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ABSTRAKT 

 

V diplomové práci je zpracován rozbor předpokládaného vývoje aplikací 
obrábění vodním paprskem. Je analyzována úroveň technologie využívající 
vodního paprsku ve strojírenství. Jsou uvedeny možnosti nových aplikací 
technologie vodního paprsku ve strojírenství s možnostmi jeho dalšího 
rozšíření. Uvažované rozšíření této technologie je v horizontu cca 5let. 
Současně je řešena otázka technicko ekonomické náročnosti provozu této 
technologie. 
 

 

Klíčová slova 

Nekonvenční metody obrábění, dělení materiálu vodním paprskem, 
vysokotlaký vodní paprsek, abrazivní dělení materiálu, recyklace abraziva. 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

In diploma thesis there is elaborated the analysis of assumed 
development of water jet technology and there is analyzed the level of water 
jet method in production. There are introduced the possibilities of new 
applications of water jet machining and the possibilities of it’s future 
development. There is think over the enlargement of this method in next 
5 years. Simultaneously there is solved the question of techno economic 
operation severity of this technology. 
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ÚVOD 

Jedním ze základních pilířů vzniku života a jeho chodu je voda. Tato 
substance obklopuje většinu povrchu naší planety a každý den ovlivňuje vše 
živé na celé Zemi. Voda není jen životadárnou tekutinou, ale i svou 
nepředstavitelnou energií a silou dokáže transformovat tvář planety. Voda díky 
své specifické erozivní schopnosti mění tvar koryt, řek, kaňonů a také údolí. 
Dokáže však i brát životy. Je zajímavé, že ze všech zahynulých lidí na celém 
světě v důsledku přírodních katastrof se právě vodní živel podílí hrozivými 
40 %. Je tedy na místě uvědomit si potenciál této tekutiny a snažit se spoutat 
a využít její energii, vlastnosti a schopnosti. 

Existují informace o praktikovaných technologiích starých několik tisíc let, 
které vypovídají o úspěšných snahách využít tento zdroj života a energie. 
S postupem času se objevovaly nové směry a možnosti uplatnění využití 
vlastností vody k prospěchu člověka. V současnosti se využívá voda jako 
element například v zemědělství, stavitelství, potravinářství, lékařství, 
hornictví, v energetice, průmyslu a dalších odvětvích lidského konání. 

První studie a pokusy využití vysokotlaké vody (VTV) prováděli sovětští a 
američtí inženýři již ve 30. letech minulého století v dolech na transport uhlí a 
kamení na povrch. Velkým skokem ve využití VTV byl konec 60. let. Američtí 
inženýři ve vesmírném a vojenském programu řešili problematiku dělení 
kompozitních a sendvičových materiálů, potřebných především na stavbu 
raketoplánu. Vyvinuli tedy technologii neovlivňující teplotně dělený materiál, 
využívající usměrněného vysokotlakého paprsku s abrazivem v kombinaci 
s číslicově řízeným stolem CNC. Koncem osmdesátých let byla široce 
uplatňována především v americkém a posléze západoevropském teritoriu. 
Od té doby prošla tato technologie značným vývojem. Nyní je již v takové fázi, 
že není téměř žádný problém dělit a opracovávat jakýkoli materiál. Tato 
technologie umožňuje dělení nerostných látek, tvrzených papírů, dřevotřísek, 
plastů, hliníku a v určitém rozmezí také duralu, ocelového plechu a kevlaru. A 
to od velmi tvrdých, houževnatých až po měkké materiály, přičemž je 
dosahováno relativně vysokých přesností. Dnes se tato technologie 
celosvětově rozšiřuje do všech oblastí průmyslu, kde získává stále vyšší 
postavení z pohledu možností využitelnosti a efektivity. 
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1  DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů A CÍLŮ 

Tato kapitola bude popisovat nekonvenční metody obrábění, jejich 
rozdělení a charakteristiky daných technologií obrábění. Bude přiblížena 
technologie obrábění vodním paprskem a také definice jednotlivých pojmů. 

 

1.1 Nekonven ční technologie obráb ění  
Pod souhrnný název NEKONVENČNÍ METODY OBRÁBĚNÍ (NMO) se 

zahrnují způsoby obrábění, které na rozdíl od klasického třískového obrábění 
v převážné míře nepoužívají mechanické práce pro úběr materiálu. K úběru 
materiálu využívají tepelných, elektrických, chemických, ultrazvukových, 
abrazivních a jiných fyzikálních jevů nebo jejich vzájemných kombinací a to 
převážně při bezsilovém působení na obráběný materiál a bez vzniku třísky.1 

 

1.2 Rozdělení nekonven čních metod obráb ění 
Dnes existuje široké spektrum technologických procesů a operací, které 

je možné roztřídit podle stupně jejich postupného vývoje a průmyslového 
použití do tří hlavních kategorií.2 
 

a) oddělování materiálu mechanickým ú činkem 

� ultrazvukové obrábění (Ultrasonic Machining – USM) 

� obrábění paprskem vody (Water Jet Machining – WJM) 

� obrábění abrazivním paprskem vody (Abrasive Waterjet Machining – 
AWJ) 

 

b) odd ělování materiálu tepelným nebo elektrotepelným ú činkem 

� elektroerozivní obrábění (Electro Discharge Machining – EDM) 

� obrábění paprskem laseru (Laser Beam Machining – LBM) 

� obrábění paprskem elektronů (Elektron Beam Machining – EBM) 

� obrábění paprskem plazmy (Plasma Beam Machining – PBM) 
 

c) odd ělování materiálu elektrochemickým nebo chemickým ob ráběním 

� elektrochemické obrábění (Electro Chemical Machining – ECM) 

� chemické obrábění (Chemical Machining – CM) 
 

Vylepšené technologie (inova ční) 

� Hard Machining (HM) 

� NC děrování 

� řezání závitů diamantovým nástrojem 
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Uvedené NMO jsou charakterizovány širokým rozsahem parametrů jak 
z hlediska technologických podmínek, tak i z hlediska výstupu příslušných 
procesů. Některé výstupní parametry uvádí tab. 1.1.8 
 

Tab. 1.1 Výstupní technické parametry vybraných NMO8 

Hloubka  
ovlivn ěné 

 

 
Metoda  

 

Drsnost  

Ra 
[µµµµm]  

 

Stupeň 

Přesnosti  
IT 

vrst vy  
[µµµµm]  

 
Úběr 

 
[cm 3.min -1] 

 

Měrná  
spot řeba 
energie  

[kWh.cm -3] 
Elektrojiskrové obráb ění 50 – 0,2 6 – 12 10 – 300 10-4  – 0,6 0,1 – 1 

Obráb ění paprskem laseru  50 – 6,3 6 – 12 6 – 12 10-2  – 0,4 8 – 12 
Obráb ění paprskem elektron ů 50 – 6,3  Beze změn 10-2  – 0,4  
Obráb ění paprskem plazmy  50 – 6,3  500 – 800 100  
Elektrochemické obráb ění 2,5 – 1,6 9 – 12 Beze změn 0,05 – 0,5 0,1 – 0,3 
Elektrochemické broušení  0,8 – 0,2 6 – 9 Beze změn 2 – 10 0,04 – 0,08 

Ultrazvukové obráb ění 6,3 – 0,4 7 – 9 Beze změn 10-2  – 10 0,07 – 0,8 
Obráb ění vodním paprskem  3,2 7 – 9 Beze změn   

 

V případě metod využívajících tepelný účinek elektrického proudu pro 
obrábění je tu tepelné množství koncentrované do mikroobjemu materiálu a 
zasahuje jen tenké povrchové vrstvy v rozsahu od několika setin milimetru až 
po několik milimetrů, podle zvolené metody a intenzity úběru materiálu.4 Při 
hodnocení způsobů obrábění není bez významu též faktor bezsilového 
obrábění, který vytváří předpoklady vzniku povrchu bez mechanického 
zpevnění. Uvedený faktor bezsilového obrábění je provázený minimálním 
tepelným zatížením obrobku.  

 
 

Tab. 1.2 Obecné porovnání vybraných procesů dělení materiálu10 

Metoda Plazma Laser Vodní paprsek 

Dělitelné materiály Pouze železné a 
neželezné kovy 

Všechny, mimo 
kompozitů a materiálů, 

které mají vysokou 
světelnou odrazivost 

Všechny materiály 

Teplota řezu Horký řez Teplý řez Studený řez 
Vliv teploty řezu na 

materiál Velký Malý Není 

Změny struktury 
materiálu v míst ě 

řezu 
Velké Malé Žádné 

Kolmost řezu Silný odklon Mírný odklon 

Drsnost povrchu 
obrobené plochy 

Výrazné striace 
(rýhy) 

Nízká drsnost 
Lze dosáhnout nízké 

drsnosti (závisí na 
podmínkách) 

Výronek v řezné 
spáře Možno bez výronku Většinou bez výronku Vždy bez výronku 

Tvrdost řezného 
materiálu Nemá vliv na rychlost řezání 

Mírně ovlivňuje 
rychlost řezání 

Řezání plast ů Není možné Problematické -toxicita Je možné 
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Řezání kompozit ů Je možné, pokud jsou 
na bázi kovu 

Je možné, pokud mají 
složky stejnou teplotu 

tavení 
Je velmi vhodné 

Řezání keramiky, 
skla, kamene Není možné Velmi omezené 

Je velmi vhodné, 
s výjimkou kalených 

skel 
Reliéfní obráb ění Není možné Je možné Výjimečně 

Velikost dílce Velké dílce Malé i velké dílce 
Tlouš ťka materiálu  Střední a velká Malá a střední Velmi široký rozsah 

Složitost tvaru Jednoduché tvary Komplikované tvary 
Průstřel Je možný 

Vznik plynných emisí Velké množství Malé množství 
Bez vývinu, nebo jen 

při průstřelu 

Vznik oxidických 
povlak ů Vznikají 

Pouze při řezání s 
kyslíkem 

Pouze u materiálů, 
korodujících při styku s 

vodou 
 

1.3 Úvod do problematiky obráb ění vysokotlakým vodním 
paprskem 
Podstatou této metody dělení materiálů je obrušování děleného materiálu 

tlakem vodního paprsku. Pracovní tlak vody se pohybuje v rozmezí 300 MPa 
až 450 MPa. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se 
liší příkonem (19 kW až 150 kW) a průtokem vody (0,16 l/min až 12,7 l/min). 
Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené tryskou. Při zpracování měkkých 
materiálů se používá čistý vodní paprsek. Pro ostatní případy se využívá 
abrazivní paprsek. Vhodnou příměsí je přírodní olivín nebo granát - abrazivo 
zvolené dle tvrdosti řezaného materiálu. Pohyb řezací hlavy a tedy celá dráha 
řezu je řízena počítačem pomocí systému CNC, dle předem sestaveného 
programu. Je možné provádět i tvarově složité řezy během jedné operace. 
Standardní přesnost výřezu je ± 0,2 mm/m. Kvalitu řezu ovlivňuje mnoho 
faktorů. Mezi tyto faktory patří například zvolený systém polohy a pohybu 
řezací hlavice, tlak vyvíjený vysokotlakým čerpadlem, použité abrazivo, 
vlastnosti obráběného materiálu a další. Dělený materiál není silově namáhán. 
Řezná hrana není nijak tepelně ovlivněna, vždy se jedná o studený řez. 
Maximálně teplota může dosahovat 40°C. Tato skute čnost je velmi důležitá a 
také rozhodujícím způsobem odlišuje vodní paprsek od ostatních technologií 
na dělení materiálů, zvláště laseru a mikroplazmy. Po provedení řezu se směs 
vody a abraziva zachycuje v lapači (vaně) umístěném pod řezaným 
materiálem, odkud je dopravována do odkalovacího zařízení.5 

Vývoj této technologie v celosvětovém měřítku i konkrétní aplikační 
možnosti v posledních létech způsobily, že ztratila přídomek „technologie 
budoucnosti". Vodní paprsek se stává zcela běžnou technologií v moderních 
výrobních podnicích, které akcentují ekonomiku a ekologii, nové výrobní 
postupy a univerzálnost nasazení.6 
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Obr. 1.1 Schéma principu technologie AWJ 7 

 

1.4 Zaměření práce 
Tato publikace se bude podrobněji zabývat technologií obrábění vodním 

paprskem, procesem řízení CNC pro vybranou technologii, stávající úrovni 
technologie vodního paprsku při aplikaci ve strojírenství, přesností metody a 
vlivy působícími na kvalitu obrobené plochy. Dále bude popisovat možnosti 
nových aplikací vodního paprsku ve strojírenství a jeho vzrůstající podíl ve 
výrobě s ohledem na výhody a nevýhody využití této technologie. Zabývat se 
bude také předpokládaným rozvojem obrábění vodního paprsku v horizontu 
cca pěti let z hlediska technologického a také z pozice podílu využití této 
technologie v průmyslu. Budou popsány vývojové trendy, nové poznatky, směr 
vývoje technologie WJM a AWJ a v neposlední řadě technicko ekonomické 
zhodnocení. 

Filtr pro 
nízkotlakou 
vodu 

Filtr pro 
vysokotlakou 
vodu 
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2  POPIS A CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE 

Kapitola se bude zabývat charakteristikou a rozborem celého pracovního 
zařízení, principy používanými v technologii dělení materiálu vysokotlakým 
vodním paprskem a popíše základní pojmy používané a potřebné u této 
metody pro sjednocení znalostí. 

 

2.1 Popis technologie WJM a AWJ 
Z hlediska použitého pracovního média se rozlišují dvě základní metody: 
� WJM – Water Jet Machining – čistý vodní paprsek nebo tzv. 

hydrodynamické obrábění. 

� AWJ – Abrasive Waterjet Machining – obrábění abrazivním vodním 
paprskem. 

 
Princip řezání vodním paprskem spočívá v mechanickém odebírání 

materiálu, jako reakce na dopad úzkého proudu vody s vysokou dopadovou 
rychlostí a vysokou měrnou kinetickou energií. Pokud je použito abrazivo, 
mechanický vliv na řezaný materiál se znásobí. 

Vzhledem k širšímu uplatnění procesu abrazivního vodního paprsku 
(AWJ) v praxi, jsou poznatky prezentované v této práci vztahované především 
k této technologii. 

 

2.1.1 Technologie WJM 
Obrábění vysokotlakým paprskem vody se vyznačuje mnohými 

zajímavými přednostmi a výhodami jako např. místo obrábění materiálu, tzn. 
že místo řezu je studené a tedy nedochází k termickému zatěžování obrobků. 
Technologie je bezprašná a tím vysoce ekologická. Vzhledem na vysoký 
stupeň automatizace je i vysoce univerzální. Princip obrábění vodním 
paprskem spočívá v generování vysokého tlaku kapaliny (nejčastěji vody), 
která při průtoku tryskou malého průměru získává velmi vysokou kinetickou 
rychlost (až 3násobek rychlosti zvuku), čímž potom získá velmi vysokou 
kinetickou energii, která je schopna obrábět téměř všechny známé materiály. 
Schéma principu technologie WJM viz. obr. 2.1. 
 

2.1.2 Technologie AWJ 
Podstata této technologie spočívá v odstraňování materiálu abrazivním 

účinkem brusiva unášeného proudem vody s vysokou rychlostí. V případě 
technologie AWJ je princip úběru materiálu stejný, s výjimkou přidání abraziva, 
které mechanický účinek úzkého dopadu vodního proudu  znásobí. K úběru 
materiálu tedy dochází vysokorychlostním erozivním procesem, v důsledku 
působení řezného média (abrazivní částice), usměrněného do soustředěného 
paprsku s vysokým řezným účinkem. Schéma principu řezání bez abraziva, 
tedy technologie AWJ viz. obr. 2.2. 

Výhodou řezání čistým vodním paprskem a vodním paprskem 
s abrazivem je možnost vícesměrového řezání s nulovým poloměrem zaoblení 
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a dále je to snížení ceny za nástroj. Není také nutné provádět předem 
vyvrtávání díry před opracováním tvaru. Nedochází ke zpevňování  materiálu 
a jeho ohřevu. Při řezání se netvoří prach. Tento systém řezání se dá dobře 
začlenit do automatizovaných systémů a jakost opracované plochy je dobrá i 
při vícenásobných řezech.8 

Díky svým mimořádným vlastnostem našla tato technologie velmi rychle 
uplatnění v leteckém, kosmickém, či báňském průmyslu a v důsledku velké 
univerzálnosti i celé řadě dalších průmyslových odvětvích. 

 
           Obr. 2.1 Řezání s abrazivem2                         Obr. 2.2 Řezání bez abraziva2 

 

2.2 Princip technologie AWJ 
Voda je vedena tlustostěnným potrubím ze zásobníku. Přes filtry do 

vysokotlakého čerpadla s výkonem (19 kW až 150 kW) a průtokem (0,16 l/min 
až 12,7 l/min). Tlak se generuje přes multiplikátor (lze použít i hyplexových 
čerpadel, které tlak generují plunžry), což je zařízení používané na zvýšení 
tlaku vody. Obvykle na tlak 300 MPa až 450 MPa (v případě potřeby lze  
dosáhnout tlaku až  700 MPa). Poté prochází voda přes akumulátor, který 
tlumí pulzy vzniklé při stlačování vody multiplikátorem. Po vyrovnání pulzů, 
tlaku a rychlosti postupuje stlačená voda přes dopravní systém, který se 
skládá z vysokotlakých, tlustostěnných trubek, do řezací hlavy. Voda v řezací 
hlavě prochází primární (vodní) tryskou, ve které se vytváří paprsek o průměru 
0,2 mm až 0,4 mm. Průměr vodního paprsku je odvozen od průměru použité 
trysky. Proud vody vstupuje do směšovací komůrky (obr. 2.1), kde se obaluje 
abrazivem. Abrazivo je nasáváno do směšovací komůrky vodou vytvářející 
podtlak, které se do řezací hlavy dopravuje přes dávkovač ze zásobníku. Jako 
abrazivo se používá převážně mletý olivín nebo granát a další (abrazivy se 
podrobněji zabývá kapitola 2.3.7). Paprsek vody obalený abrazivem prochází 
sekundární (abrazivní) tryskou a vzniká řezací „nástroj“. S tímto paprskem lze 

Zásobník abraziva 

Vysokotlaká voda 

Vysokotlaké potrubí 

Vodní tryska 

Směšovací komora 

Abrazivní tryska 

Dělený materiál 
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řezat všechny běžné materiály o tloušťce až do 200 mm. V extrémních 
případech je možné řezat materiály až o tloušťce 800 mm (dle materiálu). 

Jak uvádí kolektiv z domu techniky ČSTVTS9 fyzikální podstata řezání 
materiálů paprskem kapaliny vychází z úvahy, že paprsek kapaliny pohybující 
se dvojnásobnou až trojnásobnou rychlostí zvuku lze považovat z hlediska 
jeho účinků za pevné těleso. Proces řezání probíhá ve dvou etapách. V první 
etapě vzniká působením tlaku kapaliny prohlubeň, která se mění v otvor. V 
druhé etapě dochází k prohlubování a k vytváření řezné spáry. Při nárazu 
paprsku kapaliny na obrobek dochází k akumulaci vysokého tlaku na velmi 
malé ploše, čímž vznikají v řezaném materiálu rázové vlny. Dochází pak 
k rychlé destrukci materiálu obrobku na hranici zrn (vznik mikrotrhlin). 
Mikrotrhliny se v důsledku dynamického zatížení rychle šíří a tím dochází 
k rozrušování obráběného materiálu. K destrukci řezaného materiálu dochází 
také turbulentním prouděním kapaliny ve spáře s účinkem kavitačních bublin. 
K popsaným účinkům paprsku kapaliny přispívá ještě abrazivní účinek 
brousících zrn.  

Po průchodu abrazivního paprsku řezaným materiálem se pro zachycení 
nejčastěji používá vodní nádrž o výšce kolem 800 mm nebo speciální lapače 
synchronně vedené s řezací tryskou (obr. 2.3). Ten je umístněn pod řezným 
stolem a musí být dostatečně hluboký. Pracovní tlak je kontrolován senzory, 
které v případě poruchy potrubí, či jiné části zařízení potřebné pro správný 
chod stroje vypnou čerpadlo (do 30 milisekund). Kalová čerpadla odčerpávají 
vodu, která je smíšená s abrazivem do odkalovacího zařízení. Zde se odděluje 
abrazivo  a  čistá voda je distribuována zpět do řezného stolu. Oddělené 
abrazivo padá do připraveného kontejneru. Je možno jej recyklovat a znovu 
použít, jestliže se v určitém poměru smíchá s novým abrazivem nebo ho lze 
ekologicky zlikvidovat. 

 
Obr. 2.3 Řezací systém a popis jednotlivých částí3 
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2.2.1 Rozbor interak čního procesu u technologie AWJ 
Jak uvádí Humár10, v případě paprsku s abrazivem dochází k úběru 

materiálu vysokorychlostním erozivním procesem. V důsledku působení 
řezného média (abrazivní částice), usměrněného do úzkého paprsku 
s vysokým řezným účinkem. Paprsek prochází tryskou a proniká do obrobku, 
kde při vzájemném tření s materiálem obrobku postupně ztrácí svoji energii a 
vychyluje se z původního směru. Tento jev je doprovázen zhoršováním jakosti 
povrchu obrobené plochy s rostoucí vzdálenosti od místa vstupu paprsku a 
může být potlačen tzv. oscilačním řezáním, kdy rychlost pohybu paprsku 
vp není konstantní, ale v průběhu času se s určitou frekvencí mění. Kvalita 
řezu je ovlivněna vlastnostmi obráběného materiálu, výtokovým průměrem 
trysky (0,75 mm až 2,50 mm), tlakem vody, rychlostí pohybu paprsku, rychlostí 
proudění, vzdálenosti ústí trysky od povrchu obrobku, úhlem sklonu paprsku, 
druhem abraziva a aditivy, které jsou obsaženy ve vodě z důvodu stabilizace 
vlastností vodního paprsku.  

 

Hlavní prvky za řízení pro řezání vodním paprskem jsou: 

� hydraulická jednotka s čerpadlem a multiplikátorem (násobič tlaku), 

� filtry, 

� ventily, 

� potrubí pro rozvod vody, 

� systém dávkování abraziva, 

� řezací hlavice, 

� zařízení pro pohyb řezací hlavice ve třech osách x, y, z, 

� opěrný rošt pro podepření obrobku, 

� lapač nečistot, 

� systém úpravy a recyklace vody, 

� řídící NC a CNC systém. 
 

2.3 Rozbor hlavních komponent ů zařízení pro WJM a AWJ 
Celé zařízení využívající technologie WJM a AWJ je složeno 

z jednotlivých částí, které lze v rámci stejného výrobce doplňovat (rozšiřovat), 
zaměňovat i kombinovat. Jednotlivé komponenty je zapotřebí vždy volit 
s ohledem na předpoklad cílové skupiny zakázek. Stroj se volí o 30 % 
výkonnější než je nejnáročnější požadavek zakázky z cílové skupiny. Sytém 
by měl být vytvořen tak, aby zakázka byla vyrobena v nejkratším možném 
termínu, za dodržení kvality a jakosti požadované zákazníkem. Je tedy na 
firemní strategii výrobce, aby zhodnotil a vykalkuloval, například zda se vyplatí 
koupě kompletního sytému, či bude efektivnější a ekonomicky přijatelnější 
dokoupit pouze  druhou řezací hlavici na jeden souřadnicový stůl. Avšak zde 
je limitující faktor výkonu čerpadla, tedy že celkový tlak je rozdělen mezi dvě 
hlavice, čímž se snižuje výkonnost jednotlivých hlavic. Toto však závisí na 
firemní strategii, tak aby byla firma prosperující a konkurenceschopná.  
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2.3.1 Vysokotlaká čerpadla 
Toto zařízení slouží k vytvoření vysokého tlaku vody. Jak uvádí Krajný4 

v podstatě se používají dva druhy zařízení generující vysokotlaký vodní 
paprsek. Je to zařízení s multiplikátorem, jehož protagonistem je americká 
firma Flow Systems a zařízení s triplexovým plunžrem, jehož výrobcem je 
japonská firma Sugino Machina, Ltd.  
 

Multiplika ční čerpadla 
Vysokotlaké vodní pumpy jsou dodávány podle požadavků zákazníka 

s ohledem na množství spotřeby vody a především na maximální dodávaný 
tlak. Spotřeba vody a maximální tlak jsou hlavními kritérii hodnocení vhodnosti 
použití pro AWJ nebo WJM a případné využití dvou i více řezacích hlavic 
pracujících současně na jednom stroji. Rozmezí průtoku vody se pohybuje 
v rozmezí (0,16 l/min až 12,7 l/min) za minutu a tlak až do 700 MPa  při 
výkonech v rozmezí (19 kW až 150 kW). Dalšími částmi, které jsou 
integrovány ve vysokotlaké vodní pumpě, jsou elektromotor (pohánějící 
olejové čerpadlo) a za multiplikátorem zařazený akumulátor (tlumič pulzů). 

Hydraulické zařízení (obr. 2.5) generující vysokorychlostní vodní paprsek 
se skládá z nízkotlakového (primárního) okruhu a vysokotlakého 
(sekundárního) okruhu. Sekundární okruh je řízený primárním okruhem 
prostřednictvím tlaku řídící kapaliny, který vytváří hydraulická jednotka. 

 

 
Obr. 2.3 Vysokotlaké multiplikační čerpadlo INGRESOLL – RAND, řady 

STREAMLINE™ SL-IV3 

 
V současnosti je nejrozšířenější čerpadlo s jedním dvojčinným 

multiplikátorem. Olej z hydraulického čerpadla postupuje přes rozvaděč do 
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nízkotlakého válce multiplikátoru a vyvolává přímočarý pohyb pístů, které jsou 
mezi sebou pevně spojené. Z 21 MPa tlaku oleje se ve dvoustranně 
působícím multiplikátoru vytvoří až 700 MPa tlaku vody. Vlivem toho pracovní 
kapalina, nacházející se v jednom z válců vysokého tlaku, postupuje přes 
zpětný ventil, tlumič pulzů a vysokotlaký filtr do řezací hlavy. Současně proudí 
kapalina do druhého válce vysokého tlaku z hydraulického čerpadla přes filtr a 
zpětný ventil a zaplňuje dutinu multiplikátoru. Posuv pístů doprava a doleva je 
omezený dorazy s mikrospínači, které dávají řídící signál rozvaděči.12  

 
Obr. 2.4 Schéma vysokotlaké vodní pumpy - popis3 

 

Multiplikátor 
Toto zařízení je nejdůležitější součástí multiplikačního čerpadla. Pomocí 

multiplikátoru získává zařízení na řezání vodním paprskem vysoké tlaky vody. 
Základní princip multiplikátoru spočívá v transformaci nízkotlakého oleje na 
vysokotlakou vodu. Multiplikátor zvyšuje tlak primárního okruhu hydraulického 
oleje poměrem pístů 20:1 z 21 MPa na 420 Mpa pracovního tlaku vody 
v sekundárním okruhu.2,4 Podrobná sestava multiplikátoru viz příloha 1.  

 
Obr. 2.5 Multiplikátor 

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 

Akumulátor  
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Akumulátor (tlumi č pulzů) 
V okamžiku zpětného pohybu pístu multiplikátoru tlak ve válcích rapidně 

klesá k nule a vzápětí rychle stoupá na maximum. Avšak při tomto poklesu 
tlaku, který probíhá v desetinách sekundy, nastává krátký časový interval, po 
který je přerušený souvislý tok řezné kapaliny a tím také vlastní proces řezání 
(obrábění). Na eliminování tohoto nežádoucího jevu se do systému přidává 
akumulátor. 

 

 
Obr. 2.6 Akumulátor – AccuStream AS 6075 

 

Akumulátor (obr. 2.6) představuje dutý hrubostěnný válec specifického 
objemu, v kterém je stlačená kapalina na pracovní tlak. V okamžiku zpětného 
pohybu pístu, respektive při náhlém poklesu tlaku, kapalina expanduje a část 
z ní proudí do řezací hlavice z důvodu vyrovnání poklesu tlaku a zabezpečení 
nepřetržitého toku kapaliny.11 V důsledku to tedy znamená eliminaci či 
částečné utlumení tlakových špiček vznikajících v multiplikátoru. Cílem 
činnosti akumulátoru je tedy distribuce kontinuálního a stabilního 
vysokotlakého paprsku k řezací hlavici pro maximální efektivitu a bezpečnost 
zařízení. 
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Pro názornost je zde uvedeno vysokotlaké vodní čerpadlo od firmy 
AccuStream™, Inc., model řady AS Series 13 

 

          
Obr. 2.7 Vysokotlaké čerpadlo AccuStream AS 607513 

 

Tab. 2.1 Srovnání modelů čerpadel AS Series AccuStream™, Inc.13 

MODEL AS - 6030 AS - 6050 AS - 6075 AS - 60100 AS - 60125 

Výstupní tlak  (MPa) Regulovatelný až do 415 MPa 

Výstupní pr ůtok (l.min -1) 2,5 4,2 6,1 8,0 12,1 

Max. průměr trysky (mm) 0,30 0,41 0,46 0,53 0,66 

Konfigurace multiplikátoru Single Dual 

Výkon motoru (kW) 22 37 56 74 110 

Min. vstupní tlak (MPa) 55,2 MPa 

Min. vstupní vody (l.min -1) 3,8 7,6 9,5 14,3 19 

Max. provozní teplota (°C) 
35 °C 

Pozn.: Vyšší provozní teplota je možná s přídavným chladícím 
zařízením 

Hmotnost (kg) 794 1406 1452 1861 2631 
 

• Vhodnost a výhody použití 

� pro vícehlavé řezání čistým nebo abrazivním vodním paprskem 

� inteligentní a rozsáhlý systém diagnózy (sleduje a zobrazuje se více 
než 20 signálů) zajišťuje rychlou a efektivní údržbu 

� široké spektrum úrovní přednastavení tlaku 

� nízké kolísání tlaku 

� plně elektronické ovládání 

� kompaktní systém elektrorozvodů a chladícího zařízení 

� vysoká hladina řezného tlaku 

� rychlá a snadná instalace u zákazníka 

� univerzálnost zaměnitelnosti systému 
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• Ovládání čerpadla 

� dálkový start, stop systém 

� odstavení čerpadla do 30 milisekund 

 

Hyplexová čerpadla  

Moderní a cenově výhodnou alternativu pro výrobu vysokého tlaku 
představují hyplexová čerpadla. Přímý pohon tří a více plunžrů zajišťuje 
nepřekonatelně vysoký stupeň účinnosti až 95 %. To znamená při stejném 
výkonu asi o 30 % vice vody ve srovnání s multiplikačním čerpadlem. 
Dosahuje se pracovních tlaků až 380 MPa. Firma Flow International 
Corporation nabízí hyplexová čerpadla podle požadavků zákazníka na použití 
těchto strojů ve dvou variantách: 22 kW a 37 kW s výkonem 3,0 l.min-1 
nebo 4,7 l.min-1.14 

  

 
Obr. 2.8 Hyplexové čerpadlo firmy Flow, Inc.14 

 

2.3.2 Těsnění 
Jedním ze základních problémů konstrukce multiplikátoru je utěsnění 

vysokotlaké komory, kde se nejčastěji jedná o tlaky v rozmezí 200 MPA až 
500 MPa. Je tedy nutné, aby těsnění mělo nízké průsaky, vysokou životnost a 
minimální tření.  

Z konstrukčního hlediska se těsnění umisťuje do komory multiplikátoru 
tak, aby se v něm plunžr mohl volně pohybovat. Těsnění s přirozeným   
utěsňováním spočívá ve vytvoření malé kontrolované mezery za pomoci 
pružného válcového pouzdra. Toto pouzdro se deformuje vlivem rozdílu tlaku 
na jeho vnější a vnitřní ploše.4  
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Další velkou skupinu systému těsnění tvoří těsnění s mezikroužky. Ve 
světě jsou často používané a jejich princip spočívá v částečné deformaci 
mezikroužků, které potom utěsňují povrchy pístu a válce. Mezikroužky jsou 
vyrobené z různě modifikovaných plastů, jako jsou například teflon, vyztužený 
grafitom nebo skelná vlákna (obr. 2.10). Deformace  mezikroužků se v praxi 
dosahuje dvěma způsoby. Jednak za pomocí předpětí, které vznikne 
působením přítlačné matice, kuželu a kovového kroužku a nebo 
autodeformací. Autodeformace využívá nízkotlakou kapalinu 
z hydrogenerátoru, která tlačí na píst a kužel, který prostřednictvím kovového 
kroužku deformuje mezikroužek a tím utěsňuje prostor mezi pístem a válcem.4 

 

 
Obr. 2.9 Sada vysokotlakého těsnění firmy PTV Praha15 

 

                
 Obr. 2.10 Nový vysokotlaký kroužek16        Obr. 2.11 Poškozené vysokotlaké kroužky 

 

2.3.3 Filtry a úprava vody 
Voda jako element je nejdůležitější “součástí” technologie obrábění 

vodním paprskem. Je tedy nevyhnutelné stanovení normy na kvality vody. 
Vodní systémy – čerpadla apod., by měly pracovat s vodou, která má 
definované vlastnosti. Skutečnost je bohužel odlišná. V praxi není většinou 
zaručená potřebná kvalita vody, čímž se snižuje životnost a výkonnost těchto 
systémů. Dochází k zanášení ústí trysky a následným vysokým nákladům na 
jejich výměnu. Dále dochází ke zvýšení výkonů čerpadel vlivem zanesení 
nečistotami a tím k nadměrnému opotřebení těsnění ve vysokotlakém válci 
multiplikátoru a devastaci vysokotlakých pístů. Voda velmi často obsahuje 
rozpustné minerály jako sodík, vápník, hořčík, železo, chloridy a nitridy plus 
množství toxických příměsí. Dva hlavní typy příměsí, které způsobují problémy 
při řezání vodním paprskem jsou malé částečky hmoty (usazeniny) a úplně 
rozpuštěné pevné látky (především vápník a magnézium). U trysek právě 
rozpuštěné pevné částečky zanášejí otvor a způsobují tak ztrátu funkčnosti. 
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 Z důvodu zajištění delší životnosti jednotlivých součástí je tedy nutná 
úprava a filtrace vody. Nedílnou součástí celého zařízení jsou proto vodní 
filtry, které mají za úkol odstraňovat z kapaliny nečistoty o velikosti 0,5 µm až 
1,2 µm. Jakákoliv nečistota by mohla mít za následek zničení vodní trysky, 
která je náchylná na dynamické rázy. Při projití nečistoty tryskou může dojít ke 
stržení vstupní hrany trysky a následné deformaci paprsku. Náhlé uvolnění 
nečistot nebo i části filtru má pak za následek bezprostřední devastaci a 
okamžité zničení vodní trysky (obr. 2.12).2  
 

 
Obr. 2.12 Tryska znehodnocená průletem tvrdé částice z filtru3 

 

Filtry se dělí na dva druhy. Nízkotlaké a vysokotlaké. Nízkotlaké filtry se 
používají u vstupu nízkotlaké vody do multiplikátoru. Jsou to běžné filtry na 
bázi syntetických vláken nebo bavlny17. Vysokotlaká voda prochází přes 
kovové filtry, které jsou buď ve formě slinutých materiálů nebo ve formě 
mikrosítek. U slinutých filtrů je dosažena vysoká pevnost a také velká 
životnost.  
 

              
      Obr. 2.13 Vysokotlaký liniový filtr18                         Obr. 2.14 Náprstkový filtr16 

 

Za účelem udržení nezbytného tlaku kapaliny pro čerpadlo a udržení 
čisté vody pro řádný provoz je důležité pravidelně vyměňovat vodní filtry před 
skončením jejich životnosti. Životnost každého filtru je udána výrobcem. Na 
dalším obrázku (obr. 2.15) je znázorněno umístění vodního filtru doplněné 
grafem se závislostí velikosti tlaku na množství průtoku vody. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List   25 

 

 
Obr. 2.15 Vodní filtr v řezu:3 

1. přetlakový ventil, 2. ucpávka pro dotěsnění filtru, 3. těsnění, 4. vodní filtr, 5. mosazná 
podložka, 6. teflonový kroužek, 7.těsnění filtru, 8.pouzdro vodního filtru 

 

Pro úpravu vody se používá technologie změkčování a deionizace. 
Změkčování vody je vhodný jako předúpravný krok pro deionizaci. Zařízení na 
změkčování iontovou výměnou se skládá z nádržky s pryskyřicí, nádržky se 
slanou vodou, která obsahuje sůl na jemnější obnovu a z kontrolní záklopky. 
Voda v tomto systému stéká přes pryskyřicové řečiště a plastikový materiál, 
skládající se z miliónů malých zrnek. Ionty vápníku a hořčíku, které jsou 
obsaženy ve vodě, se vymění v poměru 1:1 s ionty sodíku obsaženém 
v nádržce se slanou vodou. Po určitém čase zrnka neobsahují žádné sodíkové 
ionty a nemůžou absorbovat žádné další ionty vápníku a hořčíku, čímž je 
zaručena vyšší kvalita vody.4 

Deionizátory také využívají výměny iontů, ale jsou složitější než 
změkčovače. Změkčovač používá jen jedny kationtové pryskyřice. Deionizátor 
používá kationtové i aniontové pryskyřice. Dvojnádržkový  deionizátor 
obsahuje v 1. nádržce kationtové pryskyřice a v 2. aniontové. Volba pryskyřice 
závisí od chemického složení vstupující vody a požadované kvality vody na 
výstupu.4 Použité systémy filtrace mohou být drahé, proto je potřebné 
inženýrské ohodnocení na určení množství a typu potřebných úprav vody.  

 

Výhody deionizace: 

� 100% odstranění úplně rozpuštěných částic 

� Zvýšení životnosti celého zařízení pro obrábění VTV 

� Z každého litru vody se vyprodukuje litr dobré vody 

� Jednoduchá obsluha (doplňování sodíkových tablet) 
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Obr. 2.16 Filtrační zařízení                          Obr. 2.17 Nádrž se slanou vodou 

                                                                            obsahující sodíkové tablety 

 

2.3.4 Vysokotlaké potrubí 
Mezi nejvýznamnější elementy v hydraulických zařízeních patří spojovací 

prvky a armatury. Jsou normalizované a to přinejmenším z důvodu všeobecné 
dostupnosti a zaměnitelnosti. Na druhé straně každá standardizace si 
vyžaduje určité kompromisy, např. druh součástek – jejich sortiment (různé 
řešení), materiál, tolerance apod. Přirozený důsledek toho je, že není možné 
optimálně zvládnout každý případ použití. V souhrnu stoupá riziko poruch 
s negativním dopadem na použitelnost zařízení, stoupají náklady na údržbu, 
ale také náklady v důsledku netěsností. 

Vysokotlaké kapaliny s tlakem do 700 MPa jsou bezpečně a racionálně 
dopravované vysokopevným potrubím s vnějším průměrem pod 15 mm a 
vnitřním průměrem pod 6 mm (obr. 2.18). Na výrobu vysokotlakých potrubí a 
armatur se používají vysokopevné nerezové  materiály, jako jsou například 
vysokopevné austenitické oceli třídy 17 (především ocel 17 351).4 

 

 
Obr. 2.18 Korozivzdorné potrubí pro vedení vysokotlaké vody 
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Při realizaci potrubních rozvodů velkých délek je třeba důsledně 
instalovat potrubí. V případě potřeby se využívají ohybové kompenzátory, 
které eliminují případné ohyby potrubí.  

Díky specifickým vlastnostem vysokopevné korozivzdorné oceli je zajištěn 
přední požadavek na bezpečnost, který je kladený na toto potrubí. Při 
jakémkoliv poškození či prasknutí se stěny armatury do sebe samovolně 
zbortí a tím dojde k utěsnění vysokotlaké vody.3 Zborcení je zajištěno díky 
speciální úpravě potrubí (autofretáží).  

 

2.3.5 Souřadnicový CNC st ůl 
Ekonomická efektivnost technologie obrábění vysokotlakým vodním 

paprskem je v technické praxi zvlášť výrazná ve spojení s numericky řízenými 
dvojosými či víceosými stoly a nebo též ve spojení s takřka se všemi možnými 
typy průmyslových robotů. Jak uvádí Krajný4 z doposud realizovaných projektů 
robotizovaných vodních paprsků dochází oproti původnímu stavu k zvýšení 
produktivity práce až několikanásobně. CNC souřadnicový stůl pro řezání 
vodním paprskem je v současnosti standardně vybavený špičkovou 
technologií, kvalitním řídícím systémem a přesnou mechanickou konstrukcí. 
Takto vybavený stůl zaručuje vysokou flexibilitu, kvalitu a přesnost řezu. 

Z pravidla se jedná o kinematicky a staticky pevný stůl, který je většinou 
celý vyroben z korozivzdorných materiálů. Jak uvádí Slaný3 tyto stoly jsou na 
své pracovní ploše vybaveny kuličkovým povrchem, který zaručuje 
jednoduchou manipulovatelnost obrobkem na ploše bodovými kartáčky nebo 
plechovými lamelami a rošty. Tyto lamely a rošty jsou v praxi nejvíce 
rozšířené. Dále jsou vybaveny odtokovými kanálky pro odvod kalové vody a 
odbroušeného materiálu. Kanálky ústí do sběrných lapačů vody, kde se voda 
dále čistí filtrací nebo elektromagneticky, čímž je oddělena od nečistot. 

Stoly jsou vybaveny souřadnicovým portálem, který zajišťuje přesný 
posuv nad obráběnou plochou pomocí souřadnicového ovládání. Posuv na 
těchto stolech bývá zabezpečen pomocí kuličkových přesných šroubů, které 
dokáží posuv řídit s tisícinovou přesností. Pro přesné polohování stolu se 
užívají servomotory nebo souřadnicové cyklové motory, které jsou schopné 
rozdělit jednu otáčku až na 500 000 velice přesných cyklů.3 

Portálový souřadnicový systém je vždy oddělený od vany (lapače). Portál 
je vybaven oboustranným náhonem s automatickou kontrolou jeho kolmosti 
v průběhu provozu. K řízení posuvu slouží ozubené tyče a samočisticí 
hřebenové válce. Toto řešení minimalizuje vnikání nečistot a zároveň redukuje 
hlučnost vodících prvků, které jsou kalené, leštěné a antikorozně upravené. U 
moderních strojů jsou všechny osy poháněny jednotlivými rotujícími 
kuličkovými maticemi, které zachycují velké zrychlení.14  

Lineární vodící lišty bez zpětné reakce s vysokou nosností a dlouhou 
životností zaručují odolnost stroje proti statickým a dynamickým vlivům, kterým 
je vystavován. Všechny kabely pohybující se s portálem jsou umístněny 
v pružném segmentovém kabelovém kanále, který chrání kabely před 
nadměrným ohýbáním a opotřebováním. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List   28 

 

Řezací hlava je vedena digitálními DC-servomotory s dodatečnými 
kódovacími zařízeními (Y,Z jsou směr os) a může být automaticky 
polohována. Standardní výtlačná výška řezací hlavy je 200 mm. Hlava je 
vybavena mechanickým snímacím zařízením počáteční výšky. Volitelně může 
být vybavena také senzorem pro automatickou kontrolu výšky. Ochrana před 
pasivní kolizí minimalizuje pravděpodobnost poškození řezací hlavy při kolizi 
s materiálem nebo řezacím stolem. Stůl unese velké zatížení (dle typu 5 tun 
až 9 tun), aniž by došlo k jeho deformaci.19  

Efektivní pracovní rozsah stolu je dán požadavkem zákazníka. Jako 
standardní se dodávají stoly od 1 000 mm šířky a jde po 500 mm až do šířky 
4 500 mm. Délka stolů začíná na 1 000 mm a jde po 500 mm do 5 000 mm a 
dále po 1 000 mm až do 10 000 mm. Po dohodě s výrobcem je možné vyrobit 
stůl s jinými rozměry pracovní plochy, popřípadě i s jiným počtem řezacích 
hlav.19 

 

Pro názornost je zde uveden CNC stroj pro řezání vodním paprskem od firmy 
MicroStep spol. s.r.o., typ AquaCut 19 

 
Obr. 2.19 CNC zařízení na řezání vodním paprskem typu AquaCut19 

 

Na CNC zařízení AquaCut mohou být čistou vodou a nebo abrazivem 
dělené různé druhy materiálů (např. všechny kovy, tvrdý kámen, mramor, 
pancéřové sklo, keramika, plasty, dřevo, vlnitá lepenka a jiné).19 

Ke strojům typu AquaCut je dodávaný materiálový stůl s dvojitým 
systémem roštů – hrubé a jemné rošty. Stůl je konstrukčně řešený jako 
portálový souřadnicový systém s vodícími částmi oddělenými od 
materiálového stolu.19 
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Tab. 2.2 Parametry CNC zařízení typu AquaCut19 

PARAMETR HODNOTA / POPIS 

Oblast využití řezání materiálu čistou vodou nebo abrazivem 

Pracovní plocha os X, Y od 1 500 x 1 500 mm do 6 000 x 3 000 mm 

Maximální zdvih osy Z 200 mm 

Opakovatelná p řesnost polohování  ± 0,025 mm / 300 mm 

Maximální rychlost os X, Y Do 45 000 mm/min 

Maximální rychlost osy Z Do 30 000 mm/min 

Nastavení řezné výšky motoricky / automaticky, s integrovanou ochranou 
proti korozi 

Ruční řízení přes komunikační konzoly s LCD-displayem na portálu 

Upínání materiálu mechanické, pomocí upínacích elementů 

Pohony / DC-servomotory s IRC Control Techniques DCM 3B 35/06 A1 a DCM 3B 30/03 
řízené procesorem (dovoz z Anglie) 

Měření dráhy IRC (přírustkový snímač / 2500 imp/ot.) 

Energetické zdroje 220 V, 50 Hz, 16 A, tlak: 6 bar 

 

• Stroje mohou být dodané s následujícími typy suppor tů: 

� support pro jednu řezací hlavu  vybavený systémem IHS a regulací 
výšky THC, který je možné použít i pro případ dvou řezacích hlav 
ovšem s určitým omezením, 

� support pro dv ě a více řezacích hlav  má vlastní příčný pohon, který 
umožňuje paralelní řezání více řezacími hlavami,  

� support pro šikmé řezání umožňuje rotaci a náklon řezací hlavy, který 
má taktéž vlastní příčný pohon a pasivní chránič proti korozi 
minimalizující škody při vzájemném nárazu mezi řezací hlavou a 
obráběným materiálem případně řezacím stolem.19 

 

2.3.6 Řezací hlavy 
Řezací hlava s tryskou je základní a nejdůležitější částí celého systému. 

V konečném důsledku ovlivňuje kvalitu řezacího paprsku vody a tím i kvalitu 
řezu. Konstrukce řezacích hlav se vyrábějí s bajonetovým uzávěrem pro 
rychlou a jednoduchou montáž a tedy pro celkově efektivnější upínání. Vlivem 
bajonetového uzávěru odpadá také kalibrace jednotlivých trysek při 
vyměňování z důvodu samostředícího systému uchycení, která je dána 
konstrukcí řezací hlavy. Zapínání a vypínání proudu paprsku se provádí 
pomocí pneumatického on/off ventilu. Zařízení je vyráběno s ohledem na 
hmotnost, tak aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování řezacího ramena a 
tím se nesnižovala jeho přesnost.  

Jak už vyplynulo z předcházejících kapitol, používají se dvě aplikace 
řezání vodním paprskem. Řezání čistým a abrazivním vodním paprskem. 
Z tohoto důvodu se v zařízeních na řezání vodním paprskem též používají dva 
druhy dýz. Jsou to dýzy na řezání čistou vodou a dýzy na řezání abrazivním 
vodním paprskem.  
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Vodní tryska  

Vodní dýza je základní součást zařízení na WJM, která vytváří a formuje 
vysokorychlostní paprsek kapaliny, čímž ovlivňuje jeho divergenci a tím i 
kvalitu a produktivitu řezání.  

U kapalinových dýz je hodnotícím kritériem z pohledu zákazníka jejich 
životnost (při přijatelné nákupní ceně), jako i délka usměrněného soudržného 
paprsku. 

Mezi materiály používané na výrobu vodních trysek patří safír, rubín a 
syntetický diamant. V současnosti se safírové a rubínové části dýzy nahrazují 
již zmíněným diamantem (obr. 2.20), který dosahuje až 10násobek životnosti 
dýz ze safíru a rubínu, přičemž jsou až 10násobně dražší. Další výhodou 
diamantové dýzy je možnost opakovatelného čištění otvoru, přičemž jsou 
zachovány její vlastnosti. Čištění se standardně provádí za pomocí ultrazvuku. 
Průměrná doba práce safírové trysky se pohybuje okolo 200 hodin. Celková 
dosažitelná životnost vodních dýz závisí na technických parametrech a kvalitě 
pracovního média. Vodní trysky se vyrábí s geometrií zužující se dýzy a 
průměr vstupního otvoru se pohybuje od 0,075 mm až po 1,7 mm.4 

  
Obr. 2.20 Řezací hlava s diamantovou tryskou20 

 

Pro  řezání  čistým  vodním  paprskem u  měkkých  materiálů,  jako  jsou 
například tvrzený papír, guma, molitany, plasty, koberce, kůže, expandovaný 
grafit, překližka a další, se používá řezacích hlav bez směšovací komůrky. 

 

Abrazivní tryska 
Nejefektivnější zvýšení řezacích schopností čistého vodního paprsku se 

může dosáhnout přidáním abraziva do vodního paprsku. Toho je dosahováno 
způsobem, kdy pracovní kapalina s vysokým tlakem přitéká přívodovým 
potrubím do řezací hlavy a následně proudí vodní tryskou. Jak uvádí Krajný4 
při vytékání vody do rozšiřujícího se prostoru míchací komůrky, se mění 
laminární proudění vody na turbulentní. Dochází tak k částečnému víření 
kapaliny a vzniká podtlak. Vzniklý podtlak přisává přes přisávací potrubí ze 
zásobníku příslušné abrazivo, které je potom v míchací komůrce abrazivní 
dýzy přiváděné do vodního paprsku (strhávané paprskem vody), který mu 
uděluje část své kinetické energie a napomáhá tak efektivnějšímu procesu 
řezání. 
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Obr. 2.21 Schéma abrazivní řezací hlavy10 

2.3.7 Abrazivo 
V případě technologie obrábění vodním paprskem s abrazivem (AWJ) 

právě abrazivo mnohonásobně rozšiřuje možnosti v oblasti dělených 
materiálů. Druh abraziva je významný technologický parametr, na kterém 
velkou měrou závisí efektivita obráběcího procesu. Mezi nejvýznamnější 
kritérium abraziva, které je sledováno, patří řezivost. Dalšími sledovanými 
parametry abraziva jsou  zrnitost, tvrdost a pevnost. 
 

Řezivost:  Je zajištěna krystalickou strukturou abraziva. Kubické krystalové 
mřížky dodávají abrazivu  vlastnost netupit se. Díky této struktuře při sražení 
řezné hrany se zpravidla vytvoří několik hran nových. Využitím této 
skutečnosti lze již použité abrazivo recyklovat a znovu je zavést do výroby. 
Parametry recyklovaného abraziva jsou však po procesu recyklace 
pozměněny. Schéma recyklační jednotky viz příloha 2. 
 

Zrnitost:  Abrazivo se dodává v různých zrnitostech. Zrnitost se udává 
v jednotách MESH (počet ok síta na čtverečný palec). Jemná zrnitost 100 a 
150, střední zrnitost 60 a 80, a nebo hrubá zrnitost 16 a 36. Jak uvádí Slaný3 
velikost zrna se pohybuje od 0,2 mm do 0,4 mm. Tedy čím menší je zrno, tím 
má řez nižší drsnost Ra, ale pak celý řezný proces i nižší rychlost řezání vp. 
Závislost hloubky řezu na intenzitě toku abraziva při použití různých zrnitostí 
viz. obr. 2.22.  

 
Obr. 2.22 Závislost hloubky řezu na intenzitě toku abraziva3 
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FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List   32 

 

Tvrdost:  Použitím vhodného abrazivního materiálu o požadované optimální 
tvrdosti, se zvyšuje maximální efektivita technologií využívajících abrazivo. Pro 
využití ve strojírenství se používají především křemičitá abraziva nebo 
polodrahokamová abraziva (olivín, granát).3 Mezi nejrozšířenější druhy 
abraziva patří: indický granát, australský granát, ruský a čínský granát, olivín, 
křemičité prášky a oxidy hliníku. 

 
Obr. 2.23 Abrazivní materiál MESH 80 21 

 

Tab. 2.3 Chemické složení abrazivního materiálu australský granát - GMA MESH 8022 

Prvek SiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 TiO2 MnO CaO MgO 

Obsah [%] 36% 20% 30% 2% 1% 1% 2% 6% 

 

Abrazivo se podílí na výrobních nákladech měrou téměř 50 %. Je tedy vhodné 
volit různě tvrdá abraziva a to především podle vlastností obráběného 
materiálu. Cena za 1 Kg australského granátu se pohybuje kolem 8 Kč. 

 

2.3.8 Dálková doprava abraziva 
V provozu kde je více řezacích stolů, více řezacích hlav na jednom stole, 

či tam kde je velká pracovní plocha stolu, se využívá systému dálkové dopravy 
abraziva. Pomocí stlačeného vzduchu ze zásobníku je abrazivo posouváno 
potrubím do dávkovačů abraziva umístněným nad suportem řezacích stolů. 

 
Obr. 2. 24 Systém dávkování abraziva od firmy KMT Group, typu AMS III 23 
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Abrazivní dávkovače jsou vybavené elektronickým řízením dávkování, 
čímž je dosaženo lepších řezných parametrů. Tímto systémem se ušetří 
i vlastní abrazivo. Systém je také opatřen signalizací, která upozorňuje na 
nedostatek abraziva, či ucpání dopravního potrubí nebo samotného 
dávkovače. 

 

2.3.9 Řídící systém 
Řezací softwary CAD/CAM slouží ke zpracování jednotlivých fází 

procesu řezání zakázky a vytvoření řezacího plánu s NC kódem. Software 
vytvoří řídící program, který může být snadno aplikovatelný i při opakované 
výrobě. Efektivita a rychlost řezacích operací závisí hlavně na kvalitní přípravě 
výroby. Mezi často využívaný řídící systém v technologii vysokotlakého 
vodního paprsku patří MSNC 500 firmy Microstep. 

Řídící systém MSNC 500 (obr. 2.25) je jedním z nejvyspělejších řídících 
systémů v oblasti řezání plazmou, plamenem, vodním paprskem a laserem. 
Tento systém byl vyvinut zejména pro účely řezání. Díky integrovaným 
databázím rozměrů pro různé řezací technologie je výsledkem vysoká kvalita 
a efektivní činnost strojů.24 

 

• Základní vlastnosti a funkce jsou: 

� grafické znázornění řezacího postupu, 

� integrovaná databáze rozměrů, 

� multinástrojové operace, 

� automatické adresování řezací hlavy, 

� systém Look Ahead s automatickou kalkulací akcelerace a křivek 
rychlosti řezání umožňujících optimální kontrolu, 

� plná síťová podpora (integrovaná síťová karta).24 

 

• Specifické funkce MSNC 500 pro řezání vodním paprskem jsou: 

� integrované řízení vysokotlakého vodního čerpadla (stav čerpadla je 
také na displeji), 

� nastavení vysokého/nízkého tlaku vody, 

� funkce pro řízení vody (čištění vody, hladina vody ve vodní tabulce), 

� cejchovací zařízení pro dávkování abraziva, 

� nastavení toku abraziva během procesu řezání, 

� řízení výšky řezání podle určení pracovní desky ve 3 bodech, 

� řízení rotátoru při šikmém řezání nebo robotovém modu, 

� CostCount software pro kalkulaci nákladů na řezání.24 
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Obr. 2.25 Uživatelské prostředí MSNC 500 24 

 

Integrovaný diagnostický software na dálkové ovládání umožňuje 
kontrolovat všechny důležité funkce a parametry celého systému. Dálkové 
ovládání je vytvořeno pomocí ISDN nebo analogového modemu nebo pomocí 
internetu. Výsledkem rychlého zjištění závad stroje a chyb obsluhy jsou nižší 
servisní náklady a lepší produktivita práce.24 

 

2.4 Kvalita řezání 
Tento parametr závisí na několika faktorech a podmínkách. Pro získání 

co nejvyšší kvality je nutné dodržovat tyto podmínky. Významným faktorem 
ovlivňující kvalitu je při řezání vodním paprskem udržování přibližně stejné 
vzdálenosti mezi tryskou a řezaným materiálem. Jestliže je tryska příliš nízko, 
hrozí uražení trysky. Naopak když je tryska nad materiálem příliš vysoko, 
dochází k otryskávání řezné hrany. Parametry drsnosti a rozměrové přesnosti 
závisí na vlastnosti a tloušťce řezaného materiálu. Dále pak na rychlosti 
posuvu, tlaku vody, rychlosti proudění, průměru trysky, vzdálenosti trysky od 
řezaného materiálu, na druhu abraziva a použitých aditiv a v neposlední řadě 
na přesnosti polohování stroje. Stanovení pracovního tlaku v závislosti na 
průměru vodní trysky viz příloha 3. 

Pronikající paprsek do obrobku při vzájemném tření ztrácí svoji energii a 
vychyluje se z původního směru. Čím vyšší bude rychlost posuvu, tím bude 
i drsnost povrchu vyšší. Naopak při nižší posuvové rychlosti lze dosahovat 
kvalitnějšího povrchu. Kvalitu povrchu lze hodnotit podle kvalitativních stupňů 
kvality řezu (obr. 2.26) a (tab. 2.4). Nepříznivým faktorem při dosahování nižší 
drsnosti je vzrůstání výrobních nákladů.  

Technologie využívající vysokotlakého vodního paprsku standardně 
pracuje s přesností ± 0,1 mm a opakovatelnou přesností ± 0,05 mm. Z důvodu 
potřeby snížení výrobních nákladů při dosahování požadované kvality, výrobci 
CNC řezacích strojů pro řezání vodním paprskem přišly s inovačními 
technologiemi, které požadované kritéria nejenže splňují, ale v mnoha 
oblastech přinášejí i nové možnosti využití vodního paprsku. Firma Flow 
nabízí technologii Dynamic Waterjet a firma PTV nabízí ProgressJet. Pomocí 
těchto moderních technologií, jak uvádějí výrobci, lze dosahovat tvarové 
přesnosti ± 0,04 mm. Běžně dosahované drsnosti jsou kolem Ra 6,4 µm, 
obtížněji dosahované jsou kolem Ra 3,2 µm a ve specifických případech i nižší 
drsnosti. Podrobněji se těmito technologiemi zabývá kapitola 3.1. 
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Tab. 2.4 Orientační popis užívaných stupňů kvality řezu25 

Kvalitativní 
stupe ň 

Základní 
charakteristika Drsnost Ra*  Tvarová p řesnost (mm)* 

v horní / spodní kontu ře Úkos 

Q5 Nejlepší řez pod 3,2 / cca 3,2 ± 0,1 / ± 0,1 
Mírný 
podřez 

Q4 Kvalitní řez cca 3,2 / cca 6,3 ± 0,1 / ± 0,2 
Většinou 
minimální 

Q3 Střední řez cca 4,0 / do 12,5 ± 0,15 / dle typu a tl. mat. 
Dle typu a 
tl. mat. 

Q2 Hrubý řez cca 4,0 / do 25 ± 0,2 / dle typu a tl. mat. 
Dle typu a 
tl. mat. 

Q1 Dělící řez cca 6,3 / do 40 ± 0,2 / výrazně nepřesné 
Výrazný 
úkos do + 

 (*) Hodnoty jsou pouze orientační a dle typu materiálu se mohou lišit 
 

 
Obr. 2.26 Ukázka kvalitativních stupňů řezu materiálu12 

 

2.5 Výhody a nevýhody řezání technologií WJM a AWJ 
Všechny konvenční i nekonvenční technologie obrábění materiálů mají 

své výhody, ale také nevýhody. U technologie řezání vysokotlakým vodním 
paprskem tomu není jinak. 

 

2.5.1 Výhody technologie WJM a AWJ 
� Vysoká energetická účinnost (až 85 % oproti 10 % u laseru).26 

� Relativně studený řez (40 °C až 50 °C), který umož ňuje řezat materiály 
citlivé na teplo. 

� Obrobené hrany nevykazují tepelnou ani mechanickou deformaci. 

� V obrobené ploše nejsou zbytková napětí ani mikrotrhliny. 

� Proces je bezprašný a nevznikají žádné plyny nebo páry (závisí na druhu 
obráběného materiálu). 
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� Malé ztráty materiálu v důsledku úzkého řezu. 

� Obrobky se nemusejí upínat. 

� Jedno vysokotlaké čerpadlo může současně napájet v extrémních 
případech až 70 trysek pro WJM nebo 8 trysek pro AWJ.10 

� Vysoká životnost trysek (100 hodin u WJM, 50 hodin u AWJ).10 

� Možnost řezání pod hladinou vody. 

� Řezání bez omezení směru, obrysů, tvarů nebo úkosů. 

� Mimořádná spolehlivost a jednoduchost obsluhy. 

� Vysoká přesnost vyřezávaných tvarových dílů (až ± 0,04 mm, 
běžná ± 0,1 mm). 

� Změnou tlaku lze v krátkých časových úsecích oplachovat, otryskávat, 
gravitovat, drážkovat, soustružit, frézovat, čistit nebo řezat. 

� Vysoká flexibilita i při složité geometrii výřezu. 

� Šetrnost k životnímu prostředí, možnost recyklace odpadu. 

� Pracovní plocha až 20 x 6 m.14 

� Kromě vody je možno použít i jiné pracovní kapaliny, např. 
v potravinářském průmyslu olej, máslo, tuky apod. 

� Jako abraziva se může využít ledové tříště a v potravinářském průmyslu 
např. sůl, kakao, cukr apod. 

� Možnost řezání ve výbušných prostředích. 

� Relativně nízká pořizovací cena (základní verze 3 200 000 Kč), systém je 
řešen formou zaměnitelnosti jednotlivých komponentů různých výrobců. 

� Možnost doplnění vybavení stroje, například recyklační jednotkou, 3D 
řezací hlavou, softwarem odstraňující chybu úkosu a další. Cena plně 
vybaveného stroje se pohybuje kolem 9 000 000 Kč.  

 

2.5.2 Nevýhody technologie WJM a AWJ 
� Problémy s řezáním materiálů, které neodolávají vlhkosti. 

� Hlučnost a mokrý způsob řezání (bez vhodného ošetření povrchu u 
některých materiálů vzniká povrchová koroze a u nasákavých materiálů je 
následně delší vysoušení, znečištění apod.). 

� Zaoblení vnitřních rohů, závisející na průměru řezacího paprsku. 

� Náběh (průstřel materiálu), chyba úkosu (mírný úhel podříznutí). 

� Omezená možnost výroby malých dílů (pod 5 cm), řešení pomocí můstků. 

� Vlivem “výběhu“ paprsku dochází při horších kvalitativních stupních řezu u 
silnějších materiálů k deformaci kontury řezu ve spodní hraně. 

� Relativně malá řezná rychlost u “tvrdých” materiálů. 

� Nepříliš vhodné použití při řezání ocelových plechů do tloušťky 10 mm, 
z důvodu velmi nízké produktivity a vysokým nákladům oproti použití 
jiných technologií (laser). 
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Materiály vhodné pro řezání WJM a AWJ 
Pro tuto technologii je vhodný téměř jakýkoliv materiál. Přírodní i 

syntetický materiál lze až na několik výjimek bez problémů obrábět či řezat. 
Nejdůležitějším kritériem pro vhodnost materiálu je snášenlivost obráběného 
materiálu s vodou. Voda jej nesmí znehodnotit. 

Materiály mohou být povrchově upravované, barevné, broušené i 
leštěné. Pomocí přípravků lze zpracovávat i polotovary “na míru”, polotovary 
již částečně obrobené či plastové výlisky (obr. 2.27). 

 

 
Obr. 2.27 Ukázka řezaných materiálů pomocí AWJ / WJM: sklo, mosaz, nerez, ocel, 

hliník, pryž, žula a plast28 
 

Tvary řezání 
Pomocí této technologie lze prakticky řezat jakýkoliv tvar (obr. 2.28), 

který lze převést do vektorového systému CAD. Avšak i zde existují jistá 
omezení. Co se týká zaoblení vnitřních rohů, technologie je limitována 
průměrem řezacího paprsku. Průměr paprsku se pohybuje při využití čistého 
vodního paprsku u měkkých materiálů kolem 0,2 mm. Při využití 
hydroabrazivního paprsku u odolnějších a silnějších materiálů se průměr 
pohybuje od 0,8 mm až do 2,5 mm.  

 

           
Obr. 2.28 Ukázka tvarového řezání29 
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3  MOŽNOSTI NOVÝCH APLIKACÍ VODNÍHO PAPRSKU 

Technologie využívající vysokotlaké vody prochází určitým stupněm 
vývoje a zdokonalování jak v oblastech řezání a obrábění, tak i v oblasti 
čištění. Díky vývoji zařízení pracujících na principu VTV a jednotlivých 
komponentů nachází tato technologie stále nová uplatnění v mnoha oblastech 
průmyslu.  

 

3.1 Inovace v technologii WJM a AWJ 
Vývoj technologie VTV se projevil ve formě vylepšení, která mají za 

následek zlepšení kvality povrchu v místě řezu, produktivity a efektivnosti 
zařízení využívající tuto technologii. Inovováním celého systému pro řezání a 
obrábění či  inovací jednotlivých částí, získává tato technologie stále nové 
možnosti aplikování v průmyslu.  

 

Problematika kvality povrchu v míst ě řezu 
Donedávna byly z hlavních nevýhod řezání vysokotlakým (čistým i 

hydroabrazivním) paprskem vody chyba úkosu a doběh paprsku.  

Při procesu řezání ztrácí paprsek energii, proto se směrem od řezací 
trysky řezná spára zužuje. Vyšší řezná rychlost má za příčinu užší řeznou 
spáru na výstupní hraně řezaného materiálu. Naopak nižší rychlost posuvu 
způsobí paralelnost řezných hran, což v důsledku znamená vyšší přesnost, 
ale i vyšší náklady (výroba se prodraží). 

 
Obr. 3.1 Váznutí paprsku za řezem3 
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V důsledku pohybu řezací hlavice vůči materiálu dochází ke zpomalování 
paprsku vlivem brzdění o vytvořené molekuly obrobku a takzvanému efektu 
váznutí paprsku (obr. 3.1). Ve spodních oblastech řezné spáry vznikají 
striace.3 Stávajícími systémy nebylo možné tento efekt zcela eliminovat. Avšak 
omezení tohoto efektu je dosahováno snižováním rychlosti řezání. Jak už je 
uvedeno výše, toto snížení rychlosti zvyšuje náklady na provoz zařízení a 
prodlužuje proces řezání. 

Nové systémy vyřezávání tvarů odstraňují však i tyto nedostatky a 
posouvají tak technologii WJM a AWJ o další krok kupředu. Mezi tyto systémy 
patří především systém vyřezávání tvarů Dynamic Waterjet společnosti FLOW 
a systém ProgressJet firmy PTV. 

 

3.1.1 Dynamic Waterjet 
Problematiku kvality povrchu v místě řezu řeší systém vyřezávání tvarů 

Dynamic Waterjet (DWJ) společnosti FLOW. Základním principem řešení této 
problematiky je vhodné naklánění obráběcí hlavy vůči obrobku, což eliminuje 
vznik striací a také využití vyšších rychlostí, aniž by došlo ke zkosení či jiným 
nežádoucím jevům v místě řezu. 

Dynamic Waterjet (obr. 3.2) spočívá na inteligentním řešení pracovního 
postupu, při kterém řezací hlava ve třech dimenzích sleduje vzor obrysu a 
mění přitom úhel sklonu podle požadavků na kvalitu řezání.32 

Tento systém se skládá z nově vyvinutého pohybového systému a 
z nových matematických modelů řezání. Aplikace, u kterých byla dosavadní 
konvenční technika přiliž nepřesná, přiliž pomalá nebo přiliž drahá, se se 
systémem DWJ stávají pro řezání paprskem vody zajímavé. Tento nový 
revoluční postup řezání otevírá nové trhy jako je výroba nástrojů a forem, 
zhotovování velmi přesných součástek pro letecký průmysl nebo výroba 
kamenných mozaiek.14 Zde se v minulosti používal většinou laser, 
elektroerozivní drátová metoda nebo vysekávání.  

Systém DWJ s aktivní kontrolou tolerance vyrábí přesnější součásti při 
výrazně vyšších rychlostech řezání, než při klasickém dvourozměrném řezání. 
I u tlustých materiálů se za odpovídajících podmínek dosahují tolerance 
± 0,04 mm. V přímém porovnání s drátovým řezacím systémem dosahuje 
DWJ, podle geometrie dílů a materiálu, až o 50 % nižší výrobní náklady. 
Rychlost řezání u DWJ může být o 8 až 10 % vyšší. Protože při řezání vodním 
paprskem lze řezat pružně a jednoduše i malé poloměry a komplexní kontury, 
má rychlejší systém DWJ podstatné přednosti i ve srovnání s frézováním.32 

 

Princip 
Software, který používá Dynamic Waterjet  identifikuje řeznou plochu a 

určí jí příslušný počet stupňů. Je-li úkos plochy menší nebo roven přiřazenému 
úhlu plochy, bude nastavena rychlost zjištěná v akceleračních polích 
rozvinutého modelu dialogu. Je-li úkos plochy větší, rychlost se stanoví na 
základě matematického vztahu (rovnice). Tento vztah nastaví rychlost řezání 
na hodnotu mezi hodnotou nalezenou na základě rozvinutého modelu dialogu 
a rychlostí v procentech přiřazenou objektu, který plochu obsahuje. Systém 
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DWJ tedy určí orientaci obráběcí hlavy s ohledem na vyloučení zkosení a tím 
zaručí zvýšení přesnosti obrobku.14,32 
 

Výhody: 

� Řeže o 25 až 400 % rychleji než běžná zařízení pro WJM a AWJ. 

� Navzdory zřetelně vyšším rychlostem řezání zlepšuje přesnost a geometrii 
dílů. 

� Zabraňuje téměř jakékoli chybě úkosu hrany řezu. 

� Snižuje náklady na kus až o 75 %. 

� Řeže i navrstvené materiály s konstantními tolerancemi všech vrstev. 

� Nepotřebuje dokončovací práce.32 
 

3.1.2 ProgressJet 
Podobný systém řešící problematiku kvality povrchu v místě řezu je 

systém ProgressJet (obr. 3.3), který dodává firma PTV. Tento systém 
kompenzuje úkos řezné spáry (nekolmost řezné plochy) způsobený úbytkem 
energie hydroabrazivního paprsku.33 Toho je dosaženo vykloněním řezacího 
paprsku do směru řezu a také do strany, kdy při vysoké dynamice řezání je 
zaručen stejný efekt jako při nižší rychlosti. Výrobek je přesný a následná 
chyba, která je nevyhnutelná, se projeví až v odpadové části.  

Systém řeší i další nepřesnosti, které mohou vznikat při změně směru 
pohybu, jako jsou rohy a rádiusy, kdy spodní hrana řezu zaostává za horní 
hranou. Eliminace je možná dvěma způsoby. Jednak zpomalením rychlosti 
nebo zakloněním paprsku v místech změn řezu a následným pohybem 
v zakloněném stavu. 
 

Systém se skládá ze dvou částí 33:  

� Mechanika systému  umožňuje naklápění řezací hlavy ve dvou rotačních 
směrech a v součinnosti s lineárními osami X, Y, Z realizuje všechny 
potřebné pohyby. 

� Řídící systém  řídí pohyb všech 5ti os a na základě technologických 
informací zadaných obsluhou vyhodnocuje optimální pohyb. 

 

          
  Obr. 3.2 Dynamic Waterjet firmy FLOW32          Obr. 3.3 ProgressJet firmy PTV33 
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3.1.3 3D řezací hlava 
Jedná se o přídavné zařízení montované na CNC 2D stoly, která rozšiřují 

pole působnosti na obrábění ve 3D. Systém byl vyvinut již v 90. letech. 
Používá se především ve strojírenství a díky tomuto zařízení je možno obrábět 
dílce ve třech osách včetně osy rotace C až 360° a osy rotace A až ± 90°. 30 
Zařízení (obr. 3.4) je vhodné pro všechny 2D aplikace a zároveň i 3D výřezy 
z deskových i prostorových polotovarů (obr. 3.5). 
 

             
        Obr. 3.4 3D řezací hlava30                 Obr. 3.5 3D tvarový řez na výrobku31 

 

Parametry: 

� maximální pracovní rychlost 6 000 mm / 300 min 

� přesnost lineárního polohování lineárních os ± 0,1 mm/mm 

� přesnost radiálního polohování rotačních os ± 0,1° 

� opakovatelná přesnost najetí ± 0,10 mm 30 

 

3.1.4 Systémy p řesného polohování 
Z důvodů zabezpečení trysky před mechanickým poškozením vlivem 

kontaktu s obráběným materiálem byl vyvinut výškový senzor (obr. 3.6). Toto 
zařízení plní funkci automatického “hlídání“ optimální vzdálenosti mezi 
nerovným řezaným polotovarem a řezací tryskou. Ovládání výškového 
senzoru je zajištěno tlakovým vzduchem. Princip zařízení spočívá v ochraně 
trysky obručí, která při dotyku povrchu tělesa nebo jiných částic umístěných ve 
směru řezu předá impulz ze své čtecí jednotky do řídícího zařízení pro CNC 
stůl. Ten vyhodnotí impulz jako překážku a automaticky zpomalí pohyb a 
oddálí trysku od materiálu.14 

Pro zkrácení doby upnutí a ustanovení obrobku, a tím zvýšení 
produktivity celého zařízení, byl vyvinut laserový kříž (Laserpointer). 
Zaměřením laserového kříže na nulový bod příslušného obrobku (obr. 3.7) a 
vysláním povelu řezací hlavě, automaticky hlava najede do určené polohy, 
která se nastaví jako nulový bod. Tím je zkrácena doba pro usazení obrobku. 
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Obr. 3.6 Výškový senzor14                           Obr. 3.7 Laserový kříž14     

3.1.5 Abrazivo – možnosti a využití 
Typický příklad využívání alternativních abraziv je v oblasti potravinářství. 

Klasické abrazivo je zde nahrazeno například cukrem, solí, kakaem nebo 
dalšími sypkými substancemi. Ideálním příkladem využití těchto alternativních 
abraziv je řezání potravin za použití krystalické soli jako abraziva, která má pro 
tento účel dostatečné abrazivní účinky. Při tomto řezání potravin dochází 
zároveň k jejich prosolení a tím i jejich nakonzervování. 

Mezi nové možnosti spjaté s abrazivem patří možnost jeho recyklace, 
čímž je poskytnuta variabilita výrobních nákladů, ale také šetrnost k životnímu 
prostředí. 
 

Recyklace 
V procesu dělení vysokotlakým vodním paprskem je abrazivo po 

průchodu materiálem ve znečištěném stavu a je dále pro řezání nepoužitelné. 
Jelikož se abrazivo podílí na výrobních nákladech provozu celého zařízení 
měrou až 50 %, byl firmami vyvíjen tlak na výrobce a distributory technologie 
AWJ, aby se zabývaly možnostmi snižující tyto náklady.  

Možným řešením se ukázala být recyklace použitého abraziva a jeho 
opětovné využití v procesu řezání. Za tímto účelem bylo firmou 
AQUAdem spol. s. r. o. vyvinuto a úspěšně testováno zařízení s typovým 
označením AQUArec PRO. Laboratorními rozbory recyklovaného abraziva 
bylo dokázáno, že abrazivo použité při řezání vodním paprskem neztrácí své 
abrazivní schopnosti. Toto zařízení odsaje znečištěné abrazivo z lapače 
řezacího stolu, propere ho, zbaví nečistot a usuší. Zařízení pracuje 
automatickém kontinuálním procesu. Tento systém lze připojit do libovolného 
odkalovacího systému řezacího stolu a použít pro recyklaci abraziva.35,36 

Za pomoci tohoto zařízení je možno znovu použít až 70 % materiálu z již 
použitého abraziva. Po dalších recyklacích je stále možné znovu použít až 
70 % recyklovaného abraziva. Recyklační výkon tohoto zařízení se pohybuje 
od 60 kg až 90 kg recyklovaného abraziva za hodinu.36  

Zajímavou vlastností recyklovaného abraziva je jeho částečné zkvalitnění 
a znásobení řezných hran oproti abrazivu novému. Způsobuje to krystalická 
stavba materiálu, která má vlastnost se odlupovat a ne otupovat.3 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List   43 

 

3.2 Rozšíření technologie WJM a AWJ ve strojírenství 
V poslední době se kromě dělení materiálů vodním paprskem vyvíjí a 

začíná prosazovat AWJ a WJM pro operace obrábění jako je soustružení, 
frézování, vrtání, řezání závitů, gravitování a obrábění rotačních součástek 
především u těžkoobrobitelných materiálů. 

 

3.2.1 Soustružení 
Vodní paprsek se především využívá pro soustružení těžkoobrobitelných 

materiálů, jakými jsou lamináty, azbestocement, grafitové kompozity, sklotextil, 
keramické materiály a kompozity, pískovec (obr. 3.9) a další. 

 

 
Obr. 3.9 Ukázka soustružení pískovce pomocí AWJ28 

 

Při soustružení obrobek rotuje a AWJ a paprsek se posouvá v axiálním 
směru k ose obrobku. Úběr materiálu je zabezpečený radiálním posuvem 
paprsku do požadované hloubky řezu. Obr. 3.10 znázorňuje základní schéma 
soustružení.2 

 
Obr. 3.10 Soustružení pomocí metody AWJ2 
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3.2.2 Frézování 
Frézování pomocí vysokotlakého paprsku se využívá pro tvarově složité 

obrobky, jako jsou například licí formy nebo tvarové skořepiny. Při frézování 
dochází k řezání, ale ne dělení materiálu. Tato metoda je velice blízká 
gravírování, které je popsáno v kapitole 3.2.4. Frézování s využitím 
vysokotlaké vody je proces, při kterém paprsek opakovaně přechází po 
obráběné ploše a postupně tvoří tvar blízký konečnému tvaru. Vhodnost 
použití frézování pomocí vysokotlakého vodního paprsku se jeví především při 
výrobě tvářecích nástrojů.2 Pomocí této technologie lze opracovávat i 
materiály, které pomocí ostatních technologií lze jen velmi složitě či omezeně. 

 

 
Obr. 3.11 Frézování žuly pomocí metody AWJ3 

 

3.2.3 Vrtání 
Jako perspektivní technologie se dostává do popředí vrtání pomocí 

vysokotlakého vodního paprsku. Především se využívá u těžkoobrobitelných 
materiálů jako jsou sklo, keramika, niklové slitiny používané pro plynové 
turbíny a další (obr. 3.13). V současnosti je vyvinutých několik způsobů vrtání 
otvorů charakterizovaných vzájemným pohybem vodního paprsku a obrobku. 
Nejčastěji se používá vrtání se stacionárním obrobkem a nebo vyřezávání 
středu otvoru (trepanace).2 Principy technologie využívající vysokotlaké vody 
jsou na obr. 3.12. 

 
                           a)                                   b)                                  c)  

Obr. 3.12 Způsoby vrtání pomocí AWJ2 

a) vrtání, b) vyřezávání, c) frézování otvoru 
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Obr. 3.13 Ukázky vrtání a vyvrtávání pomocí AWJ29 

 

3.2.4 Gravírování 
Při gravírování nedochází k prořezání celé tloušťky obrobku, ale pouze k 

odstranění povrchové vrstvy do určité požadované hloubky. Toho je 
dosahováno průběžnou změnou posuvu v kombinaci se vzdáleností trysky 
nad materiálem (obr. 3.14). Změnu vzdálenosti a rychlostí posuvu zajišťuje 
nástavbový program dodávaný při nákupu stroje. Vodním paprskem je do 
materiálu vytvarován buď přímo výsledný reliéf a nebo je následně 
opracovaný materiál ještě dotvořen umělcem, který již jen dobrousí tvar a 
detaily práce pomocí konvenčně užívaných nástrojů. Při tvorbě plastických 
reliéfů (obr. 3.15 a obr. 3.16) vodní paprsek postupně odebírá jednotlivé vrstvy 
materiálu a vytváří tak požadovaný prostorový či barevný efekt, který vznikne 
např. při použití vícevrstvých materiálů (plasty, eloxovaný hliník nebo 
kombinace dvou plastů či plastu s kovem).38 Gravírování je vhodné především 
v oblastech moderního umění.  

Samotná podstata úběru materiálu technologií AWJ umožňuje gravírovat 
prakticky všechny typy materiálů (křehké, hůře obrobitelné, pružné či 
sendvičové). Na rozdíl od použití laseru je technologií AWJ možno gravírovat 
sklo, minerály, keramiku, ale i materiály hořlavé či tepelně citlivé. Jediným 
omezením AWJ technologie, na rozdíl od použití jiných technologií, je 
případný vliv vlhkého prostředí na materiál.3,38  

 
Obr. 3.14 Závislost vytvořeného tvaru povrchu s ohledem na parametry posuv a 

hloubka záběru2 
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Obr. 3.15 Proces gravírování pomocí AWJ37       Obr. 3.16 Reliéf vytvořen ve skle38 

 

3.2.5 Oblasti využití WJM a AWJ 
Díky univerzálnosti a ekologičnosti si našla tato technologie 

nezanedbatelnou pozici v nejrůznějších oblastech výroby. Díky ekologické 
čistotě a nenáročnosti lze také zařízení provozovat jak v uzavřených 
prostorách, tak i na otevřeném prostranství bez obav ze znečištění životního 
prostředí a zdravotních následků pro obsluhující personál. Není zapotřebí 
žádná filtrace vzduchu, či odsávací zařízení, která jsou například u laseru na 
odsávání jedovatých plynů. 

Nové možnosti skýtá užití vysokotlaké vody ve spojení s robotickými 
rameny. Zpravidla se jedná o robotizované buňky, ve kterých pracuje několik 
robotických ramen, na jejichž konci jsou uchyceny řezací hlavice (obr. 3.17). 
Tato technologie se především využívá v automobilovém průmyslu a na 
pracovištích, kde je potřebná vysoká přesnost a rychlost obrábění. 
V kombinaci se špičkovým softwarem skýtá toto zařízení široké možnosti 
využití a to především v provozech sériové či hromadné výroby (automobilový 
průmysl, elektrotechnický průmysl a další). 

 
Obr. 3.17 Robotické rameno s řezací hlavicí AWJ29 
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Možnosti využití technologie AWJ a WJM : 
 

� Strojírenský pr ůmysl – zde má technologie WJM a AWJ největší podíl 
zastoupení. Nejvíce se využívá pro dělení a tvarové řezání všech druhů 
materiálů s různou pevností. Řeže všechny druhy kovů. Mezi ně patří 
například železo, ocel, litina, slinutý karbid, titan, hliník, wolfram, mosaz a 
další kovové slitiny. Dále pak uran, žula, mramor, všechny druhy plastů, 
gumy, PVC fólie, lamina, koberce, kůže, plexisklo, kompozity, sklo, keramika, 
izolační materiály, dřevo, překližka, dřevotříska, lepenky, textilie, a mnoho 
dalších. (Touto technologií nelze řezat pouze hrnčířskou hlínu 
v nezpracovaném stavu a kalené sklo). Užitím modifikované technologie lze 
provádět tvarová výroba lopatek a dílů raketových motorů, turbín a 
kompresorů. WJM a AWJ má široké uplatnění také v kosmickém a lodním 
odvětví. V poslední době se začíná také prosazovat využívaní abrazivního 
paprsku pro soustružení, frézování a vrtání těžkoobrobitelných materiálů. 

� Automobilový pr ůmysl – v automobilovém průmyslu našly uplatnění obě 
metody. Jak pro přesné řezání na CNC stolech, tak i pro mobilní zařízení 
nesoucí tuto technologii. Přesné vyřezávání se využívá například na 
pracovištích, na kterých se vyrábí střešní obložení do vozů. Zpravidla se 
jedná o robotizované buňky, ve kterých pracuje několik robotických ramen, 
na jejichž konci jsou uchyceny řezací hlavice. Dále se pak přesné řezání 
používá ve vyřezávání čelních skel a výrobu klingeritových těsnění. Naopak 
mobilní zařízení se používají na tlakové čištění od nánosu barev na 
lakovacích roštech.3 

� Potraviná řský pr ůmysl – zde se WJM a AWJ používá především k dělení 
potravin ve zmraženém stavu (především zmrazené maso), dělení ovoce, 
zeleniny a čokoládových výrobků (obr. 3.18). Odpadá čištění a broušení 
nožů, které bylo nutné u dříve používaných metod dělení potravin. Využitím 
technologie WJM a AWJ se zvýšila i produktivita. Přínosem je také 
ekologičnost procesu. Jako abrazivo se používá kakao (pro čokoládové 
výrobky) a krystalická sůl (pro zmražené maso). Lze však řezat i samotným 
čistým vysokotlakým paprskem (dělení ovoce, zeleniny). 

 

  
Obr. 3.18 Ukázka řezání ovoce a zeleniny27 
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� Stavební pr ůmysl – technologie WJM a AWJ se využívá hojně pro 
obnažování železobetonových konstrukcí (obr. 3.19), rozřezávání zdiva, 
mikrotunelování a oddělování překladu. Při sanaci zdiva a překladů pomocí 
vysokotlakého vodního paprsku odpadá nebezpečí narušení statiky budovy, 
způsobené otřesy půdy, které vznikají při aplikování klasických nástrojů 
(bourací kladiva). Další výhodou je eliminace vysoké prašnosti vlivem 
transformace prachu na aerosol, který je zachytáván ve sběrném zařízení na 
kalovou vodu. Výhodou technologie mikrotunelování, které se užívá 
především pro podvrtávání komunikací a vytváření kanálů pro kabelové 
vedení je, že tyto kanály lze prorážet za plného provozu na komunikaci a 
není zapotřebí výkopu a tím omezení dopravy. Pomocí této technologie lze 
vytvářet kanály až několik metrů dlouhé. Pomocí této metody se provádí i 
čištění nánosů z povrchu součástí a čištění od nátěrových hmot. 

 

   
Obr. 3.19 Ukázka obnažování železobetonových konstrukcí39 

 

� Papírenský pr ůmysl – řezání papírů, tenkých folií, kartónový papír.2 

� Odvětví moderního um ění – pouze jako doplňkový proces, gravírování. 

� Obuvnický pr ůmysl – řezání pravé a umělé kůže, plastických hmot.3 

� Sklářský pr ůmysl – řezání a dělení skla všech druhů kromě kaleného skla 
(do hloubky cca 200 mm), vrtání do skla, tvarové řezy.2 

� Chemický pr ůmysl – dělení výbušných látek (tuhé paliva do raketových 
motorů, dynamit, semtex a další).2 

� Gumárenský pr ůmysl – řezání gumy, plastů, kevlarových vláken. 

� Umělecký pr ůmysl – tvorba 2D i 3D skulptur. Pomocí WJM a AWJ se 
vytváří nápisy v materiálech (obr. 3.20), piktogramy, reklamní tabule a další. 

 
Obr. 3.20 Státní a krajský znak z nerezu tl. 35 mm25 
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3.3 Čišt ění pomocí VTV 
Princip vysokotlakého čištění je založený na řezných vlastnostech 

vodního paprsku tlakem až do (současných) 275 MPa, který prořeže vrstvu 
nečistot a mezi nánosem a základním materiálem (podkladem, např. stěna 
cisterny, trup lodi (obr. 3.22)) vyvine dostatečný tlak na odstranění nánosu, 
případně odloupnutí. Ani ty nejtvrdší látky (minerály, kysličníky, vrstvy barev 
(obr. 3.23) atd.) nejsou schopné odolávat působení vodního paprsku. Kde se 
při odstraňování nečistot neuplatní mechanické čistící nástroje, tam se může 
s výhodou použít vodní paprsek. Čištění pomocí VTV představuje technologii, 
která nejenže nepoškozuje čištěný objekt, ale i z časového hlediska je vysoce 
efektivní. 

Vysokotlaké čistící zařízení pracují s obyčejnou vodou bez jakýchkoliv 
abrazivních či jiných přísad. To se výrazně projevuje při zpracování odpadové 
vody. Při čištění vysokotlakým vodním paprskem se spotřebuje podstatně 
méně vody než při běžně používaném vyváření a vyplachování. Dalším 
nezanedbatelným faktorem této technologie je nenarušování životního 
prostředí. Tlakovou vodou lze čistit i ve výbušném (explosivním) prostředí, kde 
se jiné technologie nedají a nesmí použít.  

Vysokotlaké čistící zařízení se vyrábí a v praxi hojně aplikuje i v mobilním 
provedení (obr. 3.21), a to především z důvodu vyšší efektivnosti a 
přístupnosti. U tohoto zařízení lze najít několik odlišností. Základní rozdíl 
oproti klasickým zařízením na VTV je ve vysokotlakém čerpadle. Zde je místo 
elektrického motoru použit spalovací motor, který je napojen na klikovou hřídel 
až 5ti pístového čerpadla, kde v prostoru nad písty je voda nasávána, stačena 
až o 13 % objemu a distribuována jako VTV do akumulátoru a dále pomocí 
vysokotlakých hadic do tryskací nebo řezací pistole. Čerpadlo je schopné 
dodávat tlak až 250 MPa.3 Další odlišnosti od stabilního zařízení se nalézají u 
vysokotlakých hadic. Používají se zde vrstvené oplétané gumové hadice 
vzájemně propojené rychloupínacími sponami v délkách až několik desítek 
metrů. Jsou zde užity především trysky safírové, protože tu nejsou kladeny tak 
vysoké nároky na trysky jako u přesného řezání na CNC stolech.3 I z důvodu 
ekonomické náročnosti se v mobilních zařízeních nepoužívají trysky 
diamantové, třebaže trysky safírové mají jen poloviční životnost. 

 
Obr. 3.21 Mobilní zařízení pro VTV v praxi3 
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3.3.1 Čišt ění povrch ů 
Pomocí VTV je možné připravit betonové povrchy na sanaci a nebo 

podlahy průmyslových objektů. Výhodně se dají odstraňovat staré vodorovné 
značení na komunikacích nebo čistit rošty v lakovnách plošnými čističi. Této 
metody se efektivně využívá i při sanaci budov a odstraňování omítek.  

   
   Obr. 3.22 Ukázka čištění lodního trupu27   Obr. 3.23 Odstranění barvy z traverzy3 

 

Čistící nástroj je většinou vybavený odsávacím příslušenstvím s cílem 
odsávat vodu a nečistoty z místa čištění (např. při čištění kontaminovaných či 
jiných nebezpečných materiálů). 
   

3.3.2 Čišt ění potrubí a nádob 
Na čištění nádob, nádrží, sudů a cisteren se využívá automatických 

otočných trysek a hlavic (obr. 3.23), pomocí kterých je čištění mnohonásobně 
efektivnější. Podle druhu (tvaru, velikosti materiálu a znečištění) nádrží se 
rotační hlavice s tryskami připojuje k vysokotlaké hadici tak, že je volně 
polohovatelná a nebo se instaluje v nádobě s použitím manipulačního zařízení 
(obr. 3.24).  

      
 Obr. 3.23 Rotační hlavice tryskami40       Obr. 3.24 Aplikace manipulačního zařízení40 

 

Pomocí trysek, které sami procházejí potrubím je možné čistit celé 
potrubní sítě, ale také zprůchodnit ucpaná místa. Velmi významnou aplikací 
vysokotlaké vody je čištění v komunální oblasti. Dýzy používající se na čištění 
kanalizačních potrubí jsou většinou postaveny na principu zpětného vrtání. 
Zpětné vrtání zabezpečuje tahovou sílu dýzy s hadicí a tím je posouvána dále 
do potrubí. Tímto způsobem lze čistit i relativně dlouhé potrubí (až 50 m).4 
Vrtání směrem dopředu se využívá při čištění silně znečištěného, úplně 
ucpaného a neprůchodného potrubí. 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List   51 

 

4  PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVOJ  WJM A AWJ 

Protože zájem o tuto perspektivní technologii celosvětově roste, a to i 
z důvodu ekologie, celý systém se soustavně vyvíjí a zdokonaluje. Mezi 
nejvýznamnější oblasti, v kterých tento vývoj a výzkum probíhá, patří 
zvyšování tlaků pracovních kapalin, samotná řezací média a v neposlední 
řadě i optimalizace řezného procesu a řezných podmínek. 

 

4.1 Tlak a způsoby zvyšování 
Výzkum v této oblasti prošel asi nejvyšším stupněm vývoje ze všech 

oblastí technologie vysokotlakého kapalinového paprsku. Potřeba zvyšování 
tlaků, efektivnosti a snižování nákladů na provoz zařízení generující vysoký 
tlak kapaliny je odůvodněna stále náročnějšími aplikacemi technologie WJM i 
AWJ (především řezání materiálů velkých tloušťek a materiálů o vysoké 
pevnosti a odolnosti). Hlavní vývoj se zde ubírá dvěma směry. V prvním se 
pozornost vědců a inženýrů upřela na vývoj a výzkum multiplikačních 
čerpadel. Druhý směr vývoje se zabývá vývojem plunžrových čerpadel 
(hyplexových čerpadel). 

Vlivem vývoje výzkumu především materiálů, ze kterých jsou 
multiplikační čerpadla vyráběna, se v současnosti vyrábí čerpadla, která jsou 
schopna vytvářet tlaky až 5krát vyšší než bylo možné v minulosti. Nyní jsou 
tak vyráběna čerpadla, která mohou dosahovat pracovního tlaku až 
do 700 MPa. Další možnost zvyšování tlaku se provádí sérovým či paralelním 
zapojením více multiplikátorů do jednoho systému. Avšak limitujícím faktorem 
zvyšování tlaků jsou mezní fyzikální vlastnosti materiálů, ze kterých je zařízení 
vyrobeno. Proto se stále vyvíjí materiály, které by byly schopny odolávat 
extrémně vysokým tlakům. Vývoji však podléhá i samotný systém zařízení. 
Dle výše uvedeného lze tedy předpokládat, že zvyšování tlaků bude pozvolné, 
jelikož vyvíjení těchto materiálů je velmi složité, zdlouhavé a finančně velmi 
náročné. Přesto je však jisté, že možnosti zvyšování pracovních tlaků nejsou 
zdaleka u konce. Příkladem je vývoj zvyšování tlaků u čerpadel firmy Flow 
(obr. 4.1). 
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Obr. 4.1 Graf vývoje zvyšování tlaku u čerpadel firmy Flow45 
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Druhý směr vývoje je zaměřen na zařízení využívající k vytváření 
vysokých tlaků plunžry. Plunžry pracují principiálně na jiném systému než-li 
multiplikátory. Lví podíl na vývoji plunžrových zařízení mají japonské firmy 
(Sugino Machina, Ltd. a další), které tuto technologii jako první zavedly do 
provozu. Zařízení je charakteristické přímým řízením mechanismu 
s jednoduchou konstrukcí klikového zařízení. Hyplexová čerpadla, ve kterých 
je paralelně zapojeno více plunžrů (v současnosti 2 až 4 plunžry) zajišťují 
nepřekonatelně vysoký stupeň účinnosti až 95 %. To znamená při stejném 
výkonu asi o 30 % více distribuované vody ve srovnání s multiplikačním 
čerpadlem14. I zde se dá tedy předpokládat budoucí zvyšování tlaků 
hyplexových čerpadel a to především zapojováním stále více plunžrů o 
vyšších výkonech. Avšak stejně jak je tomu u multiplikačních zařízení, tak i u 
tohoto systému je maximalizace tlaku limitována fyzikálními vlastnostmi 
materiálů, ze kterých je toto zařízení vyráběno.  

Výhodou zařízení využívající plunžry je rozměrová nenáročnost, 
efektivnost, ale především oproti multiplikačním zařízením není potřeba 
zařazení akumulátoru do systému. 

 

4.2 Řezací média  
V mnoha oblastech průmyslu se ukazuje použití vody jako řezacího 

media či nositele abraziva nevhodné. Z tohoto důvodu se výzkum a vývoj 
zaměřil i na alternativní pracovní kapaliny. Například v oblasti medicíny se 
díky vývoji v současnosti používají místo vody jako pracovní kapaliny (líh a 
alkohol), které nacházejí uplatnění především při řezání léků, ale i při 
specifických operačních zákrocích. 

Další alternativní pracovní média (kapaliny) našla uplatnění v oblasti 
potravinářského průmyslu. Zde v některých případech není voda příliš vhodná, 
proto se díky výzkumu vhodnosti různých kapalin v současnosti používá 
například mléko, máslo, kakao, glycerin, rostlinné oleje apod. Typickou 
aplikací, kde se používají tato média, je řezání jatečního dobytka, ryb, 
čokolády, zákusků, oplatků a dalších. 

Osobitá pozornost se věnuje různým přísadám, které s vodou vytvářejí 
směsi a roztoky mající odlišnou viskozitu, sílu povrchového napětí, hustotu, 
tlak a chemickou strukturu. Největší zvýšení řezné schopnosti paprsku 
kapaliny se dosahuje přísadami různých abrazivních částic. Díky 
prováděnému výzkumu bylo zjištěné, že hustota kapaliny má podstatný vliv na 
kvalitu a výkonnost obrábění. Jak uvádí Krajný4 velké množství prací potvrzuje 
zvýšení efektivnosti WJM při používání vodních roztoků polymerů. Osvědčila 
se aditiva s lineárními molekulami, dlouhými vazbovými řetězci a vyšší 
molekulovou hmotností. Roztoky vody a některých látek, například 
polyetylenoxid (PEO), polyvinilalkohol, carboxymetylcelulóza a polykrylamid 
(PAA), vytvářejí souvislý paprsek i po styku s materiálem. Energie je 
koncentrovanější na menší plochu a paprsek je účinnější oproti paprsku čisté 
vody. Jednoznačně nejlepší výsledky byly dosáhnuty s PAA a PEO. 

Krajný4 uvádí, že použití dlouhořetězových polymerů zabraňuje i 
nadměrné turbulenci proudění, zachovává tzv. kompaktní jádro paprsku, čímž 
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dochází nejen ke zvýšení efektivnosti obrábění, ale prodlužuje se i životnost 
samotných dýz o 35 % až 40 %. 

Vzhledem na celosvětově rostoucí ceny vody je snaha provozovat 
zařízení na WJM v tzv. uzavřeném cyklu, což vyvolává problémy s regenerací 
polymerových roztoků, jejich degradací, pěněním apod. Rostou a zvyšují se 
náklady na recyklaci. V posledním období se však ukázal jejich negativní vliv 
na obsluhu strojů, protože v důsledku víření drobných částic polymerů ve 
vzduchu se zvyšuje procento onemocnění na rakovinu. Používání polymerů se 
proto omezilo na minimum.  

Další velkou oblastí výzkumu a vývoje je problematika kryogenního 
vodního paprsku a kryogenního abraziva. 

  

Kryogenní vodní paprsek 
Existuje více oblastí lidského života, kde čistý vodní paprsek ani 

hydroabrazivní paprsek s klasickými abrazivy nepostačuje a nebo není tím 
nejvhodnějším pracovním prostředkem. Proto se především v potravinářství a 
medicíně zkoumají a vyvíjejí systémy pracující s kryogenním vodním 
paprskem.  

Tato technologie je založena na metodě produkce kalibrovaných 
ledových kuliček a směšování s proudem vody. Kryogenní vodní paprsek je 
v současnosti ve stádiu laboratorního výzkumu, přesto však již první studie 
poodhalily široké spektrum možností této technologie.4  

Princip ochlazené vody obsahující částečky ledu odstraňuje nedostatky 
spojené s využíváním klasické metody AWJ a WJM především ve výše 
zmíněných oblastech průmyslu. Těmito nedostatky jsou: nedostatečná 
efektivita čistého vodního paprsku, silná destrukční síla abrazivního paprsku, 
tepelné znečištění a zatěžování (u materiálů velmi citlivých na teplo) a také 
částečné znečištění abrazivem.4 

Jako nejvýhodnější metodu aplikace kryogenního abraziva se ukazuje 
použití ruského patentu na ochlazování trysky. Na základě tohoto patentu byl 
rozpracován další výzkum.4 

 Pracovní hypotéza je postavena na přimíchávání kalibrovaných 
ledových krystalů do proudu vody Venturiho efektem, stejně tak jako v případě 
klasického hydroabrazivního paprsku. Jak uvádí Krajný4 možnost vzniku 
takového roztoku závisí na tepelné výměně nejdřív mezi ledem a vzduchem a 
potom mezi ledem a proudem vody. Výpočty bylo dokázané, že hodnoty jsou 
ve stejném rozmezí. Teoreticky byla tedy dokázána možnost přenosu ledu do 
paprsku vody, respektive k řezanému materiálu. Avšak v praxi se ukázaly 
určité odlišnosti způsobené nekontrolovatelnou tepelnou výměnou a různými 
mechanickými efekty. Obr. 4.2 ilustruje praktické problémy této hypotézy. 
Ukazuje, že je třeba určit experimentální zónu výskytu krystalů. Horní hranice 
zóny je určená soustavou křivek závislých na teplotě vody, tlaku, a parametrů, 
které mají být ještě určené. Dolní hranici určuje křivka fázové přeměny určující 
mrznutí vody v potrubí. Tvar křivek a číselné hodnoty se mohou měnit i na 
základě jiných faktorů, jakým je například přítomnost přísad. 
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Obr. 4.2 Vstřikování ledových krystalů4 

 

4.3 Optimalizace řezného procesu 
Nejkomplexnější pohled na technologii řezání vysokotlakým vodním 

paprskem dává metoda řezání abrazivním vodním paprskem (AWJ). Proto 
specifikace a určení vlivů na proces řezání je uváděna na abrazivním paprsku. 

Aby proces dělení materiálů byl ekonomicky efektivní a s nejmenšími 
energetickými ztrátami, je nevyhnutelné správně určit parametry paprsku 
kapaliny. 

Při optimalizaci řezných podmínek se nejdříve stanoví vzdálenost 
nastavení trysky od obrobku pro maximální dosaženou hloubku řezu při 
dosažené kvalitě povrchu v řezné ploše spáry. Rozsah této hodnoty 
orientačně udává výrobce zařízení, avšak firmy si tyto hodnoty upravují 
podle vlastních experimentálně získaných hodnot. Tedy každá firma 
využívající WJM a AWJ má vlastní databázi optimalizačních hodnot vedoucích 
k maximální optimalizaci řezaní na jimi používaném konkrétním zařízení. 

V dalším postupu se stanovuje hodnota pracovního tlaku čerpadla a 
vnitřní průměr trysky. Na základě zkoušek pak musí být stanovena závislost 
vnitřního průměru trysky na pracovním tlaku a tím stanoven výkon paprsku. 
Rozsah použitelných pracovních tlaků leží v rozmezí hodnot 300 MPa až 
700 MPa a velikost průměru trysky dPA se nachází v rozsahu od 0,003 mm 
do 0,6 mm a je omezena velikostí dosaženého provozního tlaku. Přehled 
množství vody v závislosti na průměru trysky a tlaku viz příloha 4. 

Dále se stanovuje množství abraziva. Toto množství je zpravidla 
odvozeno od průměru trysky a množství dodávané vody. Příliš nízká dávka 
abraziva v řezu má za následek nucené zpomalení řezání z důvodu snížených 
abrazivních vlastností vody a naopak příliš velkou dávkou abraziva dochází 
k prodražování výrobního procesu. 
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Jako poslední parametr je optimalizace rychlosti posuvu. Ta je závislá na 
požadavcích na dosahovanou kvalitu povrchu v řezné spáře, drsnost povrchu, 
případně další specifické vlivy řezaného materiálu, jako je např. počátek 
delaminace u laminátů apod3. 

Na základě optimálního nastavení všech těchto parametrů je možno 
realizovat efektivní řezání s ohledem na minimální náklady potřebné na výrobu 
a tím vyšší produktivity a zkrácení času potřebného pro řezání na minimum.3 

Vzhledem ke složitosti a individuálnosti nastavování optimálních řezacích 
parametrů v provozech jsou v současnosti vyvíjeny experimentální systémy a 
báze dat, které by tyto vstupní hodnoty jednoduchým a snadným způsobem 
definovaly a zároveň tyto systémy byly univerzální pro nejširší spektrum 
využití AWJ. Vznikem tohoto systému se v současnosti zabývají J. Dvořák, 
J. Dvořáková a M. Slaný z Vysokého učení technického v Brně na fakultě 
strojního inženýrství. 

Vzhledem k tomu, že požadované vstupy do systému zadává uživatel 
(mnohdy laik), který často není schopen hodnoty určit přesně (např. nezná 
materiálové charakteristiky…), je vhodné provést ošetření neurčitosti a 
nepřesnosti použitím výpočtových metod umělé inteligence, konkrétně fuzzy 
logiky. Právě fuzzy teorie se snaží pokrýt realitu v její nepřesnosti a 
neurčitosti. Základním předpokladem její aplikace je převod verbálních prvků 
(vágních pojmů, např. velmi tvrdý, křehký atp.) charakterizujících vstupní 
parametry do kvantifikované stupnice s rozsahem hodnot, kterých nabývá. 
Proto byla provedena série experimentů za účelem sběru dat a testování vlivu 
jednotlivých charakteristik na výsledek řezného procesu a tedy i možnosti 
vhodné volby lingvistických proměnných, tvarů a počtu jednotlivých fuzzy 
množin a určení funkcí příslušnosti ze získaných hodnot. Ze vstupních fuzzy 
množin lze pak získat výstupní množinu, ze které je defuzzyfikací určena 
jedna konkrétní hodnota výstupu a díky ní pak lze predikovat volbu řezných 
podmínek AWJ (výslednou kvalitu, čas a cenu řezu) na základě podobnosti 
zadaného materiálu se známým materiálem z vytvořené báze dat získaných 
z experimentů.41 

Vytvořený expertní systém umožňuje zadávání i poměrně neznámého či 
špatně specifikovaného materiálu. Zároveň tak umožňuje na základě 
získaných hodnot z experimentů uložených v bázi dat i další zpracování 
nepřesně či neúplně zadaných hodnot při návrhu řezných podmínek. 
Výsledkem pak tedy je nejen nadefinovaný vliv materiálu na řezný proces 
pomocí číselné hodnoty, ale i potřebný seznam vstupů pro AWJ stroj. Takto 
vytvořená podpora managementu znalostí ve firmě nebo instituci urychlí 
mnoho procesů a ušetří provozní náklady, zlepší know-how a usnadní 
rozhodování a optimální volbu řezných podmínek. Použití fuzzy logiky v AWJ 
technologii přináší nové možnosti, neboť nabízí řešení a dobré výsledky 
v procesu, ve kterém doposud klasické regulátory selhávají a stávají se 
nestabilními.41 Lze tedy předpokládat, že i v budoucnu se bude výzkum 
zabývat vývojem tohoto systému a doplňováním dat do jeho databáze, neboť 
tento systém skýtá velké možnosti. Jednak v optimalizaci řezných podmínek, 
tak i v důsledku ekonomické a produkční variability. 
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Výzkumy se v současnosti zaměřují na rychlost řezání, ale také na 
průběh toku paprsku v konkrétních místech řezu, kde dochází k podřezávání 
řezné spáry (obr. 4.2). Výzkum je tedy zaměřen na dorovnání striací a 
zatažení vodního paprsku v průběhu samotného řezacího procesu, tak aby 
kontura řezu byla stejná jak z vstupní (horní) hrany, tak i z výstupní (spodní) 
hrany, což by eliminovalo vznik těchto podřezů. Řeší se také negativní vliv 
vodního paprsku při zpomalení řezání (především v místech hran řezání). 
Zpomalení řezné rychlosti totiž způsobuje vyšší odebírání materiálu 
v bezprostředním okolí dopadu vodního paprsku, což v důsledku výrazně 
ovlivňuje dosahovanou kvalitu řezné spáry a drsnost řezané plochy. 

 

 
Obr. 4.1 Rozdělení zón povrchu vytvořeného pomocí WJM43 

 

4.4 Pulzní řezání (diskontinuální paprsek)  
Největší dynamický rozvoj přenosu energie na rozrušovaný materiál 

pomocí vysokorychlostního vodního paprsku byl zaznamenaný především 
v posledních třech desetiletích 20. století. Samotná technologie vycházela už 
dávno, nezávisle na poznání člověka, z erozivní síly vody. Bližší zkoumání 
této technologie byla prováděna především v rámci vývoje turbín (kavitace) a 
to v oblasti letectva a kosmonautiky. Let vysokorychlostních letadel čí raket 
skrz nasycené bouřkové mraky v podstatě vytvářelo zrcadlový odraz obrábění 
vodním paprskem s tím, že vodní kapka “stála“ a vysokou rychlostí se v tomto 
případě pohyboval nechtěný obrobek, tedy letadlo či uvedená raketa. 

Jedním z cílů výzkumu je zkoumání možností zvyšování účinku vodního 
paprsku zavedením přídavné energie do paprsku. Teoretickým rozborem 
nárazu vodního paprsku na povrch rozrušovaného materiálu je možné 
dokázat, že nárazový tlak generovaný dopadem sloupce kapaliny je značně 
vyšší než tlak závislý od kontinuálně generovaného vodního paprsku. Pulzní 
paprsek by v takovém případě měl mít značně vyšší výkonnost.  

Jak uvádí Krajný4 na základě teoretických a experimentálních prací se dá 
konstatovat, že nárazový tlak vznikající při dopadu čela kapalinového paprsku 
na povrch rozrušovaného materiálu, může dosáhnout hodnotu mnohonásobně 
větší než je hodnota statického tlaku generovaného kontinuálního paprsku se 
stejnými parametry.  
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Pulzační paprsky je možné rozd ělit do t řech základních kategorií 4: 

� jednotlivé pulzace a nebo pulzace s nízkou frekvencí, 

� přerušované paprsky, 

� modulované paprsky.  
 

Pulzační paprsek generovaný jako jednotlivé pulzace produkuje při 
dopadu na rozrušovaný materiál nárazový tlak, který poklesne na tlak od 
zastavení paprsku. Po dokončení dopadu sloupce vody vytvořeného jednou 
pulzací tak poklesne tlak v místě dopadu paprsku na nulu. Tento cyklus 
zatěžování se opakuje s frekvencí odpovídající generování pulzací. Pulzační 
paprsek je vytvářen pomocí hydraulického generátoru pulzací a to tak, že 
kapalina je ve vysokotlaké nádobě stačena na vysoký tlak a otevřením 
rychlostního ventilu se vytvoří sloupec kapaliny s vysokým obsahem energie. 

 

Pulzační přerušovaný paprsek  se po výstupu z dýzy chová jako 
kontinuální paprsek, ale po průchodu přerušovačem (např. mechanickým) se 
rozčlení na jednotlivé sloupce vody a začne se chovat jako paprsek pulzační. 
Jako přerušovače se užívá rotujícího kotouče s otvory, který periodicky 
přerušuje kontinuální paprsek.  

 

Modulovaný paprsek  je prezentovaný modulací rychlosti paprsku před 
výstupem z dýzy. Modulovaný paprsek vychází z dýzy jako kontinuální proud 
kapaliny s proměnou axiální rychlostí (cyklicky modulovanou v čase). Tyto 
variace rychlosti  mají za následek, že rychlejší a pomalejší části každého 
cyklu mají tendenci spojovat se a vytvářet tak v paprsku shluky kapaliny. 
Paprsek se stává řadou za sebou jdoucích shluků, které se v určité 
vzdálenosti od dýzy navzájem oddělují. Průměr těchto shluků se zvyšuje se 
vzrůstající vzdáleností od dýzy tak dlouho, dokud není dosáhnuta stejná 
axiální rychlost v každém shluku.4 Účinky modulovaného paprsku na 
rozrušovaný materiál závisí na vzdálenosti od dýzy. Na generování 
modulovaných paprsků vody se po dlouholetých vývojových etapách ukázala 
jako nejvhodnější modulace ultrazvukem. Jedná se o ultrazvukové měniče, 
které umožňují měnit frekvenci a amplitudu modulovaného paprsku.4 

Modulovaný paprsek se značně liší od pulzačních paprsků generovaných 
jako jednotlivé pulzace a nebo přerušovaného kontinuálního paprsku. Protože 
modulovaný paprsek se formuje do pulzací až po výstupu z dýzy působením 
relativně malou modulací, systém na generování modulace netrpí 
hydraulickým rázem a extrémními změnami reaktivních sil, jako je tomu u 
systémů generujících jednotlivé pulzace. Navíc u modulovaného paprsku 
nedochází ani ke ztrátě energie, jako je to u přerušovaných paprsků, a tím 
mnohonásobně zvyšuje efektivnost vodního paprsku oproti běžnému 
kontinuálnímu paprsku. 

Lze tedy z výše uvedeného konstatovat, že vývoj a výzkum pulzního 
řezání zaznamenal velké pokroky směřující k maximalizaci efektivnosti řezání 
a dělení vodním paprskem. V současnosti se u nás řeší výzkum pulzního 
paprsku na Vysoké škole báňské v Ostravě, z čehož vyplívá, že tento směr 
výzkumu se nachází ve stálém vývoji a touto problematikou se bude vědecká 
veřejnost zabývat i nadále. 
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4.5 Nové oblasti využití 
Díky stálému vývoji WJM a AWJ technologie dochází i k vývoji nových 

variant využívajících vlastní princip rozrušování materiálu vodním paprskem. 
Jsou to především stavební a báňské aplikace, vrtné soustavy pro vrty 
v horninách a vrty pro protahování kabelů. Využití těchto “polních“ aplikací 
(vysokotlaké zařízení je dopravované k dělenému materiálu) díky vysoké 
univerzálnosti roste avšak je stále v počáteční fázi svého vývoje. 

Velké množství aplikací ve stavebnictví dalo podnět na vznik “mobilních 
zařízení“ s velkými výkony. Dnes je možné tvrdit, že celosvětový vývoj 
konstrukce báňských řezacích strojů se ubírá cestou využití kapalinového 
paprsku v kombinaci s mechanickými nástroji. Ve stavebnictví se nejvíce 
oceňuje ta vlastnost, že dynamické účinky vodního paprsek při řezání a 
proudění nenamáhají konstrukce dynamickými silami (jako např. hydraulická 
kladiva), což dalo podnět na to, že v mnoha zemích se ve výškových stavbách 
(např. mosty, nadjezdy, výškové budovy, věže apod.) může použít jen tato 
technologie. 

Pomocí vrtacích hlav, které pracují na stejném principu jako báňské 
stroje, tj. kombinace vodního paprsku a mechanického nástroje, je možné 
uskutečňovat vrty hluboké víc než 3 km, přičemž se udávají menší provozní 
náklady systému oproti klasickému vrtání a to minimálně o 50 %.4 

Existují také aplikace vrtných hlav pracujících jen s vodními dýzami, které 
se využívají jako mechanický “krtek“ na protahování kabelů pod zemí, tzv. 
systém FLOW-MOLE. V tomto systému má vrtací hlavice i rádiové navádění, 
díky kterému se může pod zemí v určitých půdách s omezením pružností 
trubek vyhýbat i překážkám. Hlava je schopná vyvrtat díru s průměrem až 
250 mm a dlouhou až 150 m s přesností ± 5 cm.4 

Úplnou revolucí při dělení materiálů je skutečnost, že na jednom 
pracovišti (při použití vhodného manipulačního prostředku) je možné 
v mnohých případech úplně, bez dalších dokončovacích operací vyrobit i 
složitou součástku, a to bez dodatečného tepelného zpracování potřebného 
na odstranění pnutí vzniklých v materiálu při třískovém obrábění. 

Univerzity, vysoké školy a výzkumné pracoviště v současnosti provádí 
studium hydrodynamiky a aerodynamiky s využitím rychlosti vodního paprsku 
(cca 1000 m.s-1) pro konstrukce ponorek, torpéd, trupů raket a projektilů. 

Nejpozoruhodnější aplikace, které se v současnosti provádějí jsou 
v oblasti medicíny. Již v současnosti má na některých německých klinikách 
skalpel vážnou konkurenci ve vodním paprsku, který má za předpokladu 
správného usměrnění sílu řezat. Tato síla porazí i nejostřejší nože. Chirurgie 
využívající „vodní nože“ vede k menším ztrátám krve. Operace jsou tedy často 
méně náročné a pro pacienty lehčí. Rány se hojí rychleji a náklady na 
starostlivost i hospitalizaci se snižují. Vodní paprsek se využívá i pro 
odstraňování nežádoucího tetování. Tetovací barvy se jednoduše vyplaví a 
nezanechají po sobě žádné jizvy ani jiné stopy.  

Čištění vodním paprskem je jednou z mnohých efektivních aplikací 
vysokotlakého vodního paprsku využívající pracovní médium – vodu bez 
chemických přísad. Aplikací s průmyslovými roboty se navíc výrazně rozšiřuje 
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aplikační spektrum a variabilita technologie WJM. Takto modifikovaná 
technologie se v současnosti aplikuje v mnoha oblastech, jako je např. 
automobilový průmysl, chemický průmysl, strojírenský a hutnický průmysl, 
stavebnictví, sklářství a další. 

Ve strojírenské oblasti se výzkum zaměřil především na obrábění 
abrazivním paprskem s cílem umožnit obrábění (a to na soustružení, 
frézování, leštění, vrtání apod.) těžkoobrobitelných a neobrobitelných 
materiálů (kompozity, vysokopevnostní slitiny, všechny druhy skel, konstrukční 
keramika, plasty, horniny apod.) a na využití vysokorychlostních vodních 
paprsků k ultrajemnému mletí a dezintegraci materiálů v oblasti produkce sub-
mikronových částic především geomateriálů.42 

Díky výzkumu v oblasti průběhu toku paprsku v konkrétních místech řezu 
(uvedeném v kapitole 4.3) se v aplikacích pomocí dosavadních výsledků 
tohoto výzkumu začíná používat tato metoda pro mnohem přesnější výrobu 
než tomu bylo zvykem v minulosti. 

Všeobecně lze z výše uvedeného konstatovat stále se rozšiřující 
spektrum nových aplikací v mnoha oblastech průmyslu. Jen díky neustálému 
výzkumu a vývoji technologie WJM a AWJ nachází tato metoda efektivní 
uplatnění i v oborech, kde to bylo dříve jen těžko představitelné, čí tam kde se 
dříve využívaly jen technologie se speciálním zaměřením na danou oblast. 
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5  TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V rámci rozvoje technologie se dnes vodní paprsek, jako řezný nástroj, 
ve světě využívá až téměř ve 2000 různých typových alternativách. Z toho je 
zřejmé, že vývoj v této oblasti nestagnuje, nýbrž se ubírá vpřed. Stálé jsou 
objevovány nové možnosti využití, a tím se dostává čím dál tím více do 
popředí zájmu. Tento trend je nejvíce patrný v neustále se zvyšujícím počtu 
množství zakázek firem, které metodu vysokotlaké vody využívají. Taktéž 
firmy zabývající se distribucí této technologie každoročně zaznamenávají 
zvyšující se nárůst prodaných strojů.  

Firma AQUAdem za dobu využívání recyklační jednotky vlastní 
konstrukce (viz. kapitola 3.1.5) si dokázala udržet ceny zakázek téměř na 
stejné úrovni po celou dobu vlastní působnosti na trhu. Díky ní výrazně snížila 
výrobní náklady oproti ostatním firmám, které musely abrazivo nakupovat za 
plnou cenu, což v pohledu konkurenceschopnosti přineslo firmě AQUAdem 
nezanedbatelnou výhodu. 

V důsledku nárůstu množství zakázek ve firmách stoupá i množství 
spotřebovaného abraziva, které firmy musí neustále dokupovat a po využití 
ekologicky zlikvidovat. Tím se značně prodražuje i výrobní proces. V důsledku 
toho je v dnešní době za určitých podmínek značně výhodnější použité 
abrazivo recyklovat a tím jej upravit a připravit na opětovné využití. Dříve se 
firmám nevyplatilo nakupovat toto zařízení při nižší spotřebě abraziva než 
200 tun za rok. Důvodem byla příliš dlouhá návratnost této investice. Právě 
zvyšujícím se nárůstem množství zakázek ve firmách je v současnosti stále 
více firem, které tuto hranici spotřebovaného abraziva překonávají, a tím je pro 
ně vhodné zařazení recyklační jednotky do svého provozu. Recyklací abraziva 
si tak firmy značně sníží náklady na nákup nového abraziva, ale také si sníží 
poplatky za ekologickou likvidaci. Vlivem toho se dostává firmám do rukou 
značná výhoda, způsobená trvalým snížením výrobních nákladů, kterou 
mohou značně využít. V posledních letech však měla cena abraziva na 
světových trzích klesající tendenci, což bylo přímým důsledkem poklesu ceny 
amerického dolaru. Dá se tedy předpokládat, že tento pokles nebude trvalý. 
Důvodem toho je celosvětový trend udržet dolar minimálně na stávající 
hodnotě (v lepším případě na vyšší) a dále vyčerpatelnost těchto 
neobnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu lze předpokládat v následujících 
letech stagnující čí zvyšující se cenu abraziva. 

Investiční náklady na pořízení kompletního pracoviště pro řezání 
vysokotlakým vodním paprskem zaznamenaly od první implementace tohoto 
zařízení v České republice značný vývoj. Zajímavé je srovnání pořizovací 
ceny tohoto pracoviště zakoupené před pěti lety a zařízení o podobných 
parametrech zakoupené v současnosti. Nové zařízení využívající 
vysokotlakého vodního paprsku od firmy AWAC spol. s. r. o. s efektivní 
pracovní plochou stolu 3000 x 2000 mm (plocha obsažená tryskou 
je 3100 x 2100 mm) včetně řídícího systému MSNC 500W, softwarem 
AsperWin, pracovního stolu (lapače) z konstrukční oceli včetně systému 
odkalování lapače do textilního vaku (big-bagu), ruční násypkou abraziva 
s objemem cca 180 litrů, dávkovačem abraziva s regulací průtoku, 1 řezací 
hlavou pro dělení buď čistou nebo vodou s abrazivem a vysokotlakým 
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čerpadlem o výkonu 37 kW produkující pracovní tlak 380 MPa stálo před 
pěti lety 135 000 €, což v přepočtu činilo 4 200 000 Kč. V současnosti lze 
zařízení o podobných parametrech pořídit za 114 000 € čili 2 900 000 Kč. 
Pořizovací cena zařízení tedy poklesla za posledních pět let o 1 300 000 Kč. 
Tento pokles ceny je způsoben posilující korunou, změnou subdodavatelů 
výrobce, vlivem konkurenčního boje a také vstupem inovovaných či vývojově 
vyspělejších zařízení na vysokotlakou vodu na trh. Vlivem neustálého vývoje a 
poměrným stářím technologie se bude cenová hladina tohoto systému 
pohybovat s lehkým poklesem. Dle informací poskytnutých firmou AWAC, 
která tuto technologii distribuuje, se budoucí cenový trend v horizontu 5ti let 
bude pohybovat v rozmezí od 1 500 000 Kč do 2 000 000 Kč12. Nutno však 
podotknout, že pořizovací cena tohoto systému může být značně odlišná 
případným nákupem doplňkového zařízení či softwaru. Například přikoupením 
systému Dynamic Waterjet, zařízení dálkové dopravy abraziva či druhé řezací 
hlavy k výše zmíněnému systému, může celková pořizovací cena stoupnout 
až na 10 000 000 Kč. 

U jednotlivých dílů zařízení pro WJM a AWJ, které nejvíce podléhají 
opotřebení (trysky, vysokotlaké potrubí, nízkotlaké i vysokotlaké těsnění a 
další) také pořizovací ceny zaznamenaly změny. Příkladem je pořizovací cena 
safírové trysky, která se před deseti lety pohybovala okolo 10 000 Kč a 
v současnosti kolem 3 000 Kč. Avšak v posledních letech se ceny udržují na 
přibližně stejné úrovni s ohledem na inflaci. 

Zatímco se samotná provozní nákladová cena provozu zařízení na 
vysokotlakou vodu (ve firmě AWAC) pohybovala před pěti lety za hodinu práce 
od 790 Kč/hod do 910 Kč/hod, v současnosti se tato hodnota pohybuje za 
hodinu práce v rozmezí od 560 Kč/hod do 650 Kč/hod12. Tyto údaje jsou však 
spíše orientační, jelikož hodinová cena provozu je u této technologie silně 
závislá na několika faktorech. Cenu výrazně ovlivňuje především tvarová 
složitost obráběné součásti a také jeho tloušťka. Do budoucna se očekává 
stagnace či mírný růst těchto provozně nákladových cen, jelikož ceny 
vstupních zdrojů neustále rostou (ceny za energii, požadavky na zvyšování 
platů atd.).   
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ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřila na stávající úroveň technologie vodního paprsku 
především při aplikaci ve strojírenství, možnosti nových aplikací vodního 
paprsku a jeho vzrůstající podíl ve výrobě s ohledem na výhody a nevýhody 
využití této technologie. Cílem bylo sledování vývojových trendů u technologie 
obrábění vodním paprskem a dále pak rozbor předpokládaného rozvoje i 
z pohledu současného výzkumu a vývoje v horizontu cca pěti let. 

Technologie vysokotlakého vodního paprsku získává každým rokem 
mnoho nových příznivců, kteří mají stále větší zájem tuto metodu využívat 
v pracovním procesu. Především pro vysokou efektivnost, univerzálnost a 
téměř neomezenou škálu obráběných materiálů i jejich řezných tloušťek. 
V současnosti je jedním z nejsledovanějších faktorů k výběru technologie i 
šetrnost k životnímu prostředí, což tato metoda více než jakákoliv jiná 
technologie splňuje (v závislosti na druhu obráběného materiálu).  

Nelze dnes ještě jednoznačně říci, vzhledem k mimořádné univerzálnosti 
této technologie, ve kterém výrobním oboru dosáhne maximální rozšíření. 
Všeobecně se metoda řezání vodním paprskem nabízí tehdy, když ostatní 
metody zklamou (vzhledem k typu řezaného materiálu), nebo jestliže je 
nežádoucí jakákoliv deformace a teplotní ovlivnění řezu v materiálu. Již dnes 
však lze konstatovat, že přednosti nabízené touto metodou předpovídají 
budoucí implementaci i do oblastí, ve kterých ostatní technologie ztrácí 
efektivnost či dokonce zcela selhávají. 

Pro technologii AWJ a WJM jsou výhledy do budoucnosti velmi slibné, 
neboť je to velmi progresivní metoda, která se dokáže prosadit v konkurenci 
ostatních výrobních technologií. Za tímto příslibem stojí neustálý výzkum a 
vývoj této metody, jako i zdokonalování jednotlivých komponentů. Zvyšuje se 
výkon čerpadla a tím hodnota pracovního tlaku. Dále pak se zvyšuje životnost 
jednotlivých součástí, především díky vývoji materiálů použitých v zařízení. 
Mezi tyto komponenty patří: vodní a hydroabrazivní trysky, vysokotlaké 
dopravní potrubí pro rozvod vody, těsnění (nízkotlaké i vysokotlaké), filtry atd. 
Vytvářejí a zdokonalují se softwary pro obrábění vodním paprskem, programy 
pro optimalizaci řezných podmínek a databáze vstupních i výstupních 
parametrů, které jsou potřebné pro maximalizaci efektivnosti této technologie. 
Tyto programy v kombinaci s AWJ a WJM přispívají k vytváření stále nových 
možností aplikace vodního paprsku. 

Na základě této práce lze důrazně doporučit pokračování v rozvíjení 
technologie vysokotlakého vodního paprsku. Především se v dalším výzkumu 
zaměřit na kritérium použitých materiálů pro zvýšení životnosti spotřebních 
dílů zařízení, problematiku kvality řezu a také na vývoj softwaru na stanovení 
pseudooptimálních řezných parametrů. Bližšímu zkoumání by se měly 
podrobit i alternativní metody využití znehodnoceného abraziva (výroba 
brusných kotoučů, stavební průmysl, posypové materiály na pozemní 
komunikace a další).  

Technologie vysokotlakého vodního paprsku je v současnosti jednou 
z nejatraktivnějších metod, avšak má i své nedostatky. Řešením výše 
predikovaných problematik by se tato technologie opět posunula na vyšší 
úrovňový stupeň. 
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 

zkratka / symbol  jednotka popis zkratky / název symbolu 
AWJ - obrábění abrazivním paprskem vody 
CM - chemické obrábění 

CNC - číslicově řízený systém 
EBM - obrábění paprskem elektronů 
ECM - elektrochemické obrábění 
EDM - elektroerozivní obrábění 
LBM - obrábění paprskem laseru 
NMO - nekonvenční metody obrábění 
PBM - obrábění paprskem plazmy 
USM - ultrazvukové obrábění 
VTV - vysokotlaká voda 
WJM - obrábění paprskem vody 

vp m.min-1 
řezná rychlost 

Ra µm střední drsnost opracované plochy 
DWJ - Dynamic Waterjet 
CAD - Computer Aided Design 
hso mm vzdálenost ústí trysky od obrobku 
ldr mm váznutí vodního paprsku za řezem 
Ød mm průměr vodní trysky 
hr mm hloubka řezu 
ppt MPa pracovní tlak 
VP - vodní paprsek 
dPA mm průměr abrazivní trysky 

PEO - polyetylenoxid 
PAA - polykrylamid 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List   68 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Sestava a kusovník multiplikátoru AS-series12 

Příloha 2 Schéma recyklační jednotky AQUArec Pro44 

Příloha 3 Stanovení pracovních tlaků v závislosti na průměru vodní trysky3 

Příloha 4 Přehled množství vody v závislosti na průměru trysky a tlaku vody12 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.1: Sestava a kusovník multiplikátoru AS-series 12 



 

 
 



 

 

 

Příloha č.2: Schéma recykla ční jednotky AQUArec Pro 44 



 

 

 

Příloha č.3: Stanovení pracovních tlak ů vody v závislosti na pr ůměru vodní trysky 3 



 

         Příloha č.4: Přehled množství vody v závislosti na pr ůměru trysky a tlaku vody 12 

  


