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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje principy využití vysokotlakého vodního paprsku 

k obrábění a blokové těžbě hornin a to především pískovců v České republice. V první 

části je uvedeno základní rozdělení kapalinových paprsků a stručný popis zařízení pro 

generaci vysokotlaké kapaliny, zaměřený hlavně na plunžrová čerpadla.  

Hlavní náplní této práce je použití tzv. rotačních vodních paprsků při blokové těžbě 

hornin se zaměřením na pískovce. Práce také pojednává o základní problematice této 

technologie a dále popisuje návrh na novou technologii těžby pomocí vodních paprsků.  

 

Klíčová slova: vodní paprsek, těžba, řezání, lomové dobývání 

 

 

Abstract 

This work describes the principle of using high pressure water jet to cut and block 

extraction of rocks, especially sandstones in the Czech republic. The first part described 

the distribution of liquid-jets and a brief description of facilities for the generation of high-

pressure liquid focused mainly on the plunger pump. 

The main concern of this work is the use of rotating water jets to block rock 

mining, focusing on sandstone. The work also discusses the fundamental issues of this 

technology and describes the design of the new technology of extraction using water jets. 

 

Keywords: water jet, mining, cutting, mining of rock 
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1. Úvod 

 Jako malou předmluvu bych rád uvedl, že kapalinový paprsek (Water Je 

Machining - WJM) je jen aplikování jevu, který se v přírodě projevuje samovolně, jak 

v podobě detritu při jeho proražení, tak v podobě různých procesů vymílání koryt řek (kdy 

po vzniklém meandru vzniká slepé rameno), či když se podíváme na skály ve skalním 

městečku v českém ráji, na obroušený masiv pískovce, kterému se říká slon. Zjistíme, že 

všechny tyto záležitosti jsou primárně opracované vodou.(obr. 1) 

Pozastavím li se, nad proslovem 

Prof. Ing. Jaroslava Vašeka, DrSc z Workshopů v Bílých Poličanech, kde prohlásil:  

„Kdo nejde cestou technologických inovací, spláče do patnácti let nad výdělkem.“  

Usuzuji, že budoucnost technologie blokové těžby spočívá ve využívání vodních paprsků. 

Pokud si položím otázku, zda je možné vyrobit takový řezný nástroj, který bude stále ostrý 

a nebude se tupit používáním, mohu si částečně odpovědět, že ano! Je to právě vodní 

paprsek. 

Velkou výhodou vodního paprsku do budoucnosti v jeho aplikacích při těžbě a 

zpracování kamene by měla být především ekologie. Tedy nejen že nehrozí vznik 

Obr. 1Přírodní vliv proudící vody  Meandry - autor: Oliver Kurmiz 
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jedovatých plynů, které vznikají při odstřelech, ale také hlučnost, prašnost a otřesy, které 

velmi často obtěžují okolní společnost, a to až do takové míry, že daná lokalita se může 

stát netěžitelnou z hygienických důvodů. Samozřejmě existují metody, které tyto 

problematiky částečně řeší, jako například bobtnavé hmoty (např. cevamit, který se nalévá 

do vrtů a do 24 hodin způsobí roztržení horniny), či těžba pomocí hydraulických klínů. 

V obou případech je ale nutné, zhotovit vrty. Což je velmi často, prašný, energeticky a 

finančně náročný proces. 

Proto se domnívám, že ze všech technologií blokové těžby, kdy se zkoušelo 

různých způsobů, jak efektivně vytěžit kamenné bloky (např tzv. řezání plasmou - tedy 

kerosinovými hořáky, až po nejrůznější kamenořezné vyřezávací řetězové stroje) je vodní 

paprsek do budoucnosti nejzajímavější známou metodou blokové těžby a to zejména 

kavitačními a pulzními paprsky, s kterými sice není zcela možné vytvořit hladký řez, ale 

zde to však není ani potřebné.  

Mechanizace vodních paprsků v českých lomech není příliš rozšířena (dosud je mi 

známá pouze jedna lokalita v České republice, kde se vodní paprsek využívá k těžbě), ale 

do budoucnosti věřím, že tato technologie bude využívána s velkým ekonomicko-

ekologickým potenciálem. Proto se v této bakalářské práci věnuji právě technologii 

využívání vodních paprsků pro blokovou těžbu a částečně její mechanizaci. 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu využívání kapalinového 

paprsku při obrábění kamene a těžbě kamene v České republice. 

1.1. Princip činnosti kapalinového paprsku 

Jak již vyplývá z předešlého textu, jedná se o proudící kapalinu, která působí vůči 

nějakému materiálu kinematickou (dynamickou) silou a vymílá ho. Jelikož nás zajímá 

výkon, kterého jsme schopni dosáhnout za jednotku času, musíme dosáhnout velké 

rychlosti proudu kapaliny za výstupní tryskou. Tohoto dosáhneme pomocí různých druhů 

vysokotlakých čerpadel. Čerpadlo je pro kapalinový parsek něco jako srdce pro člověka, 

čili jeden z nejdůležitějších faktorů. (kterými se budu zabývat později).  Když už jsme 

schopni dosáhnout vysokého tlaku kapaliny (většinou 40-600 MPa), je vhodné tlak 

stabilizovat. K tomu nám slouží stabilizační tlakové nádrže neboli akumulátory (tlumiče 

pulzů). Dále je důležité kapalinu převést vhodným vysokotlakým potrubím do zařízení pro 
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manipulaci s paprskem a z něj do řezací hlavice, kde vzniká paprsek při průtoku tryskou 

malého průměru (např. 0,5mm), kapalina dosahuje až trojnásobek rychlosti zvuku, čili 

získává velmi vysokou kinetickou rychlost, čímž při dopadu má velmi vysokou kinetickou 

(dynamickou) energii, která je schopna obrábět téměř všechny známe materiály. Nesmím 

opomenout, že kapalina musí být při vstupu do čerpadla čistá, tedy nesmí obsahovat žádné 

nečistoty, také není vhodný ani obsah minerálních složek. Je vhodné kontrolovat a 

upravovat PH kapaliny. Před čerpadlo je třeba instalovat nízkotlaký filtr a za akumulátor 

vysokotlaký filtr. [1] 

Existuje několik druhů kapalinového paprsku. [1] 

A) kontinuální 

Čistý - tedy pouze samotná kapalina o vysokém tlaku soustředěná na malý bod 

Abrazivní - ke kapalině přidáváme abraziva (AWJ, DIA JET) 

Kryogenní- ke kapalině přidáváme jako abraziva například ledu 

Kavitační - lze popsat jako bubliny v kapalině, které při rozbití vytrhávají materiál      

Ultra vysokotlaký – paprsky pracující s vyššími tlaky (okolo 600 MPa) 

B) Diskontinuální 

Impulzní nízkofrekvenční 

Vysokofrekvenční 

1. Kontinuální vodní paprsek 

Kontinuální neboli souvislý vodní paprsek je charakteristický stálou energetickou 

hladinou v průběhu řezání. Jako řezného média je nejčastěji použita voda. Parametry pro 

řezání čistým vodním paprskem jsou určovány především vlastnostmi řezaného materiálu. 

Tlaky se pohybují od 30 do 700 MPa s průtoky až desítek litrů/min.[1] 
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1.1. Čistý vodní paprsek - WJM 

Tato technologie bývá často pojmenována jako WJM 

(Water Jet Machining). (obr. 2) Využívá vlastnosti 

obyčejné proudící vody při vysokých tlacích. Používá 

se voda z vodovodu, případně je voda vyčištěná filtrací 

od usazenin a minerálů, aby nedocházelo k 

opotřebování zařízení. Filtrace je závislá zejména na 

typu čerpadla a trysky. Běžně se používají trysky 

průměru 0,2 mm. Pro speciální užití mohou trysky být 

i širšího průměru, např. 0.55 mm použity na blokovou 

těžbu pískovce v ČR. 

Některé vhodné materiály pro řezání čistým vodním 

paprskem:  

Pryže, koberce, kůže, tenké fólie, papír, lisovaná 

lepenka, měkké těsnící materiály, potraviny, plátno, 

dřevo, apod. [1]  

 

1.2. Abrazivní vodní paprsek - AWJM  

Tato technologie bývá často pojmenována jako AWJM (Abrasive Water Jet Machining). 

(obr. 3) Principielně funguje tak, že do vody jsou přidávána abraziva, což je směs částic 

materiálů s výraznou abrazivní schopností a tvrdostí, nejčastěji minerálů a křemičitých 

písků. Běžně se používají výstupní trysky průměrů 0,75 až 2,5 mm. 

Příklady materiálů vhodných pro řezání abrazivním vodním paprskem: 

Kámen, sklo, keramika, plasty, titan, hliník, karbon, měď, nerezová ocel, tvrdé nebo silné 

dřevo, tvrzená nástrojová ocel, nylon, sendvičové materiály, apod. [1] 

1.2.1. AWJ – Abrasive Water Jet  

(abrazivní vodní paprsek) - Abrazivní částice jsou vedené ze zásobníku do tzv. směšovací 

komory. Průtokem vodního paprsku směšovací komorou vzniká v komoře podtlak, který 

přisává drobné abrazivní částice do paprsku. Abraziva s vodou dále prochází tzv. 

 

Obr. 2 Tryska pro čistý vodní paprsek 

[2a] 
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zaostřovací trubicí, neboli koliominátorem, kde je proud vody a abrazivních částic 

usměrněn. Tento typ paprsku je označován jako AWJ (Abrasive Water Jet), tj. abrazivní 

vodní paprsek. V těchto systémech AWJ se běžně používají tlaky od 7 do 400 MPa. 

Množství abraziva je obvykle od 0,5 do 20 kg za minutu. Abrazivní paprsek AWJ je z části 

také kavitačním paprskem, jelikož okolo abraziva vznikají plynové dutinky. [1] 

Obr. 3 Trysky pro abrazivní vodní paprsek [2] 

 

1.2.2. ASJ – Abrasive Suspension Jet  

(paprsek abrazivní suspenze) – Abrazivní částice jsou smíchávány s vysokotlakou vodou v 

tlakové nádobě, kde vzniká tzv. suspenze. Tato suspenze je dále přivedena do speciálně 

zkonstruované trysky pro ASJ ve které dochází k vytvoření abrazivního paprsku. ASJ 

paprsek je běžně generován tlaky do 100 MPa. Velkou nevýhodou metody AWJ je nižší 

životnost trysky, která je opotřebovávána abrazivními částicemi. Pro zvýšení její odolnosti 

se trysky vyrábějí z vysoce otěruvzdorných materiálů, a to zejména karbidu wolframu ale 

také se používají keramické materiály na bázi korundu nebo z kubického nitridu boru. 
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Životnost takovýchto běžně používaných trysek pro generování abrazivních paprsků AWJ 

v současnosti dosahuje přes 100 hodin. [3] Bypass principle (obtokový princip) – Jde o 

abrazivní vodní paprsek, kde část toku z čerpadla prochází tzv. bypassovou větví do 

nádoby s abrazivem, tam je impulzem vytlačena do mísící komory jako abrazivní kaše. 

V mísící komoře se dále promíchá s čistým 

tlakovým paprskem. Tato metoda je omezena 

dobou řezu závislou na velikosti nádoby na 

abraziva a množství abraziva v ní, ale díky tomu, 

že v nádobě s abrazivem se nachází čistá abraziva 

(ne suspenze), je tento čas daleko delší než u 

předcházející metody. Další výhodou je, že v 

tomto případě nepotřebujeme píst nebo armatury 

k vytlačování abraziva, a tak eliminujeme 

množství opotřebení otěrem brusných částic (obr. 

4). Dnes se u této technologie běžně generují 

tlaky až do 200 MPa. [4] 

 

 

1.3. Kryogenní vodní paprsek 

Do proudu vody jsou přimíchávány krystalky ledu, které jsou tvarovány jako kuličky o 

průměru od 0,2 do 0,8 mm, tyto ledové krystalky 

jsou v podstatě používány jako náhražka abraziva. 

Díky ledu již není nutností recyklování abraziva, 

což by v těžbě mohlo být zajímavé za předpokladu 

ekonomického v tváření ledu a jeho podchlazení, 

jelikož kryogenním paprskem je možné řezat i tvrdé 

materiály s výhodami klasických abrazivních 

paprsků, bez nutnosti potřeby abrazivního 

hospodářství. Výhodou tohoto principu je šetrnost k 

životnímu prostředí. Použití např. pro řezání 

 

Obr. 4 Bypass principle[4] 

Obr. 5 kryogenní vodní paprsek 55MPa[5] 
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biomateriálů v potravinářství a medicíně. [1] 

1.4. Kavitační vodní paprsek 

(Tato kapitola obsahuje jen převzaté poznatky z [6]). Kavitace vzniká, když na kapalinu při 

určité teplotě působí tlak, který může klesnout na hodnotu tlaku nasycených par. Proces 

vytváření bublin v kapalině při působení tlaku, který je nižší než tlak nasycených par, se 

nazývá kavitace. Kapalina obsahuje také mikro-bubliny nekondenzujícího plynu 

(molekulárně rozpuštěný nebo obsažený ve formě mikrobublin), které se při nízkém tlaku 

mohou zvětšovat a formovat kavitaci. Rázový tlak se teoreticky může zvyšovat 8 až 10 – 

násobně. Tato metoda není příliš rozšířena. [6], [7]   

1.4.1. Teorie kavitace 

Pod pojmem kavitace (z lat. Cavitas - dutina) se obecně rozumí dynamický proces tvoření 

a zanikání dutin (bublin) v kapalině. Kavitace se objevuje, když např. na základě vysoké 

rychlosti proudění v daném místě lokální hydrostatický tlak poklesne na kritickou hodnotu, 

která odpovídá tlaku nasycených par kapaliny. Vytvářejí se malé bubliny naplněné párou a 

plyny, které jsou spolu s proudící kapalinou unášeny dál do obvodu. Když se pak dostanou 

do oblasti vyššího tlaku, bubliny implodují a v jejich okolí vznikají velké tlakové špičky, 

které vedou ke vzniku rázu, hluku a k erozi povrchu materiálu. Při kavitačním režimu se 

mění jak provozní charakteristiky obvodu či prvku, tak i vlastnosti proudící kapaliny. [6] 

 

(Díky těmto vlastnostem se domnívám, že kavitační paprsek bude při těžbě vodou jednou 

z nejperspektivnějších metod) 

 

Pro zjednodušení se uvažuje, že kavitacní jádro má tvar kulové bublinky o poloměru R. Pro 

tlak v bublince platí podmínka rovnováhy, kde je pv tlak páry v bublince [Pa], pg tlak plynu 

v bublince, R polomer bublinky [m], p tlak [Pa], povrchové napětí N m-1 [8]: 

       
  

 
                (1) 

Považuje-li se změna objemu bublinky jako izotermická změna, pak podle obecné stavové 

rovnice plynu pro kulovité zárodky se dostane G poměrný koeficient obsahu plynu 

v bublince [kg m2
 s-2], T absolutní teplota KN počet prvku řady [8]: 

   
      
 

 
     

 
 

  
              (2) 



Jan Krečmer – Využívání vodních paprsků na lokalitách v ČR 

2011-2012  8 

 

 

1.5. Ultravysokotlaký vodní paprsek 

Společnost FLOW jako první uvedla v roce 1979 na trh technologii abrazivního vodního 

paprsku a dále v roce 2006 představila inovativní zařízení na řezání vysokotlakým 

abrazivním vodním paprskem pracující s tlaky 600 MPa pojmenovaným HyperPressure. 

Kombinace takto vysokých tlaků s abrazivem výrazně zvyšuje efektivitu řezání a tím i jeho 

produktivitu. Paprsky které jsou generované obrovskými tlaky dosahujících hodnoty až 

kolem 700 MPa ani nemusí obsahovat žádné abrazivní látky, a přesto řežou i velmi tvrdé 

materiály dokonce se stejnými nebo velice podobnými výsledky jako klasické abrazivní 

paprsky. Použití extrémně vysokých tlaků bohužel přináší komplikace, které se projevují 

sníženou životností vysokotlakých čerpadel, nutností použití lepších rozváděcích systémů, 

jež jsou schopny odolávat takto vysokým tlakům. Samozřejmě existuje více možností jak 

dosáhnout takto vysoké tlaky nejen v laboratorním prostředí. Jednou z možností je použití 

vícestupňových čerpadel, např. dvoustupňových, která v jednom stupni natlakují vodu 

nejprve na 350 MPa a ve druhém stupni pak na konečných 700 MPa. Další možnost je 

použití tzv. tlakových převodníků, které používá např. také firma Flow. Bohužel s použitím 

takovýchto zařízení výrazně rostou investiční náklady v porovnání se standardními 

čerpadly. [9] 

2. Mechanické přerušování kontinuálního paprsku 

Použití přerušování kontinuálního paprsku pomocí rotujícího kotouče s otvory, zářezy 

nebo zuby, který přerušuje kontinuální paprsek periodicky je spíše laboratorní záležitostí. 

Principielně je zařízení postaveno tak, že děrovaný kotouč je postaven za výstup trysky. 

Rotací děrovaného kotouče je pak docíleno periodické přerušování paprsku (obr 7c). Což 

je energetický ztrátové, jelikož určitá část kontinuálního paprsku zůstane nevyužita a pouze 

narušuje rotující kotouč s otvory, zářezy nebo zuby. Existuje také podobné zařízení 

principiálně velice podobné, kde paprsek není přímo přerušován, ale podobným způsobem, 

tentokrát otáčejícím se drážkovaným rotorem před výstupní tryskou, je periodicky podle 

otáček rotoru měněn průtokový odpor. To má za následek modulaci vodního paprsku 

vystupujícího z trysky. Nedostatkem je však velmi nízká výdrž pohyblivých prvků 

v trysce. [10] [1] 
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2.1. Pulzní modulovaný vodní paprsek 

(tato kapitola obsahuje převážně převzaté poznatky z článku VÝPOČET VLASTNÍ 

FREKVENCE VYSOKOTLAKÉHO SYSTÉMU) V současnosti kapalinový pulzující 

paprsek představuje jednu z nejperspektivnějších možností využití vodního paprsku pro 

dezintegraci materiálů a to díky jeho 

jednoduchosti, (obr. 6) praktičnosti a 

samozřejmě také díky snížení požadavků 

na vysokotlaké čerpadlo. Všeobecně, totiž 

výhodou pulzujícího kapalinového paprsku 

je oproti běžnému kontinuálnímu paprsku 

WJM fakt, že při dopadu jednotlivých 

pulzů pulzujícího paprsku se na dopadové 

ploše cyklicky generuje impaktní tlak, 

který je několikanásobně vyšší než 

stagnační tlak generovaný dopadem 

kontinuálního paprsku za jinak stejných 

podmínek. Generováním dostatečně 

velkých tlakových pulzací tlakové 

kapaliny před výstupem z trysky je možno 

vytvářet kapalinový pulzující paprsek, který z trysky vystupuje jako kontinuální 

kapalinový paprsek s proměnnou axiální rychlostí (cyklicky modulovanou v čase) a do 

pulzů se formuje až v určité vzdálenosti od výstupu z trysky, což je v podstatě kauzalita 

těchto variací rychlosti, které pak mají za následek, že rychlejší a pomalejší části každého 

cyklu mají tendenci se spojovat a vytvářet tak v paprsku shluky kapaliny. Paprsek se tak 

stává řadou za sebou jdoucích shluků, které se v určité vzdálenosti od trysky navzájem 

oddělí (tzv. rozpadová délka paprsku). (Obr. 7d) Průměr těchto shluků se zvětšuje se 

vzrůstající vzdáleností od trysky tak dlouho, dokud není dosaženo stejné axiální rychlosti v 

každém shluku. Z tohoto lze logiky dedukovat, že účinky modulovaného paprsku na 

dezintegraci materiálů silně závisí na vzdálenosti děleného materiálu od trysky. Tedy 

pokud modulovaný paprsek narazí na rozpojovaný materiál ve vzdálenosti menší než je 

rozpadová délka paprsku, po odeznění impaktního tlaku poklesne tlak na hodnotu tlaku 

stagnačního. Tato hodnota se však periodicky mění díky proměnné rychlosti ultrazvukové 

Obr. 6: Zjednodušené schéma zařízení pro generování 

modulovaného paprsku 
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trysky dopadajícího paprsku. Dopadá-li modulovaný paprsek na rozpojovaný materiál ve 

vzdálenosti větší než je rozpadová délka paprsku, zatěžovací cyklus se mění v zatěžovací 

cyklus pulzního paprsku. (Obr.7d) Vlivem účinků pulzujícího paprsku navíc dochází k 

únavovému a smykovému namáhání v materiálu cyklickým zatěžováním dopadové plochy 

a působením radiálního vysokorychlostního toku kapaliny po povrchu. To dále zvyšuje 

účinnost pulzujícího kapalinového paprsku v porovnání s paprskem kontinuálním.  

Z tohoto důvodu byla vyvinuta a intenzívně testována tato originální metoda generování 

pulzujícího kapalinového paprsku v AV ČR, založená na vytváření tlakových vln 

působením akustického budiče na tlakovou kapalinu a jejich přenosu vysokotlakým 

systémem k trysce. Několikaletý výzkum v oblasti studia zákonitostí šíření akustických vln 

(či vysokofrekvenčních tlakových pulzací) v kapalině vysokotlakým systémem a jejich 

vlivu na generování a vlastnosti pulzujícího vodního paprsku byl doplněn udělením 

českého patentu „Způsob generování tlakových pulzací a zařízení pro provádění tohoto 

způsobu“ a uzavřením licenční smlouvy na výrobu 1 kusu akustického generátoru 

tlakových pulzací.[11]  

(Takové zařízení může být použito ke generování jednoduchých i několikanásobných 

pulzujících paprsků, např. rotačních, což by mohlo být velice výhodné pro blokovou těžbu 

vodním paprskem!)  

Navíc podle článku: VÝPOČET VLASTNÍ FREKVENCE VYSOKOTLAKÉHO 

SYSTÉMU od autorů: Josefa FOLDYNY, Zdeňka ŘÍHY a Libora SITKA. Efektivní 

přenos vysokofrekvenční pulzační energie vysokotlakým systémem na větší vzdálenosti (v 

řádu několika metrů) představuje jeden ze základních předpokladů vytvoření vysoce 

efektivního pulzujícího kapalinového paprsku požadovaných vlastností. K dosažení tohoto 

cíle je nezbytné zesílení tlakových pulzací šířících se vysokotlakým tryskem. Zesílení 

tlakových pulzací je možno docílit použitím vhodně tvarovaného kapalinového vlnovodu, 

který je využíván k přenosu těchto pulzací k trysce. Pro docílení maximálních účinků 

buzení je kromě toho ještě zapotřebí naladit celý vysokotlaký systém od akustického 

budiče k trysce do rezonance. .[11] 
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(Což by byla nejspíše nejperspektivnější technologie pro blokovou těžbu vodním 

paprskem, jelikož by odpadla nutnost vložení řezné hlavice do vyříznuté drážky (viz.  

Aplikace kapalinového paprsku při lomovém dobývání) 

 

Obr.7. Znázornění jednotlivých typů paprsků a průběhů tlaků při dopadu na materiál [10] 

3. Úprava a filtrace kapaliny 

Jeden z nejdůležitějších faktorů pro správný a dlouhodobý chod této technologie, je 

správná úprava a filtrace kapaliny. V našem oboru tj. vody, kterou se tedy budu zabývat, 

jelikož je z ekonomického hlediska nejlépe dostupná a také ekologická. Ve vodě jsou často 
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přítomny i jiné látky, a to jak formou pevných částic, které urychlují opotřebování zařízení 

svým abrazivním účinkem (stěny válců v čerpadle, písty, ventily, trubky a další) tak 

formou rozpuštěných minerálních látek, které zapříčiňují tvrdost vody, změnu kyselosti pH 

a tím i vytváření vodního kamene. Snahou je, aby voda dostala alespoň tyto vlastnosti. 

Kyselost PH v rozmezí 6-8 a nízká tvrdost vody (nízký obsah rozpuštěných pevných částic 

a to zejména CaCO3, Fe, Mn, Cl a Cl2 ). 

Způsob úpravy vody je závislí již od kvality používané vody. Lze ho rozdělit do 3 skupin a 

to:  

1. Mechanické úprava vody (filtrace) 

2. Fyzikálně-chemická úprava vody. 

3. Biologická úprava vody 

Mechanická úprava vody slouží k odstranění pevných částic různé velikosti z vody, nároky 

na filtraci rostou v případě, že používáme uzavřeného oběhu vody, tj. vodu používáme 

opakovaně. 

Fyzikálně-chemická a biologická úprava vody se používá zejména na zabezpečení vody 

určené pro další použití. [1] 

4. Zařízení ke generování vysokotlaké vody 

Je to nejdražší a nejdůležitější část zařízení WJM. Všeobecně se tyto zařízení nazývají 

vysokotlaká čerpadla. Tento pojem v sobě zahrnuje nejen vlastní jednotku čerpadla ale 

také jednotku pohonu (motor), řídící systém a případně některá pomocná zařízení. 

Vývoj se vyčlenil na dva směry. A to  na: 

Čerpadla s velkými průtoky vody a nižšími tlaky, která se uplatňují zejména při 

venkovním použití (tzv. outdoor aplikacích). 

Čerpadla s nízkými průtoky vody a vysokými provozními tlaky, která se uplatňují 

zejména ve vnitřním použití (tzv. indoor aplikacích) 
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Podle konstrukce lze čerpadla rozdělit na čerpadla plunžrová a multiplikátorová. Toto 

rozdělení odpovídá oběma vývojovým směrům. [12] [13] 

4.1. Plunžrová čerpadla  

Jsou typické pro venkovní použití, dnes jsou schopna dosahovat více než 350 MPa, mají 

vyšší průtoky kapalin (až stovky litrů za minutu). Jejich aplikování je zejména při 

procesech kde není problém s odtokem jako je např. (sanace betonových konstrukcí, 

odstraňování starých betonových vrstev a hlavně) těžba v kamenoprůmyslu. [13] 

(Tato kapitola obsahuje převážně převzaté poznatky z propagací společnosti Flow). 

HyPlexové čerpadlo je v podstatě obchodní název společnost Flow International 

Corporation pro plunžrové čerpadlo s přímým pohonem, chlubící se účinností až 95%, což 

znamená, že při stejném výkonu dodávají asi o 30% více vody než čerpadla 

s intenzifikátorem nebo li multiplikátorem. Čerpadla jsou dodávána dle příkonu hlavního 

motoru ve třech variantách, 23 kW, 37 kW a 57 kW. [14] 

HyPlex hybrid 

Společnost Flow International Corporation uvádí na trh nový typ přímo poháněného 

čerpadla s názvem HyPlex Hybrid, určené pro rychlejší řezání vodním paprskem než 

kterákoliv přímo poháněná čerpadla na trhu. (obr. 8) [14] 

Tlak dosahující až 413,5 MPa (4 135 bar) je nejspíše nejvyšším tlakem přímo poháněných 

čerpadlem v odvětví řezání vodním paprskem. Znakem patentované technologie zpětného 

ventilu PAC-V je automatické řízení tlaku, poprvé použito u přímo poháněného čerpadla. 

Je zde využita technologie kuželové štěrbiny, která automaticky udržuje požadovaný tlak 

nezávisle na velikosti použité dýzy nebo nastaveném tlaku vodního paprsku, což umožňuje 

uživateli jednoduše změnit velikost dýzy bez nutnosti měnit cokoliv na čerpadle, aniž by 

došlo ke zvýšení nebo snížení průtoku vodního paprsku. Nově vyvinuté sady těsnění pro 

čerpadlo Flow HyPlex Hybrid mají nejdelší životnost mezi čerpadly s přímým pohonem, a 

tak mohou jejich uživatelé snížit své náklady a zvýšit produktivitu. Jako součást ucelené 

řady čerpadel Flow je nová řada HyPlex Hybrid navržených pro bezpečný, spolehlivý a 

ekonomický provoz. [14] 

http://www.flowcorp.cz/onsite-index-96/intenzifikator/
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Obr. 8. plunžrové čerpadlo komerčně označované hyplex od firmy FLOW [14] 

  

Obr .9 Schéma triplexového plunžrového čerpadla 

 

Schéma triplexového plunžru (obr. 9 a 10) naznačuje princip této technologie. Tlakový 

okruh je zde pouze jeden. Pohonná jednotka otáčí klikovou hřídelí (rozdělnou po 120°), na 

které jsou ojnice, na nich jsou dále umístěny písty (tzv. plunžry). Tlakování kapaliny 
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probíhá postupně ve třech pístech rovnoměrně za sebou (obr. 9). Výsledný tlak kapaliny 

dále směřuje vysokotlakým potrubím do řezné hlavice. 

 

Obr. 10 triplexové čerpadlo 

 

1 = Křivka velikosti amplitudy 

pulzace čerpadel s lichým počtem 

plunžrů. 

 

2 = Křivka velikosti amplitudy 

pulzace čerpadel se sudým počtem 

plunžrů. 

 

Z = Počet plunžrů. 

 

G (%) = Míra změny průtoku: 

         

  
    (3) 

 

Q0 = Průměrný průtok [15] 

 

Z těchto diagramů (Obr. 11 a 12) 

vyplývá závislost počtu pístů na 

plynulost výstupních tlaků čerpadla.  

2 1 

Obr 11. Diagram průtoku čerpadla v závislosti na počtu 

pístů [15] 
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Obr 12. Diagram průtoku čerpadla v závislosti na počtu pístů[15] 

 

4.2. Multiplikátorová čerpadla 

Jsou vhodná pro řezání nejrůznějších materiálů a jsou typická pro vnitřní využití. Základ 

tvoří tzv. multiplikátor (násobič) tlaku. Je to dvouokruhové dvojčinné pístové zařízení, 

využívající se ke generování vysokého tlaku, použitím rovnosti sil na diferenciálním pístu 
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s dvěma různými průměry. V primárním (nízkotlakém) okruhu je pracovní médium olej, 

který se přivádí do válce s větším průměrem pístu. Píst se začne pohybovat a 

v sekundárním (vysokotlakém) okruhu, postupným zmenšováním prostoru malého 

průměru pístu se dosahuje požadovaného vysokého tlaku vody (až 700 MPa), ale malých 

průtoků (řádově několika jednotek l/min). Prakticky je možné paralelně zapojit několik 

multiplikátorů, a tak dosáhnout větší průtočnosti (zatím v praxi nebylo překonáno více než 

několik desítek l/min touto metodou). Za povšimnutí také stojí, že při těchto vysokých 

tlacích dosahuje stlačitelnost vody 13 %.  

Podle Pascalova principu působením tlaku p1 na píst, vyvolá tlak p2 tolikrát větší, kolikrát 

je menší ploch S2. vzhledem k ploše S1. [16] 

   
  

  
     [Pa]          (4) 

 

V praxi se používají dvojčinné multiplikátory pro které platí: 

 

   
     

  
     [Pa]         (5) 

 

 
Obr 13 Multiplikátor[17] 

 

1. Nízkotlaký válec, 2. Hydraulická hlava, 3. Vysokotlaký válec, 4.vysokotlaká hlava, 5. 

zpětný ventil, 6. Vysokotlaké potrubí, 7. Rozvaděč, 8. Akumulátor, 9. Rozvod nízkotlakého 

oleje 
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4.3. Hydraulické agregáty pro WJM 

Jsou již kompletní stroje na vytváření vysokotlakého vodního paprsku, obsahující: 

pohonné jednotky (elektromotory, vznětové motory), filtry pro přívod vody, regulační, 

pojistné a pracovní ventily, řídící systémy s ochranou čerpadel, tlakové rozvody kapaliny a  

pracovní nástroj (řezací hlavice s tryskou, pistol, manipulátor), 

Hydraulické agregáty pro WJM se staví jako kompaktní stroje, které vyhovují 

bezpečnostním předpisům na aplikace vodního paprsku. Na použití v terénu se vyrábějí i 

jako mobilní zařízení na kolových 

podvozcích, dokonce i s 

protihlukovým krytováním. Je 

možné využít i dálkové ovládání 

agregátů. Při určitých aplikacích 

mohou systémy pracovat v tzv. 

režimu s uzavřenou cirkulací 

pracovního média.[3] (obr.14)  

5. Zařízení k vedení vysokotlaké kapaliny 

Přivádí kapalinu o vysokém tlaku z výstupu čerpadla k nástrojům a zařízením, kde 

se vytváří vysokotlaký paprsek. Toto zařízení musí splňovat zejména dvě podmínky a to 

zaprvé bezpečnost a za druhé co nejmenší ztráty v jeho vedení. Tohoto lze dosáhnout 

dokonalou těsností všech spojů, malého objemu dopravního prostoru v jeho vedení a velice 

hladkého povrchu v něm.   

Při použití v těžbě se vysokotlaké kapaliny vedou převážně v speciálních 

vysokotlakých hadicích. Hadice jsou konstruovány na nižší tlaky. Vnitřní trubice bývají 

z polyoxymethylénu. Jsou opleteny několika vrstvami ocelového drátu a díky tomuto 

Obr. 14 Hydraulický agregát pro aplikace vodního 

paprsku firmy URACA [3] 
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opletení zachová hadice pružnost i při vedení vody o tlaku až do 250 MPa. Spojování hadic 

se provádí přes tzv. spojovací členy skládající se z převlečného šroubu, válcové matice a 

spojky. [13]. 

6. Obrábění hornin 

Jedno z počátečních uplatnění vodního paprsku bylo v USA v organizaci NASA a 

to pro obrábění součástí pro kosmické lodě, zejména jejich keramické tepelné izolace, kde 

jiné metody byly neúspěšné. Další uplatnění se našlo pro řezání skel do aut. 

Obrábění hornin vodním paprskem má několik uplatnění. Nejvíce pokud se nám 

jedná o přesnost řezu, zde totiž vodní paprsek vyniká a jeví se jako nejúspěšnější 

technologie. Jeho další výhodou je, že nedochází k příliš velkému namáhání materiálu jak 

tlakem, tahem, tak ani teplotou. Lze ho zapojit na CNC stroj a řezat s ním s velkou 

přesností různé tvary, které by byly jinými způsoby značně složité či zcela nemožné. Od 

příštího roku má být v Hořicích v podkrkonoší ve střední průmyslové škole kamenické a 

sochařské CNC stroj na bázi vodního paprsku, který má být schopný vyřezávat sochy.  

6.1. Soustružení vodním paprskem 

Obecně při soustružení obrobek rotuje a nástroj v podobě řezného dláta se posouvá ve 

směru podél osy obrobku a obrobek ořezává na potřebný tvar. V případě soustružení 

vodním parskem je místo obráběcího elementu dláta použit vodní paprsek. Nejčastěji AWJ 

 

Obr. 15 Soustružení abrazivním vodním paprskem [17] 
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Vodní paprsek se tedy posouvá ve směru podél osy obrobku. Soustružení vodním 

paprskem se volí zejména pro tvrdé, těžko obrobitelné materiály jako jsou například 

keramiky, vysokopevnostní slitiny, kompozity, kameny atd. Radiální posuv zajišťuje 

požadovanou hloubku řezu. Obr. 16 znázorňuje princip metody soustružení vodním 

paprskem.[4]  

6.2. Řezání robotickou rukou 

3D obrábění se dělí na dvě podskupiny: 

- řezací stoly s řízenými osami X (vpřed/vzad), Y (vlevo/vpravo) a Z (nahoru/dolů), 

- 5-ti osý systém robotické paže s řezací hlavou. 

Do skupiny obráběcích stolů s řízenými osami X, Y, Z se řadí např. technologie 

Dynamic WaterJet. Touto metodou je možné řezat polotovary plochých deskovitých tvarů. 

Členité a geometricky náročnější obrobky touto metodou není možné řezat.[18]  

Obr 16 ukázka soustružení pomocí AWJ pískovce [19] 
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Pro členité obrobky se používá druhý způsob dělení - 5-ti osý systém robotické 

ruky. Přívod vysokotlaké kapaliny musí být navržen tak, aby poměrně složitá kinematika 

pohybu ramene neporušovala přívodního potrubí. [18] 

 

 

Obr. 17 Příklad robotické ruky s řezací hlavou na konci [20] 

 

Bezpečnostní opatření musí být pro 3D řezání robotickou rukou obzvlášť vysoké. Okolní 

prostor robotické ruky musí být zabezpečen především proti vniknutí osob do prostoru 

řezání. [18] 

Dále je možné vodní paprsek použít zejména na čištění, vrtání, leštění, frézování, sanování 

zdrsňování a gravírování. 

7. Řezný nástroj pro blokovou těžbu  

Nástroj pro blokovou těžbu WJM musí splňovat zejména dvě podmínky, a to: musí 

být schopný vytvořit tak široký řez (drážku), aby byl schopen se do něj vnořit a být 
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schopný pokračovat ve vytváření hlubšího řezu. Jelikož však průměr u čistého vodního 

paprsku používaného k porušování materiálu je jen velmi malého průměru (př. 0,55 mm) 

zpravidla menšího než rozměry držáku, na němž je tryska instalována (v našem případě 

tzv. řezné hlavice) je nutno použít technologii, která umožní, aby vyříznutá drážky byla 

širší než rozměr držáku, na němž je tryska instalována.  

Toho lze dosáhnout buď vykloněním a rotací trysek, nebo jejích kýváním či 

použitím speciální rozptylové trysky a kavitační technologie. Myslím, že abrazivní způsob 

řezání zde pro českou republiku není nejoptimálnější řešení a to z hlediska přinášení 

abraziva do řezné hlavice, jeho skladováním, recyklací, ekonomickému faktoru a dalším. 

[21]. 

7.1. Ruční nástroje použitelné k řezání pro blokovou těžbu 

Slouží většinou k otryskávání povrchů a čistění, zřídka také k řezání. Typický ruční 

nástroj s rotační vodní tryskou je na obrázku (23). Základní část je pažba, sloužící podobně 

jako u pušky k opření nástroje o rameno pracovníka. V přední části je tzv. řezná hlavice 

nejčastěji s rotační vodní tryskou, která přeměňuje tlakovou energii vody v kinetickou 

energii paprsku. Zmáčknutím ruční spouště se vytvoří hydraulický (případně elektrický) 

signál, který přivede čerpadlo z režimu volnoběhu na režim pod tlakem a v trysce se začne 

generovat vodní vysokotlaký paprsek. [13].  

7.2. Aplikace kapalinového paprsku při lomovém dobývání 

V zahraničí se kapalinový paprsek používá především v Itálii a to pro blokovou 

těžbu mramorů. Dále také ve Francii převážně pro těžbu pískovců a v jiných státech 

zejména pro měkké až středně tvrdé horniny. V USA. byl registrován patent číslo 5332293 

Přístroje pro řezání erozivním materiálů, jako je kámen, a patent číslo 5765924 vynálezce 

pana Liesveldem z 22. května roku 1996 pro blokovou těžbu žuly. Jedná se o vyřezávání 

(spíše bych přiblížil k frézování) bloků kamene z vertikální a horizontální polohy vodním 

paprskem. Tento kamenořezný stroj má pojíždět po kolejnicích a být schopný vyřezat 

žulový blok. [22]. 

Bohužel informace o tomto způsobu těžby jsou velice omezené. Největší výhoda 

těchto vyřezávacích způsobů pro těžbu bloků je, že bloky nejsou primárně narušeny, a 

pokud blok měl už nějaké poruchy (zejména tzv. štychy-soudržné praskliny), neměly by se 
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příliš zvětšit. S WJM by mělo být možné vyřezat téměř jakkoliv dlouhý blok, pouze šířka a 

výška bude omezena délkou jakéhosi soutyčí na kterém je řezná hlavice.  

Jako další způsob těžby s použitím vodního paprsku je perforované vrtání (obr.18) 

 

Obr.18 vrtání vodním paprskem[23] 

Tento způsob blokové těžby pomocí WJM je obdobou již známého způsobu těžby tzv. na 

drážku, pouze jako vrtacího elementu je použit vodní paprsek. V Severní Karolíně, ve 

společnosti Granite Company, se bloky oddělují dále horizontálně 

speciální pojezdovou lanovou pilou. [23].  

Zde je možné velké uplatnění již zmiňovaného kavitačního 

paprsku. Především by měla být vhodná technologie pomocí tzv. 

Self-Resonating Jets, neboli pasivní akustické rezonance, 

vytvořené pomocí průtokové interakce s tryskou. (obr.19) 

Domnívám se, že výhody této technologie pro české lokality by 

byly uspokojivé, vzhledem k náročnosti běžných vrtacích prací, 

rychlosti a ceně. Technologie Self-Resonating Jets výrazně 

zvýšuje erozivní sílu která má za následek snížení čerpacích 
Obr. 19 Self-Resonating 

Jets [24] 
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požadavků na výkon čerpadla. Kavitace při vysokých okolních tlacích je obzvláště účinná 

v aplikacích, jako je např. vrtání hlubokých vrtů. Akustické rezonance a speciálně 

navržené sestavy trysky vedou k organizovaní vířivých kruhových struktur. V U.S.A. se 

vrtáním pomocí vodního paprsku těží žula. Všeobecně nevýhodou zde bude opět přísun 

čisté vody, případně filtrace a její další recyklace, když opomenu roční období. V 

neposlední řadě také abrazivní účinky plavené odvrtané drti na řeznou hlavici.  

 

7.3. Těžba vodním paprskem v ČR 

V České republice se vodní paprsek pro blokovou těžbu používá nedaleko města 

Mšené-lázně ležící v Litoměřickém okrese. Je to jediný lom v ČR, nebo jediný lom, o 

němž je mi do dnešního dne známo, kde využívají tuto technologii. Jedná se o tzv. 

Mšenské pískovce. K těžbě využívají čistý rotační vodní paprsek (tedy bez použití 

abraziva) o relativně nízkém tlaku 35-40 MPa. Jejich celkový těžící postup je velice 

jednoduchý, tím až neobvykle zajímavý, pro 

své technické rozvržení. Největší 

zajímavostí jsou však ekonomické aspekty, 

a tím tedy bilance těžby. Jelikož v lomu není 

elektrické vedení k pohonu vysokotlakého 

čerpadla, používají dieselový vznětový 

motor z traktoru české výroby Zetor o 

výkonu 35 kW při 2200 otáčkách za minutu. 

Tento motor o poměrně malém výkonu je 

schopen uživit svou silou dvě čerpadla 

převodovaná klínovým řemenem a 

ozubeným řemenem. Tedy primární 

čerpadlo české výroby značky AQ PUMP, 

sloužící ve své podstatě jako filtrační a 

podávací mechanizmus čisté vody pro 

sekundární vysokotlaké plunžrové 

čerpadlo nejspíše triplex Italské výroby 

Obr. 20. vysokotlaký agregát 

Obr.21. vysokotlaký agregát 
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schopné vyvinout tlak až 100 MPa. A to se spotřebou dvaceti litrů nafty za osm moto-

hodin. Z hlediska ekonomického je největší zvláštností přísun vody do čerpadla, jelikož v 

lomu není vybudována studna, či jiný přísun vody, voda je dovážena automobilovou 

dopravou místním dodavatelem z nedalekého okolí. Dříve se dokonce dovážela řádová 

pitná voda z vodovodního potrubí, dále bez úprav, nyní se dováží voda z Roudničky. 

V lomu je tedy vybudována oválná nádrž o objemu přes 30 metrů krychlových, která je 

schopná vydržet dobu těžení po dvě a půl osmihodinové směny.  

Rozvod vysokotlaké vody je řešen standardním rozvodem vysokotlakými 

pryžovými hadicemi. Samotné těžící zařízení, tedy rotační tryska (obr. 22) s příslušenstvím 

vysokotlaké pistole a soutyčí dlouhém 2 m (obr. 23), není 

ve své podstatě nic jiného než standardní zařízení 

k povrchovým úpravám vodním paprskem používaným ve 

stavebnictví k čištění betonu, či strhávání starých fasád a 

podobně. Rotační tryska je průměru 0,55 mm a výklonem 

20 stupňů. Při tlaku 40 MPa vody činí její průtočnost vody 

26 litrů za minutu. 

7.4. Způsob těžby 

Způsob těžby je velice jednoduchý a relativně i rychlý. Spočívá pouze ve 

vertikálních řezech a to vyříznutím bloku potřebné velikosti ze třech stran (čtvrtá strana je 

čelo etáže). Délky řezu jsou odvozené podle potřeby na další výrobky, obvykle bývají 2 m 

x 4 m x 1,5 m. Hloubka řezu je závislá na délce soutyčí, je tedy maximální do 2 m, z 

hlediska rychlosti těžby a dále použité manipulační techniky se však neřeže do větší 

hloubky než 1,5 m.  

Obr. 22 rotační tryska 

Obr. 23 vysokotlaká pistole s příslušenstvím 
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Po tomto částečném vyříznutí bloku kamene je nutné vyříznou dvě kapsy pro 

hydraulické klíny, takzvané panenky. A to s přibližnou roztečí první a druhé třetiny délky 

boku. Kapsy jsou tak hluboké, jak je hluboký řez bloku, jsou v protější straně čela etáže a 

jejich šířka a délka je tak veliká, aby se do ní 

vešel hydraulický klín. Po vyřezání kapes se 

do nich vloží hydraulické klíny. Hydraulické 

klíny se dále natlakují a to až do 720 barů, 

tedy do 72 MPa. Tento tlak v hydraulických 

klínech je schopen odtrhnout dno bloku. Dalo 

by se tedy říci, že těžba probíhá ve třech 

fázích. A to vyříznutí bloku, vyříznutí kapes 

a odtržení bloku.  

Takový způsob těžby by měl být možný i na jiných lomech a to převážně pískovcových, 

např. v pískovcovém lomu u Podhorního Újezdu. Důležitou roli zde samozřejmě hrají 

vlastnosti těženého materiálu, a to převážně tzv. tvrdost, pevnost v tlaku, pórovitost a 

abrazivita, vlastnosti tmelu a další. Obecně se dá říci, že tento postup je vhodný pro měkké 

až středně tvrdé horniny.  

Jistě by bylo ekonomicky výhodné navrhnout a zhotovit rotační trysku přímo pro těžbu 

určité suroviny a vyzkoušet i vlastností kavitačních trysek. Zde totiž může být rotační 

tryska téměř celou dobu těžby pod vodou, tím pádem některé technologické problémy 

využití kavitace odpadají. 

 

7.5. Problematika těžby 

Problematika těžby se týká především abrazivností pískovce na těžící zařízení. Již 

tedy vodou vymletý materiál se odráží od stěn a dna řezu a dále je schopen narážet na 

hlavici a na rotující trysku, která se však musí otáčet a k tomu, aby se tryska stále otáčela 

kolem své osy, potřebuje krom tlaku vody také čistotu pro možný pohyb a samozřejmě 

těsnot s hlavicí ve které je upevněna. A právě ona abrazivita převážně křemičitých zrníček 

velmi malého rozměru, stává se pro rotující trysku nebezpečnou. Ať už v jejím samotném 

opotřebení, tak v první řadě v zaseknutí rotující trysky v hlavici a v neposlední řadě i 

Obr 24. hydraulický klín 
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obroušení samotné hlavice. Tato problematika je převážně způsobena tím, že zařízení není 

primárně určeno k těžbě pískovce, nýbrž jak jsem již psal v předchozích řádcích, je určeno 

převážně k čištění. A to čištění na otevřených plochách a ne v tenké drážce, která se stává 

pro zařízení demolující, jelikož voda s vymletým materiálem se odráží od těchto stěn 

směrem zpět k řezné hlavici.  

Domnívám se, že by tyto problémy bylo možné řešit několika způsoby. Především 

snadno a rychle vyměnitelným ochranným opláštění řezné hlavice a velmi speciálním 

ochranným opláštění trysky se zvláštním výplachem. Jednalo by se o speciální ochranné 

opláštění, které by bylo specifické tím, že by se v něm konal výplach, tedy výplach mezi 

ochranným opláštěním, tryskou a řeznou hlavicí. Tedy výplach mezi stacionární a rotující 

částí tělesa. Výplach by byl důležitý z hlediska možnosti narážejících se převážně 

křemičitých zrnek, která by se mohla dostat mezi rotující plášť trysky a opláštění řezné 

hlavice, čímž by mohla znemožnit otáčení trysky kolem své osy, nebo by mohla narušit její 

ochranný plášť či trysku samotnou. Nevýhodou toho výplachu by především bylo zvýšení 

spotřeby vody a přísun vody o znatelně nižším tlaku. Také zde vzniká otázka, zda by bylo 

výhodné snížit tlak v těžebním zařízení zvlášť pro výplach, tedy mezi pistolí a řeznou 

hlavicí snížit tlak zvlášť pro výplach speciálním redukčním ventilem, nebo by bylo 

výhodnější přivést méně natlakovanou vodu zvlášť, a tím snížit možnost poruchovosti 

ochrany trysky.  

8. Řezání rotačním diskem s použitím kavitačního vodního 

parsku 

Navrhuji „kombinované řezání“ rotačně vertikálním vodním paprskem pracující i 

v hloubkovém řezu v „2D“ Tento kamenořezný stroj by mohl být nasazen na všech 

lokalitách soudržných hornin zabývající se blokovou těžbou výhradně pro kamenné desky 

a dlažby. Předpokládám, že by mohlo být možné takto řezat i tvrdé, až velmi tvrdé horniny 

jako jsou například žuly a to nejen v lomech ale i v dílnách.  

8.1. Princip 

Jedná se o kombinovaný způsob rotace s použitím vodního paprsku a kavitace. 

Kotouč o poloměru R (1 m) otáčející se konstantní obvodovou vnější rychlostí v (345-732  
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m/s) při konstantních otáčkách n (3300-7000) za minutu, zvyšuje relativní rychlost proudu 

vodního parsku vůči řezanému materiálu (z 345-732 m/s na 590-1250 m/s) a tím i 

kinetickou energii. Jak silou odstředivou, která zvyšuje tlak v lamelách kotouče (na 60-

286,4 MPa), tak samotnou obvodovou rychlostí. Vlivem odstředivé síly, změnami teplot a 

tlaků by takto měla v kotouči vznikat kavitace, a proto je nutno před tento kotouč 

instalovat primární vysokotlaké čerpadlo, které by zajišťovalo, aby kavitace vznikala 

nejlépe za tryskami kotouče kontrolovaně a ne v něm. Tato korelace by zde byla velmi 

důležitá, výsledně by se však mělo jednat o kauzalitu, jelikož by se měly v první řadě určit 

otáčky rotačního disku. Samotný kotouč by měl napomáhat i primárnímu čerpadlu při jeho 

funkci. Rotační disk by měl být opatřen jednoduchým systémem ventilů, které by 

zapříčinily vždy uzavření segmentu, a to ve více než třech čtvrtinách obvodu disku. 

Rotační disk by měl řezat po celou svou možnou hloubku, tedy téměř do svého poloměru. 

Dále by bylo vhodné disk opatřit karbidovými zuby, a to zejména ze dvou důvodů, zaprvé 

jako ochrana před obroušením, která by mohla být způsobena rychlým pojezdem, tedy kdy 

by byl materiál jen částečně vymlet, a však část materiálu by v řezu zůstala pouze porušená 

s lepší řezatelností. Za druhé, kvůli abrazivnosti materiálu a jeho odrazu společně 

s řezacím médiem (tedy vodou), kdy by ozubení mělo napomáhat unášet odřezaný materiál 

společně s řezným médiem a vlivem rotace by snížilo nápor abrazivního materiálu na 

samotný kotouč a jeho trysky. 

8.2. Způsoby těžby vodním vysokotlakým řezacím diskem  

Již v minulosti se prováděla a v současnosti jistě i provádí bloková těžba 

velkoprůměrovými řezacími kotouči neboli těžba kamenořeznými stroji, kde hlavním 

rozpojovacím orgánem je kotoučová pila osázena zuby ze slinutých karbidů. Stroj pojíždí 

po vodících kolejnicích a odřezává svislým řezem bloky o výšce závislé na průměru 

kotouče.  

V tomto případě by způsob těžby byl velice podobný, až na jisté detaily vzhledem 

k těženému materiálu a jeho poruchám (tzv. štychů). Zejména těžba na malých lokalitách, 

které mají poruchy často i ve velké míře k jejich celkovému objemu, a těžba čistě bloková 

pro výrobu desek je vzhledem k poruchám kamene neekonomická a musejí se výrobky 

déle zpracovávat tzv. na hrubé kamenické výrobky, kde vzniká mnoho odpadu.  
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Pro tyto lokality a zejména pro dotěžování lomů by mohl být vodní vysokotlaký 

kotouč vhodným adeptem pro jejich těžbu. Způsob těžby by nemusel spočívat jen ve 

vyřezávání bloků, ale spíše ve vyřezávání desek, tedy již polotovarů pro další opracování. 

Vyřezávání desek by se mělo provádět nejlépe po celé délce stěny na jeden zářez.  Bylo by 

zde vhodné přesné zakreslení poruch (štychů) a dále podle těchto poruch navrhovat 

velikosti a šířky desek na další zpracování jak k jejich leštění, tak k rozřezání na dlažby a 

podobně. Domnívám se, že tento způsob těžby by mohl konkurovat dovozu kamenných 

desek ze zahraničí a tím zlepšit naší ekonomickou situace v lomech, kde je velice těžké 

konkurovat zahraničním cenám a to i s dovozem těchto materiálu. K navrhování těžby 

podle polotovarů by bylo vhodné použít jednoduchý software, který by dokázal vyhodnotit 

možnosti ztráty materiálu, množství odpadu a výtěžnost právě podle viditelných poruch na 

lomové stěně. Dále by zde bylo vhodné těžbu automatizovat, zejména transport pomocí 

vakuových pump. Hlavní výhodou této těžby by byla viditelnost poruch na lomové stěně 

vždy po každém zářezu a tím i snížení ztrát materiálu lepším a přesnějším rozvržením 

těžby v každém zářezu, čímž by mělo být možné dosáhnout větší výtěžnosti materiálu. 

8.3. Postup těžby vodním vysokotlakým řezacím diskem 

V první řadě by bylo zapotřebí nainstalovat kolejnice, tedy přesně vymezit pojezd 

po celé délce lomové stěny a dále v závislosti na poruchy kamene určit rozměry 

jednotlivých desek a zmenšit možnost možného zakousnutí kotouče vylomením horniny a 

to ve značně poruchovém místě. Toho nejjednodušeji dosáhnout pomocí sádry, tedy tzv. 

lepení na sádru. Dále by už mělo být možné začít těžbu jedním kontinuálním dlouhým 

řezem po celé délce lomové stěny za konstantní rychlosti, která by měla být závislá na typu 

horniny, tedy závislá na tvrdosti, abrazivnosti, pórovitosti, minerálním složení, tmelu a 

možných dalších vlastnostech. Podle těchto základních vlastností by měly být empiricky 

odvozeny otáčky disku a tím tedy i tlak vzniklý v jednotlivých lamelách disku a dále 

potřebný tlak na primárním čerpadle a v neposlední řadě celková rychlost vodního 

paprsku. Po dořezání po celé délce lomové stěny, by se měly desky sekundárně nařezat 

vertikálně, což by tedy mělo být předem určeno v závislosti na jednotlivé viditelné poruchy 

na lomové těžené stěně. Možností jak proříznout kamennou desku na šířku je několik, 

proto se jimi nebudu příliš zabývat. Byla by zde možnost použít standardně 

maloprůměrový diamantový řezací kotouč, či lépe použít standardní metodu řezání vodním 

paprskem a pouze za zářez od vysokotlakého vodního kotouče vložit ocelovou pásovinu 
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tak, aby nedocházelo k poškození dalšího do budoucna těženého materiálu. Déle by se 

měly desky (po další těžené řadě, tedy další desky po zářezu opracované už z 5-ti stran) 

standardně vylámat pomocí ocelové pásoviny, či jiného vylamovacího prostředku, bylo by 

také možné pomocí vakuových manipulátorů jednotlivé desky uchopit a to na obou 

koncích desek v blízkosti rohů. Dále mírně vakuovými manipulátory napružit desky 

směrem vzhůru a dále pomocí disku, či jiného řezacího elementu odřezávat jednotlivé 

desky horizontálně. Což by bylo nejvíce výhodné, pokud by se jednalo o desky širšího 

průměru v závislosti na těženém materiálu. A také na budoucím vyrovnání terénu pro další 

řezy. Mezi jednotlivými řezy po délce lomové stěny by bylo vhodné uvažovat o umístění 

kolejnic, a to mírným prořezem, který by měl zasahovat v úrovni stávajícího terénu 

kolejnic. Tento zákrok by bylo však možno provést i po odtěžení cca 1 až 2 metrů lomové 

stěny v závislosti na konstrukčním řešení daného stroje a velikosti jeho kotouče. Speciální 

upravené kolejnice by se pak pouze vkládaly do připravených zářezu, které by bylo vhodné 

před instalací kolejnic důkladně propláchnout silným proudem vody. Při instalaci kolejnic 

by se případně pouze vymezily jejich vůle pomocí klínku, zde by totiž sádra nemusela být 

nejšťastnějším řešením pro od instalaci kolejnic pro další etáž. Celková instalace pojezdu 

by tedy měla být velmi rychlá, přesná a jednoduchá, bez možnosti výraznějších chyb.  

9. Závěr 

Tato práce je věnovaná obrábění a zejména těžbě hornin a to především pískovce 

v České republice vodním paprskem. Je zde popsána technologie těžby rotačním vodním 

parskem, její základní princip a problematika této technologie. Jako autor této práce se 

domnívám, že použití rotačního vodního paprsku pro blokovou těžbu měkkých hornin je 

možno docílit lepších ekonomických výsledů a přesných bloků na míru za relativně 

kratšího času, dále se domnívám, že nasazení této technologie by mělo být nejvhodnější 

pro znovuotevírání lomů a dotěžení zásob měkkých hornin (převážně pískovců) nejlépe 

s dostupností dostatečně čisté vody a elektřiny, také popisuji jak ochránit rotační trysku.  

Výhody vodního paprsku pro blokovou těžbu: Je to jeden z nejkvalitnějších 

způsobů blokové těžby, příznivá pořizovací cena vysokotlakého agregátu s příslušenstvím, 

možnost vysoce mobilního zařízení, dobrá manipulace, možnost přesného bloku na míru. 
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Pro aplikování kapalinové paprsku pro blokovou těžbu dané lokality je nejlépe 

provést experimentální výzkum desintegrace materiálu kapalinovým paprskem daného 

materiálu a podle výsledku výsledků výzkumu zvolit především technologii těžby a 

technologii samotného paprsku, tedy budu-li se zabývat kontinuálním paprskem, 

abrazivním paprskem, kavitačním či pulzním paprsek, (podle vývojových trendů se jeví 

jako velice slibná technologie pulzní a kavitační), podle které je dále nutné určit průměr 

trysky a výkon hydraulického aparátu, jelikož není cílem mít co nejvýkonnější hydraulický 

aparát, ale mít optimálně naladěnou celou soustavu, která bude ekonomicky pracovat. (V 

podstatě existuje určitá mez, kdy materiál je sice rychleji řezatelný, ale ekonomicky už se 

tato záležitost stává méně únosnou, tj. provozní náklady, tedy energie, spotřeba vody, 

údržba, opravy). Tedy stanovit ekonomicky a provozně nejvýhodnější variantu. Důležitou 

roli hraje i rychlost posuvu či vzdálenost trysky od řezaného materiálu (obr 26) a počet 

průchodů paprsku toutéž stopou (obr. 25) 

Jako autor této práce navrhuji nový způsob těžby s použitím rotačního disku, kde 

by se už neměly těžit bloky, ale pouze takzvané polotovary, neboli neopracované desky a 

dlažby. Popisuji způsob těžby. Velkou výhodou této technologie by měla být nejen šetrnost 

k životnímu prostředí, ale i šetrnost k těženému materiálu s minimem odpadu. Domnívá se, 

že díky kavitačnímu paprsku by mohlo být touto technologii možné těžit i tvrdé horniny 

jako jsou např. žuly.  

 

Obr. 25 závislost hloubky porušení materiálu na 

počtu průchodu paprsku toutéž stopou  

Obr. 26 závislost hloubky porušení materiálu na 

vzdálenosti ústí trysky od materiálu 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

ASJ – Abrasive Suspension Jet  

AWJ - Abrasive Water Jet 

AWJM - Abrasive Water Jet Machining. 

G -  poměrný koeficient obsahu plynu v bublince [kg m2
 s-2], 

G - Míra změny průtoku [%] 

p -  tlak [Pa],  

p1 - tlak [Pa], 

p2 - tlakt [Pa], 

pg  -  tlak plynu v bublince [Pa], 

pv - tlak páry v bublince [Pa],  

Q0 - Průměrný průtok l min-1 

Qmax - maximální průtok l min-1 

Qmin - minimální průtok l min-1 

R – poloměr bublinky [m] 

S1 – plocha pístu m-2 

S2 – plocha pístu. m-2 

T - absolutní teplota K

WJM - Water Je Machining  
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N -  počet prvku řady 

 - povrchové napětí N m-1  


