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Izvleček
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Merjenje tlaka v mešalni komori rezalne glave pri AVC

Jan Iglič

Ključne besede:
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tipi zamašitve
merjenje tlaka

Zaključna naloga zajema razlago in opis problematike mašenja dovodne cevke abraziva v
mešalno komoro rezalne glave pri AVC ter vpliv le tega na podtlak v mešalni komori.
Predstavljen je postopek izbire primerov zamašitev. Vsi izbrani primeri zamašitev so
zmodelirani s pomočjo programa Solidworks ter natisnjeni na 3D tiskalniku. Predstavljena
je sestava merilnega sistema in izvedba poskusa merjenja podtlaka v mešalni komori
rezalne glave. Opravljeni so bili poskusi merjenja tlaka za različne primere zamašitev pri
treh različnih vhodnih tlakih vode v rezalno glavo. Vse meritve so bile izvedene v štirih
različnih kombinacijah, za dve različni vodni in fokusirni šobi.
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Abstract
UDC 004.925.84:621.45.033(043.2)
No.: UN I/1059

Pressure measurement in the AWJ mixing chamber

Jan Iglič

Key words:

abrasive water jet cutting technology
causes of clogging
types of clogging
pressure measurement

This final assignment contains explanation and description of the blocking issues of the
conducting abrasive tube in the mixing chamber, which is in the cutting head at AWJ. It
also explains the following effect on the negative pressure in the mixing chamber. A
selection procedure for different blockage cases is presented. All the cases are modelled
with program called Solidworks and printed on a 3D printer. Assignment also concludes a
structure of the measuring device, as well as the experiment, that measures the negative
pressure in the mixing chamber of the cutting head. Experiments were performed for
different kinds of blockages, with three different input water pressures into the cutting
head. All the measurements were carried out in four different combinations, for two
different water and focussing nozzles.
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1.Uvod
1.1 Ozadje problema
Uporaba strojev z abrazivnim vodnim curkom postaja v zadnjem času vse bolj popularna.
Njihova glavna prednost je široka možnost obdelave skoraj vseh vrst materialov, toplotna
neprizadetost področja obdelovanca ter ekološka prijaznost. Z uporabo različnih vrst
abraziv in velikosti njihovih delcev se velikokrat pojavi problem mašenja dovodne cevke,
ki dovaja abraziv v mešalno komoro rezalne glave AVC. V primeru zamašitve le-te jo je
treba sneti ter očistiti, kar lahko predstavlja zamude v proizvodnem procesu in posledično
večje stroške. Zato se poraja vprašanje, ali lahko na podlagi meritev podtlaka v mešalni
komori rezalne glave določimo, za kateri tip zamašitve gre v naši dovodni cevki.

1.2 Cilji
Primarni cilj naloge je bil določiti, kakšen vpliv na podtlak v mešalni komori glave stroja
za obdelavo z AVC imajo različni tipi zamašitev dovodne cevke, ki v mešalno komoro
dovajajo abraziv. Zamašitev smo simulirali z nastavkom, ki se namesti na dovodno cevko
in na ta način spremeni premer ali obliko notranjosti dovodne cevke. Kot metodo testiranja
smo uporabili merjenje podtlaka v mešalni komori rezalne glave. Meritve smo izvedli pri
treh različnih vhodnih tlakih vode, ki jo dovajamo v rezalno glavo z visokotlačno črpalko.
Tako smo določili trend naraščanja ali padanja podtlaka v mešalni komori pri posameznem
tipu zamašitve dovodne cevke abraziva. Sekundarni cilj naloge pa je bil ugotoviti, ali lahko
na podlagi vrednosti podtlaka sklepamo, za kakšen tip zamašitve gre.
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2. Teoretične osnove
Obdelava z abrazivnim vodnim curkom sodi med nekonvencionalne postopke obdelave, ki se
je v proizvodnji uveljavila šele v zadnjih 30 letih. Ta vrsta obdelave se je razvila iz obdelave z
vodnim curkom. Priljubljenost uporabe te metode je povezana z možnostjo obdelave velikega
števila materialov (kovine, umetne mase, les, steklo, keramika). Metoda obdelave materialov
z AVC je bolj ekološka, fleksibilna in ne povzroča toplotno prizadetega območja na
obdelovancu v primerjavi z drugimi procesi obdelave. Največja slabost obdelave materialov z
AVC je nizka natančnost rezanja, kar onemogoča množično uporabo v orodjarstvu. Abrazivni
vodni curek na obdelovancu za seboj pusti raze na površini. Sočasno so se z razvojem
tehnologije abrazivnega vodnega curka razvijale tudi različne vrste abrazivnih materialov, ki
jih lahko uporabimo pri rezanju. Z razvojem ekoloških vrst abraziv, kot so: led, sladkor ali
sol, ki se po uporabi raztopijo, se je možnost njihove dotedanje uporabe v strojni, lesarski,
letalski in gradbeni industriji razširila tudi na medicino in prehrambeno industrijo. AVC se
največkrat uporablja za razrez vseh vrst pločevin [1,2].

2.1 Tehnologija AVC
Pri rezanju z abrazivnim vodnim curkom (ang. abrasive water jet) gre za usmerjeno dovajanje
energije v obdelovanec. Visokohitrostni vodni curek (VC) pospešuje abrazivna zrna, ki
odnašajo material, voda pa še dodatno širi razpoke v materialu. Material se odnaša s procesom
erozije. Abrazivna zrna, ki skupaj z visokohitrostnim vodnim curkom tvorijo abrazivni vodni
curek, se razlikujejo glede na zahtevo obdelave in vrsto obdelovanega materiala. Največkrat
se uporablja granat (ang. garnet), korund in žlindra [1,2].

2.1.1 Delovanje AVC
Visokotlačna črpalka, ki je lahko posredno gnana hidravlična batna ali pa neposredno gnana z
ročično gredjo, proizvaja tlak, pod katerim dovedemo vodo preko safirne vodne šobe
majhnega premera (0,1-0,3 mm). Zaradi manjšega preseka odprtine safirne vodne šobe se
tlačna potencialna energija vode pretvori v kinetično energijo (Bernoulli). Curek dobi veliko
hitrost, ki znaša od 500 do 900 m s-1 in vstopi v mešalno komoro rezalne glave. V mešalni
2
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komori rezalne glave visokohitrostnemu vodnemu curku (VC) dodajamo abraziv, ki doteka s
strani po dovodni cevki in je zaradi podtlaka, ki nastane zaradi velike hitrosti curka v mešalni
komori, vanjo posesan. Sistem dovajanja abraziva ni neprodušno zaprt, zato je pri tem
posesan tudi zrak, ki naj bi po nekaterih meritvah zavzemal 90 %. Abraziv se po dovodni
cevki dovaja gravitacijsko ali pnevmatsko. Mešanica vode in abraziva mešalno komoro
zapustita skozi fokusirno šobo (premer 0,5-1,2 mm). V fokusirni šobi se dodan abraziv odbija
od njenih sten, dokončno pospeši in združi z vodo v homogeni curek. Zaradi tega je
pomembno, da imamo fokusirno šobo primerne dolžine. Fokusirna šoba ima večji premer, kot
je premer samega abrazivnega curka. Na ta način preprečimo, da bi curek načel in
prekomerno obrabljal fokusirno šobo. Vloga fokusirne šobe je tudi usmerjanje AVC curka
[1].

2.1.2 Shema rezalne glave z dovodno cevko
Na sliki 2.1 je prikazana shema notranjosti rezalne glave AVC s pripadajočimi sestavnimi
deli. Prikazan je tudi vstop abraziva preko dovodne odprtine, kamor priključimo dovodno
cevko abraziva in njegovo združevanje z visokohitrostnim curkom vode.

Slika 2.1: Shema rezalne glave AVC [1].
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2.2 Vzroki za zamašitev dovodne cevke abraziva
V tem poglavju se bomo osredotočili na možne razloge, zaradi katerih lahko pride do
zamašitve dovodne cevke abraziva. Zamašitve dovodne cevke so največkrat povezane z
velikostjo, geometrijo in obliko abraziva. Na nastanek zamašitve lahko vpliva tudi material
dovodne cevke, iz katerega je narejena, njena dolžina in zavitost. Pomembna je tudi kvaliteta
vode ter pazljivost pri vnašanju nečistoč v rezervoar abraziva. Pri uporabi stroja, ki deluje na
osnovi tehnike abrazivnega vodnega curka, je pomembno, da smo ves čas njegovega
delovanja prisotni v njegovi neposredni bližini in opazujemo njegovo delovanje ter v primeru
nepravilnosti delovanja le-tega hitro izključimo. V primeru zamašitve dovodne cevke
abraziva, ki dovaja abraziv v mešalno komoro rezalne glave, se dovod abraziva v mešalno
komoro prekine. Iz rezalne glave na naš obdelovanec izteka zgolj visokohitrostni curek vode,
ki se razprši v smeri 360 stopinj okoli rezalne glave. Dovodno cevko je treba odstraniti iz
naprave ter očistiti. To najlažje storimo tako, da s kompresorjem na stisnjen zrak pihnemo v
cevko za dovod abraziva, odstranimo zamašitev ter osušimo cevko [3,4].

2.2.1 Velikost in geometrija abrazivnih zrn
Določene geometrije abrazivnih zrn so bolj nagnjene k medsebojnemu zatikanju in
združevanju v večje delce, ki lahko povzročijo nastanek zamašitve ali pa slabšo pretočnost
abrazivnih delcev skozi cevko za dovod abraziva. Pri potovanju abrazivnih zrn po dovodni
cevki abraziva le-ta med seboj trkajo. Abrazivna zrna nepravilnih oblik imajo tako več
možnosti, da se med seboj zatikajo in združujejo v večje strukture. Verjetnost nastanka
zamašitve poveča tudi velikost abrazivnih zrn. Večja, kot so, večje strukture se tvorijo in
hitreje lahko pride do zamašitve. Če so abrazivna zrna manjša in imajo manj površinskih
nepravilnosti, je možnost, da pride do zamašitve manjša. Na spodnji shemi (slika 2.2) je
prikazan potek nastanka zamašitve zaradi združevanja abrazivnih zrn v večje strukture.

Slika 2.2: Nastanek zamašitve zaradi velikosti in geometrije abrazivnih zrn.
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2.2.2 Dolžina in zavitost dovodne cevke
Abraziv se iz rezervoarja v mešalno komoro rezalne glave dovaja preko dovodne cevke.
Zaželeno je, da je dovodna cevka abraziva kar se da kratka in v ravni legi s čim manj prevoji.
V primeru prevojev lahko na teh pride do porušitve toka abrazivnih zrn. Na zavojih cevke
lahko pride do kopičenja abrazivnih delcev in njihovega združevanja v večje strukture.
Abrazivna zrna se začnejo kopičiti in nalagati na dno dovodne cevke v prevoju ter tako
povzročijo zmanjšanje premera cevke ali pa njeno zamašitev. Kadar se prevojem ne moremo
izogniti, moramo v primeru pnevmatskega dovajanja abraziva poskrbeti za dovolj visok tlak,
da abraziv v celoti zapusti dovodno cevko. Na ta način se izognemo kopičenju abrazivnih zrn
na zavitih delih dovodne cevke. Na spodnji shemi (slika 2.3) je prikazana zamašitev dovodne
cevke abraziva, ki lahko nastane na prevojih dovodnih cevi abraziva.

Slika 2.3: Nastanek zamašitve na prevojih dovodne cevke abraziva.

2.2.3 Material dovodne cevke
Notranjost dovodne cevke mora biti gladka, da je trenje med abrazivnimi zrni in notranjo
steno dovodne cevke, kar se da majhno. Če je notranjost dovodne cevke abraziva hrapava, se
zrna lahko začnejo nalagati na stene. V primeru ledenih abrazivnih zrn moramo prav tako
preprečiti njihovo medsebojno spajanje s steno cevke in taljenje. Kot učinkovita se izkažeta
teflonska cevka in uporaba dušika v plinastem stanju. Na spodnji shemi (slika 2.4) je prikazan
primer nabiranja in združevanja abrazivnih zrn v večje strukture na stenah dovodne cevke
abraziva, kar lahko povzroči popolno zamašitev dovodne cevke.
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Slika 2.4: Nastanek zamašitev pri hrapavi cevki.

2.2.4 Odboj abraziva od visokohitrostnega curka
Ko abraziv prispe v mešalno komoro, tok abraziva zadene visokohitrostni curek vode, ki z
veliko hitrostjo vstopa v mešalno komoro rezalne glave. Pri združevanju abraziva in
visokohitrostnega curka vode se del abrazivnih zrn lahko odbije nazaj v dovodno cevko, kjer
se le-ta lahko začnejo kopičiti na spodnjem ali zgornjem robu. Abrazivna zrna, ki dotekajo v
mešalno komoro rezalne glave, se tako na izstopu srečajo s predhodno nakopičenimi zrni in se
začnejo nalagati v večje strukture. V primeru ledenih zrn pa lahko združitev s toplejšo vodo
povzroči njihovo taljenje. Mešanica vode in ledu se lahko odbije nazaj in začne nabirati na
delu, kjer ledena zrna vstopajo v mešalno komoro. To lahko povzroči zmanjšanje premera
dovodne cevke abraziva na izstopu ali pa njeno zamašitev. Na spodnji shemi (slika 2.5) je
prikazan izrez notranjosti rezalne glave na delu, kjer pride v mešalno komoro dovodna cevka
abraziva ter obstaja možnost pojava zamašitve.

Slika 2.5: Nastanek zamašitve na izstopu dovodne cevke.

6

Teoretične osnove

2.2.5 Vnos nečistoč ter kvaliteta vode
Zalogovniki abraziva, v katerih je abraziv shranjen, lahko vsebujejo nečistoče, ki jih vnesemo
pri njihovem polnjenju. Pomembno je, da vreče, v katerih se nahaja abraziv, prerežemo s
čistim in ostrim nožem. Na tak način preprečimo, da se vreče v katerih se nahaja abraziv
trgajo in cefrajo, njihov papir pa pada med abraziv ter nato v kombinaciji z abrazivom v
dovodni cevki povzroči zamašitev. Na nastanek zamašitve lahko vpliva tudi kvaliteta vode.
Trda voda povzroča nastanek vodnega kamna, kar lahko še dodatno poveča možnost za
nastanek zamašitev. Zalogovniki abraziva lahko vsebujejo tudi filtre, ki preprečujejo
prepustnost kontaminiranih delcev naprej po dovodnem sistemu v mešalno komoro [3].

2.3 Določitev tipa zamašitev
V tem poglavju bomo predstavili izbrane oblike zamašitev dovodne cevke abraziva, za katere
smo se odločili, da jih bomo uporabili pri meritvah podtlaka v mešalni komori rezalne glave.
Vsi primeri zamašitev so bili določeni na podlagi izkušenj in razmisleka o najpogostejših
možnih zamašitvah dovodne cevke abrazivnih zrn. Notranji premer dovodne cevke abraziva
brez zamašitev je 6 mm. Nastavke, s katerimi smo simulirali zamašitev, smo zasnovali tako,
da smo prvotni premer neovirane cevke zmanjšali, spremenili profil ali pa dodali ovire. Za
vsak nastavek smo nato izračunali tudi velikost efektivne odprtine cevke, skozi katero lahko
prehaja abraziv pri določenem tipu zamašitve.

2.3.1 Nastavek z vstopnim premerom 1,5 mm
Izbrali smo nastavek z vstopnim premerom 1,5 mm, ki se nato postopoma povečuje na 6 mm.
Abraziv zapušča dovodno cevko abraziva pri premeru 6 mm. Namen izbire tega nastavka je
bil, da bi videli vpliv manjšega premera na vstopu ter njegovega postopnega povečevanja na
končni premer brez zamašitev, na podtlak v mešalni komori rezalne glave. Velikost efektivne
odprtine cevke na delu, kjer je premer 1,5 mm in preko katere lahko prehaja abraziv, znaša
1,767 mm2. Odstotek zamašitve na tem delu je tako 93,75 %. Na spodnji shemi (slika 2.6) je
prikazana notranjost nastavka z vstopnim premerom 1,5 mm.

Slika 2.6: Shema nastavka z vstopnim premerom 1,5 mm.
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2.3.2 Nastavek z izstopnim premerom 1,5 mm
Izbrali smo nastavek z vstopnim premerom 6 mm, ki se nato postopoma zmanjšuje na 1,5
mm. Abraziv zapušča dovodno cevko abraziva pri premeru 1,5 mm. Namen izbire tega
nastavka je bil ugotoviti vpliv postopnega zmanjševanja premera s 6 mm na 1,5 mm na
podtlak v mešalni komori rezalne glave. Velikost efektivne odprtine cevke na delu, kjer je
premer 1,5 mm in preko katere lahko prehaja abraziv znaša 1,767 mm2. Odstotek zamašitve
na tem delu je tako 93,75 %. Na spodnji shemi (slika 2.7) je prikazana notranjost nastavka.

Slika 2.7: Shema nastavka z izstopnim premerom 1,5 mm.

2.3.3 Nastavek premera 2 mm
Namen izbire nastavka z notranjim premerom 2 mm je bil preveriti, kako na spremembo
podtlaka v mešalni komori rezalne glave vpliva prehod s premera 6 mm, ko je cevka brez
zamašitev, na notranji premer 2 mm. Velikost efektivne odprtine cevke na delu, kjer je premer
2 mm in preko katere lahko prehaja abraziv znaša 3,141 mm2. Odstotek zamašitve na tem
delu je tako 88,9 %. Na spodnji shemi (slika 2.8) je prikazana notranjost nastavka s premerom
2 mm.

Slika 2.8: Shema nastavka z izstopnim premerom 1,5 mm.
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2.3.4 Nastavek premera 3 mm
Tudi namen izbire nastavka z notranjim premerom 3 mm je bil preveriti, kako na spremembo
podtlaka v mešalni komori rezalne glave vpliva prehod s premera 6 mm, ko je cevka brez
zamašitev, na notranji premer 3 mm. Velikost efektivne odprtine cevke na delu, kjer je premer
3 mm in preko katere lahko prehaja abraziv znaša 7,068 mm2. Odstotek zamašitve na tem
delu je tako 75,01 %. Na spodnji shemi (slika 2.9) je prikazana notranjost nastavka s
premerom 3 mm.

Slika 2.9: Shema nastavka s premerom 3 mm.

2.3.5 Nastavek z grudicami
Namen izbire nastavka, kjer smo v notranjosti določili zamašitve v obliki grudičastih ovir, je
bil preveriti, kakšen je vpliv na podtlak v mešalni komori rezalne glave, če tok abraziva naleti
na določeno oviro v dovodni cevki abraziva. Velikost efektivne odprtine cevke z grudicami
preko katere lahko prehaja abraziv znaša 17,16 mm2. Odstotek zamašitve na tem delu je tako
60,69 %. Na spodnji shemi (slika 2.10) je prikazana notranjost nastavka z grudicami.

Slika 2.10: Shema nastavka z grudicami.
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2.3.6 Nastavek z valovito notranjostjo
Nastavek z valovito notranjostjo smo izbrali zato, ker smo želeli videti razliko pri podtlaku v
mešalni komori rezalne glave, ki se pojavi pri konstantnem notranjem in spremenljivem
valovitem notranjem prerezu. Nastavek z valovito notranjostjo simulira tip zamašitve, pri
katerem se začne abraziv nabirati na steni dovodne cevke abraziva. Velikost efektivne
odprtine cevke nastavka z valovito notranjostjo na najožjem premeru preko katerega lahko
prehaja abraziv znaša 8,866 mm2. Odstotek zamašitve na tem delu je tako 68,64 %. Na
spodnji shemi (slika 2.11) je prikazana notranjost nastavka z valovito notranjostjo.

Slika 2.11: Shema nastavka z valovito notranjostjo.

2.3.7 Nastavek s popolno zamašitvijo
Ta nastavek smo izbrali z namenom, da smo dobili referenčne vrednosti podtlaka v mešalni
komori rezalne glave v primeru popolne zamašitve in zaradi lažjega prepoznanja le-te.
Velikost efektivne odprtine cevke skozi katero lahko prehaja abraziv pri tem nastavku znaša 0
mm2. Odstotek zamašitve je tako 100 %. Na spodnji shemi (slika 2.12) je prikazana notranjost
nastavka s popolno zamašitvijo.

Slika 2.12: Shema nastavka s popolno zamašitvijo.
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3. Metodologija dela
Praktični del zaključne naloge vključuje izdelavo nastavkov izbranih tipov zamašitev iz
materiala PLA na 3D tiskalniku ter izvedbo meritev merjenja podtlaka v mešalni komori
rezalne glave AVC.

3.1 Postopek izvedbe meritev
Za vseh sedem izbranih nastavkov, ki smo jih izdelali, smo izvedli meritve pri treh različnih
vhodnih tlakih vode. Vhodni tlaki vode, pri katerih smo izvajali meritve, so bili 150, 200 in
250 barov. Vrednosti, pri katerih smo opravljali meritve, smo izbrali enakomerno v okviru
območja, v katerem stroj običajno deluje, ter glede na zmogljivost črpalke. Meritve smo
izvedli štirikrat tako, da smo dobili vse možne kombinacije vodne in fokusirne šobe. Pri
meritvah smo uporabili vodni šobi ø 0,2 mm in ø 0,3 mm ter fokusirni šobi ø 0,8 mm in
ø 1 mm. Merjenje je potekalo ob odsotnosti abraziva. Skozi dovodno cevko abraziva je
potoval zrak. Vhodni tlak vode smo s pomočjo komandne ročice nastavili na želeno vrednost.
Na konec dovodne cevke abraziva smo namestili nastavek, ki je simuliral izbrani tip
zamašitve s tem, ko je zmanjšal ali spremenil efektivno odprtino cevke, skozi katero je
potoval tok zraka. Pri namestitvi nastavka na konec dovodne cevke abraziva smo spoj med
cevko in nastavkom zaradi boljšega tesnjenja ovili s tesnilnim trakom, da smo preprečili
uhajanje zraka in tako zmanjšali možnost pojava merske napake. S pomočjo predhodno
vzpostavljenega merilnega sistema smo izvajali meritve. Na zaslonu, ki se nahaja na plošči
vezja merilnega sistema smo spremljali in beležili intervale, znotraj katerih se giblje podtlak v
mešalni komori rezalne glave AVC. Vse meritve podtlakov za posamezne nastavke zamašitev
smo zaradi spremenljivih razmer in možnosti pojava napake ponovili trikrat, da smo dobili
intervale, znotraj katerih se giblje podtlak. Pri izvajanju meritev smo bili pozorni, da se
fokusirna šoba nahaja nad gladino vode zbiralnika vode, kamor odteka voda pri obdelavi z
abrazivnim vodnim curkom. V primeru, da je fokusirna šoba v času meritev pod vodno
gladino vodnega zbiralnika, nastanejo vrtinčni tokovi kot posledica visokohitrostnega curka,
ki vplivajo na rezultate meritev. Vse meritve smo opravili na stroju, prikazanem na sliki 3.1.
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Slika 3.1: Uporabljeni AVC stroj za izvedbo meritev.

3.2 Merilni sistem
Na sliki 3.2 je prikazan merilni sistem uporabljen pri naših meritvah, ki je bil že predhodno
določen. Mešalna komora rezalne glave, uporabljena pri meritvah, vsebuje dva vhoda za
abraziv pod kotom 45°. Skozi enega dovajamo abraziv, skozi drugega pa smo v mešalno
komoro vstavili čim krajšo cevko na koncu katere se je nahajal piezorezistivni silikonski
tlačni senzor. S spreminjanjem napetosti opne, na katero je nameščen piezorezistivni material,
se spreminjajo električni učinki. Spremembe so izredno majhne, zato je pomembno, da je
ojačevalec signala blizu, saj želimo signal čim prej ojačati in spremeniti v digitalnega.
Prednost tega senzorja je, da imajo njegove nogice digitalni izhod, kar preprečuje motnje v
signalu. Serijska protokola I2C in SPI posredujeta bite oziroma signale, ki jih prebere naš
arduino program. Arduino program signale preko enačbe (3.1) prevede v tlak. Na vezju je tudi
prikazovalnik tlaka, ki komunicira z arduino programom in omogoča odčitavanje tlaka.

𝑌 (% 𝑜𝑑 214 𝑛𝑖𝑣𝑜𝑗𝑒𝑣) =

80%
𝑃𝑚𝑎𝑥 −𝑃𝑚𝑖𝑛

× (𝑝𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑖 − 𝑝𝑚𝑖𝑛 ) + 10%

(3.1)
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Slika 3.2: Merilni sistem v zaščitnem ovoju.
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4. Ovrednotenje rezultatov
4.1 Vpliv vhodnega tlaka vode na podtlak v mešalni
komori rezalne glave
V prvem delu smo rezultate merjenja podtlaka v mešalni komori rezalne glave za posamezne
nastavke zamašitev ovrednotili na diagramih, kjer smo prikazali odvisnost izmerjenega
povprečnega podtlaka v mešalni komori rezalne glave od vhodnega tlaka vode v mešalni
komori rezalne glave. Zaradi lažje primerjave meritev za različne kombinacije vodne in
fokusirne šobe smo vse štiri meritve za posamezni nastavek prikazali na enem diagramu. Na
diagramih smo s prikazom raztrosa meritev prikazali območje, znotraj katerega se pri
posamezni meritvi gibljemo.
Odvisnost povprečnega podtlaka v mešalni komori rezalne glave od vhodnega tlaka vode,
prikazana na spodnjih diagramih, nam prikazuje, da se z rastjo vhodnega tlaka vode dviguje
podtlak v mešalni komori, kar je bilo pričakovano. Najvišji podtlaki v mešalni komori so se
pojavili pri kombinaciji vodne šobe ø 0,3 mm in fokusirne šobe ø 1 mm. Sledi kombinacija z
vodno šobo velikosti ø 0,3 mm in fokusirno šobo ø 0,8 mm. Nižje vrednosti podtlaka so se
pojavile pri kombinaciji z vodno šobo velikosti ø 0,2 mm in fokusirno šobo ø 1 mm. Najnižje
vrednosti pa smo izmerili pri vodni šobi velikosti ø 0,2 mm in fokusirni šobi z velikostjo
ø 0,8 mm. Razlog za to je v velikosti šobe.
Pri nastavkih ø 1,5 mm (slika 4.1 in 4.2), ø 2 mm (slika 4.3) in ø 3 mm (slika 4.4), ki imajo
konstantni prerez zožanega dela smo izmerili opazno višje vrednosti podtlaka v mešalni
komori rezalne glave kot pri valovitem nastavku in nastavku z grudicami v notranjosti.
Razlog za to je lahko v tem, da imamo pri nastavkih s konstantnim prerezom laminarni tok.
Konstantni prerez je za tok najboljši, saj molekule ne trkajo med seboj. Njihova hitrost skozi
celoten prerez je konstantna. Izjema je meja med zunanjo tokovnico in steno cevke, kjer
imamo spremembo v viskoznosti in trenje zaradi drgnjenja abrazivnih delcev ob steno
dovodne cevke abraziva. Tok je stabilnejši.
V primeru nastavka z valovito notranjostjo in nastavka z grudicami v notranjosti so vrednosti
podtlaka v mešalni komori rezalne glave opazno nižje. Poleg večje površine skozi katero
lahko prehaja abraziv je razlog za to tudi lahko pojav turbolentnega toka, ki se pojavi v ceveh
z valovito, hrapavo notranjostjo nepravilnih oblik. V notranjosti pride do turbolence in
vrtinčenja toka, zato je potrebno več energije za njegovo obnovo.
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Iz slike 4.1 je razvidno, da večji premer šob pri danem primeru zamašitve s premerom
ø 1,5 mm na koncu nastavka rezultira v višjem podtlaku v mešalni komori. Vidimo, da se
največji podtlak pojavi pri kombinaciji največjih premerov vodne in fokusirne šobe (VŠ
ø 0,3 mm in FŠ ø 1 mm), najmanjši pa pri kombinaicji najmanjših premerov (VŠ ø 0,2 mm
in FŠ ø 0,8 mm). Vidimo, da je imel maksimalni izmerjeni podtlak vrednost približno 16 kPa
pri tlaku 250 barov in kombinaciji največjih premerov šob (VŠ ø 0,3 mm in FŠ ø 1 mm).
Minimalni izmerjeni podtlak je imel vrednost malo nad 2 kPa pri vhodnem tlaku vode 150
barov in kombinaciji najmanjših premerov šob (VŠ ø 0,2 mm in FŠ ø 0,8 mm).

Slika 4.1 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od vhodnega tlaka vode pri nastavku s ø 1,5 mm
zamašitvijo na koncu nastavka.
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Pri nastavku z zamašitvijo na začetku in premerom le-te ø 1,5 mm (slika 4.2) opazimo enako
odvisnost podtlaka od premera vodne in fokusirne šobe, kot pri nastavku z zamašitvijo na
koncu in premerom le-te ø 1,5 mm. Iz grafa je razvidno, da je imel maksimalni izmerjeni
podtlak vrednost okoli 10 kPa pri vhodnem tlaku vode 250 barov in kombinaciji največjih
premerov šob (VŠ ø 0,3 mm in FŠ ø 1 mm). Minimalni izmerjeni podtlak je imel okoli
1,5 kPa pri vhodnem tlaku vode 150 barov in kombinaciji najmanjših premerov šob (VŠ
ø 0,2 mm in FŠ ø 0,8 mm). Če primerjamo ta nastavek z zamašitvijo na začetku s
predhodnim nastavkom z enakim premerom, ki je imel zamašitev na koncu lahko vidimo, da
se pri zgornjem nastavku pojavljajo večji podtlaki v mešalni komori, kar je posledica
manjšega izstopnega premera.

Slika 4.2 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od vhodnega tlaka vode pri nastavku s ø 1,5 mm
zamašitvijo na začetku nastavka.
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V primeru, ko smo za meritev uporabili nastavek s premerom ø 2 mm (slika 4.3) vidimo, da
so rezultati precej podobni kot v prejšnjih dveh primerih, kjer smo imeli premer zamašitve
ø 1,5 mm. Iz tega lahko sklepamo, da na podtlak v mešalni komori rezalne glave v največji
meri vpliva velikost efektivne odprtine cevke preko katere je pri meritvah prehajal zrak.
Maksimalni izmerjeni povprečni podtlak je bil v tem primeru okoli 3,5 kPa pri vhodnem tlaku
vode 250 barov, minimalni pa približno 0,4 kPa pri vhodnem tlaku vode 150 barov.
Minimalni in maksimalni tlak sta se tudi v tem primeru pojavila pri enakih kombinacijah šob,
kot v prejšnjih dveh primerih.

Slika 4.3 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od vhodnega tlaka vode pri nastavku s konstantnim
premerom ø 2 mm.
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Pri nastavku z zamašitvijo premera ø 3 mm opazimo enako odvisnost podtlaka od premera
vodne in fokusirne šobe, kot pri prejšnjih primerih. Iz grafa je razvidno, da je imel
maksimalni izmerjeni povprečni podtlak vrednost okoli 1,2 kPa pri vhodnem tlaku vode 250
barov in kombinaciji največjih premerov šob (VŠ ø 0,3 mm in FŠ ø 1 mm). Minimalni
izmerjeni podtlak je imel okoli 0,2 kPa pri vhodnem tlaku vode 150 barov in kombinaciji
najmanjših premerov šob (VŠ ø 0,2 mm in FŠ ø 0,8 mm). Izmerjene vrednosti podtlaka v
mešalni komori rezalne glave so v tem primeru manjše kot pri nastavku s premerom ø 2 mm,
kar potrdi teorijo, da je podtlak v mešalni komori rezalne glave najbolj odvisen od premera
zamašitve.

Slika 4.4 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od vhodnega tlaka vode pri nastavku s konstantnim
premerom ø 3 mm.
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V primeru zamašitve z valovitim nastavkom smo prvič naleteli na drugačen vzorec povezave
med podtlakom in kombinacijo premerov šob. Tokrat se je minimalni povprečni podtlak
pojavil pri kombinaciji VŠ ø 0,2 mm in FŠ ø 1 mm in je znašal približno 0,2 kPa pri vhodnem
tlaku vode 150 barov. Maksimalni povprečni podtlak je imel vrednost 0,8 kPa pri vhodnem
tlaku vode 250 barov in kombinaciji VŠ ø 0,3 mm in FŠ ø 1 mm. Opazna je tudi mnogo večja
negotovost meritev. Največja negotovost meritev se pojavi pri kombinaciji VŠ ø 0,3 mm in
FŠ ø 1 mm, kar bi lahko pripisali turbolentnemu toku, ki nastane zaradi valovite oblike
nastavka oziroma vplivu velikosti šobe. Večja kot je šoba, več je v notranjosti prisotnega
zraka in posledično manj stabilne so razmere v notranjosti mešalne komore, kar se posledično
odraža tudi na izmerjenih rezultatih.

Slika 4.5 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od vhodnega tlaka vode pri valovitem nastavku s
spremenljivim notranjim premerom.
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V primeru zamašitve z nastavkom s krogličnimi zamašitvami smo v primeru VŠ ø 0,3 mm in
FŠ ø 1 mm ter VŠ ø 0,3 mm in FŠ ø 0,8 mm dobili podobne vrednosti podtlaka kot pri
meritvah z valovitim nastavkom. V celoti gledano so vrednosti podtlakov pri tem tipu
zamašitve najmanjše kar je posledica tega, da imamo tu največjo prosto površino preko katere
je pri poskusu lahko prehajal tok zraka. Največja vrednost povprečnega podtlaka je bila 0,8
kPa pri vhodnem tlaku vode 250 barov. Minimalni podtlak se je pojavil pri kombinaciji VŠ
ø 0,2 mm in FŠ ø 1 mm in je znašal pri vhodnem tlaku vode 150 barov 0,15 kPa. Tako kot pri
valovitem nastavku je tudi tukaj opazna večja negotovost meritev v primeru VŠ ø 0,3 mm in
FŠ ø 1 mm. V primeru, da imamo na našem stroju vzpostavljen merilni sistem, ki meri
podtlak v mešalni komori rezalne glave lahko v primeru velikih skokov podtlaka sklepamo,
da je v naši dovodni cevki abraziva prišlo do posameznih skupkov oziroma grudic, ki ovirajo
tok abraziva.

Slika 4.6 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od vhodnega tlaka vode pri nastavku z grudičastimi
ovirami.
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4.2 Vpliv velikosti proste površine na podtlak v mešalni
komori rezalne glave
V tem delu smo izmerjene vrednosti podtlakov v mešalni komori rezalne glave prikazali še v
odvisnosti od velikosti efektivne odprtine cevke, skozi katero je lahko prehajal zrak. V skladu
s kontinuitetno in Bernoullijevo enačbo se podtlak v mešalni komori rezalne glave z večanjem
zamašitve veča. Manjša, kot je velikost efektivne odprtine cevke, skozi katero lahko prehaja
zrak, višja je vrednost podtlaka v mešalni komori rezalne glave. Pri polni zamašitvi je
izmerjena vrednost enaka maksimalni vrednosti, ki jo senzor zazna in je v vseh primerih
enaka. Kot lahko vidimo na diagramih, so največje vrednosti podtlakov v mešalni komori
rezalne glave pri nastavkih, ki predstavljajo največje zamašitve in imajo najmanjšo efektivno
odprtino cevke, skozi katero lahko prehaja zrak. Vrednosti se zmanjšujejo z večanjem
odprtine. Najvišje vrednosti podtlakov smo izmerili v primeru, ko je bil vhodni tlak vode 250
barov, najnižje pa pri 150 barih. Iz meritev pri vseh treh vhodnih tlakih vode lahko vidimo
podoben vzorec. Podtlak v mešalni komori glave stroja za obdelavo z AVC pada z
manjšanjem izstopnega premera.
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Slika 4.7 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od proste površine pri vhodnem tlaku vode 250
barov.
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Slika 4.8 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od proste površine pri vhodnem tlaku vode 200
barov.
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Slika 4.9 : Podtlak v mešalni komori v odvisnosti od proste površine pri vhodnem tlaku vode 150
barov.
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5. Zaključki
V spodnjih točkah so povzete in predstavljene ključne ugotovitve na podlagi izvedenih
meritev.
1. Določili smo najpogostejše vzroke za zamašitev dovodne cevke abraziva ter navedli
potencialne rešitve, da le te preprečimo.
2. Določili smo tipe zamašitev dovodne cevke abraziva, ki se v praksi najpogosteje
pojavljajo.
3. Izmerili smo podtlak v mešalni komori rezalne glave za posamezne primere zamašitev pri
treh različnih vhodnih tlakih vode in za štiri različne kombinacije vodne in fokusirne šobe.
Ugotovili smo, da pri valoviti in kroglični zamašitvi v dovodni cevki abraziva nastopa
turbolentni tok, kar je poleg večje efektivne odprtine cevke, preko katere prehaja abraziv
eden izmed razlogov, da so vrednosti podtlaka v teh dveh primerih nižje kot pri nastavkih
s konstantnim prerezom, ki imajo laminarni tok.
4. Največje vrednosti podtlaka se pojavljajo pri kombinaciji največjih šob (VŠ ø 0,3 mm in
FŠ ø 1 mm). Najmanjše vrednosti podtlaka pa pri najmanjši kombinaciji šob (VŠ
ø 0,2 mm in FŠ ø 0,8 mm).
5. Dokazali smo, da podtlak v mešalni komori rezalne glave raste z večanjem zamašitve in z
večanjem vhodnega tlaka vode. Večje, kot so vrednosti podtlaka v mešalni komori rezalne
glave, večja je zamašitev v dovodni cevki abraziva in bližje temu smo, da bo stroj
prenehal delovati.
6. Na podlagi medsebojnih odstopanj meritev in velikosti podtlaka v mešalni komori lahko
sklepamo, za kakšen tip zamašitve gre. Pri meritvah, ki imajo večjo negotovost in nižje
podtlake v mešalni komori rezalne glave lahko sklepamo, da gre za nabiranje abraziva na
steni cevke ali posamezne skupke, ki ovirajo tok abraziva. Pri meritvah z manjšo merilno
negotovostjo in večjimi izmerjenimi podtlaki v mešalni komori pa lahko sklepamo, da je
prišlo do večje zamašitve in lahko v kratkem pričakujemo popolno zamašitev dovodne
cevke abraziva.
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Zaključki
Rezultati so pokazali, da lahko na podlagi vrednosti podtlaka v mešalni komori rezalne glave
AVC sklepamo, kaj se dogaja v dovodni cevki abraziva. Na podlagi meritev, ki jih
ocenjujemo kot zadovoljive, lahko vnaprej predvidimo, kdaj in do kakšne zamašitve bo prišlo.
Vzpostavitev merilnega sistema, ki meri podtlak v mešalni komori rezalne glave stroja za
obdelavo z AVC, je po našem mnenju smiselna, saj lahko s pravočasnim ukrepanjem
zmanjšamo morebitne negativne ekonomske posledice.
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