaku. 

Označení horniny Typ horniny h  

(mm) 

  

H13 Rosabeto Itálie 

N Teplota (˚C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 35 0,025 380 5,13 

2 35 0,025 330 3,45 

3 35 0,025 280 2,90 

4 35 0,025 230 2,24 

5 35 0,025 180 1,57 

6 35 0,025 130 0,87 

7 35 0,025 80 0,23 

 

 

Rosabeto Itálie (změna tlaku paprsku)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

50 100 150 200 250 300 350 400

Tlak (MPa)

H
lo

u
b

k
a

 ř
e

z
u

 (
m

m
)

Průměrná hloubka Regrese
 

(Graf 12) Rosabeto Itálie, závislost hloubky řezu na tlaku paprsku. 
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11.3.4 Belfast S.A. 

I kdyţ má relativně malý průměr zrna, podepsala se jeho vysoká pevnost 

v prostorovém tlaku na soudrţnosti zrn. Hornina je charakteristická plytkými řezy i za 

vysokých tlaků vysokorychlostního kapalinového paprsku. Při tlaku 80 MPa se místy ani 

nevytvořilo porušení na vyleštěném povrchu.  

 

(Obr. 24) Belfast S.A., po řezání za podtlaku. 

 

Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku vysokorychlostního 

kapalinového paprsku. Pracovní teplota se díky zkušenostem a novým poznatkům 

a mechanickému vylepšení zařízení povedla udrţet na konstantní hodnotě a proto i rychlost 

řezu byla konstantní. Kolísání výsledků hloubky řezů ovlivnila pouze nesourodost povrchu 

řezu. 

(Tab. 13) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Belfast S.A za podtlaku. 

Označení horniny Typ horniny h  

(mm) 

  

H12 Belfast S.A. 

N Teplota (˚C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 30 0,025 380 1,95 

2 30 0,025 330 1,58 

3 30 0,025 280 1,04 

4 30 0,025 230 0,82 

5 30 0,025 180 0,43 

6 30 0,025 130 0,12 
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Z grafu je čitelné kolísání hloubek způsobené nerovností povrchu řezu, toto 

kolísání ale opisuje regresivní přímku znázorňující ideální případ naměřené hloubky řezu. 
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(Graf 13) Belfast S.A., závislost hloubky řezu na tlaku paprsku.  

11.3.5 Pískovec, při změně tlaku paprsku 

Tento materiál je nejvhodnější pro vyhodnocování hloubky řezu 

vysokorychlostním kapalinovým paprskem za různých tlaků kapalinového paprsku. I nízký 

tlak řezu je v hornině znatelný, tak jako rozdíly hloubek řezů při změnách tlaků paprsku. 

 

 

(Obr. 25) Pískovec., po řezání za podtlaku.  
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Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku vysokorychlostního 

kapalinového paprsku. Pracovní teplota se díky zkušenostem a novým poznatkům 

a mechanickému vylepšení zařízení povedla udrţet na konstantní hodnotě a proto i rychlost 

řezu byla konstantní. Kolísání výsledků hloubky řezů ovlivnila pouze nesourodost povrchu 

řezu. Kvůli obavám o destrukci materiálu bylo zvoleno 6 dráţek řezu ve větších odstupech 

neţ jak tomu bylo u pevnějších hornin. 

 

(Tab. 14) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Pískovec za podtlaku. 

Označení horniny Typ horniny h  

(mm) 

  

Pis01 Pískovec 

N Teplota (˚C) Rychlost (m·s
-1

) Tlak (MPa) 

1 30 0,025 380 11,18 

2 30 0,025 330 8,52 

3 30 0,025 280 6,20 

4 30 0,025 230 3,47 

5 30 0,025 180 2,27 

6 30 0,025 130 0,59 

 

Z grafu je čitelné kolísání hloubek způsobené nerovností povrchu řezu, toto 

kolísání ale opisuje regresivní přímku znázorňující ideální případ naměřené hloubky řezu. 
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(Graf 14) Tabulka znázorňující průměrnou hloubku řezu, pro Pískovec za podtlaku. 
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11.3.6 Pískovec, při změně tlaku komory 

Pro vhodnost a dostupnost materiálu jsem měřil charakteristiku horniny, a to 

změnu hloubky řezu při změně podtlaku v podtlakové komoře. Tlak kapalinového paprsku 

jsem zvolil konstantní.  

 

 

(Obr. 26) Pískovec., řezání při změně podtlaku.  

 

Tabulka znázorňuje závislost hloubky řezu na tlaku v přetlakové komoře. 

Pracovní teplota se díky zkušenostem a novým poznatkům a mechanickému vylepšení 

zařízení povedla udrţet na konstantní hodnotě a proto i rychlost řezu byla konstantní. 

Kolísání výsledků hloubky řezů ovlivnila pouze nesourodost povrchu řezu. 

 

(Tab. 15) Změna hloubky řezu v závislosti na podtlaku komory. 

Označení horniny Typ horniny h  

(mm) 

  

Pis01 Pískovec 

N Teplota (˚C) Rychlost (m·s
-1

) 

(m·s
-1

) 

Tlak komory (Pa) 

1 30 0,029 10000 8,86 

2 30 0,029 20000 9,14 

3 30 0,029 30000 9,25 

4 30 0,029 40000 9,51 

5 30 0,029 50000 9,77 
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Z grafu lze vyčíst, ţe při nárůstu tlaku rostla i hloubka řezu. Tedy s tlakem 

blíţícím se atmosférickému tlaku rostla i účinnost řezu vysokorychlostním kapalinovým 

paprskem.  
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(Graf 15) Závislost hloubky řezu na změně tlaku komory pro Pískovec.  
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12 Vyhodnocení měření 

V této kapitole je vyhodnocena závislost hloubky řezu na tlaku komory s odkazem  

na  parametry  konkrétních hornin. Směrodatné parametry ovlivňující výsledky řezání 

hornin jsou vypsány v kapitole 5 (Tab. 2) a jsou jimi: 

 

 měrná hmotnost hornin (kg m
-3

), 

 zrnitost (m), 

 a pevnost v prostorovém (triaxiálním) tlaku (Pa). 

 

Nastavitelné veličiny, na které  je v této práci kladen důraz jsou tyto: 

 tlak kapalinového paprsku před opuštěním trysky, tedy tlak v hydraulických 

rozvodech, který se při experimentu měnil. 

 tlak prostředí, ve kterém se paprsek šířil. Tato závislost byla dále rozdělena na 

řezání v prostředí za přetlaku a za podtlaku. 

 rychlost pohybu kapalinového paprsku po stopě řezu. 

 

Z tabulek v kapitole 11 byly stanoveny regresivní přímky závislosti hloubky řezu 

na tlaku. Z těchto hodnot pak byly vypočteny tangenty směrových úhlů, na jejichţ základě 

je v závěru vyhodnocena závislost úměrná výše zmiňovaným parametrům hornin.  
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12.1 Řezání za přetlaku 

Závislost charakteristických veličin (zrnitost, měrná hmotnost, pevnost 

v prostorovém tlaku) jsou uvedeny v následující tabulce a grafech s jejich regresí. 

 

(Tab. 16) Tabulka pro vyhodnocení experimentu 

Horniny 
D 

(m) 

σk 

(Pa) 

ρ0 

(kg m
-3

) 

tan α 

(-) 

Azul 932,77 147,92 2688,16 0,111285 

Belfast S.A. 396,35 290,97 2040,60 1,102342 

Rosabeto Itálie 869,04 161,03 2654,69 1,456264 

Shivakashi Indie 322,68 151,57 2596,66 1,513557 

Pískovec 500,00 45,00 1995,00 1,483333 

Juparana gold 688,55 187,66 2560,94 2,432021 

New imerial Indie 760,12 309,47 2615,14 1,123641 

 

 

  

(Graf 16) Závislost  pevnosti v prostorovém tlaku na tangentě směrového úhlu. 

 

tan
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(Graf 17) Závislost zrnitosti na tangentě směrového úhlu. 

 

 

 

  

(Graf 18) Závislost hustoty na tangentě směrového úhlu. 
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12.2 Řezání za podtlaku 

Závislost charakteristických veličin (zrnitost, měrná hmotnost, pevnost 

v prostorovém tlaku) jsou uvedeny v následující tabulce a grafech s jejich regresí. 

 

(Tab. 17) Tabulka pro vyhodnocení experimentu 

Horniny 
D σk ρ0 tan α 

(m) (Pa) (kg m
-3

) (-) 

Azul 932,77 147,92 2688,16 0,197833 

Belfast sa 396,35 290,97 2040,60 0,146937 

Rosabeto 869,04 161,03 2654,69 0,302300 

Shivakashi 322,68 151,57 2596,66 0,266509 

Pískovec 500,00 45,00 1995,00 0,850589 

 

 

 

(Graf 19)Závislost zrnitosti na tangentě směrového úhlu. 

 

tan
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(Graf 20) Závislost hustoty na tangentě směrového úhlu. 

  

 

(Graf 21)Závislost pevnosti v prostorovém tlaku na tangentě směrového úhlu. 
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13 Závěr 

V této práci, která se zabývala řezáním hornin vysokotlakým kapalinovým 

paprskem při různých tlacích prostředí, ve kterém se paprsek šířil, byly nejprve shrnuty 

fyzikální předpoklady, jeţ tento úkol zajišťují. Výsledky řezání závisí nejen na 

proměnných veličinách (tlak média, ve kterém se hornina nachází, rychlost posuvu 

paprsku, tlak kapalinového paprsku), ale také na materiálových vlastnostech hornin 

(zrnitost, pevnost v prostorovém tlaku, měrná hmotnost). 

V průběhu práce byla věnována pozornost popisu fyzikálních procesů, kterými 

byly účinky kapalinového paprsku na jednotlivé horniny sledovány (optická, ultrazvuková 

a mechanická metoda měření hloubky řezu). 

V posledních dvou kapitolách byly výsledky získané pomoci experimentů 

vyhodnoceny a interpretovány za pomoci programu mathlab. 

 

Při řezání za přetlaku byla maximální dosaţená hodnota tlaku 1,6 MPa. 

 Při řezání hornin za přetlaku prostředí se hloubka řezu zmenšuje s nárůstem 

tlaku. Relativní změna hloubky řezu se pro jednotlivé horniny pohybuje 

v rozmezí od 0,21 do 0,82.  

 Z grafů vyplývá, ţe hloubka řezu klesá s rostoucími sledovanými 

materiálovými charakteristikami (zrnitost, pevnost v prostorovém tlaku, 

měrná hmotnost). 

Vyšší hodnoty tlaku nebyly moţné vzhledem k dodrţení bezpečnostních 

parametrů tlakové komory. 

 

Při řezání za podtlaku byla nejniţší dosaţená hodnota tlaku 9,9
 
kPa. 

 Při řezání hornin za podtlaku prostředí hloubka řezu s klesajícím tlakem 

klesá. Relativní změna hloubky řezu se pro jednotlivé horniny pohybuje 

v rozmezí od 0,82 do 0,91. 

 Z grafů vyplývá, ţe hloubka řezu za podtlaku klesá s rostoucími 

sledovanými materiálovými charakteristikami (zrnitost, pevnost 

v prostorovém tlaku, měrná hmotnost). 
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Niţšího tlaku nebylo moţné dosáhnout vzhledem k nadměrným objemům 

podtlakové komory a překapávací nádrţe. Překapávací nádrţ navíc dostatečně netěsnila ani 

po následné úpravě a výkon vývěvy nestačil pro dosaţení niţších tlaků. 

 

Vzhledem ke stanoveným cílům práce bylo zjištěno, ţe s klesajícím tlakem 

prostředí pod atmosférický tlak, v němţ jsou horniny řezány, hloubka řezu, a tím i kvalita 

klesá. Dle výsledků experimentů bylo zjištěno, ţe lze uskutečnit řez při nízkých tlacích se 

sníţením kvality řezu. 
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