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Anotace 

 

     V této diplomové práci je zpracována problematika recyklace abraziva. V teoretické části 

se věnuji vysvětlení pojmu vysokotlaký vodní paprsek, rozdělení technologie vysokotlakého 

vodního paprsku, výhodám a nevýhodám této technologie, je zde rozbor abraziva a jeho 

separace a následné recyklační procesy, které se pro recyklaci abraziva používají. 

     Praktická část diplomové práce zahrnuje popis sběru vzorků, analýzu vzorků, návrh  

na znovuvyužití ve výrobním procesu. 

     Klíčová slova: vysokotlaký vodní paprsek, abrazivní vodní paprsek, abrazivo, recyklace, 

separace 

 

Summary 

 

     This thesis deals with the issue of recycling of the abrasives. The theoretical part is 

devoted to explanation of the term high-pressure water jet, distribution of high-pressure 

water jet technology, the advantages and disadvantages of this technology. There is  

an analysis of the abrasive and its subsequent separation and recycling processes which are 

used for recycling of the abrasives. 

     The practical part of the thesis includes a description of the collection of samples, analysis 

of samples and the proposal to re-use in the production process. 

     Keywords: high-pressure water jet, abrasive water jet, abrasives, recycling, separation 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

     Voda je nenahraditelnou složkou, ve které probíhají všechny životní procesy, je všude 

kolem nás, ať už na zemi nebo ve vesmíru. Člověk se naučil vodu využívat ve značné míře. 

Využívá se v energetice, zemědělství, dopravě, v průmyslu a v mnoha dalších odvětvích 

lidského života.  

     Voda našla uplatnění v technických aplikacích, které jsou ekologické, efektivní a rychlé. 

Jedním z těchto příkladů jsou nekonvenční technologie obrábění, a to konkrétně dělení  

a obrábění materiálu vysokorychlostním vodním paprskem. 

     Vodní paprsek lze použit k řezání, frézování, soustružení, vrtání. 

     Při změně tlaků a použití speciálních trysek se vodní paprsek může používat k čistění  

a úpravě různých druhů povrchů určených k dalšímu použití, nebo zpracování. 

     Použití vodního paprsku se rozšířilo v mnoha oblastech, jako je hornictví, stavebnictví, 

automobilový průmysl, svařování, stavebnictví, strojírenství a kosmický průmysl. Vodní 

trysky našly uplatnění v otryskávání, řezání a proděrovávání různých materiálů. 

     Díky širokému rozsahu použitelnosti technologie vodního paprsku, jeho univerzálnosti  

a technologickým možnostem lze předpokládat zvyšování produkce v odvětvích, kde  

je zapotřebí dělení materiálů s dobrými vlastnostmi, které by při dělení jinými metodami 

mohly být znehodnoceny. 

     Protože se v praxi používání abrazivního vodního paprsku stále rozrůstá, je potřeba 

odpady, které při tomto procesu vznikají vyhodnotit. Důležité je také posoudit to, zdali se 

tento odpad dá recyklovat a jestli nemá nepříznivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví. 

     Na Institutu fyziky na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava je v laboratoři 

kapalinového paprsku pracoviště, které se zabývá praktickým výzkumem této technologie. 

Protože výzkumné pracoviště nemá za sebou tolik hodin provozu jako běžné firmy, vznikla 

potřeba řešit problém odpadu až po několika letech provozu. V souvislosti s likvidací odpadu 

bylo nutno tento odpad vyhodnotit z pohledu možného vlivu na životní prostředí a člověka. 

     Úkolem diplomové práce bylo provést analýzu odpadu, případně vyhodnotit možnosti 

jeho recyklace. 
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2. HISTORIE A SOUČASNOST 

 

     Historie využití řezání vodním paprskem sahá do druhé poloviny 19. století. Nejprve  

se začal proud vody využívat pro dobývání nerostných surovin v báňském  

průmyslu. [1, 2, 3, 4] 

     Rozsáhlé uplatnění bylo v letech 1950 – 1960, kdy byla tato technologie použita při těžbě 

uranu. Vodní paprsek snižoval rizika, která byla spjatá s těžbou, obzvláště tedy záření. Voda 

byla stříkána na masiv, měkké horniny byly odplavovány a drahocenné kovy zůstávaly  

na místě. [1, 2, 3, 4] 

     V 60. letech 20. století se stal průkopníkem, který zkoumal použití vysokého tlaku (UHP 

– ultrahigh pressure) vody, Dr. Norman Charles Franz. Byl to lesní inženýr a stal se první 

osobou, která použila UHP jako řezný nástroj. Pouštěl těžké závaží na sloupce s vodou.  

To mělo za následek vyvinutí vysokého tlaku ve vodě. Vodu poháněl přes trysku, která měla 

malý průměr, a tak získal řezací médium. To poté používal k řezání dřeva, lepenky  

a ostatních materiálů. [1, 2, 4, 6] 

     Od 70. let 20. století se vodní paprsek začal používat komerčním způsobem. V těchto 

letech se používal hlavně pro dělení plastů a dřeva. [1, 2, 3] 

     V roce 1975 se začala této myšlence věnovat americká firma FLOW. Tato firma dosáhla 

nejvýraznějších pokroků v této technologii. [1] 

     V roce 1979 ke zdokonalení technologie přispěl Dr. Mohamed Hashish, který vytvořil 

techniku přidávání abraziva (minerálního granátu) k vodnímu paprsku. Tímto bylo možné 

řezat materiály s vyšší pevností a větší tloušťkou, jako je např. sklo, ocel a beton. Tlak vody 

dosahoval hodnoty 380 MPa. [1, 2, 6] 

     V 70. – 80. letech 20. století nastal další pokrok metody dělení materiálu vodním 

paprskem. Byl využit v rámci vojenského a kosmického programu. Měl vyřešit problém 

amerického letectva a NASA - problematiky řezání keramických obkladů pro  

raketoplány. [1, 2, 6] 

     V dnešní době se tato technologie rozšířila do mnoha odvětví. V potravinářském 

průmyslu slouží k dělení širokého spektra potravin, ve strojírenství se využívá pro dělení 

různých materiálů, v automobilovém, v leteckém a v kosmickém průmyslu se používá  

pro řezání titanu, nerezové oceli a karbonových vláken. Tlak vody dosahuje hodnoty 670 

MPa a technologie umožňuje řezání ve třech osách. [1, 2, 6] 
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     Firma Flow v roce 1990 přinesla na trh inteligentní řezací systém. Jednalo se o systém 

řezání pomocí vodního paprsku. Po tomto přínosu se další firmy zaměřily hlavně na výkon 

tlakových čerpadel. [7, 8, 10] 

     O sedm let později, tedy v roce 1997 dokázala opět firma Flow hrát hlavní roli i v tomto 

odvětví. Zkonstruovala první tlakové čerpadlo, které dokázalo dosáhnout tlaku 6 700 barů. 

Tehdy začala tato technologie lákat mnoho dalších průmyslových firem. [7, 8, 10] 

     V České republice se technologie vodního paprsku stále rozšiřuje. V minulých letech bylo 

v České republice vytvořeno několik pracovišť typu „in - door“ (v halách), kde jsou 

komponenty vodního paprsku jako čerpadlo, rozvody tlakové kapaliny atd., pevně 

přichyceny, a materiál, který se bude zpracovávat, se k vodnímu paprsku musí  

dopravit. [7, 8, 10] 

     Díky velké poptávce byly vytvořeny i mobilní zařízení „out - door“, které byly 

zkonstruovány kvůli venkovnímu využití. Zařízení pracuje přesně na opačném principu jako 

zařízení „in door“, a to tak, že materiál, který musí být zpracovaný, zůstává na místě 

 a čerpadlo a další součásti musí být dopraveny k němu. [7, 8, 10] 

     V posledních letech se technologie řezání vodním paprskem používá pro obrábění téměř 

všech známých materiálů. [4, 7, 8, 9, 10] 

     Do České republiky zařízení pro řezání vodním paprskem i jeho součástky dodávala firma 

Flow, která má sídlo ve Washingtonu v Americe. V posledních letech tuto společnost 

nahradila firma PTV, s. r. o. sídlící v Hostivicích. Součástky si sama vyrábí a vyváží je  

do celého světa. [4, 5, 9, 7, 8, 10] 

     Nejvýznamněji se na rozvoji vysokotlakého vodního paprsku podílelo USA, Německo  

a Japonsko. [4, 7, 8, 9, 10] 

     Vodní paprsek má své uplatnění také jako průmyslový čistič, mobilní čistič  

kanalizací atd. [4, 7, 8, 9, 10] 
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3. DRUHY KAPALINOVÝCH PAPRSKŮ 

 

3.1. Dělení podle použitých kapalin a příměsí 

     Kapalinový paprsek může mít různý tlak, různé průtočné množství kapaliny, může být 

vytvořen na bázi čisté kapaliny, popřípadě nekoloidního nebo koloidního roztoku nějaké 

další látky. [11, 12, 13] 

     Kromě čisté vody se používají také paprsky s přísadou abraziva ve formě rozemletých 

minerálů nebo hornin. Jako abrazivo lze použít i drobné krystalky ledu. [4, 11, 12, 13, 14] 

     Paprsek dopadající na materiál může být kontinuální nebo pulzní. [4, 11] 

     Obecné schéma rozdělení kapalinových paprsků podle různých kritérií je znázorněno  

na obrázku č. 1. [11] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Rozdělení kapalinových paprsků (a - podle použité kapaliny, b – podle tlaku, c – podle příměsí,  

d – podle chování za tryskou a způsobu generování, e – podle způsobu dodávání abrazivního materiálu) [80] 
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3.2. Rozdělení vodních paprsků 

     I když byl prováděn výzkum s různými druhy kapalin, v praxi se zejména pro všeobecnou 

dostupnost pracovního média nejlépe osvědčil paprsek vodní. [4] 

     Různé druhy vodního paprsku jsou uvedeny na obrázku č. 2. Základní dělení vodního 

paprsku je na kontinuální a diskontinuální. Obě skupiny se dále dělí buď podle způsobu 

generace, podle chování v interakční oblasti nebo podle jiných doplňkových  

hledisek. [4, 12, 13] 

 

     Kontinuální vodní paprsek se využívá v praxi nejvíce. V této technologii jsou zastoupeny  

2 metody, které se od sebe odlišují použitím média: 

WJM – Water Jet Machining – čistý vodní paprsek 

AWJ – Abrasive Waterjet Machining – vodní paprsek s přidáním abrazivních částic [4] 

 

3.2.1. Čistý vodní paprsek (WJM) 

     Jedná se o technologii, která byla použita jako první. Lze použít obyčejnou vodu 

z vodovodu, ale musí být vyčištěna od usazenin a minerálů filtrací, aby nedocházelo 

k opotřebení či poškození čerpadla a jiných součástí zařízení. [4, 12, 13, 14] 

  

Obrázek 2 – Druhy vodních paprsků [4] 
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     Výhody použité vody jako pracovní kapaliny jsou:  

 nízká hodnota viskozity, zabezpečuje relativně malé ztráty energie kapaliny  

při průtoku hadicemi 

 dostupnost a cena 

 dobrá ekologická odbouratelnost 

 nízká toxicita 

 splňuje požadavky obrábění (přesnost a kvalita řezu) 

 nepůsobí negativně na dýchací cesty aj. [4] 

 

     Čistý vodní paprsek se používá pro řezání tenkých materiálů, jako jsou lamináty, dřevo, 

guma, kevlar, azbest, netkané textilie atd. [15] 

     Tlak čistého vodního paprsku se pohybuje mezi 50 MPa – 450 MPa. Pomocí dýzy se 

vysokotlaký paprsek mění na vysokorychlostní. Rychlost kapaliny na výstupu z trysky 

dosahuje rychlosti 300 m.s-1 – 1200 m.s-1. Vnitřní průměr dýzy čistého vodního paprsku 

bývá 0,1 mm – 1,5 mm viz. obrázek č. 3. [9] 

 

  

Obrázek 3 – Metoda WJM [81] 
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3.2.2. Abrazivní vodní paprsek (AWJ) 

     Jelikož čistý vodní paprsek nebyl schopný řezat pevnější materiály (slitiny titanu, 

keramiku, ocel, tvrzená skla, dlažbu aj.), začalo se do paprsku vody přidávat abrazivo  

viz. obrázek č. 4.  V roce 1979 Dr. Hashish začal jako první přidávat do řezného paprsku 

abrazivní částice, a tím zvýšil účinnost řezání. Na rozdíl od erozní síly čistého vodního 

paprsku je erozní síla abrazivních částic 1000x větší. U abrazivního vodního paprsku čistý 

paprsek zrychluje přidávané abrazivní částice a ty obrábí materiál. Jako abrazivo se používá 

granát, diamantový prach, korund aj. Tlak při řezání se pohybuje mezi 300 MPa – 600 MPa. 

Abrazivní vodní paprsek teoreticky dosahuje rychlosti paprsku 600 m·s-1 - 1200 m·s-1. 

Vnitřní průměr dýzy abrazivního vodního paprsku („usměrňovací trubice“) je 1 – 2,5 mm. 

Průtok abraziva se pohybuje okolo 200 g·min-1 - 300 g·min-1. [9, 12, 13, 14, 16, 17] 

     Tento systém je vhodný pro řezání křehkých materiálů a složitých tvarů, jako je  

např. sklo. 

     Podle konstrukce dýzy existují 2 typy řezání abrazivním vodním paprskem: 

 AWJ – Abrasive Waterjet – abrazivo je podtlakem přisáváno do toku pracovního 

média v tzv. směšovací komoře. 

 

 

  

Obrázek 4 – Metoda AWJ [82] 
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 ASJ – Abrasive Slurry Jet - systém s přímým vstřikováním abraziva 

     Je to systém přímého vstřikování. Ve vysokotlaké nádobě je abrazivo smícháno spolu 

s vysokotlakou vodou. Směs je dále přiváděna do speciální trysky. Zde jsou používány tlaky 

do 100 MPa. [4, 18] 

     Existují 3 typy mísení abraziva a vody: 

 Metoda přímého vstřikování (direct pumping) – abrazivo se mísí s vodou  

za atmosférického tlaku. Tato směs je čerpadlem dopravena do řezné hlavice.   

Zde se po průchodu tryskou z vysokotlakého stává vysokorychlostní paprsek.  

Ten dopadá na řezaný materiál. Metoda přímého vstřikování se z důvodu 

nadměrného opotřebení čerpadla abrazivní směsí z pravidla nepoužívá. [4, 18] 

 Metoda nepřímého vstřikování (indirect pumping) – metoda využívá dvou 

okruhů čerpaných médií. V prvním okruhu je voda dopravována čerpadlem  

pod stálým tlakem do tlakové nádoby. Svým tlakem řídí polohu pístu. Píst tlačí 

vysokým tlakem suspenzi z tlakové nádoby pryč a dále je suspenze přenášena 

pomocí trysky. Stabilizace suspenze se dosahuje tím, že se používá vysoce 

koncentrovaný roztok polymeru s vyšší viskozitou. Tento roztok se používá jako 

kapalná složka řezného nástroje. Tato metoda je nevýhodná ekonomicky  

i technologicky. [4, 18] 

 Metoda bočního mísení abraziva (bypass principle) – stejně jako metoda 

nepřímého vstřikování, je i tato metoda složena ze dvou okruhů. Hlavní okruh 

slouží k transportu tlakové vody. Bočním okruhem je vedena část vody  

o vysokém tlaku do mísící nádoby naplněné abrazivem, kde dojde k jejich mísení. 

Abrazivní suspenze je odvedena z mísící nádoby do směšovací komory, kde se 

vytváří řezací směs. Ta prochází tryskou a dopadá na řezaný materiál. Nevýhodou 

je zde omezená kapacita nádrže s abrazivním materiálem. [4, 18] 

3.2.3. Ultra vysokotlaké paprsky 

     Pro tento druh je charakteristický vysoký výkon. Ultra vysokotlaké paprsky pracují  

s tlakem 600 MPa až 1000 MPa. Na rozdíl od jiných vodních paprsků jsou tyto tlaky  

až trojnásobné. Větší tlak v dýze zajišťuje větší kinetickou energii „rychlost paprsku“. Tímto 

se snižuje množství abraziva, které je zapotřebí k řezání. Nevýhodou jsou zde velké 

investiční náklady a snížená životnost vysokotlakých čerpadel. [19] 

  



Bc. Gabriela Šupolíková: Zpracování odpadních materiálů po aplikaci  

abrazivního vodního paprsku 

 

2013/2014  9 

 

3.2.4. Kavitační vodní paprsek 

     Tento vodní paprsek je založený na kavitaci. Za určitých rychlostních, resp. tlakových 

podmínek se ve spojitém kapalném prostředí objevují nespojitosti, tj. bubliny. V nich sice 

původně je vakuum, ale postupně do nich mohou pronikat plyny rozpuštěné v okolní 

kapalině, případně molekuly vody v plynné fázi. Lokální pokles tlaku však nemá dlouhého 

trvání, po určitém čase dochází k zhroucení, případně rozpadu bubliny (imploze,  

resp. kolaps). Imploze i kolaps bublin jsou provázeny vznikem rázové vlny, která má značné 

destruktivní účinky na materiál v bezprostředním sousedství. Kavitačních paprsků,  

se používá tam, kde není vyžadována dokonalá přesnost řezu. K významnému vzniku 

kavitačních jevů je třeba minimální tlak 100 MPa. [11, 20, 21, 22, 23, 24] 

Pulzní a modulované vodní paprsky 

     Jsou typické kolísáním množství dodávané energie po dobu celého řezného procesu. 

Energie je u těchto paprsků do interakční oblasti dodávána přerušovaně, což vede ke vzniku 

impaktního tlaku v místě obrábění, a tedy ke zvýšení destrukčního účinku  

paprsku. [9, 11, 25, 26] 

3.2.5. Kryogenní paprsek 

     Používá stejný princip jako čistý vodní paprsek. Odlišné je zde pracovní médium. Místo 

vody se zde používá dusík. Tato metoda se používá v případech, kdy nelze použít vodní 

paprsek. Jedná se hlavně o řezání chemicky reaktivních materiálů, použití 

v kontaminovaném prostředí, řezání biomateriálů atd. Pracovní médium, dusík, se používá 

v tekutém stavu při teplotě okolo -190°C. Při této teplotě má kryogenní paprsek stejný výkon 

jako vodní paprsek. Aby se kryogenní paprsek mohl používat, potřebuje rezervoár 

předchlazeného dusíku, dochlazovače a další součásti. Proto se na takovéto nízké teplotní 

podmínky musí zabezpečit i celé vybavení kryogenního paprsku. Velkou výhodou tohoto 

paprsku je i ohleduplnost k životnímu prostředí. Řezné medium se vypaří, a tím dojde 

k odstranění odpadu. [4, 11] 
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4. ZÁKLADNÍ PRINCIP POUŽITÍ VODNÍHO PAPRSKU 

 

     Podstatou této metody je dělení nebo obrušování materiálu tlakem vodního paprsku.  

Při zpracování měkkých materiálů používáme čistý vodní paprsek, na tvrdší materiály  

je třeba použít abrazivní paprsek. [4, 9, 27, 28] 

     Voda je hnaná pod vysokým tlakem hydraulickou jednotkou. Proudí dopravním 

systémem vysokotlakých trubek skrz vysokotlaký ventil až do řezací hlavy. Tam prochází 

do vodní trysky, v ní vytvoří úzký paprsek s vysokou rychlostí a tlakem. Tlak v některých 

zařízeních dosahuje až 690 MPa. [4, 9, 27, 28] 

     Hlavním úkolem řezání je odebrání materiálu mechanickým působením dopadajícího 

úzkého vodního paprsku. Pracovní tlak se zde pohybuje od desítek do stovek MPa. Paprsek 

vody vzniká v řezací hlavě zakončené tryskou. Průměr paprsku je 0,13 – 0,3 mm a jeho šířka 

je závislá na průměru vodní trysky. Řezací hlava se pohybuje a je řízena pomocí počítače 

podle nastaveného programu. [4, 9, 27, 28] 

     Z primární trysky proudí paprsek vody do směšovací komory. Abrazivo je přidáváno 

právě v tomto prostoru. Zde je podtlakem přisáváno k vodě, a spolu s ní dopadá  

na materiál. [4, 9, 27, 28] 

     Paprsek vody smíchaný s abrazivem prochází usměrňovací trubicí a vytváří řezný nástroj. 

Nejčastěji používaným abrazivem je mletý olivín nebo granát. Granát je vzhledem ke své 

dostupnosti v přírodě a relativně nízké ceně využíván v technické praxi jednoznačně 

nejčastěji.  Tlak u této metody je 60 – 400 MPa. [4, 9, 27, 28] 

     Po řezu je voda s použitým abrazivem zachycována v lapači vody, který je umístěn pod 

řezaným materiálem. Lapač je vana s tlumícím prostředím. Nejčastěji se používá voda  

nebo ocelové kuličky. Ocelové kuličky tlumí náraz vody. [4, 9, 27, 28] 

     Přesnost výřezu je uváděna 0,2 mm/m. Materiál není silově namáhán a vždy se jedná  

o studený řez. [4, 9, 27, 28] 

     Na obrázku č. 5 je zobrazen čistý vysokotlaký vodní paprsek spolu s abrazivním 

vysokotlakým paprskem. Jestliže dochází k obrábění materiálu bez použití abraziva, je 

přívod abraziva v čistém vysokotlakém vodním paprsku uzavřen, nebo se použije jiná tryska, 

určená pro práci s čistou vodou. [9] 
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5. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ 

 

     Strojní vybavení řezacího systému obsahuje komponenty, které musí odolávat vysokým 

tlakům. [4] 

     Vysokotlaké zařízení je základem řezacího systému. Čistý vodní paprsek i abrazivní 

vodní paprsek vytváří ve vysokotlakém zařízení vysokorychlostní proud média. [4] 

     Dělí se na 2 okruhy: 

 Primární (nízkotlaký) 

 Sekundární (vysokotlaký) 

     Vysokotlaký okruh je řízen nízkotlakým okruhem. To se děje prostřednictvím tlaku řídící 

kapaliny vyvozeného hydraulickou jednotkou. [4] 

  

Obrázek 5 – Rozdíl mezi vysokotlakým vodním paprskem a vysokotlakým paprsek s abrazivem [9] 
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     Hlavní části vysokotlakého okruhu jsou: 

 Filtry – nečistoty o velikost větší než 0,4 µm tyto filtry nepropouští 

 Násobič tlaku kapaliny – vysokotlaké čerpadlo 

 Rozváděcí systém – vysokotlaké potrubí, těsnění, hadice, otočné elementy atd. 

 Akumulátor tlaku – vysokotlaká nádoba, která pohlcuje v kapalině rázy 

 Ventily – řídí průtok kapaliny a tím i samotné dělení materiálu 

 Řezací hlavice – v této výstupní dýze vzniká řezný paprsek. Jedná se  

o nejdůležitější část viz. obrázek č. 6. [4] 

     Zařízení pro technologii vodního paprsku se skládá z následujících částí:  

 hydraulická jednotka (s čerpadlem a multiplikátorem) 

 akumulátor (jedná se o vysokotlakou nádobu, která je zde kvůli tlumení rázů  

a kolísání tlaku, které jsou zapříčiněny multiplikátorem) 

 filtry 

 potrubí pro rozvod vody  

 ventily 

 směšovací komora  

 systém pro dávkování abraziva  

 řezací hlavice 

 zařízení pro pohyb řezací hlavice (ve 3 – 5 osách)  

 opěrný rošt  

 obrobek 

 lapač nečistot  

 systém úpravy vody  

 systém recyklace vody  

 řídicí NC a CNC systém (tento řídicí prvek je složen ze souřadnicového portálu  

a pracovního stolu. Plně automatizovaný systém využívá CAD/CAM systém a je 

řízen počítačem viz. obrázek č. 7). [4, 29, 30, 31] 
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Obrázek 6 – Schéma principu vysokotlakého čerpadla [81] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Kompaktní stůl pro 2D řezání s možností přidání hlavy pro kompenzaci úkosu nebo 

řezání ve 3D – Smart Jet II – S [83] 
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     Vysokotlaké čerpadlo – slouží k vytvoření vysokého tlaku vody. Tlak se zajišťuje pomocí 

multiplikátoru nebo triplexových plunžrových čerpadel viz. obrázek č. 8. [9, 30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Multiplikátor – toto zařízení slouží k násobení tlaku vody. Obsahuje dva spojené  

písty viz. obrázek č. 9. [30] 

 

Obrázek 9 – Multiplikátor  

1 – Hydraulické těsnění s ložiskem, 2 – Nízkotlaký válec,  

3 – Zpětný ventil, 4 – Elektronika, 5- Vysokotlaký ventil, 6 – Píst [85] 

     Filtr – odděluje nečistoty a slouží pro filtraci kapaliny. [4, 9] 

     Akumulátor – tlumí rázy vody, které vznikají v multiplikátoru. Před prvním použitím  

se nádoba přetlakuje. V materiálu se vytvoří plastické deformace, které způsobí zpevnění 

materiálu. [30] 

  

Obrázek 8 – Vysokotlaké čerpadlo PTV 19/60 [84] 
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     Řezací hlava – se liší podle toho, zda se jedná o čistý vodní paprsek nebo o abrazivní 

vodní paprsek viz. obrázek č. 10. U čistého vodního paprsku je vodní tryska umístěna  

ve spodní části hlavy, zatímco u abrazivního vodního paprsku je vodní tryska umístěna 

v horní části hlavy. Paprsek pak dále směřuje do směšovací komory. Zde je ze zásobníku 

nasáváno abrazivo, které je smícháno s kapalinou a tryskou je transportováno do místa řezu. 

V trysce dochází k přeměně vysokotlaké vody na vodní paprsek, který má vysokou rychlost. 

Tryska je vyrobena například ze safíru nebo diamantu. [3, 4, 9, 32] 

 

 

Obrázek 10 – Řezací hlava [86] 

 

     Aditiva – aditivum se aplikuje do běžné vody proto, aby byl vytvořen kvalitnější  

a účinnější paprsek. Zástupcem polymerů, které se využívají jako aditiva, jsou 

polyakrylamid (PAA) a polyethyloxid (PEO). V praxi se aditiva používají na obrábění 

materiálů, které mají ostré hrany. [9, 33] 
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     Polymery vytváří s vodou roztoky, které tvoří souvislý paprsek, u něhož při dopadu  

na obráběný materiál nedochází k roztříštění. [9, 33] 

     U abrazivního řezání není použití aditiv vhodné, a to díky tomu, že dochází ke špatnému 

promíchávání abraziva a s tím spojené snížení rychlosti abrazivních částic. [34] 

     Lapač nečistot – nádoba dodávaného lapače od firmy AccuStream je o výšce 800 mm.  

Ta je naplněná keramickými kuličkami, které tlumí rázy. Používá se proto, aby se voda 

s abrazivem zachytila po průchodu řezaným materiálem, který leží na opěrném roštu. [9, 35] 

     Zásobník abraziva – ze zásobníku se zrna nasávají do směšovací komory řezací  

hlavy viz. obrázek č. 11,12. [9, 35] 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 12 – Regulátor abraziva [85] Obrázek 11 – Zásobník abrazivních částic [85] 
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6. VYUŽITÍ TECHNOLOGIE WJM A AWJ V PRAXI 

 

     Technologie nachází uplatnění v průmyslových oblastech, a to díky mnohostrannému 

využití a vysokému ekologickému pohledu viz. obrázek č. 13. [32] 

 

  

Obrázek 13 – Využití vodního paprsku v průmyslových odvětvích [32] 
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6.1. Výhody technologie 

 Zařízení lze používat jak v uzavřených, tak otevřených prostorách, a to bez 

jakéhokoliv znečištění životního prostředí nebo zdravotního rizika. 

 Vysoká energetická účinnost (80 % – 90 %). 

 Bezprašný proces. 

 Při obrábění nedochází k tepelnému namáhání materiálu. 

 Studený řez umožňuje zpracovávat materiály, jako jsou plasty, titanové součásti, 

které jsou citlivé na oxidaci. 

 Možnost řezání touto technologií pod hladinou. 

 Průřez materiálu závisí jen zřídka na mechanických vlastnostech (tvrdost, pevnost). 

 Hrany řezaného materiálu nejsou zatíženy zbytkovým napětím. Řezaný materiál  

je bez mechanické i tepelné deformace a neobsahuje žádné mikrotrhliny. 

 Tato technologie umožňuje řezání bez omezení tvarů, směrů atd. 

 Přesnost řezu je okolo 0,1 mm, tloušťka materiálu až do 300 mm. 

 Jedná se o velkou pracovní plochu. 

 Technologie je vysoce ekologická. 

 Lze při řezání použít i jiné druhy kapaliny. Kromě vody lze použít i oleje  

a to převážně v potravinářském průmyslu. 

 Řezání materiálu probíhá bez kontaktu materiálu a nástroje. 

 Vysoká rychlost. 

 Při řezání touto metodou se do vzduchu neuvolňují prachové částice ani plyny. 

 Zařízení lze zapojit do automatizovaného procesu. 

 Jednoduchá obsluha. 

 Materiál, který se zpracovává, je bez otřepů na dolní straně. 

 Menší tloušťky speciálních materiálů (titan) lze řezat s přesností  

na 0,05 mm. [9, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40] 
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6.2.  Nevýhody technologie 

 Vysoká hlučnost. 

 Problémem je řezání materiálů, kterým vadí kontakt s vodou (bobtnání, oxidace). 

 Při této technologii dochází k zaoblení vnitřních rohů, míra zaoblení závisí  

na průměru použitého vodního paprsku. 

 Řezání malých součástí vyžaduje uchycení, aby nedošlo k propadu přes rošt  

do lapače. 

 Špatně zvolené vstupní parametry (tlak, tryska, množství abraziva) mohou mít  

za následek vznik rýhování (striací). Na spodní straně zpracovaného materiálu se 

mohou objevovat v tomto případě nepřesnosti. 

 U některých materiálů je třeba provést ošetření povrchu kvůli následné možnosti 

koroze. 

 Použité abrazivo ovlivňuje do značné míry cenu vyprodukovaného kusu.  

 Velké investiční náklady. [29, 32, 34, 36, 37, 40, 41] 

 

7. ABRAZIVO 

 

     Materiály, které mají vysokou pevnost je potřeba opracovávat zvýšeným výkonem 

paprsku. Abrazivo umožňuje zpracovávat tvrdé materiály, které by jinak řezat nepřipadalo 

v úvahu. [32, 36] 

     Do čistého vodního paprsku se přidává abrazivo, a tím se vytváří řezání technologií 

abrazivního vodního paprsku. Abrazivo se přidává do proudu vody v řezací hlavě. Tímto 

postupem se účinnost řezání několikanásobně zvýší. Do vodního paprsku se přidává 

abrazivo v různých formách, a to buď ve formě prášku, mikročástic křemičitého písku, 

drobných syntetických granulátů, ocelových kuliček nebo drtě. [42] 

     Mezi výhody použití abraziva patří: 

 Vysoký výkon při řezání 

 Nepatrné opotřebení dýzy 

 Šetrnost k životnímu prostředí [42] 
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     Abrazivní materiály mohou být přírodní nebo umělé. Materiály, které lze k tomuto účelu 

použít jsou například: 

 Granát 

 Olivín 

 Korund 

 Křemičitý písek 

 Ocelová drť 

 Sůl, cukr 

 Diamantový prášek  

 Drť skořápek vlašských ořechů 

 Abraziva pro speciální účely [32, 36, 44, 45] 

     Nejhojněji využívaným abrazivem díky své nízké ceně a vysoké produktivitě je  

granát. [32, 36, 44] 

     MESH – velikost abrazivních částic se označuje v těchto jednotkách. Tímto pojmem  

se udává počet ok síta na délce jednoho palce. [3] Nejrozšířenějším abrazivem je právě 

granát ze zrnitostní třídou mesh 80. [17] 

     V následujícím přehledu je uvedeno chemické a minerální složení australského granátu 

GMA, který dodává firma PTV spol. s. r. o. viz. tabulka č. 1, 2. [46] 

       

  

 

 

 

 

 

 

     V laboratoři pro výzkum porušování materiálů na Institutu fyziky na Vysoké škole báňské 

- Technické univerzitě Ostrava jsou k dispozici abraziva – australský granát, ukrajinský 

granát, chromit, olivín, korund a zirkon.  

  

Tabulka 1 – Chemické složení 

australského granátu [47]  

 

Tabulka 2 – Minerální složení 

australského granátu [47]  
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7.1. Granát – Almandin 

     Jedná se o materiál, který je při řezání vodním paprskem velice hojně využívaný.  

Toto abrazivo je jediným přírodním abrazivem, které se běžně používá. Jeho výhoda  

je v tom, že je těžký, při drcení vznikají ostré hrany. Pevnost a tvrdost částic zajišťuje 

vysokou kvalitu řezu. Nejčastěji se používá granát ve formě písku. Velikost zrn se pohybuje 

od 0,18 do 0,35 mm. Experimenty dokázaly, že abrazivo se střední velikostí zrn dosahuje 

největší hloubky řezu. Granát jako abrazivo má velice vysokou životnost. Zachovává si své 

pozitivní vlastnosti, i když projde řezacím procesem. Může se proto využívat opakovaně,  

a proto se jeví jako materiál vhodný pro recyklaci. [9, 29, 47, 48] 

     Barva granátu je sytě červená viz. obrázek č. 14. Díky příměsi železa bývá také zbarven 

do nafialovělého až hnědého odstínu. Těžba probíhá v Austrálii a v Indii, kde se získává 

rozdrcením vytěžené horniny nebo z naplavenin řek. [49] 

     Granát je vhodný pro aplikaci na: 

 Hliník 

 Mramor 

 Pryž 

 Nerez 

 Sklo 

 Dřevo [50] 

  

Obrázek 14 – Granátová abraziva [50, 87] 



Bc. Gabriela Šupolíková: Zpracování odpadních materiálů po aplikaci  

abrazivního vodního paprsku 

 

2013/2014  22 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 – Fyzikální a chemické vlastnosti almandinu [87, 88] 

 

     Existuje více druhů granátů. Některé z nich jsou na řezání nevhodné, nebo se jedná  

o vzácnější odrůdy. Další druhy granátů se rozlišují podle výrobce nebo místa, kde byly 

vytěženy např. indický granát, ukrajinský granát atd. [49] 

7.2. Olivín 

     Jedná se o stabilní minerál, který má proti granátům menší měrnou hmotnost viz. obrázek 

č. 15. Jde o směsného člena minerální řady, a to mezi forsteritem a fayalitem. Zelená odrůda 

forsteritu  se nazývá peridot neboli olivín. Forsterit se používá jako žáruvzdorný materiál, 

zatímco fayalit nemá tak vysokou teplotu tání a jeho využití najdeme právě jako abrazivo. 

Forsterit se používá v akumulačně tepelných blocích u pecí, pro výrobu dělících desek  

do mezipánví pro kontinuální lití oceli, nebo pro potřebu vyzdívky v různých spalovacích 

zařízeních. Skládá se z oxidu železitého a oxidu hořečnatého. Díky složení odolává 

zásaditému prostředí, a to především tam, kde dochází k usazování a dalšímu působení 

silných zásad (alkálií) na vyzdívku tepelného zařízení. Jedná se např. o cementářské rotační 

pece, regenerační komory atd. Vzniká krystalizací z magmatu. Těžba probíhá v České 

republice, Slovensku, Barmě atd. Vyšší cena olivínu znamená méně časté použití. Recyklace 

je zde omezená, a to jak v případě žáruvzdorného materiálu tak abraziva. [48, 49, 51, 52, 53] 

Fyzikální vlastnosti 

Tvrdost 7 - 7,5 Mohs 

Hustota 4250 kg/m3 

Štěpnost velmi nedokonalá 

Lom lasturnatý 

Chemické vlastnosti 

Složení O 47,63 %, Si 20,90 %, Mg 18,09 %, Al 13,39 %, příměsi Mn, Ca, Fe 

Obrázek 15  – Olivín [49] 
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Fyzikální vlastnosti 

Tvrdost 6,5 - 7 Mohs 

Hustota 3300 kg/m3 

Štěpnost dokonalá 

Lom lasturnatý 

Chemické vlastnosti 

Složení 
O 41,74 %, Si 18,32 %, Mg 25,37 %, Al 13,39 %, Fe 14,57 %,  

(při Mg:Fe = 4:1) 
 

Tabulka 4 – Fyzikální a chemické vlastnosti olivínu [89]   

 

7.3. Korund 

     Korund může být jak přírodní, tak umělý viz. obrázek č. 16, 17. Co se týče přírodního 

korundu, ten vzniká v hrubozrnných magmatických horninách, které vznikají z neutuhlého 

magmatu (pegmatity). [54, 55] Obecně lze říci, že jeho vznik je v prostředí s větším obsahem 

hliníku a menším množstvím křemíku. [49, 55] Těžba přírodního korundu je v České 

republice, Slovensku, Indii atd. Nejčastěji se jako abrazivo používá umělý korund hnědý. 

Jedná se o syntetický nekovový materiál. [48, 55] To z důvodu toho, že je tvrdší. Vyrábí se  

při teplotách okolo 1 600 °C při pálení bauxitu v indukčních pecích. [55, 56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5 – Fyzikální a chemické vlastnosti korundu [49] 

Fyzikální vlastnosti 

Tvrdost 9 Mohs 

Hustota 4000 - 4100 kg/m3 

Štěpnost neštěpný 

Lom lasturnatý, tříštivý 

Chemické vlastnosti 

Složení 
O 47,63 %, Si 20,90 %, Mg 18,09 %, Al 13,39 %, Al 13,39 %,  

příměsi Mn, Ca, Fe 

Obrázek 16 – Korund [90] Obrázek 17- Umělý korund hnědý [56] 
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Tabulka 6 – Chemické vlastnosti umělého korundu (hnědý korund) [56]  

 

8. RECYKLACE ABRAZIVA 

 

     Pod pojmem recyklace se podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech rozumí: 

„Jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály, nebo látky pro původní, nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování 

organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování  

na výrobky, materiály, nebo látky, které mají být použity jako palivo,  

nebo zásypový materiál.“ [57] 

 

     Z důvodu toho, že na celém světě roste nejen cena abraziva, ale i cena vody je zapotřebí 

oba dva tyto činitele recyklovat. [48] 

     Z provozních nákladů tvoří při řezání abrazivním vodním paprskem okolo 50 % právě 

náklady na abrazivo. Tvůrci technologie abrazivního vodního paprsku byli nabádáni, aby se 

zabývali znovuvyužitím použitého abraziva, a tím snížili provozní náklady a samozřejmě 

také zmenšili dopady na životní prostředí. [4, 58] 

     Výběr abraziva, které se bude používat jako brusné médium, má podstatný vliv právě  

na životní prostředí a samozřejmě je s tímto výběrem svázaný i následný proces  

recyklace. [4, 58] 

     Jak již jsem se zmiňovala v předešlé kapitole, nejpoužívanějším abrazivem je granát. 

Recyklace granátu je mnohem jednodušší než recyklace křemenného písku. Recyklací 

granátového abraziva se vlastnosti nemění vůbec, nebo jen v malé míře.  

U křemenného písku procesem recyklace dojde ke změně zrnitosti, praskání zrn atd. [59] 

     Díky vlastnostem granátu, jako je odolnost proti korozi, ostrým hranám zrn, či vysoké 

hustotě, může být využíván také ve filtračních systémech, například při komunální filtraci 

vody. Méně kvalitnější granáty nacházejí uplatnění jako filtrační médium, a to ve filtrech  

na koupalištích či v rychloprůtokových filtrech ve vodárenství. [59, 60] 

  

Chemické vlastnosti 

Složení 
Al2O3 95,50 % min., TiO2 1,80 % - 2,80 %, SiO2  

1,40 % max., Fe2O3 0,60 % max., CaO 0,40 % max. 
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8.1. Proces recyklace 

     Recyklace abraziva je možná za pomoci následujících metod. 

8.1.1. Magnetická separace 

     Složky, které mají magnetické vlastnosti, jsou přitahovány magnetem. U nemagnetických 

složek k tomuto jevu nedochází. Princip magnetických separátorů (magnetických 

rozdružovačů) je v tom, že zpracovávaný produkt se rozdělí na magnetickou  

a nemagnetickou složku, a to díky tomu, že na částice začnou působit magnetické síly viz. 

obrázek č. 18. Čím jsou zrna menší, tím klesá účinnost oddělování. Další faktory, které jsou 

u procesu rozdružování důležité, jsou tvar částic, rozmístění a intenzita magnetického pole.  

Při procesu magnetické separace působí na částice také ostatní  

síly (gravitační, hydrodynamická, povrchové napětí částic a setrvačná).  

[61, 62, 63, 64, 65, 66] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Magnetické separátory jsou tvořeny: 

 Permanentním magnetem 

 Elektromagnetem 

 

Dále se magnetické separátory dělí: 

- podle rozdružovacího prostředí 

Obrázek 18 - Schéma magnetické separace [91]  
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 Suché magnetické separátory – vznikají shluky. Tato metoda se používá na středně 

zrnitý až hrubě zrnitý materiál. Na rozdělování částic má vliv elektrostatická síla 

(tření částic). 

 Mokré magnetické separátory – zde lze zpracovat jemně zrnitý materiál. [63] 

- podle přívodu materiálu 

 Deviační rozdružovač – materiál, který chceme zpracovat, se přivádí shora  

(nad magnetické pole).  

 Extrakční rozdružovač – materiál je přiváděn zespod (pod magnetické pole). [67] 

- podle intenzity magnetického pole  

 Vysokointenzivní separátor – tento typ se používá na slabě magnetické látky. 

Jedná se o uzavřené magnetické systémy (konce magnetů jsou umístěny proti 

sobě).  Tento uzavřený systém se používá pro zpracování slabě magnetických 

rud.  Intenzita magnetického pole zde činí 320·103 [A/m] – 1400·103 [A/m]. 

Systém je konstruován jak na suché tak na mokré rozdělování 

materiálu. [62, 63, 66, 67] 

 

1. Magnetické vysointenzivní separátory suché se aplikují na suché a sypké materiály, 

které mají zrnitost od 0,1 do 6 mm. Magnetické pole je uzavřené a je složeno 

z elektromagnetického systému s vysokým gradientem intenzity. Do této skupiny 

patří válečkový-indukční separátor. Ten může mít přívod zespoda  

nebo shora. [52, 63, 66, 67] 

Prakticky je tento separátor zkonstruován z otáčejícího válečku a elektromagnetu. 

Indukční váleček je složen z kotoučků. Kotoučky jsou z mosazného 

a ocelového materiálu.  Tímto je dosaženo nestejnorodého magnetického pole. 

Částice, které nemají magnetické vlastnosti, procházejí mezi indukčním válečkem  

a pólovým nástavcem a padají do jímky. Magnetické částice jsou odkláněny  

a přitahovány indukčním válečkem a unášeny nad jímku. [43, 62, 63, 67]  

 

Vysokointenzivní magnetické separátory suché se rozdělují na: 

 Indukční – kotoučové extrakční separátory – z dávkovacího zařízení 

je zpracovávaný materiál dopravován zespod podávacím pásem.  

Pod tímto pásem se nachází elektromagnet, kde se indukují 

magnetické póly. Magnetická zrna jsou přitahována nahoru a jsou 

zadržena na ostrém výběžku otáčejícího se jednoho nebo více 

kotoučů, které jsou za sebou. Zpracovaná surovina odpadá po bocích 
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separátoru. Pokud jsou na podávacím páse zrna nemagnetická, 

zůstávají umístěna na páse. [64, 67] 

 Pásové – extrakční separátory – jedná se o zařízení s příčnými pásy, 

které se v dnešní době již moc nevyužívají. Materiál, který se má 

zpracovat, je přiváděn ze zásobníku. Materiál je vpravován  

do silnějších magnetických polí, a takto se z něho dostávají 

magnetické materiály. Systém je tvořen elektromagnetem. [64, 67] 

 

2. Magnetické separátory vysokointenzivní mokré se používají na materiál, který  

je v mokrém stavu. Zrnitost zpracovávané suroviny se zde pohybuje  

od 0,1 mm do 5 mm. [66, 67, 68] 

 

3. Magnetické separátory s polygradientním magnetickým polem (HGMS 

rozdružovač). Aby bylo dosaženo vysoké intenzity magnetického pole, umístí  

se do rozdružovací plochy měkké železo. To je umístěno mezi póly elektromagnetu 

a tímto se vytvoří silné magnetické pole s gradientem. [66] 

 

 Nízkointenzivní separátory – jsou vhodné pro silně magnetické látky. Zde se 

jedná o otevřený magnetický systém (konce magnetů jsou umístěny v jedné 

rovině, přičemž magnetické pole je vytvářeno pomocí řady pólů, které mají 

střídavou polaritu). Zde dochází k použití pro silně magnetické rudy. Intenzita 

magnetického pole je zde do 120·103 [A/m]. Nejčastěji používaným 

separátorem je bubnový. [62, 63, 67]   

Nízkointenzivní separátory se rozdělují na:  

a) Nízkointenzivní magnetické separátory suché 

- bubnové separátory   s axiálním uspořádáním magnetů 

 s radiálním uspořádáním magnetů 

b) Magnetické odlučovače železa 

- pásové magnetické odlučovače železa 

- bubnové separátory s axiálním uspořádáním magnetů 

 

c) Nízkointenzivní magnetické separátory mokré 

- mokré pásové separátory 

- mokré bubnové separátory (souproudé, protiproudé, poloprotiproudé) [67]   

     Ad a) Nízkointenzivní magnetické separátory suché mají axiální upořádání magnetu tzn.  

se sektorovými póly nebo radiální uspořádání magnetů tzn. se střídavými póly. [67]   
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     Nízkointenzivní bubnové separátory mokré se skládají z hnacího bubnu a sektorových 

(vedle sebe) nebo střídavých (za sebou) umístěnými póly. Zrna, které nemají magnetické 

vlastnosti, padají z bubnu a magnetická zrna jsou přitahována směrem k povrchu. Tímto 

způsobem se vzdalují od magnetu a míří do jímky. [64, 67]   

     Ad b) Tento způsob je vhodný k oddělení silně magnetických materiálů, které mají hrubě 

zrnitou strukturu. Nacházejí uplatnění v úpravnách, kde odstraňují železo, a tím minimalizují 

riziko poškození drtičů a třídičů. Do skupiny magnetických odlučovačů železa lze zahrnout 

také pásové magnetické odlučovače a bubnové separátory s uspořádáním magnetů  

vedle sebe. [63, 64, 67]   

     Ad c) Aplikace tohoto zařízení je především vhodná pro zpracovávání silně 

magnetických rud jemnozrnné struktury. Tento způsob oddělování se provádí na pásových, 

nebo na bubnových separátorech. Bubnové separátory jsou sestaveny jako extrakční 

separátory s bubnem. Buben je zčásti namočen do suspenze. Magnetický materiál je díky 

přitažlivým silám vynášen směrem nahoru k povrchu bubnu. Na povrchu se začne od bubnu 

oddělovat a vytvoří magnetický zhuštěný roztok. Materiál, který nemá magnetické 

vlastnosti, není vynášen na povrch bubnu, zůstává v roztoku a dále se zpracovává jako 

odpad. Podle toho, jakým způsobem je materiál přiváděn a vynášen, jsou rozděleny  

na souproudé (magnetické i nemagnetické suroviny, které jsou vynášeny ve směru otáčení 

bubnu), protiproudé (vynášení suroviny probíhá proti toku přívodu), poloprotiproudé 

(materiál, který vykazuje magnetické vlastnosti je ve směru otáčení bubnu a materiál, který 

magnetické vlastnosti nemá, je vynášen protiproudně). [63, 67]   

8.1.2. Flotace  

     Jedná se o technologii, která slouží k úpravě nerostných surovin. Princip tohoto procesu  

je takový, že rozdílné fyzikálně-chemické povrchy rozdružovaných minerálních zrn mají 

rozdílnou specifickou povrchovou energii. Volná energie částice je složena z potenciální  

a povrchové energie. Potenciální energie je úměrná hmotnosti nebo objemu částice. 

Povrchová energie je úměrná velikosti specifického povrchu částice. Velikost zrn, která se 

touto technologií dají zpracovat, je u rud 0,1 mm – 0,25 mm. Jestliže dochází  

ke zpracovávání materiálů jako grafitu, síry atd. s malou hustotou, pohybuje se velikost zrn 

okolo 2 mm. Obecně lze ale říci, že zrna, která se flotují, nepřesahují  

velikost 0,6 mm. [69, 70, 71]   

     Proces flotace lze popsat jako způsob rozdružování, který je založený na schopnosti 

určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu a druhých klesat a zůstávat v objemu 

rmutu. [69, 70, 71]   

Princip flotačního procesu přesněji vystihuje definice prof. K. A. Razumova: 

 



Bc. Gabriela Šupolíková: Zpracování odpadních materiálů po aplikaci  

abrazivního vodního paprsku 

 

2013/2014  29 

 

„Flotace jako proces oddělování minerálů je založen na rozdílné schopnosti minerálních 

zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní.“ [60]   

  

     Rozdílná schopnost minerálních zrn udržovat se na povrchu fázového rozhraní vyplývá  

z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na chemickém 

složení a stavbě strukturní mřížky minerálu. [60]   

 

     Flotace je metoda, která má mnohostranné využití. Podpořit její univerzálnost, lze také 

flotačními činidly, která se vstřebávají na povrchu zrn minerálů, a tím dochází k přeměně 

jejich povrchové energie ve směru, který požadujeme (jaký minerál si přejeme flotovat). 

Slouží k optimálnímu otevření zrna a k provzdušnění flotačního prostředí. V praxi se nejvíce 

využívá pěnová flotace viz. obrázek č. 19. [69, 70, 71] 

 

     Ta probíhá na rozhraní tří fází: 

 

a) tuhá fáze (např. částice uhlí a hlušiny)  

b) kapalná fáze (voda)  

c) plynná fáze (vzduch) [69, 70, 71] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19 – Agitační flotátor [92] 
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     Proces flotace je ovlivňován mnoha vlastnostmi užitkových materiálů, mezi které patří 

smáčitelnost, složení suroviny, zrnitost, hustota, teplota rmutu, účinnost flotačního  

stroje atd. [72] 

     Smáčitelnost – je nejčastěji popisována jako velikost styčného úhlu smáčení. Úhel 

smáčení vyjadřuje energetické poměry fáze tuhé, kapalné a plynné. Jak již jsem zmiňovala 

dříve, nejčastěji používanou flotací je pěnová. Proces probíhá tak, že rozdrcená směs se 

míchá ve vodě, kde dochází k provzdušňování. Částice, které odpuzují vodu (hydrofobní  

povrch) se přichytávají na vzduchových bublinách, které je vynášejí na povrch.  

Na povrchu se hromadí v podobě pěny. Ta se automaticky odstraňuje a následně se dále 

zpracovává. Částice, které jsou dobře vodou smáčitelné (hydrofilní povrch) se nepřichytí  

ke vzduchovým bublinám, a usazují se ve flotační nádobě jako odpad  

viz. obrázek č. 20. [69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Tíhová síla - sítování 

     Sítování je proces dělení částic podle velikosti sadou sít. [73] Jedná se o jednu 

z nejstarších metod. Síta se vyrábějí z mnoha materiálů, a to například z bronzu, mosazi, 

oceli nebo nylonu či hedvábí. Materiál, který chceme podrobit rozboru, se položí na horní 

síto, které má největší oka. Celý tento systém se protřepává a zrna, která se zachytávají 

v jednotlivých sítech, se podrobí zvážení viz. obrázek č. 21, 22. Výsledkem rozboru jsou 

podíly prášku, které odpovídají jednotlivým rozmezím mezi dvěma sousedícími síty. Podíly 

prášku jsou určovány v hmotnostních procentech. Díky sítování se zrna rozdělí podle své 

šířky a výšky. [74] 

Obrázek 20 – Princip pěnové flotace [94] 
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     Podle velikosti ok se síta dají rozdělit na: 

 Tkaná 

o Velikost ok: 125 mm – 38 µm 

 Elektroformovaná – leptání  

o Velikost ok: 500 – 5 µm 

o Tvary ok: (kulatá, hranatá) 

 Perforovaná 

o Velikost ok: 125 mm – 1 mm [74] 

Suchá cesta sítové analýzy 

     Jedná se o nejčastější a nejjednodušší analýzu, která se používá pro zrna větší jak 50 µm. 

Zrna, která jsou menší velikosti než 50 µm, přes síta, která mají oka stejně veliká, lehce 

neprocházejí, a to díky tomu, že tíhová síla je malá vzhledem k třecí síle, která vzniká  

na stěnách ok. [74] 

     Air – jet je sítování, které probíhá v proudu vzduchu. Tato metoda se používá u zrn  

o velikosti 25 µm. Proces probíhá tak, že průmyslový vysavač vytvoří proud, který rozptýlí 

zrna po analytickém sítu. Zrna, která mají menší velikost, než jsou oka v sítu, jsou odsáta  

do průmyslového vysavače. [74] 

     Ruční sítování – síta se nakloní a zrna se rozprostřou na sítu. Do sít se třese a klepe 

dřevěnou tyčinkou. Po 25. úderu se síto pootočí o 1/8 v jednom směru. [74] 

     Strojové sítování – síta se umisťují podle velikosti ok, a to s postupně klesající  

velikostí. [74] 

  

Obrázek 21 – Síta analytická [94] 

Obrázek 22 – Prosévací souprava [95] 
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Mokrá cesta sítové analýzy 

     Tato metoda se používá pro materiály v roztoku. Zrna mají velikost menší než 50 µm  

a jsou silně elektricky nabitá. Mokrá cesta sítové analýzy je většinou propojena 

s promýváním, sáním nebo vibracemi, a to proto, aby se zlepšil tok kapaliny přes síta 

(elektroformovaná síta). Kapalina, která se zde používá, je voda, popřípadě jiné kapaliny. 

Sítování je ukončeno, když je procházející kapalina čirá. Složky musí být před vlastní 

analýzou usušeny. [74] 

 

8.1.4. Mechanická recyklace – odstřeďování 

     Odstřeďování (centrifugace) je metoda, která slouží k oddělování složek směsí  

v odstředivkách pomocí odstředivé síly viz. obrázek č. 23. [75] Dělení látek, které mají 

různou hustotu, pomáhá procesu usazování těchto částic. [76] Při odstřeďování je  

pro rozdělení tuhé a kapalné fáze důležitý rozdíl jejich hustot, poloměr otáčení, frekvence 

otáčení atd. [77] 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5. Automatický způsob 

     Při řezání abrazivním vodním paprskem zůstává brusné médium společně s vodou 

v lapači. V tomto stavu je abrazivo dále prakticky nepoužitelné. [4, 78] 

     Právě proto, aby se abrazivo mohlo znovu použít, konstruují firmy zařízení pro recyklaci 

abraziva. Jako příklad může být brněnská firma Aquadem s. r. o., která zkonstruovala přístroj 

s názvem AQUArec PRO. Dalším příkladem přístroje na recyklaci abraziva může být 

WARD Pro od firmy WARDJet viz. obrázek č. 24. [78, 79] 

Obrázek 23 – Odstředivka [96] 
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     Proces recyklace abraziva spočívá v tom, že se použité abrazivo odsaje pneumatickým 

čerpadlem z lapače. Poté je abrazivo přiváděno na proprání do rotačního separátoru, dojde 

k odstranění nečistot a přichází na řadu sušení. [4, 78, 79] 

     Celý tento recyklační postup je automatický kontinuální proces viz. 

 obrázek č. 25. [4, 78, 79] 

     Zařízení lze připojit k jakémukoli druhu odkalovacího systému řezacího stolu. [4, 78, 79] 

     Abrazivo, které prošlo recyklací, se může vrátit do řezacího procesu. [4, 46, 78, 79] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 – Recyklační zařízení WARD Pro [79] 

Obrázek 25 – Jemné abrazivní částice, které nelze 

recyklovat, jsou odfiltrovány [79] 
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9. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

     Aby bylo možné tuto diplomovou práci sepsat, bylo důležité seznámit se s technologií 

vysokotlakého vodního paprsku. Pod vedením prof. Ing. Libora Hlaváče, Ph.D. a doc. Ing. 

Ireny Hlaváčové, Ph.D. jsem navštívila laboratoř kapalinového vodního paprsku. Celý 

proces řezání mi byl podrobně vysvětlen a názorně ukázán. 

     V této části mé diplomové práce se budu zabývat popisem sběru vzorků, popsáním 

analýzy, která byla na vzorcích provedena, a možnostmi využití použitého abraziva. 

9.1. Metody práce (sběr vzorků, postup práce) 

     V laboratoři kapalinového vodního paprsku proběhlo čištění nádrže. Rozměry  

nádrže jsou: 

 Vnitřní rozměr půdorys 1 m x 2 m (pracovní plocha) 

 Hloubka cca 1 m 

     Čištění probíhalo tak, že se nejprve odčerpala z nádrže voda viz. obrázek č. 26, 27. Poté 

došlo k odebírání vzorků. 

Obrázek 26 – Nádrž kapalinového vodního paprsku [98] 
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Obrázek 27 – Odpadní materiál umístěný v nádrži [98] 

Obrázek 28 – Schéma odběru vzorků [98] 
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     Dohromady bylo odebráno 21 vzorků odpadové směsi viz. obrázek č.28, a to z různých 

částí a hloubek nádrže. Směs zbylé vody, abraziva a odpadního materiálu byla nejprve 

odebírána do kádinek, které byly označeny číslem vzorku a místem odběru. Místa odběru 

jsou znázorněna na obrázku č. 28, kde první číslo označuje číslo vzorku a druhé číslo 

označuje, zdali vzorek byl odebrán ze svrchní vrstvy (1), z prostřední vrstvy (2) nebo ze 

spodní vrstvy (3) nádrže kapalinového vodního paprsku. Kádinky byly o objemu 200 ml - 

300 ml. Po částečném usušení v kádinkách, byly vzorky po malých dávkách dány na filtrační 

papír, aby došlo k jejich úplnému dosušení viz. obrázek č. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Po 48 hodinách jsem byly usušené vzorky odebrány s filtračního papíru a umístěny  

do lahviček s uzávěrem viz. obrázek č. 30.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 29 – Dosušení vzorků na filtračním papíru [98] 

Obrázek 30 – Vysušené abrazivo [98] 



Bc. Gabriela Šupolíková: Zpracování odpadních materiálů po aplikaci  

abrazivního vodního paprsku 

 

2013/2014  37 

 

9.2. Popis použitého přístroje 

     Analýza vzorků byla prováděna skenovacím elektronovým mikroskopem od americké 

firmy FEI QUANTA 650 FEG.  

     Celá analýza byly prováděná pod odborným dohledem Ing. Lucie Gembalové, Ph.D. 

v laboratoři Elektronové mikrosondy. 

Skenovací elektronový mikroskop  

     Označuje se zkratkou SEM (Scanning Electron Microscope) viz. obrázek č. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jedná se o přístroj, který lze použít k pozorování různých povrchů. Dá se říci, že funguje  

na podobném principu jako transmisní (prozařovací) elektronový mikroskop. Na rozdíl  

od světelného mikroskopu, ve kterém je zobrazení realizováno pomocí elementárních částic 

elektromagnetické energie – fotonů, pracuje elektronový mikroskop na základě difrakce 

elektronů. 

     Elektronový skenovací mikroskop místo světelných paprsků používá svazek elektronů. 

  

Obrázek 31 – Skenovací elektronový mikroskop QUANTA 650 FEG [97] 
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9.3. Popis analýzy 

    Analýza vzorků byla prováděna standardními měřícími postupy popsanými v [99]. 

Přístroj umožňuje provádět lokální analýzu procentuálního zastoupení jednotlivých prvků 

ve vzorku, obsahuje ale také program na vyhodnocení celkového složení zkoumaného 

vzorku, případně na procentuální zastoupení jednotlivých oxidů. Program na analýzu oxidů 

byl použit u vzorků č. 3 a 4. 

     Vysušené abrazivo bylo přeneseno do laboratoře Elektronové mikrosondy. Zde bylo 

abrazivo odebráno v malém množství, a bylo dáno na uhlíkovou pásku viz. obrázek č. 32. 

Takto připravený vzorek byl umístěn na podstavec v mikroskopu. Celá analýza probíhá  

ve vakuu pomocí elektronové mikrosondy. 

 

 

 

 

 

 

 

     Vzorky nepoužitého abraziva viz. obrázek č. 33 obsahovaly zrna příliš rozdílných výšek, 

takže při použití uhlíkové pásky nebylo možno provést analýzu rozměrů zrn s dostatečnou 

přesností.  

  

Obrázek 32 – Vzorek abraziva umístěný na uhlíkové pásce [98] 

Obrázek 33 – Vzorky nepoužitého abraziva [98] 
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Proto bylo nutno vzorky zalít do pryskyřice a pak připravit nábrusy, které byly poté 

vyhodnocovány viz. obrázek č. 34, 35. Rozměry zrn bylo třeba vyhodnotit proto, aby bylo 

možno porovnat rozměry zrn použitého a nepoužitého abraziva, a tak posoudit 

recyklovatelnost abraziva. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 – Pohled na abrazivo zalité v pryskyřici v řezu [98] 

Obrázek 34 – Abrazivo zalité do pryskyřice [98] 
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9.4. Výsledky analýzy 

     Cílem analýzy odpadního kalu bylo odpovědět na dvě základní otázky:  

1. Jaká je morfologie kalu usazeného v lapači? Obsahuje kal dostatečně významnou 

složku, která je použitelná pro řezání, či obrábění? 

2. Jaké je prvkové složení kalu? Obsahuje pouze abrazivní materiál nebo se v nádrži 

usazují i zbytky řezaného materiálu a představují materiál potenciálně nebezpečný 

pro životní prostředí? Obsahuje kal některé prvky, které by mohly usnadnit jeho 

recyklaci? 

     Odpověď na první otázku poskytla morfologická analýza kalu, kterou jsem prováděla 

vyhodnocením obrázků z elektronového mikroskopu. Jednotlivé vzorky se značně lišily, a 

to podle toho, ve které části nádrže se usazovaly. 

     Zde jsou uvedeny 4 reprezentativní vzorky odebraného abraziva. Při vyhodnocování je 

třeba vzít v úvahu, při jakém zvětšení byl snímek pořízen. 

     Obrázek č. 36 – zvětšení 400x – obsahuje větší zrna o rozměrech kolem 50 µm, ojediněle 

se v něm vyskytují i zrna až 200 µm. Značnou část však tvoří prachová složka, která je pro 

recyklaci nevyužitelná. Po odstranění prachové složky by materiál pro další použití připadal 

v úvahu, důležitá je však otázka ekonomické výhodnosti takového postupu. 

     Pro porovnání velikosti zrn a zastoupení prachové složky uvádím snímek nepoužitého 

abraziva ve stejném zvětšení na obrázku č. 36. 

Obrázek 36 – Vzorek č. 1 [98] 
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     Obrázek 38 – zvětšení 600x – obsahuje větší zrna o rozměrech kolem 50 µm – 80 µm. 

Kromě těchto zrn jsou ve vzorku shluky drobnějších zrn, které by bylo nutno při případné 

recyklaci odstranit. Celkově se ale tento vzorek zdá pro recyklaci vhodný, velikost větších 

zrn odpovídá velikosti zrn nepoužitého abraziva. 

  

Obrázek 38 – Vzorek č. 6 [98] 

Obrázek 37 – Nepoužité abrazivo [98] 
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     Obrázek 39 – zvětšení 300x – abrazivo se zde ve velké míře vyskytuje jen jako prach, 

větší zrna se vyskytují jen ojediněle, recyklace tedy není možná. 

  

Obrázek 39 – Vzorek č. 8 [98] 

Obrázek 40 – Vzorek č. 10 [98] 
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     Obrázek 40 – zvětšení 308x – obsahuje větší zrna o rozměrech kolem 100 - 150µm. Na 

těchto zrnech jsou nabaleny shluky drobnějších zrn. Vzhledem k velké přilnavosti materiálu 

nebude oddělení prachové složky snadnou záležitostí. Pokud se podaří najít způsob, jak 

shluky rozbít, aniž by došlo k poškození větších zrnek, zdá se tento vzorek pro recyklaci 

vhodný, velikost větších zrn odpovídá velikosti zrn nepoužitého abraziva.  

     Odpověď na první otázku poskytla morfologická analýza kalu, kterou jsem prováděla 

vyhodnocením obrázků z elektronového mikroskopu. Jednotlivé vzorky se značně lišily, a 

to podle toho, ve které části nádrže se usazovaly. 

 

Tabulka 7 – Porovnání chemického složení abraziva 

     Odpověď na druhou otázku poskytla analýza hmotnostního zastoupení jednotlivých 

oxidů provedená na vzorcích č. 3 a 4. Protože výsledky analýzy na obou vzorcích se drobně 

liší, byl vypočten jejich aritmetický průměr, zaokrouhlen na celá procenta a následně 

porovnán s chemickým složením deklarovaným dodavatelem viz tabulka č. 7.  

     Z posledního sloupce tabulky č. 7 je zřejmé, že většinu kalu tvoří abrazivo, a to konkrétně 

almandin.  Vyšší zastoupení oxidu hořčíku, nižší zastoupení oxidu hliníku a vyšší zastoupení 

oxidu oxidu železa svědčí o tom, že pro řezání byly použity i jiné abrazivní minerály, 

konkrétně olivín. Zirkon se v nádrži vyskytuje také v důsledku prováděných experimentů 

řezání se zirkonem. 

     Vyšší zastoupení oxidu vápenatého je pravděpodobně projevem přítomnosti zbytků 

řezaných hornin, případně jiných materiálů, stejnou příčinu má i přítomnost titanu, chromu 

(vyskytuje se v ušlechtilých ocelích). Nepřítomnost oxidu železitého je pravděpodobně jen 

zdánlivá, software přístroje vyhodnotil všechno přítomné železo jako oxid železnatý.  

     I po sečtení obou oxidů železa uváděných dodavatelem je množství železa v kalu vyšší, 

než množství železa v almandinu. To je s největší pravděpodobností projevem přítomnosti 

zbytků řezaných materiálů, různé druhy ocelí jsou nejčastěji opracovávaným materiálem 

v Laboratoři kapalinového paprsku. 

Chemické složení [%] Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Průměr vzorků č.3, č.4 Složení almandinu Rozdíl

Na2O 0,27 0,37 0,32 0,32

MgO 11,65 10,21 10,93 6,00 4,93

Al2O3 11,61 12,27 11,94 20,00 -8,06

SiO2 35,09 34,82 34,96 36,00 -1,05

CaO 3,31 3,01 3,16 2,00 1,16

TiO2 2,01 1,74 1,88 1,00 0,88

Cr2O3 0,40 0,40 0,40 0,40

MnO 1,26 1,20 1,23 1,00 0,23

FeO 33,55 35,98 34,77 30,00 4,77

ZrO2 0,85 0,85 0,85

Fe2O3 0,00 2,00 -2,00
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     Přestože železo tvoří značnou část odpadu, není přítomno ve formě, která by umožňovala 

magnetickou separaci. 

     Kromě analýzy hmotnostního zastoupení jednotlivých oxidů bylo u všech odebraných 

vzorků provedeno vyhodnocení hmotnostní a atomové koncentrace jednotlivých prvků.  

     Složení jednotlivých vzorků bylo přibližně stejné, a to i přes to, že odběry vzorků 

probíhaly v různých místech i v různých hloubkách viz. obrázek 28. 

     Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 8 (atomová koncentrace) a tabulce č. 9  

(hmotnostní podíl). 

Element - At %  O K  MgK  AlK  SiK  P K  CaK 

vz.1  62,41 2,51 6,62 9,76 0,19 2,12 

vz.2 62,26 3,59 7,23 10,64   1,61 

vz.3 62,92 3,85 7,66 11,54   1,09 

vz.4 62,18 3,42 8,2 11,6   1,01 

vz.5 64,19 2,59 6,54 9,71 0,19 1,92 

vz.6 59,84 3,1 7,41 10,78   1,25 

vz.7 61,14 3,24 7,12 10,64   2,31 

vz.8 62,19 2,7 6,32 12,03   1,33 

vz.9 61,34 2,8 7,31 11,18   1,32 

vz.10 58,61 3,16 8,78 13,53   0,81 

vz.11 60,14 3,26 7,43 10,75   1,68 

vz.12 63,13 3,14 9,95 11,08   0,7 

vz.13 63,23 3,48 9,04 12,98   0,53 

vz.14 62,6 2,99 7,9 11,32   0,93 

vz.15 61,3 3,01 7,23 10,26   0,93 

vz.16 59,89 2,69 7,41 12,89   1,45 

vz.17 61,96 3,48 6,25 11,32   1,65 

vz.18 59,83 2,97 7,95 10,25   2,1 

vz.19 64,2 2,63 7,5 10,16   0,87 

vz.20 58,69 2,61 7,65 10,78   1,64 

vz.21 62,54 2,72 7,26 11,22   1,27 

Průměr 61,7 3,0 7,6 11,2 0,2 1,4 

 

Tabulka 8 – Analýza prvků (atomová koncentrace) – část 1  
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Element - At %  TiK  CrK  MnK  FeK NaK  ZrL 

vz.1  1,7 0,36 0,5 13,83     

vz.2 0,97 0,48 0,43 12,23 0,28 0,28 

vz.3 0,66 0,27 0,42 11,13 0,18 0,28 

vz.4 0,58 0,27 0,4 12,08 0,25   

vz.5 1,61 0,28 0,4 12,57     

vz.6 1,05   0,48 15,98     

vz.7 1,04   0,25 13,82   0,23 

vz.8 1,02   0,36 12,3   0,28 

vz.9 0,97   0,15 14,24   0,06 

vz.10 0,34     14,35 0,19   

vz.11 1,04 0,36   15   0,16 

vz.12 0,65 0   11,04   0,19 

vz.13 0,14 0,09   10,45 0,08   

vz.14 0,5 0,08   13,44   0,24 

vz.15 0,5 0,72   13,63   0,3 

vz.16 1,25 0,3 0,08 15,63   0,2 

vz.17 1,36 0,25   11,36   0,14 

vz.18 1,05   0,32 14,6     

vz.19 0,45 0,28 0,4 12,57     

vz.20 1,36 0,69   14,2     

vz.21 1,3 0,28 0,4 11,45     

Průměr 0,9 0,3 0,4 13,1 0,2 0,2 

 

Tabulka 8 – Analýzy prvků (atomová koncentrace) – část 2 
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Element - Wt %  O K  MgK  AlK  SiK  P K  CaK 

 vz. 1 39,89 2,44 7,23 10,96 0,23 3,39 

 vz. 2 40,63 3,56 7,96 12,19   2,64 

 vz. 3 42,04 3,91 8,63 13,53   1,83 

 vz. 4 41,28 3,44 9,18 13,52   1,68 

 vz. 5 42,13 2,58 7,24 11,19 0,24 3,16 

 vz. 6 37,43 2,95 7,81 11,82   1,95 

 vz. 7 38,96 3,14 7,65 11,9   3,68 

 vz. 8 39,54 2,96 7,88 11,23   1,81 

 vz. 9 39,05 2,71 7,84 12,49   2,11 

 vz. 10 37,45 3,07 9,46 15,18   1,29 

 vz. 11 37,88 3,12 7,9 11,88   2,65 

 vz. 12 42,71 3,23 11,35 13,15   1,19 

 vz. 13 43,56 3,64 10,5 15,7   0,91 

 vz. 14 40,99 2,98 8,72 13,01   1,53 

 vz. 15 36,98 3,16 7,69 11,63   3,29 

 vz. 16 41,39 2,75 7,34 10,69   2,47 

 vz. 17 39,26 3,12 7,63 11,88   1,67 

 vz. 18 36,45 2,69 8,67 12,83   2,39 

 vz. 19 41,36 3,51 10,69 12,43   1,19 

 vz. 20 37,12 2,98 8,63 12,85   2,12 

 vz. 21 38,95 2,18 7,52 11,58   0,93 

Průměr 39,8 3,1 8,4 12,4 0,2 2,1 

 

Tabulka 9 – Analýzy prvků (hmotnostní podíl) – část 1 
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Element – Wt %  TiK  CrK  MnK  FeK NaK  ZrL 

vz.1  3,26 0,75 1,1 30,85     

vz.2 1,01 1,01 0,96 27,58 0,26 1,04 

vz.3 1,33 0,58 0,69 25,95 0,17 1,07 

vz.4 1,16 0,42 0,92 28 0,24   

vz.5 3,17 0,6 0,89 28,79     

vz.6 1,96   1,02 34,86     

vz.7 1,99   0,54 30,73   0,85 

vz.8 1,86   0,78 26,56   0,76 

vz.9 1,84   0,33 31,64   0,23 

vz.10 0,66     32 0,17   

vz.11 1,95 0,74   32,98   0,58 

vz.12 1,31     26,06   0,72 

vz.13 0,29 0,2   25,12 0,08   

vz.14 0,98 0,18   30,72   0,89 

vz.15 1,36 0,47   28,36   0,36 

vz.16 1,24 1,42 0,85 27,58     

vz.17 2,28 0,45 0,82 31,58     

vz.18 1,78     35,69     

vz.19 0,69 0,91 0,23 26,39   0,21 

vz.20 1,48   0,18 31,59     

vz.21 1,56 0,67   35,29     

Průměr 1,6 0,6 0,7 29,9 0,2 0,7 

 

Tabulka 9 – Analýzy prvků (hmotnostní podíl) – část 2 

 

     Zastoupení kyslíku a křemíku, stejně jako železa a hliníku odpovídá očekávání, protože 

almandin, který je jako abrazivo používán nejčastěji  Fe2+
3Al2 [SiO4]3 a i ostatní prvky se v 

kalu vyskytují pravděpodobně ve formě oxidů.  

 

     Vysvětlení přítomnosti jednotlivých prvků je tedy možno shrnout takto: 

 

     Železo 29,9 % – základní součást většiny používaných abraziv, nejčastěji řezaný materiál, 

křemík 12,4 %, hliník 8,4 %, hořčík 3,1 %, vápník 2,1 % a titan 1,6 %. 

 

     Při bodové analýze se v některých vzorcích objevily i další prvky: mangan, zirkon, 

chrom, sodík a fosfor. V celkovém množství ve vzorku bylo však jejich zastoupení 

zanedbatelné (pod 1 %), jednalo se tedy vždy o jednotlivé zrno příslušného materiálu. 
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10.  ZÁVĚR 

 

     Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu odpadních materiálů, které vzniknou  

po aplikaci abrazivního vodního paprsku. 

     Podle analýzy na skenovacím elektronovém mikroskopu nebylo zjištěno, že by odpadní 

materiál vykazoval nějaké nebezpečné vlastnosti, které by mohly negativně ovlivňovat 

životní prostředí nebo lidské zdraví. 

     Analýza se prováděla také z důvodu toho, aby bylo možno vyhodnotit recyklovatelnost 

abraziva pro další řezání. 

     Podle snímků, které byly při analýze vytvořeny, je zřejmé, že zrna použitého abraziva 

nemají stejnou velikost ani tvar. Z tohoto důvodu bylo pro porovnání podrobeno analýze  

i abrazivo nepoužité, aby mohlo dojít ke srovnání. Zrna, která se používají jako řezný nástroj 

pro aplikaci vodního paprsku, nejsou již po procesu recyklace tak pevná jako abrazivum 

nové. Recyklace tedy ovlivňuje pevnost zrn, která nebudou tolik účinná při řezání materiálů. 

Do procesu řezání abrazivním vodním paprskem bude zapotřebí většího množství 

recyklovaného abraziva, než by se dávkovalo u abraziva nového.  

     Pevnost abrazivních zrn klesá s počtem recyklací. Recyklovat by se neměla zrna menší 

než 90 µm. 

     Postup jednoduché recyklace abraziva je takový, že abrazivo vchází do průmyslové 

odstředivky, a zde dochází k odloučení těžkých kovových částic, hornin a všech těchto 

součástí od vody. Dalším krokem je oddělení magnetických a nemagnetických částic,  

a to za pomocí jednoduchého magnetického separátoru, který pracuje za mokra. Tímto se 

získají magnetické složky, které pokračují dále na vysoušení. To probíhá za pomocí 

vysoušecího vzduchu a magnetická zrna, která tímto procesem projdou, mohou být znovu 

použita. Problémem při této metodě je různá velikost zrn. 

     Musí se brát ale v úvahu, že při recyklaci abraziva dochází ke zvýšené spotřebě vody  

a energie, a to zejména při procesu vysoušení. 

     Využití abraziva, které již bylo použito, by bylo možné i v jiných odvětvích,  

ale za předpokladu dalších analýz. 

     Jako příklad možného využití bych uvedla obor stavebnictví. V průběhu prací s použitým 

abrazivem se ukázalo, že se jedná o jemný velmi dobře přilnavý materiál, což by možná  

při doplnění vhodným pojivem mohlo být ve stavebnictví využito.
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