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ABSTRAKT 
Předmětem této diplomové práce je definování parametrů nového stroje pro řezání vodním 

paprskem s přidáním abraziva. Jsou navrženy tři varianty řešení. Pomocí multikriteriálního 

hodnocení je vybrána jedna varianta a zpracována pro jeden kus výroby stroje. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The topic of this diploma thesis is defining parameters of a new machine for cutting using water 

jet with abrasive. There are three solutions designed. By multicriterial evaluation is chosen one 

solution witch processes production of the one machine. 
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1 ÚVOD 

Jedním z hlavních pilířů, nejen strojírenské výroby, je dělení materiálů. V dnešní době se 

setkáváme stále s novými druhy materiálů, které se již nedají dělit běžnými konvenčními 

způsoby, jako jsou například řezání pomocí pilového listu. Nejedná se jen o dělení ve 

strojírenském světě, ale také například v potravinářském průmyslu, kde je kladen veliký důraz 

na čistotu a hygienu prostředí. 

Při zkoumání této problematiky, jako je dělení materiálu, jsem narazil na velké množství 

jak konvenčních tak i nekonvenčních metod dělení. 

Velká část metod dělení materiálů je velice drahá na pořízení. Provozní náklady strojů 

jsou v ohledu na použitý dělicí prvek různé. 

Velkým trendem je ohled na ekologickou stránku všech technologií. Dříve se tato 

stránka věci ve velký potaz nebrala. Pokud si nějaká firma pořizuje novou technologii popřípadě 

repasuje zastaralý stroj tak jedna z prvních otázek je ekologická náročnost. 

Velmi mne zaujala možnost dělení materiálů vodou. Touto metodou se dají dělit různé 

druhy materiálů. Je velmi ekologická a nenáročná na provozní podmínky, protože jako řezný 

nástroj je použita voda popřípadě směs vody a abraziva[2]. 

Metoda dělení vodním paprskem je finančně náročná technologie na zakoupení, ovšem 

provozní náklady jsou ve srovnání s jinými technologiemi minimální. 

Mojí myšlenkou je navrhnout stroj, který bude pracovat na principu řezání vodním 

paprskem s přidáním abraziva. Bude mít ve srovnání se současnou technologií minimální 

pořizovací náklady a může sloužit například při výzkumech řezání nových materiálů nebo při 

kusové výrobě.  
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2 METODY DĚLENÍ MATERIÁLŮ 

Metody dělení materiálů používáme při výrobě součástek potřebných pro konstrukci strojů, 

zařízení, nástrojů nebo jiných. Proces dělení materiálů je jedním z nejvíce pracných právě při 

výrobě součástek. Spotřebuje se na něj 40 – 80% celkové pracnosti[1]. Zlepšování výrobních 

procesů a hledání nových metod výroby je strategická úloha výrobní i výzkumné (akademické) 

sféry. Každá součástka začíná svůj proces výrobou polotovaru v hutním závodu. Základními 

procesy jsou dělení a dávkování materiálů různých profilů na menší polotovary. Tyto 

polotovary putují dále do výrobního procesu na další zpracování. Můžeme se dále setkat jak se 

zpracováním a tvářením materiálů tak i s jeho odebíráním. U všech součástek se setkáme 

nejprve s dělením polotovaru na přibližný tvar výsledné součástky. 

Dělení materiálu je proces, při kterém se z materiálu účelně odděluje předem definovaný 

a určený objem materiálu, který je nežádoucí, ale zároveň není objemem z požadované 

součástky. Dělení se podílí na celkové spotřebě a využití materiálu, na jeho dalším zpracování 

a na celkovém výrobním čase. Ztráty na jeden kus odřezaného materiálu jsou minimální, ale 

z pohledu celého výrobního procesu jsou značné. Proto technologická úroveň dělení materiálu 

značně ovlivňuje efektivitu celkového výrobního procesu. 

Typické metody řezání třískovým obráběním (konvenční způsob) nejsou v mnoha 

případech vhodné nebo se nedají vůbec použít k opracování materiálu a součástí. Strojírenská 

výroba je velmi mnohostranná, proto se nedá z hlediska kvality obrábění, obrobitelnosti 

materiálu, produktivity práce, tvarové složitosti a jiných použít třískového obrábění. Některé 

těžkoobrobitelné materiály nelze klasickými způsoby obrábět vůbec nebo s velkými obtížemi. 

V těchto případech většinou hraje velkou roli i ekologické hledisko věci[24]. 

Název nekonvenční metody obrábění zahrnuje způsoby obrábění, které od klasických 

konvenčních metod nepoužívají k úběru materiálu mechanickou práci, ale využívají jiných 

zdrojů energie. K úběru materiálu používají tepelné, elektrické, chemické, ultrazvukové, 

abrazivní a jiné fyzikální jevy. Tyto jednotlivé druhy energií se ve značné míře využívají i 

v jejich kombinaci, pro zlepšení efektivity práce.  

Většina nekonvenčních metod obrábění není přímo vázána na obrobitelnost materiálu, 

jako je jeho tvrdost a pevnost, ale je vázána na jeho fyzikální vlastnosti, jako je teplota tavení, 

tepelná vodivost, elektrická vodivost, elektroerozivní vodivost, chemické složení a jiné. 

Největší rozvoj nekonvenčních metod obrábění je zejména díky zbrojnímu a 

vesmírnému průmyslu, který stále přináší nové těžkoobrobitelné materiály. Tyto průmyslové 

odvětví shromažďují velké finanční prostředky pro vývoj nekonvenčních metod obrábění a díky 

tomuto faktoru došlo k velkému rozšíření do všech oblastí strojírenského průmyslu. Vývoj 

nekonvenčních strojů stále pokračuje a vyvíjí se.  
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3 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ NEKONVENČNÍCH 

METOD OBRÁBĚNÍ 

Nekonvenční metody obrábění se dělí podle fyzikálních účinků použitých pro obrábění. 

Tabulka rozdělení jednotlivých metod odkazuje na způsob využití energie. Uvedené názvy jsou 

převzaty z praxe. 

Princip elektro-tepelného obrábění využívá převážně teplo pro řízené odtavování 

materiálu. Elektrochemické obrábění kovů je založeno na přímé intenzivní elektrolýze známé 

z galvanických procesů. S ohledem na přímé působení elektrického proudu na úběr materiálu 

zahrnujeme elektroerozivní a elektrochemické obrábění pod společný název Elektrické metody 

obrábění 

Základní podstatou nekonvenčních metod obrábění s chemickým principem je využití 

reakce jednotlivých chemických sloučenin a jejich reakce s odebíraným materiálem. 

Mechanické metody obrábění jsou založeny na principu stimulace a přesného proudu 

abraziv, za pomoci kapalin, popřípadě bez nich. Tyto proudy využívají erozivních účinků 

v odebíraném materiálu. 
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4 SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA 

NEKONVENČNÍCH METOD OBRÁBĚNÍ 

Celosvětový průměr udává dle statistik, že asi 10% technologických operací probíhá pomocí 

metod nekonvenčního obrábění. Konkrétně největší zástupce jsou elektrické obráběcí stroje, 

přičemž dominantní postavení má elektroerozivní metoda používána jak pro hloubení 

tvarových dutin nebo profilových otvorů součástí, tak i pro drátové řezání plochých tvarových 

obrobků. V České republice jsou nejvíce rozšířeny metody elektrochemického broušení a 

elektrochemického hloubení. 

V posledních letech se trvale zvyšuje nárůst použití laserů v oblasti zpracování 

materiálů. Lasery našly uplatnění prakticky ve všech strojírenských oblastech výroby. 

Významný pokrok v poslední době zaznamenala metoda dělení materiálu pomocí 

vysokoenergetického kapalinového paprsku. Tato metoda dělení materiálu našla uplatnění 

prakticky ve všech oborech dělení materiálů. V České republice se tato technologie začalo 

objevovat roku 1987 pro různé aplikace řezání a vyřezávání kovových i nekovových 

materiálů[25]. 

Významné faktory růstu popularity nekonvenčních metod obrábění jsou následující: 

- nové metody a zařízení s vysokou technickou úrovní, CNC řízení strojů, vývoj 

CAD/CAM a CIM softwarů s možností zařazení do výrobních cyklů 

- zvyšující se nároky na produktivitu práce i ve speciálních průmyslových odvětvích 

- nová konstrukční řešení vedou ke zvyšování obrobitelnosti těžkoobrobitelných i 

nekovových materiálů 

- stále složitější tvary střižných, tvářecích i lisovacích nástrojů 

- vzrůstá podíl tvarově náročných nástrojů rychlořezných ocelí, slinutých karbidů, 

syntetického diamantu a jiných 

Nevýhody některých nekonvenčních metod obrábění: 

- nízká produktivita práce v důsledku malého odběru materiálů 

- vysoké energetické nároky na stroje oproti strojům běžným, které využívají metod 

konvenčních 

- mnohonásobně vyšší pořizovací ceny 

- náročnější požadavky na obsluhu stroje 

Pro porovnání z hlediska měrných objemových úběrů obráběného materiálu a 

energetické náročnosti, je v tabulce 1, uvedeno několik konvenčních a nekonvenčních metod 

obrábění materiálu[8]. Ve sloupci měrná práce je uvedena energie vyložená na obrobení 

jednotkového objemu. 
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Tab. 1) Porovnání nekonvenčních a konvenčních metod obrábění[6] 

Způsob obrábění Úběr (mm3.s-1) 
Měrná práce 

(J.mm3) 
Příkon stroje (kW) 

Soustružení 

Frézování 
až 15 000 1 – 10 5 – 50 

Broušení 80 – 1 500 5 – 200 5 – 150 

Elektroerozivní 

obrábění 
5 – 120 100 – 1 000 až 15 

Elektrochemické 

obrábění 
30 – 1 000 1 000 – 2 000 80 – 2 000 

Ultrazvukové obrábění 3 – 30 150 – 300 1 – 5 

Plazmové obrábění 1 500 500 – 1 000 50 – 150 

Obrábění laserem 30 – 500 80 – 150 5 - 20 

Obrábění kapalinovým 

paprskem 
80 – 600 15 – 100 5 – 20 

Obrábění elektronovým 

paprskem 
3 1 500 5 
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5 DĚLENÍ MATERIÁLU KAPALINOVÝM 

PAPRSKEM 

Obrábění kapalinovým paprskem spočívá v metodě generování vysokotlakého vodního proudu, 

který je usměrněný na požadovaný průměr. Tento proud vody protéká přes trysku malého 

průměru a získává velkou kinetickou energii. Tímto vzniká velmi flexibilní řezací nástroj, který 

je schopen obrábět téměř veškeré druhy materiálů[4]. 
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6 ROZDĚLENÍ KAPALINOVÝCH PAPRSKŮ 

Kvalifikace kapalinových paprsků, které jsou v dnešní době využívány. 

V praxi je nejvíce využívaný čistý vodní paprsek (WJ) a abrazivní kapalinový paprsek 

(AWJ), tedy hydro abrazivní proud.  

V obrázku 1, je vidět schéma a možnosti strojních zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1) Schéma rozdělení kapalinových paprsků[3] 
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7 HISTORIE METODY ŘEZÁNÍ VODNÍM 

PAPRSKEM 

Jako zakladatel technologie řezání vodním paprskem je považován Dr. Norman Franz. 

V padesátých letech minulého století se zabýval a prováděl první pokusy s vysokým proudem 

vody, při dělení dřeva. Dokázal, že velmi tenký paprsek vody s velkou kinetickou energií má 

dostatečný řezný výkon pro řezání dřeva. Této teorie poté začal využívat i u jiných materiálů. 

Koncem sedmdesátých let minulého století se Dr. Mohamed Hashish zabýval 

možnostmi, jak zvýšit řezný výkon vodního paprsku tak, aby byl schopen řezat kovy i jiné tvrdé 

materiály. Při výzkumu zjistil, že přidáním abrazivního materiálu se jeho řezná účinnost 

mnohonásobně zvyšuje. V roce 1979 Dr. Hashish vyvinul abrazivní vodní paprsek a je 

považován za zakladatele abrazivního vodního paprsku. Tato technologie se okamžitě začala 

používat pro řezání oceli, skla, betonu, kamene i dalších materiálů. Od roku 1983 se technologie 

začala užívat i komerčně. 
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8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEZÁNÍ 

VODNÍM PAPRSKEM 

Přesný vznik a technologii si každá společnost uchovává jako své know-how, proto je zde 

popsán pouze základní model vzniku a formátování vodního paprsku, který se liší podle 

konstrukce stroje danou společností.  

Hlavní proces vzniku a formátování hydro-abrazivního paprsku vidíme na obrázku 2. 

 

 

 

Obr. 2) Schéma vzniku, formátování a působení hydro-abrazivního paprsku na obráběný 

materiál[23] 
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8.1 Vznik nástroje 

8.1.1 Kapalina 

Základní faktor, který ovlivňuje efektivnost výroby je kvalita řezací kapaliny (vody). Pracovní 

kapalina by měla splňovat následující požadavky: 

- nízkou viskozitu, která zabezpečí minimální ztráty výtoku kapaliny při průchodu 

potrubím, hadicemi i jinými komponent 

- běžnou dostupnost, která zaručí i nízkou cenu. V praxi je běžně využívána spotřební 

voda z vodovodu. 

- minimální ovlivnění kovových částí zařízení korozí 

- zaručit nejlepší jakost obrábění při menších energetických ztrátách, při formátování 

vzniku paprsku 

Některé z uvedených parametrů jsou protichůdné. Při konkrétních aplikacích strojů se 

mnohdy vzájemně vylučují. Zde se uplatňuje pravidlo pro globální hledisko. Toto hledisko 

zohledňuje požadavky na vodu, která je nejdostupnější, nejlevnější a zároveň ekologická[30]. 

8.1.2 Filtrace a úprava kapaliny 

Snahou výrobců strojů je snížení až minimalizování výměny opotřebovaných dílů, redukování 

oprav a prodlužování intervalů údržby. Nejvíce trpícími částmi stroje jsou dýzy, otočné klouby, 

ovládací ventily, vysokotlaké těsnění a jiné. Řezací voda musí být zbavena železa a vápníku. 

Celková tvrdost vody by neměla překročit hodnotu 10 mg.l-1. Upravená voda efektivně zvyšuje 

produktivitu práce a velice kladně působí na životnost jednotlivých dílů zařízení. Na základě 

těchto skutečností se vykonávají zkoušky vody, které určí skutečný stav přiváděné kapaliny do 

systému stroje. Při velkých objemech výroby se doporučuje používat úpravny vody. 

V některých případech jakou jsou nepřetržité provozy se přistupuje k duplexnímu zařízení pro 

úpravu vody. 

V tabulce 2 jsou uvedeny doporučené hodnoty látek, které by se měly nacházet ve vodě. 
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Tab. 2) Doporučená kvalita vody pro zařízení na obrábění vodním paprskem[29] 

Kvalita vody 
Akceptovatelná 

hodnota (mg.l-1) 
Dobrá hodnota 

Velmi dobrá 

hodnota 

Životnost dílů 

podléhající 

opotřebení 

Minimum Průměr Maximum 

Alkalita 50 25 10 

Vápník 25 5 0,5 

Oxid uhličitý 0 0 0 

Chlorid jako Cl 100 15 1 

Volný chlór 1 1 0,05 

Železo jako Fe 0,2 0,1 0,01 

Mangan jako Mn 0,1 0,1 0,1 

Hořčík jako Mn 0,5 0,1 0,1 

Dusičnany 25 25 10 

Kyslík 2 1 0,1 

Hodnota pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

Křemík (silikát) 15 10 1 

Sodík 50 10 1 

Sírany 25 10 1 

Celkové množství 

rozpuštěných 

pevných látek 

200 100 5 

Celková tvrdost jako 

CaCO3 
15 10 1 

Zakalení, NTU 5 5 1 

 

 

 

8.1.3 Komprese 

Velikost působení vodního paprsku na materiál je podmíněn velikostí tlaku kapaliny, která 

působí na určitou plochu. Tlakový systém má za úlohu generovat vysokotlakou kapalinu, která 

bude dávkována kontinuálně bez impulzů, s určitou, předem definovanou efektivní hodnotou. 

Dnešní technologie využívají pro generování vysokotlaké kapaliny dva druhy zařízení. Tato 

zařízení se v systémech využívají dle podmíněné hodnoty výstupního tlaku vody. 
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Plunžrová čerpadla 

Původně se tento typ čerpadel využíval pouze v aplikacích pro plošně působící nástroje 

jako je odstraňování vrstev, čištění povrchů, sanace betonových konstrukcí a jiné. Tato čerpadla 

byla limitována svojí maximální tlakovou hodnotou nepřevyšující 200 MPa. V dnešní době se 

již setkáváme s výrobci, kteří nabízejí plunžrová čerpadla, která dosahují hodnot až 350 MPa, 

proto se tato čerpadla využívají i pro řezací systémy[31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3) Plunžrové čerpadlo[19] 
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Multiplikátorová čerpadla 

Tato čerpadla vyvíjejí tlak kapaliny v hodnotách 300 – 700 MPa. Využívají tzv. 

multiplikátor („násobič“) tlaku. Hydraulický multiplikátor je založen na principu rovnováhy sil 

působících na stejné plochy diferenciálního pístu. Zesílení tlaku je dáno poměrem ploch pístů 

primárního a sekundárního hydraulického okruhu. 

 

8.1.4 Rozvod stlačené kapaliny 

Vysokotlaká stlačená kapalina je dopravována k řezací hlavici pomocí vysokotlakých hadic a 

potrubí. Při návrhu nových strojů a zařízení je velice důležité zvolit vhodný materiál vnitřního 

povrchu hadic a potrubí. V hadicích a potrubí vždy vznikají ztráty proudu kapaliny, které jsou 

nežádoucí. Při návrhu rozvodu vysokotlaké vody je velice důležité kontrolovat a správně 

navrhnout veškeré fitinky. Nesmí se zde stávat nežádoucí projevy vody jako je víření, popřípadě 

kavitace v potrubí. 

Obr. 4) Multiplikátorové čerpadlo[20] 

Obr. 5) Vysokotlaké hadice se šroubením[21] 
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8.1.5 Vodní tryska 

Na řezné hlavě je umístěna vodní tryska. Tryska zajišťuje při průchodu potenciální energie vody 

přeměnu v energii kinetickou (dynamickou). Kvalita a způsob této transformace mají zásadní 

vliv na celkovou účinnost řezání. 

Vodní tryska je základní součást celého zařízení pro dělení vodním paprskem, která 

formuje vysokorychlostní proud kapaliny. Požití trysky se využívá jak při řezání čistou vodou, 

tak i při řezání za použití abraziva. 

Sortiment vyráběných trysek je velký a umožňuje vhodnou volbu správné trysky pro 

daný systém stroje. Hlavní parametr pro volbu trysky je energie proudu. Z jednoho zdroje 

vysokotlaké vody lze napájet i více trysek najednou. Materiál trysek závisí na použitém tlaku 

vody. Trysky pro tlaky do cca 150 MPa se vyrábějí z nerezavějící oceli, trysky pro tlaky do 250 

Mpa se vyrábějí z tvrdokovů nebo keramiky a trysky pro vyšší tlaky než 250 MPa ze safírů, 

rubínů nebo umělého diamantu.  

Životnost vodních trysek závisí na volbě materiálu trysky, pracovním tlaku vody, 

výstupním průměru trysky a konstrukci okolních součástek hlavice. Voda pro dělení vodním 

paprskem se proto musí minimálně upravovat základní filtrací a eventuálně demineralizací a 

deionizací. Použití tvrdé a neupravené vody snižuje životnost trysky až 5-ti násobně. 

8.1.6 Generování abrazivního paprsku 

Abrazivní paprsek vzniká v tzv. směšovací komoře, kde do usměrněného vysokotlakého proudu 

vody je přimícháno abrazivo. Směšovací komora se nachází v řezné hlavě. Komora má 

specifický tvar a velikost. Do této komory vstupuje paprsek kapaliny rychlostí v řádech m.s-1. 

Při takto veliké rychlosti kapaliny a malém objemu směšovací komory je abrazivo za pomoci 

podtlaku nasáváno ze zásobníku abraziva do komory, kde se mísí s paprskem kapaliny. 

Abrazivo je paprskem strženo a urychlováno. Po průchodu směsi tzv. zaostřovací trubicí (nebo 

také usměrňovací, fokusní či abrazivní tryskou) vytváří abrazivní kapalinový paprsek. 

8.1.7 Abrazivo 

V dnešní době je na výběr mnoho druhů abrazivního materiálu, proto správný a vhodný výběr 

abraziva je velmi důležitý. Ovlivňuje především kvalitu řezu a také ekonomické hledisko řezání 

materiálu. Velmi důležité je znát přesné použití jednotlivých druhů abrazivních materiálů, 

protože všechny se nedají použít na jakýkoliv materiál. Při výběru hodného abraziva vždy 

musíme zvolit kompromis mezi těmito faktory: 

- Tvrdost abraziva – tvrdší abrazivo má vyšší účinnost v místě řezu. Na druhou stranu 

velice rychle dochází k opotřebení zaostřovací trubice. 

- Velikost zrn – řezání menšími zrny nám zajistí kvalitnější povrch řezu. Pokud máme 

větší zrna, můžeme řezat rychlejšími posuvy a celkový čas řezu se zrychlí. Velikost 

jednotlivých zrn se udává v jednotkách MESH, což označuje počet ok síta na délce jednoho 

palce (například. Pro MESH 80 je velikost zrna asi 80 μm). 

- Tvar zrn – zkoumaným faktorem tvaru je kruhovitost a kulatost jednotlivých zrn, kdy 

při kulatějších zrnech dosahujeme kvalitnější povrch. Pokud máme kulatá zrna, nedosáhneme 

velké hloubky řezu. 

- Hmotnostní tok abraziva – při zvyšování toku abraziva se dosahovaná hloubka řezu 

zvyšuje, protože se zvyšuje kinetická energie paprsku. Při překročení hmotnostního toku 

abraziva se naopak hloubka řezu snižuje. 

- Ekologičnost abraziva – dodavatel musí předložit bezpečnostní a zdravotní 

nezávadnost nabízeného abraziva.  
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Uvedené parametry v současné době nejlépe splňují abraziva na bázi granátového nebo 

olivínového písku. Tato abraziva jsou také nejvíce využívána. 

8.1.8 Zaostřovací trubice 

Do zaostřovací trubice vstupuje vysokorychlostní proud vody, který se dále mísí ve směsné 

komoře s abrazivem. Tento smíšený abrazivní paprsek prochází zaostřovací trubicí a dopadá na 

požadovaný materiál, který dále řeže. Průměr a délka zaostřovací trubice tvoří vlastnosti 

vystupujícího paprsku. V současné době se výrobci uchýlili k výrobě trubic s průměrem 0,8 až 

1,2 mm a délce 75 až 125 mm. Tyto parametry si každý dodavatel stroje určuje sám, na základě 

jeho experimentálního výzkumu a doporučuje spotřebiteli jaký typ trubice používat. Při 

nevhodné kombinaci všech uvedených podmínek výše, může dojít až k ucpání trubice a 

deformaci celé řezací hlavice[22]. 

Základním požadavkem pro zaostřovací trubici, ve které probíhá poslední formátování 

paprsku, je její vysoká otěruvzdornost. Zaostřovací trubice se vyrábějí převážně práškovou 

metalurgií z karbidu wolframu, kubického nitridu bóru a nejnověji z karbidu wolframu 

s iontovou implantací nebo z řezné keramiky. Přes snahu dosáhnout co největší 

otěruvzdornosti, dochází díky erozivním účinkům proudící vysokorychlostní abrazivní směsi 

k jejímu opotřebení. Toto opotřebení je velice degradující na kvalitu a přesnost řezání. 

Projevuje se zvětšením průměru trysky a jejím excentrickém vyosení. Excentricita vzniklá na 

vnitřním průměru trysky v důsledku posuvů řezací hlavice. Výrobce udávaná životnost 

směšovacích trubic z různých materiálů je, uvedeno v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6) Základní konstrukce řezné hlavy[27] 

1 – přívod vysokotlaké vody 4 – fokusační trubice 

2 – diamantová tryska  5 – tělo trysky 

3 – přívod abraziva 6 – řezaný materiál 
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Tab. 3) Životnost směšovacích trubic[7] 

Materiál Životnost (hod) Popis 

Standartní karbid wolframu 4 – 6 

Původní směšovací trubice. 

Nízká výkonnost a poměr 

cena/hodina. Mají sklon 

k mimoosovému 

opotřebování, požadují 

velmi častou výměnu. 

Levný kompozitní karbid 35 – 60 

Vhodné pro hrubé dělení 

materiálů nebo pro 

zaučování nového operátora. 

Střední životnost kompozitní 

karbid 
80 – 90 

Vhodné pro všechny 

aplikace dělení materiálů. 

Premium kompozitní karbid 100 – 150 

Nejlepší vlastnosti vykazuje 

souosé a předvídatelné 

opotřebení. Užívá se pro 

přesné řezání i každodenní 

práce. 

 

8.2 Působení nástroje 

8.2.1 Šíření paprsku v prostředí mezi tryskou a materiálem 

Při výstupu paprsku ze zaostřovací trubice dochází ke kinetickým ztrátám paprsku. Tyto 

kinetické ztráty jsou způsobeny okolním prostředím jako je vzduch. Dalším faktorem, který 

nepříznivě ovlivňuje kvalitu paprsku, je posun nástroje. Posun způsobuje deformaci paprsku a 

vychyluje paprsek z kolmé pozice vůči materiálu. 

Ve většině případů je snaha minimalizovat vzdálenost zaostřovací trubice od řezaného 

materiálu. Nelze zaostřovací trubicí klouzat po povrchu řezaného materiálu. Tímto způsobem 

se velice negativně ovlivní výsledný řezaný povrch. 

 

8.2.2 Interakce s materiálem 

Princip řezání je zatím málo prozkoumaná oblast. Je zde zatím plno neznámých informací, 

proto se nadají předem vypočítat a stanovit řezné podmínky a nastavení stroje pro řezání. Vše 

probíhá za pomoci experimentů a zkušeností obsluhy strojů.  

Výzkum zatím soustředil informace o tom že celý mechanismus interakce paprsku 

s materiálem probíhá ve dvou sekvencích. První je mechanismus řezání a poté následuje únava 

a lom materiálu. Tyto poznatky by se daly přirovnat k průběhu dělení materiálu například 

stříháním.  
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Tyto mechanismy však nepůsobí za sebou jak se děje například u míněného stříhání, 

kdy je možno jednoduše detekovat jednotlivé stavy. U řezání vodním paprskem se tyto 

mechanismy nacházejí v různých kombinacích. Na jejich podíl v rámci výsledné deformace 

mají vliv: 

• Úhel dopadu jednotlivých abrazivních částic 

• Velikost a tvar abrazivních částic 

• Kinetická energie abrazivních částic 

• Materiálové vlastnosti abrazivních částic 

• Materiálové vlastnosti obráběného materiálu 

• a další… 

 

Při působení těchto dílčích mechanizmů vzniká řezný povrch, který je specifický svojí 

topografickou duálností. Horní část řezu (první kontakt s paprskem) je poměrně hladká a přesná 

do určité hloubky, zde převládá mechanismus řezu. Od určité hloubky začíná být povrch 

viditelně rýhovaný a nepřesný, zde převládá mechanismus únavy a lomu materiálu. Rýhovaný 

povrch vzniká především velkou ztrátou kinetické energie paprsku a také opotřebením 

abrazivního materiálu. Podobný mechanismus opotřebení abrazivních částic je patrný například 

u technologie broušení. Brusná zrna se postupně zakulacují a vlivem velkého tření a teploty 

odpadávají z kotouče. 

Podle Hashise lze vypočítat hloubku řezné oblasti hc z následujícího empirického 

vztahu. 

ℎ𝑐 =

𝑣𝑎

𝐶𝑘
∙ 𝑑𝑎

(
𝜋 ∙ 𝜌𝑝 ∙ 𝑣𝑝 ∙ 𝑑𝑎

2

14 ∙ 𝑚𝑎
)

2
5

+
𝑣𝑒

𝐶𝑘

 
(1) 

 

Stanovil také výpočet hloubky deformační oblasti řezu hd. 

 

ℎ𝑑 =
1

𝜋 ∙ 𝑑𝑎 ∙ 𝜎𝑘𝑙 ∙ 𝑣𝑝

2 ∙ 𝐶𝑙 ∙ 𝑚𝑎 ∙ (𝑣𝑎 − 𝑣𝑒)2 +
𝐶𝑓

𝑑𝑎
∙

𝑣𝑎

𝑑𝑎 ∙ (𝑣𝑎 − 𝑣𝑒)

 
(2) 

 

U těchto výpočtových modelů je velmi obtížné stanovení některých parametrů. Tyto 

parametry se pouze odhadují, tudíž výsledný model není přesný pro další použití v praxi. 

Celková hloubka řezu h je pak stanovena následně. 

 

ℎ = ℎ𝑐 + ℎ𝑑 (3) 
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8.2.3 Útlum paprsku 

Deformace proudu paprsku po řezání probíhá v prostoru záchytné vany. Nejčastěji je vana 

naplněna vodou, která má stanovenou minimální výšku vodního sloupce podle tlaku paprsku, 

tak aby nedošlo k prořezání vany. 

Některé větší stroje využívají posuvné deformační zóny. Princip spožívá v posunu 

deformační vany současně s posunem příčníku. Tato vana zachytává proud paprsku a deformuje 

jej. 
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9 SOUČASNÉ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE STROJŮ 

Dnešní výrobci strojů pro řezání vodním paprskem se drží již mnoho let ověřeného principu 

stroje. Tento princip je zobrazen na obrázku…  

Tyto stoje fungují na principu, kdy je do zásobníku abraziva nasypáno určité množství 

abraziva pro řezání daného typu materiálu a jeho tvaru. Abrazivo je poté pomocí podtlaku 

vzniklého v řezné hlavě tlačeno do míchací komory, kde s vysokotlakou kapalinou je smícháno 

a vedeno výstupní tryskou do místa řezu. 

Kapalina je z běžného vodovodu přivedena přes filtrační jednotku k vysokotlakému 

čerpadlu. Vysokotlaké čerpadlo je pomocí oleje poháněno a je zde generována vysokotlaká 

voda. Voda je poté dále posílána do zásobníku. Zde je voda shromažďována a dochází k jejímu 

ustálení na kontinuální proud, jelikož čerpadlo generuje vodu impulzně což není vhodné pro 

další použití. Ustálená vysokotlaká voda je dále tlačena přes vysokotlaké potrubí 

k vysokotlakému ventilu. Ventil je řízen pomocí počítače, kde jsou uloženy informace o dráze 

řezu. Ventil je tedy otevírán a zavírán podle potřeby řezu.  

Řezná hlavice je umístěna na příčníku (dle výrobce se může i lišit), který je pomocí 

počítače řízen a vykonává dráhu řezu.  

Z řezné hlavice je poté směs abraziva a vysokotlaké kapaliny usměrněným a řízeným 

proudem posílána na řezaný materiál. 

Řezaný materiál leží připevněn na opěrném roštu. Rošt je vyplněn vodou.  

Proto, aby bylo zabráněno prořezání vany stroje, je současně polohován s řeznou hlavou 

také deformátor paprsku. Ten se nachází pod opěrným roštem. Je většinou vyplněn zbytky 

nepotřebného řezaného materiálu, popřípadě kamenivem[5].  

Z vany stroje je dále odváděna znečištěná voda přes separátory abraziva a filtry do 

odpadu. Použité abrazivo zůstává uloženo ve vaně. To se poté ze stroje odstraňuje po vypuštění 

vany. Abrazivo se poté pomocí sušících a třídicích strojů z recykluje a využije v dalším procesu 

řezání.

Obr. 7) Průběh řezání vodním paprskem[33] 
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10 DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ 

NOVÉHO STROJE 

Při zjišťování informací o pořízení stroje pro metodu řezání vodním paprskem a přídavného 

abraziva jsem nenarazil na výrobce, který by splňoval moje požadavky na danou technologii. 

Jedním z hlavních parametrů při hledání byla pořizovací cena, která neměla přesahovat 

50 000 korun českých. Dalším z důležitých parametrů byla hmotnost, která se týká především 

manipulace se strojem a to jednoduchý přesun po výrobním prostoru haly. Dle bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci se jedná o limit 50 kilogramů pro dospělého muže s občasným 

přenášením břemen[26]. 

Minimální požadavek na pracovní plochu byl 500 milimetrů délka, 300 mm hloubka a 

50 mm výška.  

Výrobci většinou nedodávají a neposkytují žádné předem dané specifikace na připojení 

k vodovodní síti, případně odpadních vod. Mým požadavkem bylo připojení na běžný 

vodovodní řád pomocí redukce, totéž pro připojení na odpadní vodu.  

Nepodařilo se mi také nalézt výrobce, který by měl přímo integrovaný systém separace 

kapaliny a abraziva. S tímto souvisel také můj požadavek na automatickou recyklaci použitého 

abraziva a jeho opětovného použití[28]. 

Výše uvedená kritéria se stala základními parametry pro konstrukci nového typu stroje. 
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11 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

11.1 Návrh řešení 1 

V tomto návrhu jsem uvažoval o koncepci stroje, který vyhází z běžně dostupných strojů 

nabízených na trhu, kdy jsou všechny jednotky pohromadě. Pohyb osy X a Y je řízen na dvou 

nad sebou postavených vodících tyčích. Pohyb je zajišťován pomocí ozubeného řemene. Osa 

Z je nastavována ručně dle výšky řezaného materiálu.  

 Rošt je umístěn v odpadní vaně. Opotřebované abrazivo je uloženo v odpadové vaně. 

Vana se musí po každém řezání vyčistit od usazeného abraziva. Rošt je tvořen kolmo na sebe 

napojenými pásy z oceli. Tento princip využívají běžně dostupné stroje.  

 Abrazivo je sypáno do zadní části stroje přes rošt, který zabraňuje vsypání nežádoucích 

částí. Není nijak chráněno před manipulací v průběhu procesu.  

 Řízení stroje a výroba vysokotlaké vody je umístěna pod vanou. Krytování pracovní 

oblasti je provedeno pomocí průhledného plexiskla, které zabraňuje odlétávání částí 

z pracovního prostoru. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8) Konstrukce nového stroje – návrh 1 
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11.2 Návrh řešení 2 

V návrhu je uvažováno oddělení jednotlivých částí stroje. V levé části je umístěno řízení stroje 

a zároveň generování vysokotlaké vody, která je poté pomocí hadice tlačena do pravé části. 

Tato koncepce je velmi výhodná z hlediska malé hmotnosti jednotlivých částí. 

Pravá část obsahuje polohování pracovní trysky pomocí kuličkových šroubů a 

lineárního vedení. Osa Z je polohována ručně z důvodu malé zástavby stroje. Vana je vyplněna 

roštem, který je tvořen z jednotlivých dílů, které jsou spojeny a mohou se vyměňovat jednotlivě. 

Je zde umístěn i odpadní koš, přes který bude odtékat přebytečná voda a bude se zde zachytávat 

použité abrazivo. Použité abrazivo se poté vytáhne v koši, který se po vyčištění použije znova. 

Nové abrazivo je sypáno do koše, který je umístěny z boku stoje. Tento koš je 

zakrytován sítem, které zabrání vniku nežádoucích částí. Během procesu řezání je koš zavřený 

ve stroji. 

Krytování pracovní plochy je provedeno průhledným plexisklem, které je vyklápěcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9) Konstrukce nového stroje – návrh 2 
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11.3 Návrh řešení 3 

Tento návrh je koncipován stejně jako návrh č.2. Jsou zde jednotlivé části stroje odděleny. Ve 

spodní části se nachází řízení stroje včetně výroby vysokotlaké vody. Do  spodní části, při 

odebrání horní části, je také vkládáno abrazivo.  

Polohování stroje bylo navrženo výrobcem lineárního vedení jako jejich produkt včetně 

polohování osy Z. Rošt je řešen jako výpalek z plechu, do kterého se mohou zasadit upínky pro 

upnutí obrobku. Použité abrazivo je zachycováno ve stroji a musí být ručně vytahováno ze 

stroje.  

Krytování pracovní plochy je pomocí průhledného plexiskla, které se odklápí celé oproti 

předchozím dvěma návrhům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10) konstrukce nového stroje – návrh 3 
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12 METODA MULTIKRITRIÁLNÍHO HODNOCENÍ  

Při výběru nového zařízení, výrobku či obecně technického objektu, stojíme často před 

otázkou, který ze široké nabídky zvolit. K tomuto problému můžeme přistupovat buď 

subjektivně (nadřazená restrikce naznačí, „kdo by měl vyhrát“ po vyhlášení hospodářské 

soutěže a ukončení výběru dodavatele) nebo si necháme zpracovat expertní posudky od 

nezávislých odborníků. Ovšem jako seriózní se jeví skutečnost, že užijeme systematických a 

racionálních metod práce využívající objektivizující matematický aparát. V našem případě 

využijeme poslední možnost, kdy za využití metod systémového přístupu můžeme provádět 

výběr z množství několika variantních řešení. 

 

Cílem hodnocení například nabídkových projektů je souhrnně vyjádřit technickoekonomickou 

(dále jen TE) úroveň jednotlivých návrhů a určit pořadí jejich výhodnosti. 

Porovnání TE úrovně technických objektů (nejen výrobků ale i technologických procesů, 

racionalizačních návrhů hodnotové analýzy ap.). Je obtížné proto, že TE úroveň je popisována 

soustavou TE parametrů, o různých jednotkách. Problém přímé nesčitatelnosti hodnot 

parametrů se musí řešit různými způsoby agregace těchto hodnot tak, aby bylo možné vyjádřit 

TE úroveň jedinou hodnotou. K tomuto účelu bylo vypracováno několik postupů, souhrnně 

označovaných jako metody multikriteriálního hodnocení[10]. 

 

Každý předkládaný projekt má obvykle dvě stránky: 

• Technickou, která vyjadřuje funkční vlastnosti projektu a její úroveň je 

definována stupněm plnění všech funkcí projektu S°Fj. 

• Ekonomickou, která vyjadřuje náklady na zabezpečení těchto funkcí. N 

 

Zatímco náklady A lze poměrně snadno zjistit, neboť jednotlivé nákladové položky mají 

stejné jednotky a jsou tedy sčitatelné, stupeň plnění funkcí je třeba určit právě pomocí některé 

metody multikriteriálního hodnocení. Pak teprve lze určit poměrnou efektivní hodnotu (PEH) 

každého projektu a podle klesající hodnoty PEH projekty seřadit. 

 

PEH = S°Fj/A 

 

Nejužívanější metody multikriteriálního hodnocení jsou: 

• bazická bodovací metoda 

• metoda pořadí 

• metoda PATTERN 

 

12.1 bazická bodovací metoda 

Protože se obvykle předkládané varianty posuzují na základě většího počtu různých kritérií, 

patří tato metoda mezi metody multikriteriálního hodnocení. Hodnocená hlediska jsou 

vyčíslitelná a to významně zjednodušuje proces hodnocení. Použitím bazické bodovací 

metody se porovnává hodnocená varianta se vzorovým řešením – vzorovým etalonem – bází. 
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Hodnocení konkrétní varianty probíhá jak po stránce technické (označení τ), tak i po 

ekonomické (označení ξ). Technická i ekonomická hodnota varianty se posléze umisťuje do 

roviny hodnotícího diagramu (ξ = f(τ)), kde je její výhodnost patrná ze vztahu k jiným, rovněž 

zaneseným variantám. 

 

Stručnou podstatu metody a postup při aplikaci lze uvést v následujících bodech: 

• nejprve je třeba provést reprezentativní výběr parametrů (vlastností). Je třeba vyloučit 

vzájemně závislé parametry. Jejich počet by měl být omezen na podstatné a spolehlivě 

zjistitelné. 

• stanoví se bodovací stupnice, která hodnotí buď kvalitativní, nebo kvantitativní 

hodnoty parametrů. 

• určí se významnost (váha) parametrů. 

• provede se hodnocení 

 

TECHNICKÁ HODNOTA T 

 

a) Při identifikaci varianty se hodí celá řada faktorů, parametrů a vlastností, které 

označíme jako T1, T2, ….,Tn, tj. T (1,……, n) 

kde: n = maximální počet faktorů, parametrů, vlastností 

n = obvykle (1-100) 

b) Hodnotu každého faktoru, parametru a technické vlastnosti vyjádříme pomocí třídníku 

t1, t2 ….., tj se stanovenou (zvolenou) stupnicí, tj. : t (1,.....,j) 

kde: t1 = maximální hodnota faktoru, parametru, vlastnosti 

tj = maximální hodnota 

s kvantifikací a se slovním hodnocením: t1 = 0 = nevyhovující (min) 

t2 = 1 = velmi slabé 

t3 = 2 = vyhovující 

t4 = 3 = dobré 

t5 = 4 = velmi dobré 

t6 = 5 = výborné (tj. vzorové, ideální, 100%), (max.) 

 

Doporučený rozsah stupnice třídníku: t (1, 6) nebo t (1, 10) atd. I když je hodnocení faktorů 

subjektivní je však podloženo objektivně zjistitelnými parametry a vlastnostmi. 

 

c) Hodnocený faktor,  parametr, vlastnost lze vyjádřit i procentuálně: 

 

𝑝𝜏 =
100

𝑡𝑗
  [%] (4) 

 

d) Relativní technická hodnota n-tého faktoru, parametru, vlastnosti je pak: 

 

𝑇𝑛 ∗ 𝑡𝑗 (5) 
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e) Význam (váhu) jednotlivých faktorů, parametrů, vlastností pak dle důležitosti 

rozlišíme koeficienty gn (≤1), tedy: 

 

0 ≤ 𝑔𝑛 ≤ 1 (6) 

 

f) Technický stav hodnocené varianty dle různých hledisek je pak: 

 

(𝜏1, 𝜏2, … … , 𝜏𝑗 , 𝜏𝑛) = (𝑔1 ∙ 𝑡1, 𝑔2 ∙ 𝑡2, … … 𝑔𝑗 ∙ 𝑡𝑗 , … 𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑛 ) (7) 

 

g) Konečná technická hodnota varianty je pak vyjádřena: 

 

𝜏 =
∑ (𝑔𝑗 ∙ 𝑡𝑗)𝑛

𝑗=1

∑ ∑ 𝑔𝑗 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

=
𝑔1 ∙ 𝑡1 + 𝑔2 ∙ 𝑡2 + ⋯ + 𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑛

(𝑔1 + 𝑔2 + ⋯ + 𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑗
≤ 1 (8) 

12.2 Výběr konstrukční varianty 

Posuzované vlastnosti: 

T1) Výrobní cena 

T2) Dosažení maximálního tlaku 

T3) Dosažení maximálních zdvihů 

T4) Technologičnost konstrukce 

T5) Způsob řízení 

T6) Náročnost na obsluhu 

T7) Splnění bezpečnostních požadavků 

T8) Trvanlivost komponent 

T9) Hmotnost stroje 

T10) Možnost výměny náhradních dílů 

 

Tabulka hodnocení viz příloha 

 

Konečné technické hodnocení τ: 

 

Tab. 4) Výsledné hodnocení variant návrhů 

Varianta τ 

1 0,40738 

2 0,58369 

3 0,30307 
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12.3 Závěr hodnocení 

Z výsledků metody multikriteriálního hodnocení, vyplývá, že jako nejvhodnější návrh pro další 

zpracování je navrhovaná varianta 2. Tento návrh je dále zpracován. 
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13 ROZBOR VYBRANÉ KONSTRUKČNÍ VARIANTY 

13.1 Návrh rozvodu kapaliny 

Při návrhu rozvodu a tvorby vysokotlaké kapaliny jsem vycházel z navrženého rozložení stroje, 

který se skládá ze dvou částí a to z výkonové a funkční jednotky. 

Do výkonové jednotky bude přivedena nízkotlaká kapalina z vodovodního řádu, ta bude 

v jednotce přetvořena na vysokotlakou kapalinu a poté poslána do funkční jednotky (stroje). 

Ve schématech jsou uvedeny jednotlivé fáze tvorby a odpadu kapaliny. 

První schéma znázorňuje odběr nízkotlaké kapaliny ze vodovodního zdroje. Je zde 

použita redukce pro připojení na vodovodní řád. Dále je zapojen filtr pevných částic, které 

mohou být ve vodě přítomny. Tyto částice by mohly dále ovlivnit kvalitu výsledného tlaku a 

především poškodit čerpadlo, popřípadě stroj. Ukončení je zde rychlospojkou na konci hadice. 

Ta bude dále připevněna k řídící jednotce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11) Schéma připojení nízkotlaké vody 
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Druhým krokem je přetvoření nízkotlaké vody na vysokotlakou. To zařizuje výkonová 

jednotka, která je tvořena elektromotorem a plunžrovým čerpadlem. Elektromotor a čerpadlo 

je spojeno pomocí řemenového spoje. Toto spojení je dostatečné pro přenos potřebného výkonu 

na čerpadlo. Řemenový spoj zároveň zajišťuje dostatečnou ochranu systému proti přetočení 

motoru a přetížení čerpadla. 

Za čerpadlem je první zpětná kontrola do řídící jednotky o stavu tlaku kapaliny. Pokud 

je systém přetížený, tak pomocí jednosměrného ventilu, který je nastavený na maximální 

přípustnou hodnotu tlaku, je voda odvedena do odpadu. Pokud je vše v pořádku podle předem 

nastavených a definovaných podmínek, tak je voda přes škrtící ventil a tlakoměr tlačena do 

funkční jednotky. Škrtící ventil je řízen elektronicky.  

 

 

Dalším krokem je připojení funkční jednotky. Funkční jednotka zajišťuje usměrnění 

toku kapaliny na předem definované polohy. Zde se voda smíchá s abrazivem a je vytvořen 

vysokotlaký vodní abrazivní paprsek. Z použitého paprsku zbyde odpad. Ten je separován na 

pevné částice, které jsou usazeny v odpadním koši a odpadní vodu, která je přes filtr pouštěna 

do odpadních vod. 

Celkové schéma návrhu řešení rozvodu a tvorby pracovní kapaliny je v příloze.  

Obr. 12) Schéma výkonové jednotky 

Obr. 13) Schéma funkční jednotky 
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13.2 Návrh elektromotoru, čerpadla a jejich převodu 

Pro volbu plunžrového čerpadla jsem použil výběrových tabulek od společnosti Sigmet spol. 

s.r.o. K jejich vybranému a doporučenému čerpadlu jsem vytipoval příslušný elektromotor. 

Pro generování vysokotlaké vody musí být tato dvě zařízení spojena. Pro jejich spojení 

jsem vybral jako nejvhodnější řemenový převod. Tento převod zajišťuje tichý chod. Spojení 

tímto typem převodu je bezúdržbové. Je zde zaručena i určitá bezpečnost pro přetížení čerpadla. 

Pokud by došlo k nečekanému zvýšení otáček elektromotoru, pak by došlo díky vysokému tření 

k prokluzu jednotlivých řemenů, které jsou dimenzovány pouze na jmenovitou zátěž od 

elektromotoru potřebnou pro správný chod čerpadla. 

Dále je proveden výpočet a návrh parametrů jednotlivých řemenic strojů a řemenů. 

 

13.2.1 Volba elektromotoru a čerpadla 

Elektromotor[15]:  

• Otáčky : 2935 min-1 

• Výkon: 4 kW 

 

Plunžrové čerpadlo[17]: 

• Otáčky: 1420 min-1 

• Výkon: 3,1 kW 

• Tok:  8,6 l/min 

• Pracovní tlak: 175 bar 

 

13.2.2 Výpočet řemenového převodu 

Při návrhu jsem postupoval dle ČSN 02 3177. Tato norma udává přesný výpočet a návrh 

řemenového převodu. Pro veškeré technologie. 

 

1) Volba průměru řemenice motoru: 

𝑑1 = 53 𝑚𝑚 (9) 

 

2) Výpočet obvodu řemenice motoru: 

𝑜1 = 𝜋 ∙ 𝑑1 
(10) 

𝑜1 = 166,50 𝑚𝑚 
(11) 

 

3) Volba průměru řemenice čerpadla: 

𝑑2 = 110 𝑚𝑚 
(12) 
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4) Výpočet obvodu řemenice čerpadla: 

𝑜2 = 𝜋 ∙ 𝑑2 (13) 

𝑜2 = 345,58 𝑚𝑚 (14) 

 

5) Převodový poměr mezi řemenicemi: 

𝑖 =
𝑜1

𝑜2
 (15) 

𝑖 = 0,48 (16) 

 

6) Skutečné otáčky na řemenici čerpadla: 

𝑛𝑠𝑘 = 𝑛𝑀 ∙ 𝑖 (17) 

𝑛𝑠𝑘 = 1415 𝑚𝑖𝑛−1 (18) 

 

7) Vzdálenost os řemenic: 

𝑎 = 𝑑1 + 𝑑2 (19) 

𝑎 = 150 𝑚𝑚 (20) 

 

8) Obvodová rychlost řemene: 

𝑣 =
𝑑1 ∙ 𝑛1

19 100
 (21) 

𝑣 = 8,144 𝑚 ∙ 𝑠−1 (22) 

 

9) Výpočtová délka řemene, který pracuje na dvou řemenicích: 

𝐿𝑝 = 2 ∙ 𝑎 + 1,57 ∙ (𝑑1 + 𝑑2) +
(𝑑2 − 𝑑1)2

4 ∙ 𝑎
 (23) 

𝐿𝑝 = 561,325 𝑚𝑚 (24) 

 

Dle normy ČSN 02 3110 volím délku řemene 560 mm 
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10) Stanovení skutečné mezi osové vzdálenosti řemenic: 

𝑎𝑠𝑘 = 0,25 ∙ [(𝐿𝑝 − 𝑊) + √(𝐿𝑝 − 𝑊)
2

− 8 ∙ 𝑦] (25) 

𝑎𝑠𝑘 = 237,5 𝑚𝑚 (26) 

 

Kde:  

𝑊 = 𝜋 ∙
𝑑1+𝑑2

2
  (27) 

𝑦 = (
𝑑2 − 𝑑1

2
)

2

 (28) 

 

11) Úhel opásání řemenem, řemenice motoru: 

𝛼 = 180° − 57 ∙
𝑑2 − 𝑑1

𝑎
 (29) 

𝛼 = 166°19′ (30) 

 

 

12) Výkon přenášený jedním řemenem v podmínkách provozu: 

𝑁𝑝 = 𝑁𝑜 ∙
𝐶𝛼 ∙ 𝐶𝐿

𝐶𝑝
 (31) 

𝑁𝑝 = 1,07 𝑘𝑊 (32) 

 

 

13) Počet potřebných řemenů v převodu: 

𝐾 =
𝑁

𝑁𝑝 ∙ 𝐶𝑘
 (33) 

𝐾 = 3,7 → 4 (34) 
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13.2.3 Výběr vhodného řemene a věnců řemenic 

Z výpočtové části a volby strojů lze určit hledané řemeny a jejich řemenice. 

Volím: 

• ŘEMEN A – 560 – ČSN 02 3110 

• VĚNEC ŘEMENICE 53 – A – 4 – ĆSN 02 3180 

• VĚNEC ŘEMENICE 110 – A – 4 – ČSN 02 3180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14) Zapojení elektromotoru a čerpadla 
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13.3 Návrh osy Y 

13.3.1 Krokový motor 

Pro polohování osy Y byl vybrán krokový motor od společnosti HIWIN s.r.o. Tento krokový 

motor byl vytipován výrobcem a doporučen pro tuto aplikaci. K tomuto motoru slouží i driver 

jednotka, která je taktéž vytipována a dodána[14]. 

• Krokový motor KK60 

 

Tab. 5) Parametry krokového motoru 

Typ motoru 

Točivý 

moment 
Proud/fáze Úhel/krok Napětí 

Moment 

setrvačnosti 
Hmotnost 

Nm A ° V Kg*m2 Kg 

PKP266D28A2 1,4 2,8 1,8 24 270*10-7 1,1 

• Driver CVD228B-K 

 

13.3.2 Kuličkový šroub 

Kuličkový šroub byl navržen dle doporučených předepsaných výpočtů od společnosti HIWIN, 

s.r.o.  

 

Kontrola maximálních otáček 

Kuličkové šrouby nesmí pracovat v oblastech kritických otáček. Kritické otáčky závisí na délce 

a průměru hřídele a uložení konců. Maximální pracovní otáčky nmax by neměly přesáhnout 80% 

kritických otáček nk. 

 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 (35) 

𝑛𝑘 = 29 375 𝑚𝑖𝑛−1 (36) 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 (37) 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 23 500 𝑚𝑖𝑛−1 (38) 
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Kontrola vzpěrné tuhosti 

Kuličkový šroub může být zatěžován axiální silou pouze do té míry, aby nedošlo k jeho 

deformaci. Přípustné axiální zatížení na délce, průměru a uložení kuličkového šroubu. 

Maximální axiální zatížení šroubu Fmax v pracovních podmínkách může být nejvýš 50% 

přípustného teoretického zatížení Fk. 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2 ∙ 105 (39) 

𝐹𝑘 = 214 958 𝑁 (40) 

 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘 ∙ 0,5 (41) 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 107 479 𝑁 (42) 

 

Kontrola otáčkového faktoru 

Otáčkový faktor je násobek jmenovitého průměru kuličkového šroubu a požadovaných 

maximálních otáček, jehož výsledek nesmí přesáhnout hodnotu 90 000. 

 

1600 < 90 000 

 

Kontrola životnosti 

Životnost kuličkového šroubu závisí na spektru jeho zatížení v čase, plynulosti chodu, čistotě 

prostředí, dostatečném mazání, vibracích rázech a na mnoha dalších faktorech. 

 

1) Výpočet středních otáček 

Při uvažování a simulaci chodu kuličkového šroubu není zapotřebí výpočtu středních 

otáček kuličkového šroubu. Tento výpočet slouží především při kontrole velkých 

skokových změn zátěže šroubu. Při velké hmotnostní zátěži. 

 

2) Výpočet středního zatížení 

Tento výpočet je také zanedbatelný z důvodů uvedených v bodě 1. 
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Výpočet životnosti 

 

1) Životnost v otáčkách 

𝐿 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙ 106 (43) 

𝐿 = 39 130 854 875 000 otáček (44) 

 

2) Životnost v provozních hodinách 

𝐿ℎ = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙
106

𝑛𝑚 ∙ 60
 (45) 

𝐿ℎ = 6 689 035 021 ℎ𝑜𝑑 (46) 

 

3) Výpočet hnacího kroutícího momentu 

Hnací moment pro převod rotačního pohybu na přímočarý. Je zde zahrnuta maximální 

možná síla působící na kuličkový šroub v axiálním směru. 

𝑀 =
𝐹 ∙ 𝑃

2000 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂
 (47) 

𝑀 = 742 𝑁 ∙ 𝑚 (48) 

 

Závěr výběru 

Při výpočtech bylo počítáno s maximálními možnými dosažitelnými hodnotami. Tyto hodnoty 

i dle výsledků značí, že daný šroub je maximálně předimenzovaný.  

 Volba kuličkového šroubu od společnosti HIWIN, s.r.o.: 

 

Tab. 6) Parametry kuličkového šroubu 

Směr 

závitu 

Jmenovitý 

průměr 

Jmenovité 

stoupání 

Celková 

délka 

Opracování 

závitu 

Třída 

přesnosti 

Pravý 16 5 320 Opracovaný T5 
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13.3.3 Matice 

Pro dimenzovaný kuličkový šroub byla vybrána kuličková matice os společnosti HIWIN, s.r.o.: 

 

Tab. 7) Parametry pohybové matice 

Označení Průměr závitu Průměr domečku Stoupání 

R16 – 05B1 – RSB 16 32,5 
5 

 

Spojení s přírubou Celková délka Dynamická únosnost Statická únosnost 

M26x1,5 42 6790 12 260 

 

13.3.4 Vedení osy 

Pro lineární vedení osy Y jsem zvolil variantu uložení na dvě vodící tyče. Tyto tyče byly 

navrženy dle doporučení společnosti HIWIN, s.r.o.  

Pro návrh vedení se vypočítává jeho životnost vzhledem k jeho délce, ustavení a 

provozu. Vzhledem k minimálním pojezdům a zatížení jsem tento výpočet zanedbal[13].  

 

• Volba vodící tyče: 

 

Tab. 8) Parametry vodící tyče 

Označení Průměr tyče 
Tlošťka kalené 

vrstvy 

Standartní 

tolerance 

W10 10 1 0/-9 

 

• Volba vodících pouzder: 

 

Tab. 9) Parametry vodícího pouzdra 

Označení 
Průměr 

tyče 

Počet 

drah 

Vnější 

průměr 
Délka 

Dynamická 

únosnost 

Statická 

únosnost 

JBM – 

10AWW 
10 6 19 29 451 970 
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13.3.5 Kinematický rozbor osy 

Kinematický rozbor a následné uvolnění osy je na obr. Toto uvolnění je pouze orientační a dále 

již není rozvedeno výpočtem z důvodu vznikajících malých sil v celém mechanismu osy. Dále 

není možné určit vznikající odporové síly od trysky vzhledem k celkovému vedení osy. Proto 

by další výpočet nebyl nijak přesný. 

 Vznikající zátěžné síly na osu Y jsou pouze v jednom směru a to v ose zdvihu. 

 

 

Obr. 15) Kinematický rozbor osy Y 

  

13.4 Návrh osy X 

Při návrhu osy X jsem vycházel z poznatků předešlého návrhu osy Y. Z těchto důvodů zde 

nejsou uvedeny všechny výpočty, ale pouze vytipované strojní součásti stroje. 

13.4.1 Krokový motor 

Krokový motor pro pohon kuličkového šroubu byl vytipován společností HIWIN, s.r.o. 

 

Tab. 10) Parametry krokového motoru 

Typ motoru 

Točivý 

moment 
Proud/fáze Úhel/krok Napětí 

Moment 

setrvačnosti 
Hmotnost 

Nm A ° V Kg*m2 Kg 

PKP266D28A2 1,4 2,8 1,8 24 270*10-7 1,1 
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13.4.2 Kuličkový šroub 

Při návrhu kuličkového šroubu bylo postupováno stejnou metodou jako u návrhu kuličkového 

šroub v ose Y. Kontrola šroubu byla splněna. 

 

Tab. 11) Parametry kuličkového šroubu 

Směr 

závitu 

Jmenovitý 

průměr 

Jmenovité 

stoupání 

Celková 

délka 

Opracování 

závitu 

Třída 

přesnosti 

Pravý 25 5 520 Opracovaný T5 

 

13.4.3 Matice 

Matice pro kuličkový šroub byla zvolena dle tabulek a doporučení výrobce. 

 

Tab. 12) Parametry pohybové matice 

Označení Průměr závitu Průměr domečku Stoupání 

R16 – 05B1 – RSB 16 32,5 
5 

 

Spojení s přírubou Celková délka Dynamická únosnost Statická únosnost 

M26x1,5 

 
42 6790 12 260 
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13.4.4 Vedení osy 

Vedení osy X je postaveno na lineárním kuličkovém vedení. Vodící lišty jsou zde použity dvě 

se čtyřmi vozíky. Pro správné určení vedení a jeho životnosti bylo vypočteno a určeno dle 

doporučení výrobce. 

 

Únosnost 

1) Přípustný statický moment 

Přípustný statický moment je moment odpovídající největšímu možnému zatížení 

pohyblivých součástí silou odpovídající statické únosnosti ve stanoveném směru. 

Přípustný statický moment je definován ve třech směrech Mx, My, Mz. 

Lineární osa X je zatěžována pouze momentem Mx. Tento moment je vypočítán a určen 

dle obrázku.  

𝑀𝑥 = 𝐹 × 𝑎 
(49) 

𝑀𝑥 = 9,6 𝑁 ∙ 𝑚 
(50) 

 

 

2) Statická konstrukční bezpečnost 

Pro vodící systémy v klidu nebo při pomalém pohybu je nutno brát v úvahu statickou 

konstrukční bezpečnost, která závisí na prostředí a provozních podmínkách. 

 

𝑓𝑆𝐿 =
𝐶0

𝑃
 (51) 

𝑓𝑆𝐿 = 1,3 (52) 

 

𝑓𝑆𝑀 =
𝑀0

𝑀
 (53) 

𝑓𝑆𝑀 = 3,25 (54) 

 

 

 

Obr. 16) Směry momentů působící na vozík[12] 
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3) Maximální dynamická únosnost 

Dynamická únosnost je stanovené zatížení, při němž lineární vedení dosahuje jmenovité 

životnosti rovnající se ujeté dráze v součtové dráze 50 km. 

𝐶𝑑𝑦𝑛50 = 1,26 ∙ 𝐶𝑑𝑦𝑛 (55) 

𝐶𝑑𝑦𝑛50 = 14 338 𝑁 (56) 

 

Výpočet životnosti 

1) Výpočet jmenovité životnosti 

Jmenovitou životnost lineárního vedení ovlivňuje jeho skutečné zatížení. 

𝐿 = (
𝑓ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃
)

3

 (57) 

𝐿 = 109 169 661 𝑘𝑚 (58) 

 

2) Výpočet životnosti 

Pro výpočet odchylky skutečné životnosti od jmenovité v hodinách, se využívá údaj o 

rychlosti a četnosti posuvů. 

𝐿ℎ =
𝐿

𝑣 ∙ 60
 (59) 

𝐿ℎ = 363 898 ℎ𝑜𝑑 (60) 

 

Závěr výběru 

Při výpočtech bylo počítáno s maximálními možnými dosažitelnými hodnotami. Tyto hodnoty 

i dle výsledků značí, že dané lineární vedení je předimenzováno. 

 Volba lineárního vedení od společnosti HIWIN, s.r.o.[11]: 

 

Tab. 13) Parametry vozíku lineárního vedení 

Řada 
Montážní 

výška 
Šířka 

Celková 

délka 
𝑪𝒅𝒚𝒏 𝑪𝒔𝒕𝒂𝒕 

HGH 15 CA 28 34 61,4 11 380 16 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

13.4.5 Kinematický rozbor osy 

Výpočet vznikajících sil a momentů zátěže osy X jsou zanedbány z důvodu již výše navržených 

konstrukčních uzlů kde jsou tyto síly a momenty zahrnuty. 

 

 

 

Obr. 17) Kinematický rozbor osy X 
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14 KONSTRUKČNÍ UZLY STROJE 

14.1 Výkonová jednotka 

V této části je umístěna řídící jednotka celého stroje, která ovládá stroj. Je zde plunžrové 

čerpadlo spojené přes klínové řemeny s elektromotorem. Tyto dvě součástky jsou uloženy na 

silentblocích z důvodů vibračních přenosů na celý systém.  

Na obrázku je zobrazeno orientační rozmístění. Není zde vidět kabeláž ani přípojné 

konektory pro připojení napájení, vstupní nízkotlaké vody, výstupní vysokotlaké vody a 

připojení drátu pro přenos informací mezi výkonovou a funkční jednotkou. 

Celá jednotka je během provozu zakrytována a je zde umístěn i větráček pro chlazení 

elektromotoru a plunžrového čerpadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18) Výkonová jednotka 
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14.2 Funkční jednotka 

14.2.1 Kostra stroje 

Základním stavebním kamenem je kostra stroje, která nese veškeré funkční vybavení. Kostra 

je konstruována jako svařenec z ocelových jeklů o rozměrech 20x20x2. V rozích je svařenec 

vyztužen žebry, které zabraňují deformaci stroje při jeho manipulaci, popřípadě uložení stroje 

na šikmý povrch.  

Celá kostra je po svaření popuštěna proti pnutí ve svarech a poté ošetřena povrchovou 

úpravou. Jako povrchovou úpravou jsem zvolil tepelné zinkování, které je korozivzdorné. 

Povrchová úprava je velmi důležitá vzhledem k celkové životnosti stroje, jelikož je stroj na bázi 

vody a mohlo by docházet ke korodování některých částí stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19) Kostra stroje 
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14.2.2 Záchytná vana 

Záchytná vana slouží zároveň k několika úlohám. Hlavním úkolem je využití jako pracovní 

plocha, na kterou se pokládá materiál, který má být poté obráběn.  

 Záchytná vana je vyrobena z nerezového plechu a to z důvodů zabránění jakéhokoliv 

vzniku koroze. Vana je po celou dobu pracovního procesu naplněna vodou. Voda slouží jako 

jeden z prvků, k deformaci pracovního paprsku.  

 Ve vaně je umístěn odpadní koš. Tento koš slouží jako záchytné místo pro použité 

abrazivo. Do odpadního koše se přepadem a vířením kapaliny v záchytné vaně dostane použité 

abrazivo s přebytečnou kapalinou. Kapalina je dále přes koš propuštěna k filtru a následně do 

odpadu. Použité abrazivo je zachyceno v koši a při naplnění je koš vyčištěn a znovu použit. 

 Nezbytnou součástí je rošt, který je vložen do vany. Rošt je vyroben z recyklovaného 

plastu, který je levný a lehce vyměnitelný. Celý rošt je složen z jednotlivých kvádrů, které jsou 

k sobě staženy tyčemi a maticemi. Rošt se tedy dá jednoduše měnit a je tedy využitý z obou 

stran. Řezaný materiál je na roštu položen a upevněn šrouby a upínkami. Vzhledem k malým 

pracovním rozměrům se šrouby šroubují do roštu přímo. Rošt také slouží jako hlavní prvek 

deformace použitého pracovního paprsku, který je nutno utlumit. 

 

Obr. 20) Záchytná vana 
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14.2.3 Pracovní nástroj 

V pracovním nástroji se nachází diamantová tryska, která je nakupována. Tato tryska tvoří 

přesný proud o malém průměru. Tryska pro tento nástroj vydrží až 4000 bar, což se v tomto 

případě nedosahuje, proto je předpoklad minimálního opotřebení[18]. Pro snadnou výměnu 

nástroje jsou přívod kapaliny i abraziva řešeny přes rychlospojky.  

 V těle trysky se nachází směšovací komora. Do komory je pomocí podtlaku dávkováno 

abrazivo. Podtlak vzniká proudem kapaliny.  

 Fokusační trubice je z vysokopevnostní oceli. Tyto trysky se velmi často opotřebovávají 

díky působení abrazivního paprsku a poté vznikají nepřesnosti v řezu. Proto je poměrně 

důležitým faktorem snadná a rychlá demontáž a výměna trubice. Pro rychlou demontáž slouží 

matice, která vtlačuje středící člen do těla trysky[16]. 

 Středící člen je vyroben z plastu, aby byl pružný a dokázal za pomoci vysokého tření 

udržet fokusační trubici v těle trysky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21) Pracovní nástroj 
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14.2.4 Zásobník abraziva 

Zásobník abraziva je řešen jako „šuplík“. Tento zásobník se skládá z roštu, přes který je sypáno 

abrazivo do koše. Rošt zabraňuje vsypání nevhodných zrn, popřípadě velkých nečistot do stroje.  

 Abrazivo je poté pod tlakem tlačeno do pracovního nástroje. Hadice pro dopravu 

abraziva je umístěna ve spodní části koše, tak aby bylo zajištěno využití veškerého materiálu 

pro řezání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22) Zásobník abraziva 
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14.2.5 Osa Z 

Osa Z je polohována ručně, proto výše ve výpočtové části není uvedena. Polohování osy Z není 

pro výslednou kvalitu řezání až tak velký faktor, proto je řešena pouze ručně. Dalším důvodem 

je zástavbový prostor a cena polohování další osy. 

 Pracovní nástroj je ustaven pomocí svěrné síly, která vzniká upnutím k desce. Upnutí je 

docíleno pomocí šroubu. 

 

 

Obr. 23) Osa Z 
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15 ŘÍZENÍ A OBSLUHA STROJE 

15.1 Řízení stroje 

Pro řízení stroje je použito modulu ARDUINO. Tento modul umožňuje jednoduché 

naprogramování stroje, které je pro tento případ velice vhodné, vzhledem k prvnímu kusu. 

Oproti jiným dodávaným modulům pro řízení strojů je mnohonásobně levnější. Pro návrh 

logiky stroje byl vytvořen vývojový diagram, který je uveden v příloze. 

Pro další vývoj stroje je snadná oprava návrhu i uvedení do provozu. Uživatel je 

programem veden, proto není zapotřebí žádného školení obsluhy, jako je potřeba u složitějších 

systémů. 

Systém je navržen tak, aby zabránil nevhodnému použití, popřípadě zničení funkčních 

částí stroje. Vývojový diagram je navržen pro jeden cyklus řezání. Pro další řezání je zapotřebí 

cyklus opakovat, vždy od prvního kroku. 

Osy X a Y obsahují také digitální odměřování, pro informace o přesné poloze trysky 

nad obrobkem, při případném výpadku proudu je možno v programu dále pokračovat. Osa 

Z nemá žádné odměřování, je zbytečné[9]. 

15.2 Obsluha stroje 

Obsluha stroje je koncipována pro jednoho uživatele, který nemusí být nijak školený pro 

ovládání. Ovládání stroje je velice intuitivní a uživatel je veden pomocí dotykového panelu 

v dolní části stroje. Dalším funkčním prvkem na stroji je tlačítko nouzového vypnutí. 

Tlačítko nouzového vypnutí použije uživatel v případě poruchy stroje v jeho chodu. 

Zabrání tak zničení stroje. 

Při zapojování hadic a napájení stroje je důležité dbát na dosednutí jednotlivých spojek 

systému. Mohlo by dojít k vypadnutí. Tyto prvky nejsou nijak chráněny proti nepřesnosti 

nasazení ani jejich kontrole při výpadku. 

Pro ustavení obrobku slouží šrouby s upínkami, které jsou přizpůsobeny výškově. 

Výška a umístění jednotlivých upínek závisí na správném chodu stroje. Mohlo by dojít 

k nabourání ramene s pracovním nástrojem do upínky. V takovém to případě je zde nouzové 

tlačítko vypnutí stroje. 

Při čištění odpadního koše musí uživatel dbát na to aby nezanesl odpadní hadici 

použitým abrazivem. Mohlo by dojít k zanesení systému a poškození některých funkcí. 

Nové abrazivo je uživatel sypáno do koše, který je po vysunutí ze stroje umístěn na levé 

straně. Při sypání musí být použito roštu proto, aby nevnikaly nevhodné části abraziva do 

sytému. 

Při nastavování výšky trysky v ose Z jsou přiloženy ke stroji distanční proužky podle, 

kterých je nastavována výška nad obrobkem.  

Důležitým prvkem je pravidelná kontrola plunžrového čerpadla, do kterého je potřeba 

lít olej. Ten je doporučen výrobcem. Pro opatření je v programu nastaveno po každých 24 

hodinách provozu kontrola výšky oleje. 
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16 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik má za cíl odhalit všechna možná rizika. Tato rizika můžeme rozdělit na dvě 

oblasti a to rizika vznikající strojem, které mohou vést až k destrukci stroje a rizika, která 

mohou poškodit obsluhu stroje. Rizika jsou zjištěna a případnými opatřeními jsou 

minimalizována, v ideálním případě odstraněna. V následujících tabulkách jsou vypsána rizika, 

která mohou vzniknout konstrukcí nového stroje a jsou následně ošetřena. 

Vytipovaná rizika jsou vypsána v tabulkách 14-17. Nejsou zde rozebrána a 

minimalizována všechna rizika stroje.  

 

Tab. 14) Zdroje relativních nebezpečí 

Název komponenty systému 

Poloha 

komponenty 

v systému 

Typ nebezpečí podle normy 

ČSN EN ISO 12 100:2011 

Napájecí zdroj kabel Prostor pro obsluhu Nebezpečí poranění proudem 

Vysokotlaké hadice Prostor pro obsluhu Nebezpečí poranění tlakem vody 

Hlavní vypínač Prostor pro obsluhu Nebezpečí poranění proudem 

Elektromotor Pracovní prostor 
Tepelná nebezpečí, nebezpečí 

hluku 

Plunžrové čerpadlo Pracovní prostor 
Tepelná nebezpečí, nebezpečí 

hluku 

Tryska Pracovní prostor Mechanické poranění 

Polohování os Pracovní prostor Mechanické poranění 
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Tab. 15) Seznam nebezpečí 

Seznam vybraných, možných nebezpečí 

1 Mechanická nebezpečí 

1.1 Nebezpečí pořezání/odření 

1.1-1 Nebezpečí pořezání při sestavení stroje 

1.1-2 Nebezpečí pořezání při ustavení stroje 

1.1.-3 Nebezpečí přimáčknutí při seřízení stroje 

1.1-3 Nebezpečí odření při dodání obrobků do stroje 

1.2. Nebezpečí pohmoždění 

1.2-1 Nebezpečí způsobené převrhnutím stroje  

1.2-2 Nebezpečí pohmoždění při dodávání obrobku 

1.2-3 Nebezpečí při údržbě stroje 

2 Elektrické nebezpečí 

2.1. Nebezpečí zasažení proudem 

3 Nebezpečí popálení 

3.1 Nebezpečí popálení kůže 

3.1-1  Nebezpečí popálení kůže o elektromotor 

4 Nebezpečí hluku 

4.1 Nebezpečí poranění sluchu 

4.1-1 Nebezpečí poranění sluchu hlukem od motorů 
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Tab. 16) Analýza nebezpečí 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ 

Během přepravy, montáže a instalace 

Typ stroje:  

Zařízení pro řezání vodním paprskem 

Poř. 

číslo 

Fáze životního 

cyklu stroje 

Typ nebezpečí  

(dle ČSN EN ISO 

12 100:2011) 
Popis nebezpečné události: 

Stručný popis Id. číslo 

1 Doprava 

1.1 Balení 

Špatná 

manipulace, 

pořezání 

1 

Při balení stroje může dojít k jeho 

poškození nevhodnou metodou balení. 

Může dojít ke vniknutí vody při balení 

a následnému stání ve skladu, vznikne 

koroze. Obsluha se může pořezat o 

obalový materiál, popřípadě ostré 

předměty jako je nůž. 

1.2 

Nakládání, 

přeprava, 

vykládání 

Špatná 

manipulace, 

nevhodné 

ukotvení, 

nepozornost 

2 

Náklad může být nevratně poškozen 

při špatném ukotvení balíku 

k dopravnímu prostředku. Při 

manipulaci obsluhou může dojít 

k převržení stroje.  

2 Montáž a instalace/Uvedení do provozu 

2.1 Sestavení stroje 
Pořezání, odření, 

přimáčknutí 
3 

U sestavení stroje může dojít 

nevhodnou manipulací ke stlačení 

prstů při vkládání potrubí do 

rychlospojek.  

2.2 
Zapojení do 

elektrické sítě 

Zasažení 

elektrickým 

proudem 

4 
Při zapojení kabelu do elektrické sítě 

hrozí poranění elektrickým proudem. 

3 Seřizování 

3.1 

Nastavení 

výchozí polohy 

stroje 

Pohmoždění 5 

Pro ustavení polohy stroje jsou 

využity nastavitelné packy, které 

mohou způsobit pohmoždění obsluhy. 

4 Provoz 

4.1 
Vkládání 

materiálu 

Odřeniny, 

přimáčknutí 
6 

Pro vkládání abraziva slouží koš, 

který je uzavíratelný, zde může 

vzniknout přimáčknutí prstů. Při 

sypání materiálu zase odření. 

4.2 Spuštění stroje Poškození očí 7 

Nebezpečí spuštění stroje bez 

zakrytování. Mohou být vymrštěny 

částice. 
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Tab. 17) Odhad rizika 

VUT v Brně, FSI  

ÚVSSR  
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA  

Stroj: Vodní paprsek 

Datum: 1.5.2019 

Číslo nebezpečí  Identifikační číslo  Označení nebezpečí: 1. Mechanická nebezpečí  

1.1-3  6 Nebezpečí přimáčknutí 

Životní etapa stroje:  Provoz – vkládání materiálu Nebezpečný prostor: prostor pro obsluhu  

Ohrožené osoby:  Obsluha stroje Provozní stav stroje: mimo provoz  

Popis situace  Nebezpečí přimáčknutí prstů při vkládání abraziva  

Počáteční riziko  

Závažnost škody na zdraví  S1 – lehké zranění  Velikost 

Četnost a doba trvání ohrožení:  A2 – často  

8 

Možnost vyvarování se 

nebezpečí:  
E2 – možné za určitých okolností  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události:  
W3 –vysoká  

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12100-1:2004)  

Popis opatření:  Přidání ochranného těsnícího prvku - guma.  

Snížené riziko 

po opatření  

Závažnost škody na zdraví  S1 – lehké zranění  Velikost 

Četnost a doba trvání ohrožení:  A2 – často 

6 

Možnost vyvarování se 

nebezpečí:  
E2 – možné za určitých okolností  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události:  
W2 – střední 

KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12100-1:2004)  

Popis opatření  Teleskopický pojezd opatřený zpomalenými dorazy. 

Snížené riziko 

po opatření  

Závažnost škody na zdraví  S1 - lehké zranění  Velikost 

Četnost a doba trvání ohrožení:  A2 – často  

3 

Možnost vyvarování se 

nebezpečí:  
E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události:  
W1 – malá  

KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12100-1:2004)  

Popis opatření:  
Popis vzniku nebezpečí v návodu stroje. Přidání bezpečnostní samolepky na víko 

koše. 

Zbytkové riziko  

Závažnost škody na zdraví  S1 - lehké zranění  Velikost 

Četnost a doba trvání ohrožení:  A1 – žádná 

2 

Možnost vyvarování se 

nebezpečí:  
E1 – možné  

Pravděpodobnost výskytu 

nebezpečné události:  
W1 – malá  

VALIDACE:                      Opatření jsou dostatečná  
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17 ODHAD VÝROBNÍCH NÁKLADŮ JEDNOHO 

STROJE 

Celkový stroj je složen jak z nakupovaných normalizovaných dílů, tak i z vyrobených dílů. 

Nakupované díly jsou vybrány z internetových katalogů firem HIWIN, s.r.o. a Misumi[32]. 

Ceny nakupovaných dílů jsou uvedeny v tabulce 18 a jsou brány jako nejnižší možné. Některé 

nakupované díly jsou zahrnuty od dodavatelské firmy jako jeden balíček, proto není vyčíslena 

cena jednotlivých dílů, ale podsestav. Celkový odhad ceny je tedy pouze hrubý. 

 

Tab. 18) Cenová kalkulace nakupovaných dílů 

Název Číslo výkresu Množství 
Cena za daný počet 

kusů [Kč] 

Elektromotor 30 – 0001 1 5 457 

Plunžrové čerpadlo 30 – 0002 1 8 643 

Řemen 30 – 0003 4 916 

Vodní filtr  30 – 0004 2 1 780 

Osa X 30 – 0005 1 19 900 

Osa Y 30 – 0006 1 15 500 

Diamantová tryska 30 – 0007 1 235 

Fokusační trubice 30 – 0008 1 156 

Řídící jednotka 30 – 0009 1 3 128 

Senzory 30 – 0010 4 4 800 

Rozvody – hadice 30 – 0011 1 2 000 

Teleskopické písty 30 – 0012 2 856 

Teleskopické vedení 30 – 0013 2 320 

Těsnění 30 – 0014 - 500 

Balíček Arduino 30 – 0015 1 2 599 
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V tabulce 19 jsou vypsány odhadované ceny vyráběných dílů na základě výkresové 

dokumentace. Jsou zde uvedeny celkové podsestavy. V jednotlivých konstrukčních 

podsestavách je započítána i cena povrchové úpravy. Tyto ceny jsou pouze orientační pro 

výrobu a další kalkulaci. 

 

Tab. 19) Cenová kalkulace vyráběných dílů 

Název Číslo výkresu Množství 

Odhadovaná cena 

za daný počet kusů 

[Kč] 

Svařenec kostry 20 – 0001 1 2 000 

Rošt 10 – 0002 1 150 

Vana 20 – 0003 1 5 230 

Odpadní koš 10 – 0004 1 200 

Zásobník 10 – 0005 1 650 

Osa Z 10 - 0006 1 800 

Krytování 10 - 0007 1 2 500 

Plexisklo 10 – 0008 1 300 

Výkonová jednotka 

– krytování 
10 – 0009 1 1 200 

 

Součet výsledné ceny je uveden v tabulce20. Jsou zde vypsány všechny položky pro výsledný 

stav stroje.  

 

Tab. 20) Cenová kalkulace jednoho stroje 

Název Odhadovaná cena [Kč] 

Montážní součástky (šrouby, podložky, 

kolíky, …) 
500 

Lepidlo 300 

Těsnící hmota 300 

Nakupované díly 66 790 

Vyráběné díly 13 030 

Celková cena stroje: 80 920 Kč 

 

Celková orientační cena stroje je . Tato výsledná cena je pouze orientační a bude sloužit jako 

technologický podklad. Cenová kalkulace je nepřesná z důvodů neuvedení ceny 

dodavatelskými firmami. Některé ceny jsou odhadnuty na základě zkušeností s podobnými 

výrobky. 
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18 DISKUZE 

Dalším uvažováním by bylo vhodné propočítat pomocí softwaru, metodou konečných prvků, 

zda je navržený pracovní nástroj dostatečně efektivní a zda-li v něm nevznikají zbytečné ztráty. 

Pro řízení stroje by bylo vhodné sestavení kompletního řídícího systému a jeho odzkoušení 

z hlediska chyb v návrhovém diagramu, popřípadě volba jiného řídícího systému. Před 

sestavením stroje by bylo vhodné experimentální zkouškou ověřit funkčnost roštu a vany, zda 

se vysokotlaký vodní paprsek utlumí působením roštu a zda nedojde k prořezání vany. Celková 

cena stroje je pouze orientační z důvodu nepřesných katalogových podkladů firem, proto je 

vhodné před sestavením stroje udělat čistou kalkulaci ceny a podle ní i zjistit poptávku na trhu. 

Celková cena by se poté snížila poptávkou trhu podle počtu vyrobených kusů. 
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19 ZÁVĚR 

V rešerši diplomové práce je uvedeno základní rozdělení metod pro dělení materiálu. Dále jsou 

zde řešeny nekonvenční způsoby dělení materiálu a to konkrétně dělení hydro abrazivním 

paprskem. Pro tuto metodu byla zkoumána současná technologická vyspělost a možnost využití 

strojů.  

Po prozkoumání současného trhu byly navrženy parametry stroje, který v současné době 

není na trhu v nabídce. Na základě těchto parametrů byly vytvořeny tři návrhy stroje. Z těchto 

návrhů byla pomocí metody multikriteriálního hodnocení vybrána nejvhodnější varianta. 

Tato varianta je zde rozpracována pro kompletní výrobu včetně kalkulace ceny na 

výrobu jednoho kusu stroje. U vybrané varianty proběhl i výpočet a kontrola kritických uzlů 

stroje. Podle těchto výpočtů je daný stroj navržen. 

Při výsledné kalkulaci na výrobu jednoho kusu stroje jsem se nevešel do předem 

nadefinované ceny. Ostatní navržená kritéria byla v řešené variantě splněna. 

V diskuzní části jsou navržena možná technická zlepšení celé problematiky stroje. 
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21.3 Seznam  symbolů 

 

𝑣𝑎 [𝑚 ∙ 𝑠−1] Rychlost pohybu abrazivních částic 

𝐶𝑘 [−] Koeficient charakteristické rychlosti 

𝑑𝑎 [𝑚] Průměr zaostřovací trubice 

𝜌𝑝 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] Hustota abrazivního materiálu 

𝑣𝑝 [𝑚 ∙ 𝑠−1] Rychlost posuvu řezné hlavy 

𝑚𝑎 [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] Hmotnostní tok abraziva 

𝑣𝑒 [𝑚 ∙ 𝑠−1] Kritická rychlost abrazivních částic 

𝜎𝑘𝑙 [𝑀𝑃𝑎] Mez kluzu řezaného materiálu 

𝐶𝑙 [−] Koeficient druhu řezaného materiálu 

𝐶𝑓 [−] Koeficient odporu stěny materiálu 

𝑔𝑖 [−] Koeficient rozšiřující významnost faktoru 

𝑔𝑛 [−] Váha faktoru 

𝑝𝜏 [%] Hodnocený faktor 

𝑛 [−] Počet hodnocených faktorů 

𝑇1 ÷ 𝑇6 [−] Identifikační varianty 

𝑡1 ÷ 𝑡6 [−] Hodnota faktoru 

𝑡1 ÷ 𝑡6 [−] Hodnota i-tého faktoru 

𝑇𝑛 [−] Relativní technická hodnota 

𝜏 [−] Konečné technické řešení 

𝑑1 [𝑚𝑚] Průměr řemenice motoru 

𝑜1 [𝑚𝑚] Obvod řemenice motoru 

𝑑2 [𝑚𝑚] Průměr řemenice čerpadla 

𝑜2 [𝑚𝑚] Obvod řemenice čerpadla 

𝑖 [−] Převodový poměr 

𝑛𝑠𝑘 [𝑚𝑖𝑛−1] Skutečné otáčky řemenice čerpadla 

𝑛𝑀 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky motoru 

𝑎 [𝑚𝑚] Vzdálenost os řemenic 

𝑣 [𝑚 ∙ 𝑠−1] Obvodová rychlost řemene 

𝐿𝑝 [𝑚𝑚] Výpočtová délka řemene 

𝑎𝑠𝑘 [𝑚𝑚] Skutečná délka řemene 

𝛼 [°] Úhel opásání řemenem 

𝑁𝑝 [𝑘𝑊] Výkon přenášený jedním řemenem 

𝑁𝑜 [𝑘𝑊] Jmenovitý výkon převodu s jedním řemenem 

𝐶𝛼 [−] Součinitel úhlu opásání 

𝐶𝐿 [−] Součinitel vlivu délky řemene 
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𝐶𝑝 [−] Součinitel dynamičnosti a pracovního režimu 

𝐾 [−] Počet řemenů 

𝑁 [𝑘𝑊] Výkon přenášený na hnacím hřídeli 

𝐶𝑘 [−] Součinitel počtu řemenů v převodu 

𝑛𝑘 [𝑚𝑖𝑛−1] Kritické otáčky 

𝑘𝑑 [−] Koeficient uložení 

𝑑𝑘 [𝑚𝑚] Průměr hřídele 

𝑛𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛−1] Maximální přípustné otáčky 

𝑙𝑑 [𝑚𝑚] Vzdálenost mezi ložisky 

𝐹𝑘 [𝑁] Maximální teoretická dovolená axiální síla 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 [𝑁] Maximální dovolená provozní axiální síla 

𝑘𝑘 [−] Koeficient závislosti na uložení 

𝑑𝑘 [𝑚𝑚] Průměr hřídele 

𝑙𝑘 [𝑚𝑚] Nepodepřená délka hřídele 

𝑛𝑚 [𝑚𝑖𝑛−1] Střední otáčky 

𝑥 [−] 
Počet různých otáčkových režimů během jednoho 

cyklu 

𝑡𝑖 [%] Proměnná doba, po kterou působí otáčky 

𝐿 [−] Životnost kuličkového šroubu v otáčkách 

𝐶𝑑𝑦𝑛 [𝑁] Dynamická únosnost 

𝐹𝑚 [𝑁] Střední zatížení 

𝐿ℎ [−] 
Životnost kuličkového šroubu v provozních 

hodinách 

𝑛𝑚 [𝑚𝑖𝑛−1] Střední otáčky 

𝑀 [𝑁 ∙ 𝑚] Hnací kroutící moment 

𝐹 [𝑁] Axiální síla působící na matici 

𝑃 [𝑚𝑚] Stoupání kuličkového závitu 

𝜂 [−] Účinnost 

𝑀𝑥 [𝑁 ∙ 𝑚] Moment působící kolem osy X 

𝑎 [𝑚 ∙ 𝑠−2] Gravitační zrychlení 

𝑓𝑆𝐿 [−] Statická konstrukční bezpečnost 

𝑓𝑆𝑀 [−] Faktor statické bezpečnosti pro zatěžování krutem 

𝐶0 [𝑁] Statická únosnost 

𝑀0 [𝑁 ∙ 𝑚] Přípustný statický moment 

𝑃 [𝑁] Ekvivalentní statické pracovní zatížení 

𝑀 [𝑁 ∙ 𝑚] Ekvivalentní statický moment 

𝐿 [𝑘𝑚] Jmenovitá životnost 
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𝑓ℎ [−] Faktor tvrdosti 

𝑓𝑡 [−] Teplotní faktor 

𝑓𝑤 [−] Zátěžový faktor 

𝐿ℎ [ℎ] Životnost 
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