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IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY 

HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE 
 

IDENTIFICATION OF STRUCTURE OF HYDROEROSIS OPERATION 

 

Ján Kmec1, Daniel Kučerka2 

 

Ján Kmec pôsobí ako vedúci Katedry strojírenství na VŠTE České Budejovice. Vo svojom 

výskume sa venuje problematike progresívnych technológií. Daniel Kučerka pôsobí na 

Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. Jeho profesijné zameranie 

je orientované na didaktiku technického vzdelávania, metodiku praktického vzdelávania v 

technicky orientovaných odboroch hlavne so zameraním na strojárske predmety stredných 

odborných škôl. Súčasne sa zameriava na riešenie problematiky integrovaných didaktických 

pracovísk pre učiteľov strojárskych predmetov. 

 

Jan Kmec is the head of the Department of Mechanical Engineering at VŠTE České 

Budějovice. In his research he focuses on progressive technology. Daniel Kučerka works at 

the Institute of Technology and Business in České Budějovice. His professional focus is 

concentrated on the didactics of technical education, the methodology of practical education 

in technical fields mainly focusing on engineering subjects at secondary school. 

 

Abstract 

Waterjet cutting technology presents new accesses of shape cutting and various material 

separation at cold cut without heat influence to material on cutting edge. 

Key words: waterjet cutting technology, cold cut, all materials 

 

Abstrakt 

Technológia rezania vodným lúčom prináša nové možnosti tvarového rezania a rôzneho 

oddeľovania materiálu pri studenom rezaní bez toho, že by došlo k tepelnému vplyvu 

materiálu na reznú hranu. 

Kľúčové slová: technológia rezania vodným lúčom, rezanie za studena, všetky materiály 

 

Úvod 

Automatizácia výrobných procesov prináša zvyšovanie nárokov na inžinierske práce pri 

príprave výroby, pri skracovaní termínov realizácie vedeckých poznatkov do praxe, pri 

navrhovaní výrobných procesov a pri ekonomizácii výrobných procesov. Je spojená s rozsia-

hlym využívaním matematických metód, pri využití výpočtových postupov konkrétnych úloh 

                                                           
1 Adresa pracoviska: doc. Ing. Ján Kmec, PhD., vedúci Katedry strojírenství, VŠTE České Budějovice, Okružní 

10, 370 01 České Budějovice, E-mail: kmec@mail.vstecb.cz 
2 Adresa pracoviska: Ing. Daniel Kučerka, PhD., vedúci Katedry odborových didaktík, VŠTE České Budějovice, 

Okružní 10, 370 01 České Budějovice, E-mail: kucerka@mail.vstecb.cz 
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a pri využití metodických postupov matematiky pre formulovanie metód riešenia. Pri tom sa 

najviac využívajú : operačná analýza, teória množín, teória štruktúr, teória algoritmov 

a jazykov a pod. 

 Technológia rezania vodným lúčom (hydroerózie) predstavuje jedinečnú, pre 

budúcnosť orientovanú, možnosť zavádzania vysokej automatizácie pri vysokovýkonnom 

rezaní skutočne všetkých druhov materiálov. Dôležitý impulz pre využitie vodného lúča vo 

výrobnej technike ako nástroja, prišiel z oblasti konštrukcie lietadiel a kozmonautiky. 

 Najväčším plusom tejto technológie v porovnaní s inými metódami delenia je proces 

rezania za studena. Tento sa používa tam, kde beztrieskove, trieskové a termické výrobné 

techniky poskytujú z mechanických alebo z fyzikálnych dôvodov neuspokojivé výsledky, 

prípadne kde tieto úplne zlyhávajú. Potencionálnych užívateľov jednoznačne zaujal fakt, aké 

prednosti vykazuje vysokotlakové rezanie vodným lúčom v porovnaní s ostatnými 

možnosťami spracovania. 

 

Metóda a štruktúra manipulačnej operácie  

Nové prístupy skúmania technologickej operácie, založené predovšetkým na rozvoji štruktúr 

operácií možno realizovať z hľadiska skladby jej prvkov podieľajúcich sa na operácii, ktorej 

všeobecný model je: 

 

OPNSČ l

m

l

n

l

h 
         (1) 

Kde :  

Č — človek (operátor),  

O — objekt (predmet) manipulácie,  

S, N, P — množiny výrobných strojov, nástrojov a prípravkov v konkrétnej technologickej  

 operácii,  

h, n, m — ukazovatele kvantitatívnej hodnoty každej z týchto množín, 

/  — determinant kvalitatívnych ukazovateľov každého z výrobných prostriedkov. 

 

Na základe prístupov k technologickej operácii v manipulačnej operácii možno rozlíšiť 

manipulačnú Metódu a Štruktúru.  

Manipulačná metóda je spojená s funkciou operácie, ktorá vyjadruje ako dochádza k zmene 

polohy predmetu, jeho orientácii a podobne. V tab. 1 je uvedené členenie automatizovaných 

manipulačných metód.  

Manipulačná štruktúra je realizácia operácie, ktorú možno vyjadriť časovou skladbou 

daných úkonov a zúčastňujúcich sa komponentov.  

 

Manipulačná operácia (úkon) Metóda Technická realizácia 

Uchopenie a uloženie predmetu, 

resp.odobratie predmetu, odpadu  

 

 

 

 

Premiestnenie predmetu  

 

 

mechanicky 

 

podtlakom,  

magneticky,  

pružnými silami 

 

tlakovým médiom  

kinematickým mechanizmom 

 

prstami chápadla, upínací prípravok,  

žeriav, vysokozdvižný vozík a pod.  

prísavkové chápadlo,  

magnetické chápadlo,  

elastické chápadlo 

 

hydraulické a pneumatické zariadenia,  

priemyselné roboty a manipulátory 
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Tabuľka 1 Príklady určenia manipulačných metód 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V technológii vodný lúč môže byť rozvoj štruktúr manipulačných operácií založený na 

využívaní ko-dominantného priestoru výrobného zariadenia, t. j. na skracovaní reálneho času 

manipulačných úkonov koncového člena XY stola (robota). Jedná sa o zvyšovanie stupňa 

prekrytia manipulačných operácií s technologickými. Na tomto princípe je založený rozvoj 

časových štruktúr manipulačných operácií pre zvyšovanie výrobnosti procesu. 

 Časová štruktúra operácie vychádza z členenia operačného času na zložky súvisiace s 

funkčne ucelenými technologickými a pomocnými úkonmi.  

Časová štruktúra technologickej operácie sa môže vyjadriť vzťahom: 

 

    τttttt h

v

z

v

p

vh       (2) 

Kde: 

ht
 - hlavný čas v min., 

p

vt
 - vedľajší čas spojený s predmetom technologického spracovania v min., 

z

vt
 - vedľajší čas spojený s technologickým zariadením v min., 

h

vt
 - vedľajší čas spojený s nástrojmi používanými v technologickom procese v min.,  

 τ  - prekrytý čas v min. 

 

Zákonitosti usporiadania modelov štruktúr operácií podľa skladby časových zložiek uvedené 

v tab. 2 boli spracované vo viacerých prácach prof. Budu pre technológiu obrábania. Na 

základe týchto prác možno formulovať všeobecné modely časových štruktúr technologických 

operácií pozostávajúcich z : 

 triedy operácie, 

 skupiny operácie, 

 podskupiny operácie, 

 usporiadania sledov operácií a ich začleňovania do jedného, alebo viacej prúdov. 

 

Orientácia mechanizovane,  

vizuálne,  

dotykovo 

polohovadlo, sklz, dopravník, 

robotovízia, 

taktické senzory a roboty 

 

Spôsob nastavovania 

 

Modely časových štruktúr technologických operácií 

a stanovenie variant podmienok  

Nastavovanie 

rezacej hlavice,  

ako nástroja rezania 

 

tn rh ≠ 0 

 

tn rh = 0 

Nastavovanie polohy mate-riálu 

na stolovej rezacej va-ni, v 

rátane jeho odberu 

 

tn pm ≠ 0 

 

tn pm = 0 

 

tn pm ≠ 0 

 

tn pm = 0 

Nastavovanie čerpadla, XY 

stola, množstva abrazíva a 

rezacieho programu 

tn tp 

≠  

0 

tn tp 

=  

0 

tn tp 

≠  

0 

tn tp 

=  

0 

tn tp 

≠  

0 

tn tp 

=  

0 

tn tp 

≠  

0 

tn tp 

=  

0 

Stanovenie celkového vý- počtu tn mo = tn mo = tn mo = tn mo tn mo = tn mo tn mo tn mo 



Vol. 5 (5), pp. 16-23 

 

19   http://www.mladaveda.sk 

 

Tabuľka 2 Klasifikácia štruktúr operácií so zreteľom na nastavenie výrobného zariadenia 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

tn rh – čas nastavenia rezacej hlavice, ako nástroja rezania.  

tn pm – čas natavenia polohy materiálu na stolovej rezacej vani, v rátane naloženia a odberu.  

tn tp – čas nastavenia technologických parametrov, v rátane programovania.  

tn mo – čas nastavenia celkového výrobného zariadenia, t. j. manipulačnej operácie 

 

Na základe uvedenej klasifikácie podľa tab. 2, pre technológiu hydroerózie, môžeme 

štruktúra manipulačnej operácie symbolicky vyjadriť pomocou modelu :  

 

DPHZO k

pm

k

rh

k

tz    
         (3) 

Kde : 

O   — je operátor, obsluha — človek, 

Z   — manipulačné zariadenie (čerpadlo,XY stôl, množstvo abrazíva, program), 

H    — manipulačný nástroj (rezacia hlavica – nástroj rezania), 

P    — manipulačný prípravok (nakladka, polohovanie, odber dielcov a odpadu), 

D   — dielec (vyrezaný výrobok) — predmet manipulácie, 

tz, rh, pm  — kvantitatívne ukazovatele počtu zariadení, nástrojov, prípravkov,  

k   — kvalitatívny ukazovateľ vyjadrujúci charakteristiku manipulačných zariadení (vyjadruje 

stupeň inovácie). 

 

V štrukturálnom modele manipulačnej operácie sa rozlišujú štyri triedy. Skôr ako pri-stúpime 

k charakterizovaniu tried manipulačnej operácie je potrebné uviesť hlavné určujúce znaky, 

ktorými môžu byť charakterizované manipulačné zariadenia, prípravky a nástroje.  

Stupeň inovácie, ako kvalitatívny ukazovateľ, môžeme špecifikovať zložkami: 

 nové manipulačné prostriedky, 

 rozšírené manipulačné prostriedky (obnova), 

 zastaralé manipulačné prostriedky.  

 

Každú zložku podľa skutočného charakteru manipulačnej operácie možno ďalej 

charakterizovať stupňom mechanizácie, automatizácie, pružnosti, spoľahlivosti a pod. 

Členenie tried manipulačnej operácie je nasledovné:  

1. Bez prvková trieda je charakteristická operáciami, v ktorých sa nepoužívajú 

manipulačné zariadenia, prípravky a ani nástroje, t. j. tz = 0, rh = 0, pm = 0. 

2. Jednoprvková trieda je charakteristická operáciami, v ktorých sa používa jeden druh 

manipulačných prostriedkov. 

3. Dvoj prvková trieda je charakteristická operáciami, v ktorých sa používajú dva druhy 

manipulačných prostriedkov. 

4. Trojprvková trieda je charakteristická operáciami, v ktorých sa používajú všetky druhy 

manipulačných prostriedkov, a to zariadenia, prípravky a nástroje. 

času nastavenia ma- nipulačnej 

operácie 

tnrh+tnpm

+ tntp 

tn rh + 

tn pm 

tn rh + 

tn tp 

= 

tn rh 

tn pm + 

tn tp 

= 

tn pm 

= 

tn tp 

= 

0 

Skupiny  

výrobných  

operácií 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Funkčná štruktúra výrobného procesu 

Výrobný proces možno charakterizovať ako činnosť, počas ktorej sa pracovný predmet mení 

na hotový výrobok. Vo výrobnom procese pracovníci pomocou pracovných prostriedkov 

pretvárajú pracovný predmet na hotový výrobok, čo vo všeobecnosti predstavuje technológiu 

výroby. 

Technologické pracovisko hydroabrazívnej erózie, možno charakterizovať základnými 

väzbami medzi komponentami : 

 vstupné a výstupné väzby jednotlivých komponentov, 

 stupeň mechanizácie a automatizácie, 

 stupeň štandardizácie, 

 priestorové väzby jednotlivých komponentov a pod. 

Z hľadiska funkcie technologického pracoviska možno ho charakterizovať nasledovnými 

ukazovateľmi : 

 výrobnosť, 

 kvalita technologického spracovania, 

 ekonomičnost, 

 spoľahlivosť a pod. 

Uvedené technologické a funkčné charakteristiky technologického pracoviska možno 

považovať za zhodné. Preto z hľadiska projektovania takéto pracoviská je vhodné ho členiť 

do subsystémov, a to : 

 technologickej sústavy, 

 medzioperačnej dopravy a skladovania, 

 operačnej manipulácie, 

 zdrojov a rozvodov energií, 

 merania a kontroly, 

 riadenia. 

Pre funkčnú stránku automatizovaných výrobných systémov je potrebné najprv vyjasniť ich 

základné funkčné väzby, ktoré môžu predstavovať nasledovné funkčné štruktúry : 

1. Voľné usporiadanie komponentov (výrobných zariadení) pracoviska, čo predstavuje 

pomerne zložitý systém technologického spracovania a riadenia. 

2. Funkčné (technologické) usporiadanie komponentov pracoviska, čo predstavuje určité  

 zjednodušenie oproti voľnému usporiadaniu. 

3. Modulárne usporiadanie komponentov pracoviska, čo predstavuje množinu rovnakých  

 viacúčelových podsystémov technologických a manipulačných. 

4. Buňkové usporiadanie komponentov pracoviska, čo predstavuje cieľovú štruktúru 

výstavby vysoko automatizovaných výrobných systémov, kde sú eliminované 

nadbytočné prvky a sú optimalizované vnútorné väzby.  

 

Záver 

Automatizácia kontinuálnych technologických procesov v súčasnosti úspešne prekonáva 

problémy prudkého rozvoja diskrétnych strojárskych technológií. Objavujú sa pritom 

problémy úspory pracovných síl v nízko sériových výrobách, v manipulácii s materiálom, v 
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distribúcii a v službách. Tieto snahy stimulujú prudký rozvoj výrobných úsekov, riadiacich 

postupov, nových distribučných sietí a pod., ktoré sa vyvinuli a vyvíjajú s cieľom dospieť do 

plneautomatizovaných závodov, a ktoré zabezpečia výrobky vysokej kvality bez 

bezprostrednej účastí človeka vo výrobnom procese.  

 Celý komplex faktorov charakterizujúcich povrch erózie (rezu), je popísaný v prácach 

autorov. Na základe uvedenej komplexnej špecifikácie bol navrhnutý grafický model 

komplexu faktorov, ktorý bol definovaný vo WATING Prešov a na Katedre technológií 

a materiálov Strojníckej fakulty TU v Košiciach, ako model KMF1, ktorý je na obr. 1. 

 

 

Faktory vplývajúce na topografiu povrchu hydroerózie 

Faktory základných  
fyzikálnych vlastností 

a hydrodynamické 
zákonitosti 

 

Technické faktory 
vplývajúce  

na hydroerózny 
výrobný proces 

 

Technologické faktory 
vplývajúce 

 na hydroerózny  
povrch rezu 

 

 Fyzikálne vlastnosti 
 

- hustota kvapaliny 

- viskozita kvapaliny 

- stlačiteľnosť reálnych 
kvapalín 

- rozťažnosť kvapalín 

 

 Hydrodynamické 
zákonitosti 

 
- základné 

hydrodynamické rovnice 

- šírenie tlakových zmien – 
rýchlosť šírenia 

- vodný ráz – Žužovského 
veta 

- tok reálnych kvapalín – 
charakter toku 

 Faktory základné 
výkonové 

 

 Faktory prostredia 
 

 Faktory špecifikácie 
vody 

 

 Faktory hydraulickej 
sústavy a sústavy 
vysokotlakovej vody 

 

 Faktory výberu 
vodných a abrazívnych 
trysiek 

 Faktory výkonovo 
prevádzkové 

 

 Faktory technologicko- 
vstupné 

 

 Faktory technologicko- 
výrobné 

 

 Faktory výrobno 
kvalitatívne - výstupné 

 
 

 
Obr. 1 Grafický model komplexu faktorov hydroerózie - model KMF1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Overenie formulovaných faktorov sa nakoniec vykonalo na vzorkách materiálu AISI 304 pri 

hrúbke 8 mm. Na obr. 2 sú znázornené overované vzorky, ktorých sa vyrezalo 9 ks. 

 

 
Obr. 2 Overované vzorky hrúbky 8 mm 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Parametre rezania uvedených overovaných vzoriek boli zachytené do protokolov a ich  
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samotné vyhodnotenie v grafickej podobe, je znázornené na obr. 3.  

 
Závislosť drsnosti na rýchlosti rezi pri rôznych gramážach abrazíva 

pre overenie materiálu AISI 304 hrúbky 8 mm
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Lineárny (A=200; Z=4; Dw=0,25; Da=0,76) Lineárny (A=200; Z=4; Dw=0,25; Da=0,76) Lineárny (A=250; Z=4; Dw=0,25; Da=0,76)
Lineárny (A=250; Z=4; Dw=0,25; Da=0,76) Lineárny (A=250; Z=4; Dw=0,25; Da=0,76) Lineárny (A=200; Z=4; Dw=0,25; Da=0,76)  

Obr. 3 Závislosť drsnosti na rýchlosti rezu pre AISI 304 hrúbky 8 mm 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pre súčasnú prax, z hľadiska ekonomického efektu samotného rezania hydroeróznym lúčom, 

predstavuje výskum zmeny prietoku, pomerne rozsiahly prienik do samotnej technológie 

vodný lúč s cieľom nájsť spôsob definovania rezných parametrov, ktoré budú garantovať 

výstupný kvalitatívny technologický aspekt a zároveň ekonomický aspekt procesu rezania 

vodným lúčom, pri menšom prietoku vysokotlakovej vody.  

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: Ing. Lukáš 

Polanecký  
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