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Abstract 
 The paper deals with an application of shadow measurement method and its 
importance in comparison with classical measurement by contact profilometer used for quality 
measurement of the surfaces created by abrasive waterjet technology. The main emphasis is put 
on the analysis of results for defining the process of creation of a new surface generated by the 
stream of abrasive waterjet, including its geometric parameters and mechanisms of cutting tool-
material interaction. New possibilities for surface quality evaluation and optimization, the choice 
of technological parameters of the cutting process are developing. There are proposed measured 
parameters, the way of creating a database of values measured, the way of data statistical and 
analytical processing for optimising the technology, improving the quality of output control. By 
databank it could be theoretical based technology factors selection that will be optimal for the 
material on required quality, the performance parameters and the total machining economy. 
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Abstrakt 
 V př íspě vku se pojednává o aplikaci stínové metody, která umožň uje sledovat, 
monitorovat a kontrolovat stav geometrie povrchu za úč elem následného zvýšení jeho jakosti 
vlivem optimalizace vstupních faktorů  technologie abrazivního vodního paprsku pomocí dvou 
modifikací optického detektoru a pohybujíciho se vzorku a meř íci CCD kamery a staticky 
upevně ného vzorku. Na základě  analýzy dat byly získány nové poznatky a vlastní názory na 
mechanizmus vzniku povrchu vytvoř eného abrazivním vodním paprskem a možnosti rozboru 
širších souvislostí týkajících se dalšího rozvoje technologie abrazivního vodního paprsku 
z pohledu zvyšování kvality povrchů . V závě ru se pojednává o návrhu databanky parametrů  
geometrie nerovností povrchu a její využití pro potř eby objektivního projektování a ř ízení 
technologie abrazivního vodního paprsku tak, aby tato efektivně ji a př itom jakostně ji 
produkovala finální výrobky. Pomocí databanky by mě la být teoreticky podložená volba faktorů , 
které jsou optimální pro daný materiál i pro požadované parametry týkající se jakosti, výkonu a 
celkové ekonomiky př edmě tné technologie. 
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1. Úvod 
 Z hlediska metrologie jakosti povrchu vytvoř eného abrazivním vodním paprskem 
(AWJ) je nutno sledovat drsnost ř ezné stopy Ra [ � m], stupeň  zakř ivení - deviač ní úhel (arcD) 
[°], retardaci ř ezné stopy (Yret) [mm] a hloubku, resp. délku ř ezu, které jsou dů ležitými 
parametry pro popis geometrie a mikrogeometrie nově  vzniklých povrchů  i  tvorby databanky 
dat za úč elem kvalifikovaných statistických a fyzikálních analýz vztahů  mezi finální jakostí 
povrchů , obrábě ným materiálem a volbou technologických parametrů  ř ezného procesu [5]. 
Typické zakř ivení a retardace stopy ř ezu na délce ř ezu h znázorň uje obr.1.  
 Získané hodnoty RMS  pomocí stínové metody velmi dobř e umožň ují sledovat i další 
korelač ní vztahy k jiným geometrickým a optickým charakteristikám povrchové vrstvy. Je taktéž 
potř ebné najít dostateč ně  zobecně né a fyzikálně  podložené př epoč tové vztahy z RMS na Ra 
i korelač ní vztahy související s širší fyzikální a mechanickou charakteristikou materiálů  a takto 
postupně  vyhodnocovat nejpoužívaně jší technické materiály. Základní geometrická a optická 
charakteristika povrchové vrstvy je definována nasledujícim vztahem:  
 

 )...)(,,,,,,(, θλ SRrYaSmfRaRMS yyret∆=  (1) 
 

kde  λ  - vlnová délka dopadajícího svě tla [nm], 
 Sm - rozteč  výškových nerovností [mm], 
 � a - sklon nerovností [°], 
 Yret - zpoždě ní (retardace) stopy paprsku [mm], 
 ryy - normovaná autokorelač ní funkce [-], 
 R - reflexe dopadajícího svě tla [-], 
 S (θ ) - stínová funkce [-]. 
 

 
Fig.1 Jet lag where hc is critical depth and hd is deformation depth 

 
 

 Z hlediska ř ešení výše př edpokládané implicitní závislosti bychom chtě li dále 
postupovat v tě chto krocích: 

1. hlubší poznání a vysvě tlení principu interakce svě telného paprsku s hrubě  obrobeným 
povrchem, 

2. objasně ní stínové funkce, diagramu rozptylu, distribuč ní funkce aj., 
3. analýza signálů  ve vztahu ke geometrickým parametrů m povrchu, 
4. studium a využití jiných metod mě ř ení povrchů  (např . Moiré metoda, speckle metoda, 

scaterometrie, využití principu chromatické č oč ky),  
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5. porovnání výsledků  optických metod z hlediska jiného druhu principu  interakce 
svě telného paprsku s drsným povrchem, 

6. sledování vlivu abraziva, postupové rychlosti a ostatních technologických parametrů  na 
jakost povrchu,  

7. sledování vlivu fyzikálních a mechanických parametrů  materiálů  na jakost povrchu,  
8. systematické doplň ování vytvoř ené databanky s analýzou dat o stavu povrchu, použité 

technologii a materiálu s rozborem vztahů  VSTUP (technologické parametry) – 
MATERIÁL – VÝSTUP. 

 
 

2. Realizace mě ř icí sestavy ve dvou verzích a analýza namě ř ených dat 
 Optická mě ř icí sestava byla navržena a realizována ve dvou verzích, a to ve verzi A a 
B podle schemat na obr. 2. a obr. 3. K dispozici bylo 30 nař ezaných vzorků  abrazivním vodním 
paprskem s rozmě rem (0,8 x 2,0 x 2,0) cm s rů zných kovových materiálů  jako je ocel, hliník, 
mosaz aj. Na základě  namě ř ených výsledků  s využitím obou tě chto sestav bylo možno získat 
hodnoty RMS (Root Mean Square) intenzity reflektovaného svě tla a z tě chto odvodit 
zobecně nou transformač ní rovnici k parametru drsnosti povrchu Ra ř ezaných materiálů  
charakterizovaných jejich tabulkovými fyzikálními a mechanickými hodnotami. Souč asně  lze 
obdržet taktéž podklady pro hlubší pochopení a studium mechanizmu interakce flexibilního ř ezného nástroje s materiálem obrobku a o mechanizmu úbě ru př i jeho dezintegraci proudem 
AWJ. Stanovení výškových a podélných fluktuací v první etapě  analýz signálů  intenzity 
odraženého svě tla podle distribuce nerovností povrchu stínovou metodou bylo provedeno na 
kovových materiálech Č SN 17 251, Č SN 11 375, AlMg, Č SN 422 712. Mě ř ení bylo realizováno 
na výšce vzorků  8 mm ve 20-ti úrovních pro 4 strany opracovaných postupovými rychlostmi 
(200, 150, 100 a 50 mm.min-1). Hlavní technologické parametry pro ř ezání byly voleny takto: 
tlak p = 300 MPa,  prů mě r paprsku do = 0,25 mm,  prů mě r usmě r ň ovací trubice da = 0,8 mm,  
délka usmě r ň ovací trubice la = 76 mm, hmotnostní prů tok abraziva ma = 250 g.min-1,  zrnitost 
abraziva 80 MESH,  vzdálenost trysky od povrchu L = 2 mm. Na tě chto signálech byla 
provedena Fourierova transformace, spektrální dekompozice a frekvenč ní pásmová filtrace za 
úč elem získání RMS a charakteru transformač ních rovnic mezi RMS a parametry drsnosti 
povrchu. RMS př edstavuje stř ední kvadratickou odchylku napě ť ového výstupu fotodetektoru.  
Z tohoto parametru RMS (viz. obr. 4) jsme další analýzou získali informace o Ra, Sm,  tedy o 
výškových a podélných fluktuacích. 
 

             
Fig.2 Basic set-up of the optical method of shadow visualization by CCD camera (version A) 

 
 

 Fluktuace parametru RMS v závislosti na hloubce ř ezu h jsou na obr. 4. Pro další 
srovnání a ově ř ení charakteru fluktuací na topografii povrchu byly použity také komerč ní 
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př ístroje, a to jednak kontaktní profilometr HOMMEL TESTER T8000 a optický profilometr 
MicroProf FRT. Hlavně   hodnoty získané z optického profilometru obr. 5 byly porovnány s 
hodnotami RMS ze stínové metody za úč elem vytvoř ení př epoč tových rovnic z RMS na Ra, 
př i č emž hodnoty z př ímého mě ř ení drsnosti povrchů  kontaktním profilometrem sloužily na 
poč átku mě ř ení jako kalibrač ní a dále pak jako kontrolní. 
 

 
 

Fig.3 Optical manner of optical signals calibration 
 
 

 
Fig.4 Dependence of RMS on the cut depth h 

 
 

 
Fig.5 Dependence of the surfař e roughness Ra on cut depth h 
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3. Diskuse k názor
ů
m o mechanizmech úbě ru a interakce materiálu s ř ezným nástrojem 

AWJ   
 Z provedených analýz a ze získaných dat (RMS, Ra) topografie povrchu lze usuzovat 
na mechanizmus vzniku topografie povrchu, která je pamě tí obrábě cí technologie a také 
svě dkem vlastností obrábě ného materiálu. Z dů vodu mechanické flexibility a tedy schopnosti 
nástroje AWJ př izpů sobit se vlastnostem materiálu je tento pro teoretické analýzy nástrojem 
velmi vhodným. Dá se ř íci, že z hlediska nově  rozvíjené vě dní disciplíny technologické 
dě dič nosti lze př istoupit k hlubší analýze procesu vzniku povrchové vrstvy. Autoř i Hashish, 
Bitter, Finnie  [1], [2], [3] rozlišují vzniklý povrch z hlediska mechanizmu úbě ru charakteru ř ezného a z hlediska úbě ru charakteru deformač ního. Podle literatury [4] je vzniklá topografie 
rozdě lena na iniciač ní zónu (kterou však vě tšina autorů  zanedbává), hladkou zónu a zdrsně nou 
zónu. Podle našeho názoru nelze z hlediska objektivity vysvě tlení mechanizmu vzniku 
topografie nově  vytvář eného povrchu nepoč ítat s iniciač ní zónou, protože vypovídá o prvním 
kontaktu s vysokoenergetickým paprskem smě si vody, vzduchu a abraziva. Z hlediska popisu 
šíř ení a degradace paprsku AWJ je možno sledovat následující skuteč nosti (obr. 4, 5). A to 
iniciač ní zónu (tj. prudký nárů st RMS, Ra hodnot) a potom, po př ekonání modulu pružnosti 
a celkového  odporu materiálu v iniciač ní zóně , prudký pokles hodnot RMS, Ra související 
s tím, že do paprsku př i př ekonávání vstupní č ásti materiálu vstoupila odebraná drť  ze stě n, 
došlo k prudkému př esycení a také ke kontrastnímu dě lení struktury paprsku na vnitř ní jádro a 
vně jší obal s vysokou koncentrací abrazivních zrn, které se zpozdily oproti vnitř nímu jádru. Ve 
vně jším obalu se  kinetická složka hydraulické energie velkou rychlostí transformuje na 
potenciální podobně , jako je tomu v př ípadě  neúplného hydraulického rázu. Př ebytkem 
potenciální energie se vytvoř í hlubší brázda ovšem s pomě rně  hladkou stopou, na kterou optika 
reagovala poklesem hodnoty RMS vlivem nízké hodnoty Ra.  
 

 
Fig.6 Dependence of surface roughness Ra on cut depth h 

 
 

 Další úsek mů že být charakterizován novým př erozdě lováním hydraulické energie 
v ř ezu s vyrovnáním hodnot napě ť ových složek v tangenciálním smě ru na tvorbu povrchu 
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a v normálovém smě ru na prohlubování ř ezu s vytvoř ením tzv. „bř íška“ s pomě rně  nízkými 
hodnotami RMS, Ra až do poč átku vytvář ení striací, které jsou znakem únavových lomů  kovů  
a slitin a zač átkem zóny stabilní plasticity př etvář ení s výraznou periodič ností. Striace mají 
zpravidla tvar mě lkých rovnobě žně  uspoř ádaných ř ádků . Uspoř ádání striací poskytuje informace 
o  lokálním smě ru šíř ení únavové trhliny. Z hlediska napě ť odeformač ního stavu dochází k tomu, 
že na zač átku máme vysoké napě tí  a pomě rně  hladký ř ez a smě rem k vysokým hodnotám RMS, 
Ra napě tí úmě rně  k nárustu tě chto hodnot  klesá. Dá se ř íci, že mů žeme použít rozdě lení ř ezu na 
iniciač ní zónu velmi závislou na materiálu a z technologických parametrů  zejména na volbě  
postupové rychlosti ř ezné hlavy. Dále pak na relativně  hladkou zónu, kde př evažuje hlavně  
kombinace tah-smyk, př echázející do pružně  plastické oblasti tzv. př echodové oblasti, až do 
oblasti (zóny) s př evládající tlakovou složkou, tedy do tzv. zóny deformač ní (obr. 6). Z hlediska  
spotř eby př etvárné energie jde principielně  o tř i zóny. O zónu iniciač ní, charakterizovanou 
ztrátami energie paprsku zavrtáváním do materiálu, př ekonáváním meze pružnosti materiálu 
a energetickou stabilizací hydraulických a hydrodynamických pomě r ů  ř ezu, dále o zónu s 
vysokým podílem př etvárné energie na vytvoř ení tzv. hladké a př echodné zóny a zónu s nižším 
podílem, resp. nedostatkem př etvárné energie, která odpovídá deformač ní zóně .  
 Specifikem povrchů  generovaných pomocí AWJ je, že jsou č lenité a tudíž se dá 
uvažovat jakoby tyto povrchy vznikaly rů znými klasickými technologiemi, jako zavrtáváním do 
materiálu v iniciač ní zóně , broušením (vysoce energetická oblast-zóna) a soustružením ve 
stř ední č ásti ř ezu, př es oblast hrubšího soustružení, hoblování a hrubého frézovaní v závě ru ř ezu 
(obr. 7).  
 

 
Fig.7 Dependence of surface roughness Ra on cut depth h 

 
 
4. Návrh databanky pro ř ízení technologie AWJ 
 Koncepč ní struktura databanky je charakterizovaná na obr. 8. Hlavní vstupní 
a výstupní velič iny jsou upraveny podle [3], [6], [7] a to tak, že hydraulické faktory, parametry 
materiálu, tvaru a zrnitosti abraziva a technické faktory proudu a hydro-zař ízení tvoř í na výstupu 
energetickou charakteristiku proudu. Materiálové a rozmě rové vlastnosti vzorků  podmiň ují 
energetické zatížení vzorků  ovliv ň ované dále požadavky na nároč nost a kvalitu jejich 
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opracování, materiálové parametry jako jsou pevnost v tlaku, tahu, smyku, modul pružnosti, 
mě rná hmotnost, Poissonovo č íslo, rychlost šíř ení ultrazvukových vln a další, týkající se např . 
chemického složení, budou vedle hlavních technologických parametrů  tvoř it základní vstupy. 
Materiálové konstanty urč ují mechanické chování materiálu v ř ezu a charakter vyvolaného 
silového, napě ť ového a deformač ního pole. Vyšetř ení matematických funkcí mezi vstupními 
materiálovými, technologickými a výstupními geometrickými parametry povrchu je základem 
pro jejich vzájemné ovlivň ování v systému ř ízení. Sledována a zaznamenávána bude koneč ná 
spotř eba energie a náklady, výkonové prarametry a jakost ř ezných stě n. Jakost povrchu, zejména 
technická drsnost ř ezné stě ny, nás informuje o topografickém stavu ale i o vstupních velič inách 
technologického procesu, jakými byla vytvoř ena, jakož i o fyzikálně -mechanickém charakteru 
samotného materiálu. Na jakost povrchu se mů žeme dívat ze dvou hledisek, a to z hlediska 
finální jakosti ř ezu a výkonnosti ř ezného procesu (obr. 9). 
 

 
Fig.8 Conceptual structure of databank 

 
 

 
Fig.9 Orientation of statistical data analysis of the databank 

 
 
 O možnostech využití geometrického stavu povrchu k nedestruktivnímu stanovení 
statických fyzikálně -mechanických parametrů  konstrukč ních materiálů  a jejich tenzometrických 
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změ n vlivem vně jšího namáhání v pružné a plastické oblasti ve smyslu schematu na obr. 9 
vypovídá ř ešení implicitní funkce (2): 
 
 ( )...ˆ,,,,,,),(,,,),(,, , aFiGGiEEfRaRMS LUZcutmatDTmat νµργεσσ=            (2) 
 
= základní fyzikálně -mechanická charakteristika povrchové vrstvy 
 
kde Emat – modul pružnosti [MPa], E(i) – modul pružnosti prů bě hový [MPa], σ T  - pevnost v tahu 
[MPa], σ D - pevnost v tlaku [MPa], Gmat - modul pružnosti ve smyku [MPa], G(i) - modul 
pružnosti ve smyku prů bě hový [MPa], Fcut – ř ezná síla [N],  ε  - relativní podélné prodloužení 
plastické [-], γ – zkos [-], ρ  – hustota materiálu [kg.m-3], �  –Poissonova konstanta [-], ,UZ Lv  - 
rychlost podélných ultrazvukových vln v materiálu [m.s-1], â - délka lomové ště rbiny [mm]. 
Z tohoto hlediska považujeme povrch jako pamě ť  technologií i vlastností materiálu (obr. 10). 
Odtud plyne teoretická možnost nedestruktivního způ sobu urč ování statických, tenzometrických 
a reologických vlastností konstrukč ních materiálů  pro potř eby dimenzování technologických 
a konstrukč ních parametrů  (souč ástí a konstrukcí). 
 

             
Fig.10 Relationship between geometrical surface state and deformation zone estimated in σ - ε  diagram for material CSN 

17 251 
 
 
5. Záv ě r 
 Pro mě ř ení základních geometrických vlastností topografie nově  vytvoř ených 
povrchů  technologií AWJ byla stanovena a definována hlavní mě ř ená optická velič ina RMS a 
vedle hloubky ř ezu h také hlavní interpretované geometrické  parametry Ra, Yret a D. Jde 
o vlastnosti, zejména pokud jde o normovanou drsnost povrchu Ra, které jsou považovány za 
velmi dů ležité z mnoha velmi dobř e v teorii i praxi známých dů vodů . Pro rozvoj teorie a praxe 
technologií WJ/AWJ jsou popsaným způ sobem teprve položeny základy pro ř ešení dalších 
složitých otázek souvisejících s teoretickým ovládnutím mechanizmu interakce flexibilního ř ezného nástroje s materiálem a teoretických vazeb k režimovým technologickým parametrů m 
procesu. Nezastupitelnou úlohu v tomto dalším kroku bude mít právě  systematicky koncipovaná 
databanka nejdů ležitě jších vstupních a výstupních údajů  o provedených ř ezech. Od vyhodnocení 
statistických a fyzikálně  analytických zákonitostí mezi vstupními a výstupními velič inami lze 
př ikro č it k matematickému zobecně ní tě chto zákonitostí a k odvození statistických i fyzikálních 
rovnic pro predikč ní a projekč ní výpoč ty konkrétních ř ezů . Tě mito výpoč ty by mě la být 
teoreticky podložená volba ř ezných parametrů , které jsou optimální pro daný materiál i pro 
požadované parametry týkající se jakosti, výkonu a celkové ekonomiky obrábě cích prací. 
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