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ABSTRAKT 
Tato práce je zaměřena na analýzu odpadního materiálu zachyceného v lapači vysokotlakého 

abrazivního kapalinového paprsku v Laboratoři kapalinového paprsku Institutu fyziky HGF 

VŠB-TUO a možnosti jeho odstranění. Věnuje se také problematice provozu odpadní nádrže 

paprsku. První část se zabývá popisem technologie kapalinového paprsku, srovnává jej 

s abrazivním kapalinovým paprskem a seznamuje s jednotlivými částmi zařízení. Druhá část 

se věnuje používaným abrazivům se zaměřením na nejčastěji užívané abrazivo – almandin      

a možnost jeho recyklace. Následuje rozbor materiálů řezaných kapalinovým paprskem na 

Institutu fyziky, jejich obecný popis a základní chemické složení. V experimentální části je 

analyzován odpadní kal a diskutován jeho možný vliv na životní prostředí spolu s návrhem na 

jeho odstranění.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Abrazivní kapalinový paprsek, abraziva, odpadní kal, výluhový test, likvidace odpadu, životní 

prostředí. 

 

ABSTRACT 
The presented thesis is focused on the analysis of the waste material captured in the catcher of 

the high-pressure abrasive water jet in the Laboratory of the water jet of Physics HGF VŠB-

TUO and the possibility of its removal. The thesis is also dealing with the issue of the water 

jet waste tank operation. The first part describes the water jet technology, comparing it with 

the abrasive water jet technology and introduces the components of the device. The second 

part is dedicated to applied abrasives and focuses on the most commonly used abrasive – 

almandine and the possibility of its recycling. Furthermore, the outcomes of the analysis of 

materials cut by the abrasive water jet at the Institute of Physics, their general description and 

basic chemical composition are presented. In the experimental part, the waste sludge is 

analyzed and the possible impact on the environment and the removal proposal is discussed. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice provozu odpadní nádrže abrazivního 

kapalinového paprsku  v Laboratoři kapalinového paprsku Institutu fyziky HGF VŠB-TUO.  

Technologie vysokotlakého kapalinového paprsku spadá pod tzv. nekonvenční obráběcí 

technologie. Na rozdíl od jiných způsobů obrábění, spojených s úbytkem materiálu ve formě 

třísek, je při těchto metodách materiál oddělován většinou působením pochodů tepelných, 

chemických, elektrických, elektro-chemických a jiných, případně kombinovaných, bez vzniku 

třísek. [1]  

K rozvoji těchto metod přispěl zejména požadavek na využívání konstrukčních materiálů se 

špičkovými užitnými vlastnostmi ve strojním a stavebním průmyslu. S vývojem 

spolehlivějších materiálů, delší životností a nižší hmotností vzniká mnoho obtíží při obrábění, 

tyto materiály se proto označují jako materiály těžkoobrobitelné. Řadíme mezi ně různé druhy 

ocelí, slitin, litin, kovových i nekovových materiálů. [2]  

Na rozdíl od třískového obrábění není u většiny nekonvenčních metod obrobitelnost materiálu 

limitována mechanickými vlastnostmi (tvrdostí a pevností), ale je vázána především na 

fyzikální vlastnosti, jako je tepelná vodivost, teplota tavení, elektrická vodivost, 

elektroerozivní odolnost, chemické složení apod. [2]  Podle principu úběru materiálu se 

fyzikální technologie dělí na obrábění elektrickým výbojem, obrábění chemické, obrábění 

paprskem koncentrované energie, jako je obrábění plazmou, laserem, elektronovým 

a iontovým paprskem, a obrábění mechanické. Z mechanických principů obrábění stojí vedle 

technologie kapalinového paprsku, obrábění ultrazvukem a obrábění proudem brusiva. [1]  

Technologie kapalinového paprsku se vyznačuje mnohými zajímavými přednostmi 

a výhodami. Hlavní předností je, že místo řezu je studené a tím nedochází k tepelnému vlivu 

na řezaný materiál, tj. nedochází k mechanickým, fyzikálním ani chemickým změnám 

povrchu řezu. Díky minimálnímu působení vodního proudu na řezaný materiál nedochází ke 

vzniku mikrotrhlin. Technologie je tedy bezprašná, a tím vysoce ekologická. V porovnání 

s ostatními dělícími technologiemi je řezání vodním paprskem vysoce energeticky účinné, 

úběr materiálu je navíc závislý jen minimálně na vlastnostech řezaného materiálu. Kromě 

jiného, vzhledem k vysokému stupni automatizace, je i vysoce univerzální. [1] [3] [4] 

Nevýhodou kapalinového paprsku je především nárůst rozbíhavosti paprsku v řezu s rostoucí 

tloušťkou řezaného materiálu. Další nevýhodou je vysoká pořizovací cena a velké nároky na 

kvalitu a čistotu vody. [1]  [2] [5] 
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2 TECHNOLOGIE VYSOKOENERGETICKÉHO 

KAPALINOVÉHO PAPRSKU 

Princip kapalinového paprsku spočívá v přenosu energie nakumulované v silně stlačené 

kapalině do opracovaných materiálů prostřednictvím kapaliny proudící vysokou rychlostí. 

Tryskou malého průměru proudí kapalina (nejčastěji voda) vysokého tlaku, která získává 

vysokou rychlost (600 – 900 m.s-1) a tedy vysokou kinetickou energii, která při přenosu na 

pevnou překážku účinně narušuje téměř všechny materiály. V případě abrazivního vodního 

paprsku je sice rychlost kapaliny o něco nižší, ale navíc přistupuje kinetická energie 

abrazivního materiálu ve formě rozemletých minerálů. [5] Při dopadu kapaliny na materiál 

jsou částice kapaliny velmi rychle zabrzděny. Jejich kinetická energie je předána 

opracovanému materiálu. Koncentrace energie je přitom natolik vysoká, že narušuje vazby 

mezi částicemi jakéhokoli materiálu. Oddělování částic materiálu při řezání vodním paprskem 

je mikrorozměrové a proud vody nevytváří v materiálu žádné tepelné ovlivnění ani žádnou 

deformaci. [6]  

Tepelné ovlivnění místa úběru materiálu je velice důležitý faktor při obrábění vodním 

paprskem. Díky nízké teplotě v bodě řezu zůstává struktura materiálu zachována a je tak 

umožněno řezání materiálů s nízkým odvodem tepla, jako jsou plasty či materiály citlivé na 

oxidaci (např. nikl, kobalt a jejich slitiny). Teplota v místě řezu se zvýší o cca 20°C oproti 

původní teplotě materiálu. [7]  

Využití kapalinového paprsku je velice univerzální. Nezahrnuje pouze řezání, ale také 

otryskávání, soustružení, vrtání, frézování a další. Jeho aplikace je využívána také k čištění 

(čištění kovových povrchů, odstraňování barvy apod.) a úpravě materiálů před dalším 

zpracováním či zušlechťování povrchů materiálů. 

Nevýhodou používání této technologie je nevyhnutelný kontakt s vodou, čímž dochází 

u opracovávaných materiálů k povrchové korozi. V případě abrazivního vodního paprsku 

dochází k rychlejšímu opotřebování trysky v důsledku nárazů abraziva na její vnitřní povrch. 

Není možné opomenout také vysokou pořizovací cenu zařízení, stejně jako provozní náklady. 

Přestože je technologie kapalinového paprsku využitelná pro velké množství aplikací, 

v dalších částech práce se budu zabývat pouze jediným uplatněním v obrábění materiálů, a to 

řezáním. Na základě řezání je možné kapalinové paprsky rozdělit na řezání čistým vodním 

paprskem WJM (water jet machining) a řezání abrazivním vodním paprskem AWJ (abrasive 

water jet). Rozdíl mezi těmito metodami je v přidání jemného abrazivního materiálu. 
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2.1 Řezání čistým vodním paprskem 

Řezání vodním paprskem spočívá v obrobení materiálu mechanickým účinkem dopadajícího 

vodního paprsku působícího vysokou rychlostí a kinetickou energií na jednotku plochy. Čistý 

vodní paprsek využívá obyčejné vody, vyčištěné od usazenin a minerálů filtrací, změkčené 

nebo deionizované, aby nedocházelo k opotřebování zařízení. [8]  

Paprsek se generuje v řezací hlavě, kde voda stlačená na vysoký tlak prochází přes trysku 

s otvorem o průměru 0,25 mm. Paprsek následně dopadá na obrobek, v němž dochází ke 

zpomalování rychlosti, což je důsledkem tření mezi povrchem paprsku a řezaným materiálem. 

Kromě zpomalování dochází také, kvůli poklesu kinetické energie, k vychylování. Při 

průchodu materiálem paprsek ztrácí svou energii a dochází k odklonu od osy řezu. Pracovní 

tlak při řezání čistým vodním paprskem je až 690 MPa. [6] [9]  

Čistý vodní paprsek se používá při řezání tenkých a měkkých materiálů jako jsou plasty, 

měkké kovy, dřevo, lepenka, sádrokarton a různých druhů pěnových materiálů. 

2.2 Řezání a obrábění abrazivním vodním paprskem 

Přidáním abraziva do vysokotlakého proudu dojde k podstatnému zvýšení řezacích schopností 

paprsku. Ke smíchání abraziva s vodou dochází ve směšovací komoře trysky. (viz Obrázek 1) 

V tomto místě je již vytvořen paprsek, do kterého se přisávají částice abrazivního materiálu 

v důsledku víření kapaliny a vzniku podtlaku (ke vzniku těchto podmínek dochází při 

přechodu paprsku do části trysky s větším průměrem a tím ke změně laminárního na 

turbulentní proudění). Alternativou je pak přivádění abraziva pod určitým tlakem. Přidáním 

abraziva vzroste hmotnost a tím i koncentrace kinetické energie. Paprsek vody předává část 

kinetické energie abrazivu a napomáhá tak efektivnějšímu způsobu řezání. Při řezání 

abrazivním vodním paprskem se zpravidla používají tlaky mezi 200 a 600 MPa. [6]  

Abrazivní vodní paprsek je velice účinný nástroj na řezání kovových i nekovových materiálů.  

Řez abrazivním vodním paprskem je nejvhodnější způsob pro řezání těžkoobrobitelných 

materiálů, tj. velmi silných, vysoce reflexních nebo vysoce tepelně vodivých materiálů, 

laminátů a kompozitních materiálů, stejně jako tvrdých syntetických materiálů. Jedná se 

o materiály, pro jejichž obrábění by byl potřeba tlak čistého vodního paprsku 500 –

 1000 MPa, případně nejsou čistým vodním paprskem obrobitelné vůbec. Takto vysoký tlak 

by měl za následek vyšší tlakové ztráty, vyšší hluk a stoupající ekonomické náklady spojené 

s úpravou a čištěním vody. [6] V dnešní době se AWJ technologie využívá v mnoha 
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průmyslových odvětvích, včetně automobilového, leteckého a sklářského průmyslu, pro 

vytváření přesných dílů z těžkoobrobitelných materiálů. AWJ technologie se stala hlavní 

metodou pro tvarové řezání. [10]  

Po provedení řezu se materiál rozpadne na dvě části a mikroskopické částice. Směs vody, 

abraziva a částic obráběného materiálu se zachycuje v lapači, situovaném pod řezným 

materiálem. 

 

Obrázek 1 Směšovací komora trysky abrazivního vodního paprsku [6]  
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3 ČÁSTI ZAŘÍZENÍ WJM A AWJ 

Systém pro řezání vodním paprskem (viz Obrázek 2) se skládá z následujících částí: 

• řídicí systém 

• zařízení pro generování tlaku 

• filtrační jednotka 

• akumulátor tlaku 

• řezací hlava, jejíž součástí je řezací tryska 

• řezací stůl včetně lapače vody 

• rozváděcí elementy 

 

 

Obrázek 2 Systém pro řezání vodním paprskem [10]  

3.1 Řídicí systém 

Řídicí systém přenáší počítačově navržený tvar řezu, do pohybu řezné hlavice a tím 

automatizuje proces. Z některého z CAD programů se výkresová předloha přenese do 



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

6 
2014 

CAD/CAM systému, který je kompatibilní se systémem CNC. K dispozici je databáze 

obsahující standardní parametry pro velké množství materiálů a výpočetní software určí 

odpovídající řezné parametry a optimalizuje program. [9] Sofistikované řídicí systémy jsou 

dokonce schopny nakláněním řezací hlavy korigovat chyby řezu vzniklé zúžení paprsku 

a jeho zpožďováním. [3]  

3.2 Zařízení pro generování tlaků 

Jak již bylo zmíněno, daná technologie je založena na použití vysokého tlaku vodního proudu. 

K vytvoření takového tlaku je zapotřebí hydraulická jednotka. Ta se skládá z hydraulického 

a vodního okruhu. Hydraulický okruh je tvořen elektromotorem, hydraulickým čerpadlem, 

multiplikátorem a olejovou nádrží. Do vodního okruhu je zahrnován nízkotlaký a vysokotlaký 

filtr, multiplikátor nebo pístové čerpadlo, akumulátor a řezací hlava. [8]  

 

Obrázek 3 Schematický nákres zapojení hydraulické jednotky [6]  

Vysokotlaké čerpadlo generuje tlak oleje a je poháněno elektromotorem. Maximální tlak se 

pohybuje okolo 20 MPa. [11]  
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3.2.1 Zařízení s multiplikátorem 

Hydraulický multiplikátor tlaku je dvouokruhové, dvojčinné pístové zařízení, jenž je založeno 

na zvyšování tlaku pomocí rozdílu ploch dvou navzájem spojených pístů. (viz Obrázek 3) 

Převádí tlak oleje na vysoký tlak vody. V primárním (nízkotlakém) okruhu je pracovním 

médiem hydraulický olej, který se do prostoru válce přivádí pístem s velkým průměrem 

o tlaku 21 MPa. Píst velkého průměru se vlivem tlaku oleje začne pohybovat a v sekundárním 

(vysokotlakém) okruhu se postupným zmenšováním prostoru pod pístem s malým průměrem 

generuje požadovaný vysoký tlak vody a vytlačováním je rozváděn do systému. To umožňuje 

dosáhnout velmi vysokých pracovních tlaků (až 600 MPa), ale jen malého průtokového 

množství (řádově l/min). V praxi se využívá dvojčinných multiplikátorů, tedy dvou 

multiplikátorů paralelně zapojených vedle sebe (dosud je známé zapojení maximálně 6 

multiplikátorů). [6] [7]   

Za zdrojem technologické kapaliny (v tomto případě vody) se nachází filtrační jednotka, která 

vodu filtruje od nečistot velikosti jednotek mikrometrů.  

Důležitou součástí je akumulátor, tedy vysokotlaká nádoba, která tlumí pulzy vznikající 

v kapalině při jejím stlačování. Zapojením akumulátoru do systému umožňuje dosáhnout 

rovnoměrné dodávky vody a tlaku po celou dobu použití.  

Ke generování tlaku vody ve vodním paprsku na Laboratoři kapalinového paprsku na Institutu 

fyziky HGF VŠB-TU Ostrava je používán multiplikátor. Multiplikátor využívá většina 

zařízení na řezání ve světě. 

3.2.2 Zařízení s plunžrovým čerpadlem 

Plužrové čerpadlo je v podstatě čerpadlo pístové, ovšem pístní tyč a píst jsou spojeny v jednu 

součást – plunžr. Tento typ čerpadla je schopen i při nízkých otáčkách čerpat vodu o stálém 

a vysokém tlaku. Při pohybu plunžru ven z tělesa vzniká v prostoru podtlak, který nasává 

kapalinu. Ve chvíli, kdy je prostor pod plunžrem zcela naplněn kapalinou a plunžr je 

v nejvyšší pozici, sací ventil se vlastní vahou uzavře. Plunžr klesá a vytlačuje kapalinu, která 

svým tlakem zdvihne výtlačný ventil. Po vytlačení veškeré kapaliny zpětný tlak uzavírá 

výtlačný ventil a celý proces se periodicky opakuje. Tato čerpadla vytváří pracovní tlak cca 

300 MPa. [12] 

Paralelně zařazenými válci s jednočinnou pístnicí je zabezpečené generování tlaku se 

sníženou pulzací tlaku. Tím se zvyšuje účinnost zařízení a odpadá potřeba zařazení 
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akumulátoru. Plunžrové čerpadlo je rozměrově nenáročnější než multiplikátor, i přesto je 

v technologii řezání AWJ méně často používané. 

3.3 Vodní tryska 

Tryska je základní součást zařízení kapalinového paprsku, která vytváří a formuje proud 

kapaliny a tím ovlivňuje kvalitu a produktivitu řezání. Je součástí řezací hlavy, která provádí 

pohyb řezu.  

Hodnotícím kritériem trysek je jejich životnost a délka usměrněného soudržného paprsku 

vysokotlaké kapaliny. Výstupní průměr paprsku je daný technickými parametry strojního 

zařízení, tj. parametry generátoru tlaku a jeho generovaným průtočným množstvím při 

požadovaném tlaku. Vnitřní geometrický tvar trysky neboli hydraulický profil trysky, je 

neustále předmětem výzkumu. Od tvaru a drsnosti trysky se odvíjí veškeré technické 

parametry řezu, jako např. řezný výkon, kvalita řezné plochy a ostrost řezné plochy. Z toho 

důvodu je potřeba důkladný výběr výrobního materiálu. Řezací trysky se v dnešní době 

vyrábějí z vysoce kvalitních tvrdých materiálů, jako je safír, rubín a syntetický diamant s tím, 

že cena diamantových trysek je zhruba 10ti-násobně vyšší. V případě abrazivní trysky se 

jedná o karbid wolframu, karbid bóru či keramické materiály. Životnost trysek je 

v současnosti okolo 100 pracovních hodin. [1]  [7] Životnost se také odvíjí od druhu a kvalit 

pracovního média. Z toho důvodu je do okruhu zařazena filtrační jednotka, případně jednotka 

demineralizační a deionizační. Použití tvrdé a chemicky neupravené vody snižuje životnost 

trysky až 5ti-násobně. V případě abrazivního vodního paprsku pak životnost usměrňovací 

trubice ovlivňují i použitá abraziva, která opotřebovávají vnitřní stranu trubice nárazy. [1] 

[13] Z hlediska disipace energie kvalitu určuje výtokový a ztrátový součinitel trysky. 

V důsledku existence ztrát při proudění kapaliny tryskou dochází při přechodu řezné kapaliny 

tryskou k ohřevu kapaliny (viz. Tabulka 1). [1]  

Tabulka 1 Oteplení vody protékající tryskou [1]  

Tlak kapalinového 
paprsku [MPa] 

50 100 150 200 250 300 350 400 

Oteplení paprsku k v 
trysce [°C] 

32 41 50 58 69 77 82 86 
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Optimální parametry vnitřního profilu trysky pak vylučují nestabilitu vodního paprsku 

v důsledku odpařování kapaliny. [1]  

Jak již bylo zmíněno výše, řezání kapalinovým paprskem může probíhat buďto čistým 

proudem vody nebo vodním paprskem s přidaným abrazivem. Na základě tohoto rozdělení 

můžeme rozdělit i řezací trysky. 

3.3.1 Vodní tryska 

Pro řezání čistým proudem vody jsou využívány trysky vyrobené z materiálů, jako je safír 

a rubín. Kvalitu řezu ovlivňuje především vnitřní profil trysky. Na  Obrázek 4 je možné vidět 

různé hydraulické tvary trysek vysokotlakého vodního paprsku. 

 

 

A – válcová, B – kuželová, C – kombinovaná (kuželová s přechodem do válcové),  

D - kónická, E – složená (bikubická) 

 Obrázek 4 Tvary používaných trysek [13]  

Ideální tryska má vhodné poměry válcové a kuželové části, včetně úhlu kuželové části trysky. 

U vysokotlakých zařízení se používají pouze trysky typu A. 

 

3.3.2 Abrazivní tryska 

Přidáním abraziva do vodního proudu narůstá kinetická energie paprsku a rozšiřují se 

technické možnosti stejně jako množství obrobitelných materiálů. Praktické přivádění 

abraziva ovšem přináší množství technických problémů.  Největší problém nastává již při 

implementaci abraziva do vysokorychlostního proudu vody při minimálním narušení 

hydrodynamických vlastností. Dnes je přívod abraziva uspokojivě vyřešen a to přiváděním 
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abraziva hadicemi ze zásobníku abraziva do směšovací komory umístěné v řezací hlavici za 

vodní tryskou. Průřez abrazivní tryskou (viz Obrázek 5). [1]  

Pracovní kapalina o vysokém tlaku přitéká do řezací hlavice. Při výtoku vody vodní tryskou 

vody do rozšířeného prostoru se mění laminární proudění na turbulentní a dochází tím 

k částečnému víření a vzniku podtlaku. Vzniklý podtlak nasává abrazivo ze zásobníku, které 

je pak ve směšovací komoře smícháváno s paprskem vody, jež abrazivu dodává část své 

kinetické energie. Paprsek dále prochází usměrňovací (fokusační) trubicí („abrazivní 

tryskou“), která zabraňuje přílišnému rozbíhání paprsku do stran. Tím je dosaženo 

efektivnějšího řezání než čistým vodním paprskem. [1] [7]  

Nejčastěji používané abrazivní trysky mají průměr mezi 0,8 – 2,2 mm, v závislosti na 

technologické aplikaci paprsku a množství dodávané vody. Vzhledem k využívání 

abrazivních koncentrátů velice tvrdých a odolných materiálů a s tím spojeným opotřebením 

trysky, je nutné, aby byly abrazivní trysky vyrobeny z materiálů extrémně odolných 

opotřebení. Z toho důvodu se k výrobě abrazivních trysek používá karbid wolframu, karbid 

bóru nebo řezná keramika. [13]  
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Obrázek 5 Průřez abrazivní tryskou [13]  

3.4 Rozváděcí elementy 

Rozváděcími elementy nazýváme ty části, které dodávají kapalinu na místo obrábění. Jedná se 

o vysokotlaké hadice, potrubí a otočné elementy. Musí být přizpůsobitelné pohybu řezací 

hlavice. Častý materiál používaný na výrobu těchto součástí je korozivzdorná ocel 

a v současné době jsou tyto části normalizované. Při každém ohybu dochází k poklesu tlaku 

a se zvyšující se vzdáleností od čerpadla roste vnitřní tření vody, to vše musí být bráno 

v potaz při návrhu rozváděcích elementů.  

3.5 Lapač vody 

Pod obrobkem se nachází nádoba na zachytávání vodního paprsku a třísek, který také slouží 

jako tlumič hluku. Rozměry lapače musí být robustní a musí mít dlouhou životnost. Souvisí 

s rozměry řezací plochy a typu stroje. Je naplněn vodou, což přispívá k tříštění paprsku 
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a jednoduššímu rozptýlení odpadu z opracování materiálu. Hloubka lapače musí být taková, 

aby k zatlumení paprsku došlo dřív, než dosáhne na dno. Většinou se pohybuje mezi 300 – 

600 mm. [6] Hloubka lapače v Laboratoři kapalinového paprsku je 800 mm. 

Obsah lapače se odvíjí od řezaného materiálu a používaného abraziva. Z toho důvodu bude 

výzkum odpadu materiálu, který byl v záchytné nádobě abrazivního vodního paprsku 

zachycen, aplikovatelný pouze na konkrétní přístroj.  

Lapač je součástí řezacího stolu, ten slouží pro zachycení řezaného materiálu. Může mít různé 

rozměry. Pracovní plocha v Laboratoři kapalinového paprsku má rozměry 1000 x 2000 mm.  

 

Obrázek 6 Odpadní nádrž kapalinového paprsku na katedře Fyziky VŠB-TUO (Foto: Veronika Mrázková) 
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4 ABRAZIVA 

Abraziva pro řezání technologií AWJ mohou být rozdělena do dvou hlavních skupin: přírodní 

abraziva a uměle připravená abraziva. Přírodní abraziva jsou vyrobena bez jakékoli speciální 

chemické úpravy. Uměle připravená abraziva jsou vyrobena buďto tepelnou nebo chemickou 

reakcí z minerálu surového materiálu. Syntetické materiály s přesným režimem přípravy 

anebo vedlejší produkty odpadu výroby jsou používány jako výrobní abraziva. [14]  

Hlavní důvod těžby a výroby abrazivních materiálů je produkce abraziv konzistentní kvality 

za rozumnou cenu, jejichž použití nezpůsobuje žádné zdravotní nebo environmentální rizika. 

[14]  

Používání abraziv pro řezání a otryskávání technologií AWJ je ovlivňují: [14]  

• Fyzikálními a technologickými vlastnosti (vhodnost pro použití jako abrazivo při 

řezání a otryskávání) 

• Environmentální aspekt (tj. zdravotní riziko při vdechnutí prachu, rozpustnost ve 

vodě, vyluhování těžkých kovů z abraziva) 

• Efektivnost nákladů na těžbu a přípravu 

• Cena v okamžiku využití 

Na jakost povrchu řezané plochy a na výkon řezání má podstatný vliv dodávané množství 

abraziva (udáváno v g·min-1), druh abraziva, ale také velikost a tvar jeho zrn, tzv. zrnitost. 

Obecně neplatí, že čím je větší nebo menší velikost zrna, tím je vyšší či menší hloubka řezu. 

Při experimentech bylo zjištěno, že největší hloubky řezu se dosahuje při použití abraziva se 

střední velikostí zrn. [6]   

Tabulka 2 Velikost abrazivních částic [1]  

Velikost abrazivních částic granátu 
MESH velikost otvoru síta [mm] 

16 1,000 
36 0,417 
60 0,250 
80 0,188 

100 0,150 
150 0,106 
200 0,063 
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Vhodnost použití abraziva je posuzována podle tzv. MESH zrnitosti. Ta udává počet ok 

fiktivního síta na délku jednoho palce, přes které abrazivo ještě propadne. Brusiva s vyšší 

hodnotou MESH mají nižší hmotnost, tím pádem rychleji ztrácejí rychlost a kinetickou 

energii. Ideální velikost brusiva je okolo MESH 80. Řezáním abrazivem s většími zrny však 

dochází k rýhování obrobku. Podle zrnitosti MESH se také určuje vhodnost abraziva 

k recyklaci. Tabulka 2 obsahuje rozdělení velikosti MESH pro almandin. [13]  

Vlivem velké rychlosti pohybu abraziva ve vodním proudu dochází, díky nárazům částic 

o usměrňovací trubici, ale i vzájemným nárazům částic, ke zmenšování rozměrů zrn a tím 

i k snižování účinnosti řezného procesu.  

4.1 Nejčastěji používaná abraziva 

K otryskávání se používají různé typy aditiv a abraziv, ty ovšem nejsou dostačující pro řezání 

tvrdých typů materiálů. Především v případě řezání materiálů o vysoké pevnosti není možné 

jen úpravou tvaru a velikosti trysky dosáhnou požadovaného výkonu a účinku na obráběný 

materiál. Z toho důvodu je potřeba důsledný výběr abraziva, které zvýší výkon paprsku. 

Vhodné jsou minerály s dostatečnou hustotou a tvrdostí. Mezi nejčastěji používaná abraziva 

patří almandin, chromit, olivín, korund a zirkon. Všechny tyto druhy minerálů mají jiné 

brusné vlastnosti a jsou vhodné pro různá využití v technologii AWJ. Vyjmenovaná abraziva 

jsou k dispozici v Laboratoři kapalinového paprsku na Institutu fyziky HGF VŠB-TU Ostrava 

k experimentálním účelům. K řezání je nejčastěji využíván almandin, konkrétně australský 

a indický granát, který je odebírán od firmy PTV. V následujících kapitolách jsou popsány 

základní vlastnosti vybraných materiálů používaných jako abraziva. 

4.1.1 Granát – almandin (Fe2+
3Al2[SiO4]3) 

Almandin je železnatohlinitý granát, téměř vždy však obsahuje menší či větší množství 

hořčíku (pyropová složka) na místě železa. Jedná se o minerál červené, hnědé, fialové až 

černé barvy, s mastně skelným leskem a tvrdostí 7 – 7,5 podle stupnice tvrdosti. [15] 

Almandin, jako ostatní granáty, je tvořený oválnými krystaly převážně 

rombododekaedrického tvaru. Čistý almandin je v přírodě vzácný a vyskytuje se společně 

s pyropem. Obyčejně se vyskytuje jako horninotvorný minerál v magmatických 

a metamorfovaných horninách nebo jako těžký sekundárně uložený minerální písek 

zvětralých skal. [14] Nalezišť almandinu je ve světě velké množství, těží se v Indii, Austrálii, 
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Rakousku apod. Soupis vybraných fyzikálních a chemických vlastností almandinu je viz 

Tabulka 3. 

Průmyslové abrazivo vyrobené z almandinu je převažující abrazivo využívané v AWJ 

systému. [10] Díky tvrdým a ostrým zrnům je almandin ideální pro řezání tvrdých materiálů 

jako je ocel, beton a kovy. Jeho vlastnosti jsou stálé a má vysokou mineralogickou čistotu. 

Dále je využíván na suché a mokré otryskávání či jako volné abrazivum pro broušení skla, 

keramiky, dřeva a plastů. [16] Dle udaných informací je možné usoudit, že almandin 

nevykazuje známky nebezpečí a proto jeho ukládání nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Tabulka 3 Materiální a fyzikální vlastnosti Almandinu [14]  

VLASTNOSTI ALMANDINU 

  ALMANDIN  

Chemické složení:   
SiO2 38% 
TiO2 1% 
Al2O3 20% 
FeO 30% 
Fe2O3 2% 
MnO 1% 
MgO 6% 
CaO 1,5% 
Tvrdost 7,5 
Tvrdost podle Vickerse N/A 
Pevnost drobivý až pevný 
Tvar zrn Zaoblený 
Štěpnost nepravidelné štěpné plochy 
Barva Červenohnědá 
Průhlednost Průsvitný 
Lesk Skelný 
Hustota 4,1g/cm3 
Krystalizace Krychlová 
Parametr mřížky N/A 
Bod tání 1250°C 
Magnetické vlastnosti poměrně magnetický 
Adsorpce vlhkosti hydroskopicky inertní 
Stupeň rizika fibrogenity  N/A 
Prahová limitní hodnota dýchatelného 
prachu 

5mg/m3 

Celková prašnost 10mg/m3 

Křemičitý obsah bez nebezpečí α-quartz<1% (bez křemičitanů) 



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

16 
2014 

4.1.2 Chromit (FeCr2O4) 

Chromit neboli oxid železnato-chromitý je krychlový minerál hnědočerné až černé barvy 

o tvrdosti 5,5 a matně kovovým leskem. Obvykle tvoří zrnité agregáty nebo je celistvý 

a kusový, jen vzácně tvoří dobře omezené krystaly. [18]  

Vyskytuje se v horninách magmatického původu a je velice odolný, tudíž se po mechanickém 

zvětrání usazuje v říčních naplaveninách, odkud se také těží. Je magmatického původu a je 

jediným zdrojem chromu. Tabulka 4 obsahuje základní chemické vlastnosti chromitu. 

Tabulka 4 Vybrané chemické a fyzikální vlastnosti chromitu [18]  

VLASTNOSTI CHROMITU 

Chemické složení:   

Fe 25% 

Cr 46% 

O 28% 

Al, Mg, Zn, Mn 1% 

Barva hnědočerná až černá 

Tvrdost 5,5 

Lesk matně kovový 

Vryp žlutohnědý, hnědý 

Hustota 4,5 - 4,8 g/cm3 

Štěpnost Neštěpný 

Rozpustnost v kyselinách nerozpustný 
 

4.1.3 Olivín ([Mg,Fe]2SiO4) 

Olivín je křemičitan s proměnlivým obsahem hořčíku a železa, vytváří mineralogickou řadu 

začínající fosteritem (Mg2SiO4) a končící fayalitem (Fe2SiO4). Fayalit má díky svému obsahu 

železa vyšší index lomu, je těžší a má tmavší barvu než fosterit. I přes to je tyto dva minerály 

složité rozlišit a prakticky všechny vzorky těchto dvou minerálů obsahují hořčík i železo. 

Jejich rozlišení je možné pouze chemickou analýzou. Pro zjednodušení jsou oba minerály 

považovány za jeden, olivín. Ten ale není oficiálně uznáván jako minerál. [19]  

Olivín se jen výjimečně vyskytuje ve formě větších než mikroskopických zrn. Z toho důvodu 

jsou větší vzorky krystalů vzácné. Vyskytují se pouze na malém množství lokalit. Malá zrna 

olivínu je ovšem možné nalézt celosvětově v ultrabazických horninách.  



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

17 
2014 

Jako abrazivo se používá častěji fosterit, typický metamorfovaný a horninotvorný minerál. 

Často se používá v technologii AWJ řezání kovových materiálů a otryskávání. Avšak není 

vhodný při řezání jemnozrnných hornin. [14]  

Přehled vybraných fyzikálních a chemických vlastností lze vidět viz Tabulka 5. 

Tabulka 5 Fyzikální a chemické vlastnosti olivínu [19]  

VLASTNOSTI OLIVÍNU 

Chemické složení:   

Mg 26% 

Fe 14% 

Si 18% 

O 42% 

Barva žlutozelená až zelená 

Tvrdost 6,5 – 7 

Lesk skelný, matný 

Vryp Bílý 

Hustota 
3,27 g/cm3 (fosterit) 
4,2 g/cm3 (fayalit) 

Štěpnost Dokonalá 

Rozpustnost rozpustný v HNO3 
 

4.1.4 Korund (Al2O3) 

Korund neboli oxid hlinitý, je trigonální minerál a rozlišujeme jej na přírodní a umělý. 

Přírodní korund je minerál vznikající v prostředí, které obsahuje větší množství hliníku a nižší 

množství křemíku. Vzniká v pegmatitech a také v tlakových tepelně metamorfovaných 

horninách (jako dolomity, břidlice, svory atd.). Krystaly jsou ve tvarech tabulek, bipyramid 

a sloupečků. Často vytváří zrnité agregáty. Existuje velké množství morfologií korundu – 

červený korund drahokamové kvality je rubín, modrému korundu se říká safír, existují také 

žluté, zelené, či fialové druhy. Díky své tvrdosti se využívá jako abrazivum. Častěji už je 

ovšem možné vyrábět korundy daných vlastností uměle pálením bauxitu. V AWJ technologii 

se především umělý korund používá při odstraňování otřepů u oceli, při zpracování dřeva, 

plastické hmoty, k odrezování, zdrsnění, matování, strukturování apod. Vybrané fyzikální 

a chemické vlastnosti korundu nalezneme viz Tabulka 6. [21]  [22]  
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Tabulka 6 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti korundu [23]  

VLASTNOSTI KORUNDU 

Chemické složení:   

Al  52% 

O 47% 

Cr, Fe, Ti, V 1% 

Tvrdost 9 

Lesk Skelný, matný, mastný 

Barva žlutá až fialová 

Vryp Bílý 

Hustota 4,0 - 4,1 g/cm3 

Štěpnost Neštěpný 

Rozpustnost v kyselinách nerozpustný 
 

4.1.5 Zirkon (ZrSiO4) 

Zirkon je žlutý až červený minerál skelného až mastného lesku o tvrdosti 7,5. Nejčastěji se 

vyskytuje v podobě tabulkových až prizmatických krystalů, ale také v podobě nepravidelných 

masivních zrn. Jedná se o tzv. metamiktní minerál, tedy minerál, jehož krystalickou mřížku 

časem rozrušuje radioaktivní záření obsaženého thoria a uranu. Zirkon je hlavním nositelem 

přirozené radioaktivity v horninách. [24]  

Koncentrát zirkonu přírodního původu byl používán jako experimentální materiál při řezání 

technologii AWJ. Účinnost při řezání oceli a hrubozrnných hornin byla nižší než almandinu. 

Recyklace zirkonu je prakticky nemožná díky velké destrukci zrn ve směšovací komoře 

a usměrňovací trysce. Rozpad je dán velkou štěpností zrn. Cena přírodního zirkonu je velmi 

vysoká. [14] Základní fyzikální a chemické vlastnosti zirkonu lze vidět viz Tabulka 7. 
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Tabulka 7 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti zirkonu [25]  

VLASTNOSTI ZIRKONU 

Chemické složení:   

ZrO 27% 

SiO2 33% 

Hf 1-4 % 

Barva bezbarvá až modrá 

Lesk Diamantový 

Vryp Bílý 

Hustota 4,6 - 4,7 g/cm3 

Štěpnost Nedokonalá 

Rozpustnost slabě v H2SO4, HF a HCl 
 

4.2 Recyklace abraziv 

Kal vzniklý v lapači abrazivního kapalinového paprsku obsahuje mimo částice obráběného 

materiálu i použitá abrazivní zrna různých velikostí. Uložení této suroviny by bylo bez 

přihlédnutí na možnost dalšího využití v procesu AWJ velice neekologické a z pohledu 

řezacího procesu rovněž ekonomicky, respektive materiálově neefektivní. Nejnákladnější 

složka provozních nákladů je abrazivo, a pokud je zahrnuta i likvidace, cena se může ještě 

zvýšit. Bylo zjištěno, že abrazivní složka kalu může být recyklována a navrácena zpět do 

obráběcího procesu, v určitých případech využita k jejich původnímu účelu, tedy řezání. 

Recyklace není pouze šetrnější k životnímu prostředí, ale je díky ní možné dosáhnout 

ekonomičtějšího provozu. [26]  

Je ovšem nutné stále mít na paměti důležitou úlohu kvality a výkonu abraziva. Recyklace 

musí zajistit vlastnosti v požadované kvalitě. V jiném případě může být recyklované abrazivo 

použito v dalších odvětvích technologie AWJ, jako je např. otryskávání, kde kladený důraz na 

kvalitu abrazivního materiálu není tak vysoký. [13]  

Ve výzkumu zabývajícím se vlastnostmi použitých abraziv a jejich vhodností ke 

znovuzařazení do řezacího procesu, který se zaměřoval na koncentrát indického granátu, bylo 

zjištěno, že kontrolované rozložení velikosti částic zlepšuje výkon nových i recyklovaných 

abraziv.  U recyklovaných abraziv dochází k menšímu tříštění částic ve směšovací komoře 

a usměrňovací trubici, než u abraziv nových. Za předpokladu, že nové abrazivo je velikosti 

MESH 80 a nejmenší znovupoužitá částice má velikost minimálně 90 µm, 81% abraziva 
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může být znovu použito po prvním řezání. Následná čísla však klesají. 49% abraziva může 

být použito po druhém řezání, 26 % po třetím řezání a pouze 15% po řezání čtvrtém. Tato 

čísla odpovídají pouze za předpokladu, že rozptyl velikosti částic je kontrolovaný, což 

v reálném provozu není zcela možné. [26]  

Společnost AQUArec PRO vyvinula zařízení na recyklaci použitého abraziva, které odsává 

znečištěnou vodu a brusivo přímo z lapače kapalinového paprsku. Tento odpad následně 

přivádí do rotačního separátoru, kde dochází k odlučování vody a abraziva. Odloučené 

abrazivo následně padá do pece, kde je vysoušeno vysokou teplotou a vytřízeno v separátoru. 

Čisté abrazivo pak padá do zásobníku, znečištěná voda se vrací zpět do lapače. Cenu ani 

technické parametry zařízení mi firma neposkytla, tedy není možné zvážit, zda by toto řešení 

bylo pro Laboratoř kapalinového paprsku na VŠB-TUO vhodné a prospěšné. [27]  

Vzhledem k magnetickým vlastnostem granátu je k jeho separaci zapotřebí vysokého 

magnetického gradientu, z toho důvodu není dané abrazivo úplně vhodné k recyklaci. Mimo 

tento fakt, problematické jsou i další části recyklačního cyklu, jako je odstřeďování kovových 

částí a odstřeďování a vysoušení recyklovaného abraziva, ty jsou velice ekonomicky, příp. 

environmentálně náročné. Před recyklací je nutné materiál zpracovat, při čemž dochází ke 

spotřebě energie a mohou při něm vznikat druhotné odpady. [17]  [28] [29]  

Přestože je recyklace nejvlídnější formou odstranění abrazivní složky odpadního kalu a tento 

proces je důležitý i z pohledu snížení hmotnostního a objemového podílu odpadu, který by 

mohl být následně uložen na skládce, v tak malém provozu jako je Laboratoř kapalinového 

paprsku na Institutu fyziky HGF VŠB-TU Ostrava není ekonomicky přijatelná. 
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5 ŘEZANÉ MATERIÁLY 

Při řezání materiálů kapalinovým paprskem dochází k oddělení obrobku podle osy řezu, 

přičemž vzniká jemný odpadní materiál, který je společně s abrazivem a vodou zachycen 

v lapači paprsku. Tento odpad je neustále promícháván vířením kapaliny v nádrži a usazován 

na místech s malým pohybem vody. Ke zjištění vlastností odpadního materiálu je potřeba znát 

používané materiály. Užívaná abraziva již byla popsána v předešlé kapitole, v této kapitole 

dojde k stručnému souhrnu materiálů řezaných. 

V Laboratoři kapalinového paprsku na Institutu fyziky HGF VŠB-TU Ostrava bylo po dobu 

fungování řezáno mnoho rozličných materiálů. Množství a chemické složení těchto materiálů 

se odráží v rozboru obsahu záchytné nádoby paprsku. Nejčastěji řezanými materiály jsou 

různé druhy ocelí, hliník, měď, plasty, keramika, dále pak sklo, karbidy, dřevo a v jednom 

případě i kosti. Jedná se jak o zakázky, tak o experimentální práci. Analýza odpadních 

materiálů byla zaměřena na prvkové složení. Aby bylo srovnání s naměřenými hodnotami co 

nejpřesnější, je nutné zaměřit se u řezaných látek právě na prvkový rozbor.  

5.1 Ocel 

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších prvků, které určují její vlastnosti, jako je tvrdost, 

kujnost a pevnost v tahu. Z praktického hlediska jsou oceli slitiny obsahující převážně železo 

a je možné je přetvářet na další sloučeniny. Obsah uhlíku se pohybuje mezi 0,002 % a 2,1 % 

váhy. Častými příměsemi oceli jsou hořčík, nikl, chróm, mangan, molybden, bór, titan, vanad 

a niob. Mohou být přítomny i další prvky. V současné době je vyráběno asi 2500 druhů. Podle 

chemického složení můžeme rozlišit ocele nelegované, nízkolegované a legované podle 

obsahu legujících prvků. Nejvíce obsahují ocele legované, a to víc než 5 %. [30]  

Ocel se řadí mezi tzv. těžkoobrobitelné materiály, které lze opracovávat běžnými způsoby 

obrábění jen s obtížemi. Z toho důvodu je ocel zpracovávána metodami nekonvenčními, mezi 

které se řadí i abrazivní kapalinový paprsek. Složení oceli tvoří převážně železo, dále pak 

legující prvky. Obsah těchto prvků je v ocelích minimální množství, proto i jejich výskyt 

v odpadním kalu usazeném na dně lapače paprsku se bude pohybovat v minimálních 

koncentracích. 
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5.2 Plast 

Jako plasty je označována řada syntetických nebo polysyntetických polymerních materiálů. 

Často obsahují různé příměsi ke zlepšení vlastností. Plasty se vyznačují velkou variabilitou 

vlastností a existuje velké množství rozlišných druhů. Rozdělit je můžeme podle použitého 

monomeru a to na vinylové plasty, polyamidy, polyester, polyuretany, fenoplasty, 

aminoplasty, polysiloxany, fluoroplasty a další. V dnešní době jsou vyráběny i high-tech 

plasty vyznačující se různými vylepšenými vlastnostmi. Hmotnost těchto plastů je nižší, při 

tom mají vynikající tepelnou a chemickou stabilitu, dynamiku a pevnost. Vylepšenými 

vlastnostmi se může snižovat schopnost jejich obrobitelnosti, proto je pro jejich zpracovávání 

vhodný právě abrazivní kapalinový paprsek. [31]  

Z hlediska prvkového složení je základ plastů tvořen řetězcem atomů uhlíku a to samotným 

nebo společně s kyslíkem, sírou nebo dusíkem. Bývají přidána různá aditiva v různém 

množství a to organické i anorganické. 

5.3 Sklo 

Sklo je homogenní amorfní, tuhý materiál. Je to průhledný a relativně pevný materiál, který je 

zároveň velice křehký a při nárazu se rozpadá na střepy. Chemickým složením je sklo tvořeno 

především oxidem křemičitým, který je obsažen v křemeni, příp. křemičitém písku (sklářském 

písku), ze kterého se vyrábí. Sklo může obsahovat příměsi jako je oxid sodný, oxid vápenatý, 

oxid draselný, bór, baryum, kobalt, měď apod. Ty jsou ale přidávány v tak malém množství, 

že se v chemickém rozboru odpadního materiálu lapače jejich přítomnost nemůže promítnout, 

případně jeho množství nemůže ovlivnit celkové vlastnosti odpadního materiálu a jejich 

následný vliv na životní prostředí. [32]  

5.4 Keramika 

Keramikou rozumíme soudržné, ve vodě prakticky nerozpustné polykrystalické látky 

nejčastěji na bázi silikátů. Výrobky z keramiky jsou vypalovány v žáru, během něhož dojde 

k tzv. slinování, neboli spékání či zpevnění a materiál pak získává své specifické fyzikální 

a mechanické vlastnosti. Základní složkou keramických hmot jsou přírodní jílovité horniny. 

Jíly jsou tvořeny jílovými horninami, neboli sedimentárními nebo reziduálními nezpevněnými 

horninami o velikosti zrn menších než 0,002 mm s obsahem více než 50 % zrn. Struktura je 

tvořena křemíkovými tetraedry společně s atomy kovů, např. hliníku. Jíly mají schopnost 
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sorpce, iontové výměny a vázání vody. [33] Tyto vlastnosti jsou důležitým parametrem při 

hodnocení vlivu na životní prostředí. Jíly mají schopnost sorpce organických i anorganických 

látek. Tím pádem nedochází k vyplavování škodlivých látek a živin rostlin do spodních vrstev 

půd a ke kontaminaci podpovrchových, příp. podzemních vod. Díky schopnosti zadržování 

vody navíc dochází k tvorbě nepropustné vrstvy, z toho důvodu jsou jíly vhodnými podklady 

pro přehrady, hráze či skládky. V odpadní nádrži mohou jílové částice ovlivnit celkovou 

zrnitost kalu. [34] [35]  

5.5 Karbidy 

Karbidy jsou sloučeniny uhlíku s atomy elektropozitivních prvků nebo s atomy 

s elektronegativitou blízkou uhlíku, s výjimkou vodíku. Z toho vychází, že karbidů je celá 

řada a prvkové složení každého karbidu bude jiné. Jako příklad karbidů je možné uvést karbid 

wolframu, který se používá jako brusivo, ve slinuté formě na výrobu břitů a řezných nástrojů. 

Vyznačuje se vysokou tvrdostí a hustotou. Skládá se z uhlíku a wolframu. [36] Wolfram a 

všechny jeho sloučeniny jsou pro člověka toxické, kovový prach představuje riziko požáru 

nebo výbuchu. Nepředpokládá se, že by byl rizikem v životním prostředí, ovšem jeho 

ekotoxická data nejsou známá. [37]  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V předchozích kapitolách došlo k provedení rozboru materiálů, které se vyskytují v odpadní 

nádrži abrazivního kapalinového paprsku katedry Fyziky VŠB-TUO. V experimentální části 

se budu zabývat analýzou odpadního kalu, popisem a zhodnocením rizikových prvků, jejich 

vlivem na životní prostředí a zdraví člověka a možnost odstranění tohoto odpadu.  

Získanými informacemi bylo zjištěno, že odpad abrazivního kapalinového paprsku bude 

obsahovat především minerály používaných abraziv a kovy. Nabízí se tedy předpoklad, že 

převažujícími látkami budou železné a neželezné kovy společně se zrny abraziv. Toxicita 

kovů je závislá na formách jejich výskytu. Za toxické je považována většina tzv. těžkých 

kovů, jako je olovo, kadmium, rtuť apod., zatímco alkalické kovy jako vápník, hořčík a sodík 

jsou důležitými biogenními prvky a běžnou součástí vod a půd. Těžké kovy představují 

skupinu nebezpečných polutantů, se schopností bioakumulace, které mají negativní vliv na 

rostliny, živočichy i člověka a perzistence ve složkách životního prostředí. [38] Jejich 

koncentrace je sledována jak v ovzduší, tak ve vodách i půdách. Potenciální nebezpečí odpadu 

tkví ve vyluhování těchto nebezpečných látek v rizikových koncentracích do vod podzemních 

i povrchových.  

Stanovení těžkých kovů v kalech je možné několika způsoby. Buďto ve fázi pevné, nebo ve 

fázi kapalné. Odpadní kal byl pro objektivní hodnocení analyzován dvěma způsoby. V pevné 

fázi rastrovacím elektronovým mikroskopem, kterým bylo zjištěno procentuální zastoupení 

jednotlivých prvků a následně výluhovým testem. 

Jiný obsah znečišťujících látek, než kovů, není vzhledem k používaným materiálům 

pravděpodobný. V případě neurčitosti mohou být doporučeny další analýzy.  

6.1 Analýza kalu 

21 vzorků odpadního kalu bylo odebráno po vypuštění vody z odpadní nádrže. Všechny byly 

řádně označeny, vysušeny a následně analyzovány rastrovacím elektronovým mikroskopem. 

Vzorek č. 5 z důvodu poškození vzorkovnice nebyl analyzován. Z toho vyplývá, že 

z celkového množství 21 vzorků nebyl analyzován pouze jeden. Příprava vzorků probíhala 

následovně: po vysušení byly vzorky ve formě prášku naneseny na uhlíkovou pásku, která je 

nalepena na hliníkový držák, vloženy do vakuové komory mikroskopu a analyzovány. 

Veškerá analýza byla provedena Ing. Lucií Gembalovou, Ph.D. v rámci projektu Institutu 
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čistých technologií těžby a užití energetických surovin. Naměřená data jsou přiložena 

v Příloze č. 1.  

 

 

Obrázek 7 Elektronový rastrovací mikroskop (Foto: Veronika Mrázková)1 

Další metody, kterými je možné analyzovat celkové množství prvků kalu je rentgenová 

fluorescenční spektrometrie, hmotnostní spektrometrie nebo další metody, které jsou založené 

na rozkladu pevné fáze kyselinami. Doporučený je rozklad lučavkou královskou nebo směsí 

kyseliny fluorovodíkové, dusičné a chlorovodíkové. [39]  

                                                 
1 Fotografie byla vytvořena na zařízení zakoupeném v rámci projektu Institutu čistých technologií těžby a užití 
energetických surovin, rg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082, podporovaného Operačním programem Výzkum a vývoj 
pro Inovace, financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 
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Následně byl připraven vodný výluh. Tento test je důležitou součástí při hodnocení vlastností 

odpadů. Vodný výluh je výluh, který byl připraven ze vzorku odpadu stanoveného postupu 

vyluhování odpadů ve vodě. [40] Postup vodného výluhu pro pevné odpady a kaly je dán 

normou ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005). Je využíván jako ukazatel možnosti uložení odpadu 

na skládku, příp. jeho využití na povrchu terénu. Hodnoty jsou porovnávány s nejvýše 

přípustnými hodnotami uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad je pak zařazen do třídy 

vyluhovatelnosti, která slouží k posouzení odpadu z hlediska naplnění kritérií stanovených 

pro jejich odstranění uložením na skládku. Zároveň je tímto způsobem ohodnocen odpad 

z hlediska nebezpečných vlastností odpadů H13, tedy schopnosti uvolňovat nebezpečné látky 

do životního prostředí při nebo po jejich likvidaci. Vodný výluh odpadu se připravuje podle 

Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení 

vyluhovatelnosti odpadů. Postup hodnocení odpadu vychází ze stanovení vybraných škodlivin 

ve výluhu. Analýza umožňuje stanovit celkový obsah sledovaných prvků předem 

vytipovaných předchozí analýzou, ale neumožní získat dostatečné informace k posouzení 

potencionální toxicity. Prvky pro detekci ve vodném výluhu byly vybrány na základě 

koncentrace v předchozí analýze. Přestože vyhláška posuzuje vyluhovatelnost odpadu podle 

dalších ukazatelů (např. arsen, selen, antimon aj.), v kalu se tyto prvky nevyskytují ani ve 

stopové množství, z toho důvodu je jejich detekce ve výluhu neúčelná. 

Postup vodného výluhu je následující: pro analýzu je nutné použít vzorek o zrnitosti menší 

než 4 mm. Vzorek byl nejprve vysušen v sušičce při teplotě 105 ± 5°C v souladu s postupy 

podle ČSN ISO 11465. Před i po sušení byl zvážen. Z podílu hodnot byl vypočten 

procentuální podíl sušiny. Zadanými rovnicemi [40]  bylo vypočteno množství použitého 

vzorku a přidané destilované vody, a směs byla vložena do vzorkovnice. Dobře uzavřená 

vzorkovnice se upne do třepačky a vyluhování je prováděno po dobu 24 hodin rychlostí 

7 otáček za minutu. Výluhy se analyzují doporučenými metodami pro analýzu vody, které 

jsou uvedeny v příloze č. 12 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

sládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Tento výluh byl analyzován pomocí atomové absorpční spektrometrie Ing. Martinou 

Nováčkovou a to pro prvky: hořčík, měď, železo, kobalt, olovo, mangan, chróm a zinek. 

Konkrétní koncentrace viz Tabulka 8. 
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Tabulka 8 Koncentrace vybraných prvků ve vodním výluhu kalu 

Prvek Mg Cu Fe Co Pb Mn Cr Zn 

Koncentrace [mg/l] 1,840 0,012 0,041 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 

 

6.2 Vyhodnocení kalu 

Největší podíl odpadního kalu tvoří použitá abraziva. Jedná se zejména o oxidy, konkrétně 

železa, hliníku a křemíku. I přes to, že vzorky analyzovány na přítomnost oxidů byly pouze 

dva, prvkovým složením a známými daty z provozu zařízení je možné usoudit, že velká část 

železa, hliníku a křemíku v odpadním kalu bude ve formě oxidů, tedy formě, ve které se 

vyskytují v abrazivech.  Dalším často používaným abrazivem je zirkon, jehož hlavní složka je 

zirkonium. Jeho použití se odráží v chemickém složení kalu poměrně vysokým obsahem. 

Výskyt chrómu je dán především používáním chromitu jako abraziva. Obsahy dalších kovů 

jsou dány chemickým složením řezaných materiálů. Ve větších množství se vyskytují pouze 

některé kovy, jako je cer či lanthan. Předpoklad výskytu nebezpečných koncentrací těžkých 

kovů nebyl potvrzen. 

Chemické složení kalu se podobá jemnozrnným odpadům vznikající při hutnické činnosti. 

Obsahuje jak složku kovonosnou, tak nekovovou. Železitá složka tvoří zhruba 30 % celkové 

hmotnosti kalu. Přestože jsou vysokopecní a ocelárenské kaly podle Katalogu odpadů 

(381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) řazeny do kategorie nebezpečných odpadů, 

v kalu z odpadní nádrže kapalinového paprsku nebyly detekovány těžké kovy, příp. takové 

koncentrace, aby byl odpad považován za nebezpečný. 

V následujících podkapitolách dojde k popisu některých rizikových prvků zjištěných 

v odpadním kalu a k posouzení nebezpečnosti na základě jejich koncentrace. 

6.2.1 Měď 

Měď je kov červené barvy, který je výborným vodičem elektrického proudu a tepla. Velice 

dobře odolává korozi a to z toho důvodu, že vzniklá vrstva oxidů brání povrch proti další 

korozi. Měď se využívá především při výrobě elektrických vodičů a dalších předmětů, 

především těch, jejichž primární vlastnost je odolnost vůči korozi (plechy a materiály pro 

pokrývání). Ačkoli je měď esenciálním prvkem pro živočichy a vyšší rostliny, ve větších 

koncentracích a množství je měď toxická především pro vodní organismy. Měď se do 

životního prostředí dostává emisí při těžbě a zpracování měděných rud, při spalování fosilních 
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paliv, ale i vypouštěním odpadních vod z povrchové úpravy kovů. Atmosférickou depozicí se 

měď dostává do půd, kde se váže na organické látky a jílové částice. Vymýváním z půdy se 

dostává do vodních nádrží, kde ve vodách zasažených eutrofizací vzniká sulfan, reaguje 

srážením ve formě sulfidu měďnatého. [41] [42]  

Pro člověka je měď esenciálním prvkem nezbytným pro růst a vývoj kostí, mozku, srdce 

a dalších orgánů. Nedostatek mědi se projevuje fyzickou a duševní retardací. Naopak vysoké 

dávky způsobují různá zdravotní rizika, jako jsou žaludeční a střevní bolesti a poškození jater 

a ledvin. V množství 250 mg se měď projevuje jako jed a působí jako nevratný inhibitor 

enzymů (stejně jako těžké kovy). Při požití 2 g mědi může nastat akutní otrava a následně 

smrt. [41] [42]  

Prahová hodnota pro přenos mědi a jeho sloučenin v odpadu, který je nutné ohlásit do 

integrovaného registru znečišťování [43]  je 500 kg/rok. Množství mědi v celkovém množství 

odpadu tuto hodnotu nepřesahuje. Ani koncentrace mědi ve výluhu nepřesahuje žádnou 

limitní hodnotu, z toho důvodu je možné dojít k závěru, že obsah mědi v odpadním kalu 

vysokoenergetického abrazivního kapalinového paprsku nepředstavuje riziko pro životní 

prostředí ani pro zdraví člověka. 

6.2.2 Chrom 

Chrom je stříbrobílý kov, který se vyznačuje velkou tvrdostí a zároveň křehkostí. Často se 

využívá v ocelářství jako legující prvek, používá se také ke galvanickému pokovování, jako 

oxidační činidlo apod. Do ovzduší se dostává při spalování fosilních paliv, tzn. z výfukových 

plynů, ze spaloven komunálního odpadu apod. Do vod se chróm dostává v odpadních vodách 

z povrchové úpravy kovů, ale i z kožedělného a textilního průmyslu. Může se uvolňovat také 

ze špatně zabezpečených skládek. 

Při posuzování škodlivosti chrómu na životní prostředí je podstatný oxidační stupeň, ve 

kterém se chróm nachází. Běžně se ve sloučeninách vyskytuje v mocenství Cr+2, Cr+3 a Cr+6 

a výjimečně v mocenství Cr+4 a Cr+5.  V přírodě se vyskytuje převážně ve formě Cr+3. 

Nejškodlivější formou chromu je Cr+6, který je velmi toxický pro vodní organismy, jeho 

inhalace vede k vážnému poškození dýchacích cest a je podezřelý z karcinogenity. Na druhou 

stranu se poměrně rychle v přítomnosti organických hmot redukuje na Cr+3. Toxický účinek 

má i trojmocný chróm pouze ve vysokých dávkách. Patří mezi esenciální stopové prvky, 

zvyšuje činnost inzulinu a pomáhá udržovat metabolismus glukózy, cholesterolu a tuků. 

Nadbytek chromu narušuje metabolické procesy rostlin, narušuje proces klíčení i růstu. 
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Chrom má schopnost akumulace v zeminách a sedimentech a změnou vnějších podmínek 

může být uvolněn a způsobit závažné škody, z toho důvodu je nutné jeho množství 

vypouštěné do životního prostředí sledovat. [42] [44] [45]  

V odpadním kalu vysokoenergetického abrazivního kapalinového paprsku je jeho výskyt 

podmíněn především použitím chromitu, tedy přírodní formy oxidu chrómu, jako abraziva. 

Jak již bylo zmíněno, chróm je také jeden z legujících prvků při výrobě oceli. Jeho množství 

v tomto materiálu celkové vlastnosti kalu neovlivňují. Většinové množství z celkového 

obsahu chromu v odpadním kalu (6 %) je tvořeno použitým abrazivem. To znamená, že 

chróm se vyskytuje ve třetím mocenství a jeho toxicita se odvíjí od jeho množství. Množství 

chromu v odpadu nepřesahuje práh pro ohlašovací povinnost, který je 100 kg/rok. [43] 

Koncentrace chromu ve vodném výluhu je pod mezí detekce AAS, tzn. že odpadní kal nemá 

schopnost uvolňovat nebezpečné množství chromu do životního prostředí.  

6.2.3 Lanthan 

Lanthan je stříbřitě bílý přechodný kov. Je velmi reaktivní, za normální teploty reaguje se 

vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu lanthanitého. S vodou reaguje vznikem plynného 

vodíku. Využívá se v metalurgickém průmyslu jako složka při výrobě slitin a k odkysličování 

roztavených kovů. V přírodě se nevyskytuje samostatně, vždy ve směsných minerálech. [42]  

Lanthan se řadí mezi vzácné kovy, tzn. kovy, které se na zemi vyskytují pouze v malém 

množství. O toxicitě solí a sloučenin tohoto kovu existuje málo znalostí, přesto je považován 

pro člověka za slabě toxický, avšak o toxickém vlivu na životní prostředí není dostatek 

informací. Je velice špatně absorbován po perorálním podání a v podání injekčním dochází 

k pomalé eliminaci z organismu. Vyvolává hyperglykemii, nízký krevní tlak a degeneraci 

sleziny a jater. [46]  

Ohlašovací povinnost ukládání odpadu s obsahem lanthanu neexistuje, z toho důvodu není 

potřeba kontroly jeho množství v odpadním kalu. Jeho problematika tkví v nedostatku 

informací o vlivu na životní prostředí. Z toho důvodu bylo vhodné zařadit ho mezi 

problematické prvky. 

6.2.4 Cer 

Cer je šedý měkký kov, který se v přírodě vyskytuje jen vzácně, podobně jako lanthan, pouze 

ve směsných minerálech. Jedná se o nejrozšířenější lanthanoid. Jeho použití je především 
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v metalurgii a to jako složka ocelí a litin, díky které vykazují vyšší tvárnost a kujnost. Používá 

se také k odkysličování a odsiřování kovů a ve sklářském průmyslu. 

Cer se vyskytuje v každém lidském těle ve velice malém množství. Působí v organismu 

podobně jako vápník, takže dochází k hromadění malého množství v kostech. Má podobně 

jako většina známých vzácných kovů nízkou až střední toxicitu. Na vzduchu se samovolně 

zapaluje při teplotě 65 až 80 °C, výpary vznikající při hoření jsou toxické. Perorálním 

podáním nepůsobí na organismus toxicky, injekčním podáním může ve velkých dávkách 

vyvolat smrt. Pro vodní organismy je silně toxický.  

Minimum informací ohledně toxicity ceru je shodný s lanthanem. Přestože se jeho obsah 

v odpadech nesleduje, jeho nadměrné množství může představovat z důvodu nedostatečného 

prozkoumání vlivu na životní prostředí problém. 

6.2.5 Výsledné hodnocení 

Z naměřených dat je možné usoudit, že odpadní kal nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Koncentrace rizikových prvků je nízká a z výluhového testu je patrné, že se z odpadu 

uvolňuje malé množství látek. Zajímavý je obsah železa v kalu. Tvoří nejvýznamnější část, 

a proto především železo udává vlastnosti odpadu. Přesto je posouzení jeho vlivu na životní 

prostředí problematické. Z důvodu nedostatku informací o toxickém množství železa a jeho 

vlivu tato kapitola nebyla zařazena do výčtu rizikových prvků. Jeho odstranění je možné 

uložením na skládku.  

Odpad nemá nebezpečné vlastnosti a za normálních klimatických podmínek u něj nedochází 

k významným fyzikálním, chemickým ani biologickým změnám. Nehoří, ani chemicky či 

fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, 

tudíž nezpůsobuje ohrožení lidského zdraví ani životní prostředí. Podle vyjmenovaných 

vlastností je odpadní kal vysokoenergetického abrazivního kapalinového paprsku považován 

za odpad inertní. Pro konečné ohodnocení odpadu jako inertní je zapotřebí srovnání 

s hodnotami v příloze 4 Vyhlášky 294/2005 Sb., těmi jsou BTEX (suma benzenu, toluenu, 

ethylbenzenu a xylenů), PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), PCB (polychlorované 

bifenyly), TOC (celkový organický uhlík) a Uhlovodíky C10 – C40. Odpadní kal nebyl na 

tyto ukazatele analyzován. Přestože je pravděpodobné, že obsah vyjmenovaných látek bude 

v kalu podlimitní, kvůli absenci dat bude odpad klasifikován jako ostatní odpad. Srovnáním 

s nejvýše přípustnými hodnotami vyluhovatelnosti [39] bylo zjištěno, že odpad nepřekračuje 

žádnou limitní hodnotu (viz Tabulka 9). Hodnoty obsahu ve výluhu některých ukazatelů 
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chybí, jejich obsah v kalu je nízký, z toho důvodu nebyly tyto prvky doporučeny k analýze. 

Odpad odpovídá podmínkám přijetí na skládku skupiny S – ostatní odpad. 

Jak již bylo řečeno, složení odpadního kalu se odvíjí od používaných abraziv a řezaných 

materiálů. Z toho vyplývá, že složení je velice variabilní a každé hodnocení je individuální. 

Pro zjednodušení práce s odpadem navrhuji zavedení průběžného přehledu řezaných 

materiálů, jejich chemického složení a abraziva, které bylo použito pro jeho řezání. V rámci 

optimalizace provozu lapače kapalinového paprsku doporučuji odstraňování kalu 

v pravidelných časových intervalech, např. 1x za rok, což zjednoduší předběžnou představu 

o jeho chemickém složení před samotnou analýzou a případném výskytu rizikových látek. 

Tento návrh zjednoduší nyní složité řešení výlovu větších kusů oddělených materiálů 

z odpadní nádrže a vytvoří přibližný přehled o množství kalu vyskytujícím se v nádrži. 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty výluhu ve srovnání s nejvýše přípustnými hodnotami pro jednotlivé třídy 
vyluhovatelnosti. [39]  

  Třídy vyluhovatelnosti  

Ukazatel I IIa IIb III Vzorek 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 <0,01 

Ba 2 30 10 30 N/A 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 N/A 

Cr 0,05 7 1 7 <0,01 

Cu 0,2 10 5 10 0,012 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 N/A 

Ni 0,004 4 1 4 N/A 

Pb 0,05 5 1 5 <0,01 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 <0,002 

Se 0,01 0,7 0,005 0,7 <0,002 

Zn 0,4 20 5 20 <0,002 

Mo 0,05 3 1 3 N/A 

pH ≥6 ≥6 ≥6 ≥6  
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit vlastnosti odpadního kalu vysokoenergetického 

abrazivního vodního paprsku, které by mohly ovlivnit životní prostředí a zdraví člověka. Ze 

získaných informací bylo zjištěno, že abrazivní materiály, tvořené většinou minerály běžně se 

vyskytujícími na Zemi, nemají žádný negativní účinek. Zdrojem výskytu rizikových prvků 

jsou řezané materiály. Těmi jsou nejčastěji různé druhy ocelí, keramika, plasty, sklo apod. 

V těchto materiálech se mohou vyskytovat různé druhy aditiv v podobě kovů a jiných látek, 

které při nahromadění mohou negativně ovlivnit celkové vlastnosti kalu. 

Analýzou rastrovacím elektronovým mikroskopem bylo zjištěno, že odpadní kal skutečně 

obsahuje některé prvky, které mají různé stupně toxicity. Jejich obsah je poměrně malý a 

nelze usoudit, zda se stanou při uložení na skládku zátěží pro životní prostředí, z toho důvodu 

jsem se rozhodla provést výluhový test. Výsledek vodného výluhu potvrdil předpoklad, že 

odpadní materiál zachycený v lapači abrazivního kapalinového paprsku v Laboratoři 

kapalinového paprsku Institutu fyziky HGF VŠB-TUO není škodlivý pro zdraví člověka ani 

jeho životní prostředí. Jako vhodnou formu odstranění navrhuji uložení na skládku ostatního 

odpadu.  

Tento výsledek není aplikovatelný po celou dobu provozu paprsku. Chemické složení kalu se 

mění s řezanými materiály. Pro snadnější přehled doporučuji zavedení záznamů o řezaných 

materiálech a použitých abrazivech. Tato evidence by mohla napomoci k předběžnému 

nástinu složení kalu a předvídatelnosti výskytu případných nebezpečných látek. Odpadní kal 

by měl být odstraňován v pravidelných časových intervalech, čímž by došlo k zamezení 

přeplnění odpadní nádrže paprsku a přehledu o jeho množství. 
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Příloha č. 1

 

Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 39,89 62,41 42,13 64,19 40,75 62,39 40,63 62,26 42,04 62,92 24,40 52,49 13,55 31,09 37,07 63,49 41,28 62,18 33,21 62,41 29,51 51,60

  FK

MgK 2,44 2,51 2,58 2,59 3,19 3,21 3,56 3,59 3,91 3,85 0,70 0,99 4,41 6,66 1,10 1,24 3,44 3,42 0,51 0,63 3,11 3,58

AlK 7,13 6,62 7,24 6,54 8,14 7,39 7,96 7,23 8,63 7,66 1,66 2,12 6,76 9,19 2,10 2,14 9,18 8,20 1,73 1,93 7,90 8,19

SiK 10,96 9,76 11,19 9,71 12,48 10,89 12,19 10,64 13,53 11,54 19,00 23,27 2,12 2,77 16,22 15,83 13,52 11,60 17,01 18,21 13,81 13,75

PK 0,23 0,19 0,24 0,19

  SK

CaK 3,39 2,12 3,16 1,92 2,59 1,58 2,64 1,61 1,83 1,09 0,43 0,40 5,83 3,98 1,68 1,01 0,38 0,28 2,12 1,48

TiK 3,26 1,70 3,17 1,61 1,69 0,86 1,89 0,97 1,33 0,66 0,82 0,63 1,44 0,82 1,16 0,58 6,56 3,83

ClK

CrK 0,75 0,36 0,60 0,28 0,92 0,43 1,01 0,48 0,58 0,27 43,51 30,72 8,44 4,14 0,58 0,27

MnK 1,10 0,50 0,89 0,40 0,85 0,38 0,96 0,43 0,96 0,42

FeK 30,85 13,83 28,79 12,57 28,04 12,30 27,85 12,23 25,95 11,13 4,48 2,76 27,93 18,36 28,00 12,08 4,73 2,55 32,09 16,07

NaK 0,24 0,26 0,26 0,28 0,17 0,18 0,24 0,25

VK

SK

KK

CuK

CoK

NiK

CK

ZrL 1,12 0,30 1,04 0,28 1,07 0,28 47,56 17,94 0,47 0,19 27,80 8,35 42,43 13,99 4,92 1,51

Na2O 0,25 0,27 0,34 0,37

MgO 6,92 11,65 6,04 10,21

Al2O3 17,44 11,61 18,36 12,27

SiO2 31,05 35,09 30,69 34,82

ZrO2 1,55 0,85

CaO 2,73 3,31 2,48 3,01

TiO2 2,36 2,01 2,04 1,74

Cr2O3 0,90 0,40 0,90 0,40

MnO 1,31 1,26 1,25 1,20

FeO 35,49 33,55 37,92 35,98

HfL 2,20 0,42

TiL

NbL

ZnL

CdL

CuL

 MoL

AgL

LaL

CeL

BaL

PrL

NdL

SmL

GdL

PbM

TlM

ThM

UM

 CfM

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

vzorek č. 4

1. měření1. měření 2. měření 3. měření 4. měření1. měření 2. měření

vzorek č. 1 vzorek č. 2

1. měření 2. měření 5. měření

vzorek č. 3

2. měření 3. měření 4. měření
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Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 23,76 53,69 37,40 59,84 36,04 56,03 33,64 59,53 32,22 53,46 39,53 62,29 33,80 63,02 33,61 53,26 19,67 43,21 38,96 61,14 38,52 56,46 38,10 56,07 7,25 19,67

  FK

MgK 2,94 3,17 2,95 3,10 3,86 3,95 1,39 1,62 3,15 3,44 2,71 2,81 0,55 0,68 3,60 3,76 1,46 2,11 3,14 3,24 5,23 5,05 5,27 5,10 0,88 1,58

AlK 9,43 9,16 7,81 7,41 11,14 10,26 2,81 2,95 10,14 9,98 7,17 6,69 1,68 1,86 12,07 11,34 4,79 6,24 11,90 10,64 13,28 11,54 13,38 11,67 3,47 5,58

SiK 14,62 13,65 11,82 10,78 17,55 15,54 5,00 5,04 14,26 13,48 11,00 9,87 16,43 17,45 18,70 16,87 3,28 4,10 20,81 17,38 20,96 17,57 3,78 5,84

PK

  SK

CaK 2,10 1,37 1,95 1,25 1,26 0,78 0,83 0,58 1,95 1,29 2,04 1,28 1,04 0,66 0,43 0,38 3,68 2,31 1,18 0,69 1,19 0,70

TiK 1,96 1,05 20,29 11,99 1,49 0,82 2,17 1,14 2,65 1,40 0,62 0,45 1,99 1,04 0,42 0,21 0,35 0,32

ClK

CrK 0,82 0,42 0,35 0,17 2,68 1,81 14,72 12,29

MnK 0,87 0,42 1,02 0,48 0,98 0,44 0,65 0,34 1,47 0,71 0,94 0,43 0,82 0,38 0,54 0,25 0,92 0,39 0,93 0,40

FeK 23,31 10,94 34,86 15,98 29,16 12,99 35,39 17,94 34,50 16,40 32,59 14,71 6,99 3,73 26,04 11,82 63,50 39,96 30,73 13,82 19,57 8,22 19,67 8,29 62,53 48,60

NaK 0,06 0,07 0,56 1,06

VK 0,22 0,11 0,09 0,04 0,00 0,00

SK 0,26 0,29 0,13 0,18

KK 0,30 0,20

CuK 2,33 1,29

CoK 0,50 0,20

NiK 5,69 4,20

CK

ZrL 0,15 0,04 40,55 13,26 0,85 0,23

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

ZrO2

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO

FeO

HfL

TiL 13,81 7,56

NbL 1,17 0,32

ZnL 0,54 0,21 0,00 0,00

CdL 0,00 0,00

CuL

 MoL

AgL

LaL

CeL

BaL

PrL

NdL

SmL

GdL

PbM 0,98 0,17

TlM

ThM

UM

 CfM

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

5. měření

vzorek č. 4 vzorek č. 7 vzorek č. 8

1. měření1. měření 2. měření 3. měření7. měření 8. měření6. měření

vzorek č. 6

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření
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Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 37,63 56,75 31,85 52,87 39,05 61,34 18,84 41,61 34,08 53,31 28,48 47,24 28,48 47,24 37,45 58,61 25,22 47,47 35,07 57,35 31,39 48,57 37,88 60,14 22,37 43,54

  FK

MgK 3,63 3,61 2,72 2,97 2,71 2,80 0,73 1,06 3,71 3,82 3,97 4,33 3,97 4,33 3,07 3,16 2,63 3,26 3,27 3,52 3,67 3,74 3,12 3,26 1,74 2,22

AlK 14,60 13,05 10,65 10,48 7,84 7,31 2,13 2,80 12,70 11,78 12,60 12,40 12,60 12,40 9,46 8,78 7,68 8,58 7,76 7,53 11,93 10,94 7,90 7,43 4,36 5,03

SiK 17,30 14,87 15,07 14,25 12,49 11,18 2,53 3,18 19,50 17,37 20,69 19,55 20,69 19,55 15,18 13,53 10,36 11,10 11,62 10,83 19,59 17,27 11,88 10,75 5,55 6,15

PK 0,12 0,10 0,03 0,02

  SK

CaK 1,05 0,63 1,39 0,92 2,11 1,32 0,97 0,61 1,39 0,92 1,39 0,92 1,29 0,81 1,15 0,87 0,69 0,45 2,65 1,68 26,50 20,59

TiK 0,87 0,44 0,55 0,30 1,84 0,97 33,40 24,64 0,36 0,19 0,34 0,19 0,34 0,19 0,66 0,34 1,58 0,99 10,86 5,93 1,95 1,04 1,63 1,06

ClK

CrK 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,36 4,23 2,54

MnK 0,72 0,32 0,94 0,45 0,33 0,15 1,62 0,74 1,54 0,84 0,69 0,33

FeK 23,32 10,08 35,79 17,02 31,64 14,24 41,73 26,40 26,85 12,03 30,63 14,56 30,63 14,56 32,00 14,35 49,57 26,73 30,04 14,07 30,54 13,54 32,98 15,00 32,70 18,24

NaK 0,17 0,18 0,14 0,16 0,33 0,38 0,33 0,38 0,17 0,19

VK 0,26 0,15 0,30 0,18

SK 0,33 0,27 0,20 0,16 0,10 0,08

KK 0,46 0,36

CuK

CoK

NiK

CK 2,88 5,93

ZrL 0,23 0,06 0,13 0,05 0,58 0,16

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

ZrO2

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO

FeO

HfL

TiL

NbL

ZnL 0,79 0,30 0,37 0,20 0,20 0,08 0,15 0,07

CdL 0,11 0,03

CuL 0,44 0,18 0,79 0,31 0,81 0,34 0,81 0,34 0,56 0,22

 MoL

AgL

LaL

CeL

BaL

PrL

NdL

SmL

GdL

PbM 0,20 0,02 0,18 0,02

TlM 0,71 0,08 0,77 0,10 0,77 0,10

ThM

UM

 CfM

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

2. měření 3. měření

vzorek č. 8

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření

vzorek č. 10 vzorek č. 11

1. měření 2. měření

vzorek č. 9

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

 

 

Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 36,67 51,23 37,65 66,60 42,71 63,13 31,22 58,87 32,85 62,59 44,81 57,84 35,31 54,16 43,56 63,23 4,44 13,11 34,00 62,85 27,56 50,76 32,29 52,78 40,99 62,60

  FK

MgK 0,81 0,75 0,59 0,69 3,23 3,14 1,08 1,35 1,66 2,08 4,28 4,32 3,64 3,48 0,92 1,79 0,82 1,00 6,31 7,65 4,02 4,32 2,98 2,99

AlK 49,32 40,86 1,65 1,73 11,35 9,95 3,07 3,43 4,63 5,23 53,76 41,15 13,11 11,93 10,50 9,04 2,35 4,12 2,07 2,27 8,30 9,06 11,16 10,81 8,72 7,90

SiK 3,90 3,10 15,27 15,38 13,15 11,08 17,59 18,90 4,47 4,85 0,86 0,63 19,91 17,40 15,70 12,98 2,80 4,72 16,16 17,02 1,06 1,11 15,28 14,23 13,01 11,32

PK 0,49 0,35 0,04 0,03 10,56 10,40 0,57 0,38

  SK

CaK 0,86 0,48 0,50 0,36 1,19 0,70 0,32 0,24 1,35 1,03 0,88 0,54 0,91 0,53 0,35 0,42 0,73 0,54 0,18 0,13 2,21 1,44 1,53 0,93

TiK 0,90 0,42 1,31 0,65 0,40 0,25 0,26 0,13 0,29 0,14 0,46 0,45 0,36 0,22 0,98 0,50

ClK

CrK 0,00 0,00 0,20 0,09 5,73 5,21 34,57 19,59 0,18 0,08

MnK 0,26 0,13 0,94 0,42

FeK 6,86 2,74 7,28 3,69 26,06 11,04 7,81 4,22 11,82 6,45 25,16 11,06 25,12 10,45 82,95 70,19 6,47 3,43 21,59 11,39 35,03 16,40 30,72 13,44

NaK 0,08 0,08 0,07 0,09

VK

SK 0,02 0,02

KK

CuK

CoK

NiK

CK

ZrL 36,81 11,42 0,72 0,19 38,51 12,74 0,15 0,04 39,75 12,89 0,89 0,24

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

ZrO2

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO

FeO

HfL

TiL

NbL

ZnL 0,19 0,07 0,21 0,08

CdL

CuL

 MoL

AgL 3,81 1,08

LaL 8,91 1,96

CeL 19,94 4,34

BaL

PrL

NdL

SmL

GdL

PbM

TlM

ThM

UM

 CfM

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

vzorek č. 11

3. měření 4. měření 4. měření 5. měření1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření

vzorek č. 12

1. měření 2. měření 3. měření 1. měření

vzorek č. 14vzorek č. 13



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

 

 

Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 32,39 62,22 15,99 45,20 41,57 63,31 32,62 56,91 36,73 56,29 34,45 60,01 38,01 60,49 27,10 47,91 8,57 21,89 7,80 20,34 7,69 21,18 9,99 26,13 39,50 61,42

  FK 3,05 6,71

MgK 0,39 0,49 1,04 1,93 3,45 5,85 2,93 2,94 1,19 1,36 3,86 3,89 0,42 0,48 2,79 2,92 3,36 3,91 1,82 3,07 1,01 1,73 1,45 2,63 2,97 3,04

AlK 1,53 1,75 3,23 5,44 11,77 18,00 8,33 7,52 2,18 2,25 11,55 10,50 1,32 1,36 7,68 7,25 9,54 9,99 4,76 7,21 3,16 4,88 2,80 4,58 2,97 4,61 8,52 7,86

SiK 15,34 16,79 3,99 6,42 17,77 26,10 12,22 10,60 3,45 3,42 18,08 15,79 1,46 1,45 11,29 10,24 14,40 14,50 6,94 10,10 3,58 5,32 2,84 4,45 4,89 7,29 12,79 11,33

PK 6,48 9,46

  SK

CaK 1,62 1,67 1,56 0,95 0,33 0,23 1,00 0,61 3,35 2,13 3,02 2,13 0,82 0,84 0,63 0,66 0,37 0,41 1,64 1,71 2,12 1,32

TiK 1,61 1,81 1,85 0,94 27,53 16,04 32,95 19,17 2,11 1,12 0,76 0,65 1,36 0,71

ClK

CrK 1,47 1,39 0,65 0,51 11,43 8,99 10,54 8,93

MnK 1,76 1,32 1,18 0,52 0,63 0,32 0,89 0,40 2,42 1,80 1,29 0,98 0,97 0,78

FeK 8,03 4,42 16,03 12,98 62,99 46,54 29,25 12,76 29,73 14,86 26,86 11,79 27,32 13,63 34,77 15,85 42,58 21,56 54,90 40,18 78,98 59,02 66,07 52,14 78,40 58,76 31,77 14,15

NaK 0,46 0,49

VK

SK

KK

CuK

CoK 0,30 0,23 1,12 0,46 0,45 0,22 0,57 0,24 0,50 0,24 1,52 1,06 0,50 0,36 0,76 0,57 2,10 1,49

NiK 6,06 4,22 4,61 3,46

CK 1,88 4,38 1,58 3,66

ZrL 41,87 14,11

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

ZrO2

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO

FeO

HfL

TiL

NbL

ZnL

CdL

CuL 0,45 0,22

 MoL 1,90 0,87

AgL

LaL 9,99 3,25

CeL 19,88 6,42

BaL 0,00 0,00 0,97 0,18

PrL 2,25 0,72

NdL 7,74 2,43

SmL 1,85 0,56

GdL 1,81 0,52

PbM

TlM

ThM 4,74 0,92

UM 1,60 0,30

 CfM

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

3. měření 4. měření

vzorek č. 16 vzorek č. 17

1. měření6. měření1. měření1. měření 2. měření 3. měření 4. měření

vzorek č. 15

2. měření 3. měření 4. měření 5. měření

vzorek č. 14

2. měření



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

 

 

Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 29,03 58,32 20,27 43,37 5,29 15,18 38,80 65,48 15,34 44,51 38,50 60,60 29,72 61,27 34,71 53,54 28,27 51,44 22,32 39,04 0,78 0,97 42,00 65,50 34,58 54,95 37,64 55,40 31,23 52,87

  FK 1,46 1,63

MgK 2,53 3,57 0,82 1,54 1,43 1,59 1,89 3,60 3,01 3,12 0,77 1,04 4,41 4,48 6,40 7,66 2,60 2,99 16,38 17,65 2,38 2,44 3,58 3,74 5,81 5,63 3,63 4,04

AlK 1,51 1,80 7,04 8,94 2,45 4,16 1,70 1,70 5,44 9,36 7,93 7,41 2,07 2,53 12,80 11,71 8,26 8,91 6,64 6,88 40,95 13,59 6,58 6,09 10,74 10,12 13,61 11,88 13,25 13,30

SiK 17,46 19,98 9,82 11,97 3,07 5,03 2,41 2,32 7,01 11,59 12,50 11,20 3,77 4,43 20,20 17,75 1,75 1,81 9,52 9,49 7,66 4,15 13,10 11,70 19,45 17,60 21,16 17,74 15,65 15,09

PK 0,58 0,64 9,89 10,53 11,30 3,99

  SK

CaK 0,67 0,54 1,36 1,16 0,72 0,83 0,75 0,51 1,32 1,53 1,84 1,15 1,35 1,11 1,16 0,71 0,47 0,34 0,94 0,66 1,19 0,74 1,09 0,69 0,99 0,58

TiK 0,70 0,68 23,27 13,11 0,67 0,41 0,83 0,48

ClK

CrK 12,85 11,36 2,09 1,10 30,60 17,13 0,49 0,25

MnK 16,02 13,40 1,02 0,46 0,71 0,37 2,27 1,16 0,76 0,34 1,05 0,49

FeK 5,53 3,18 16,11 9,88 57,63 47,42 31,64 15,29 13,54 11,25 34,20 15,40 6,46 3,82 25,70 11,36 22,88 11,92 48,44 24,28 22,20 9,93 23,66 10,77 20,79 8,77 27,90 13,53

NaK

VK 0,44 0,40

SK

KK

CuK

CoK 0,21 0,12

NiK

CK 3,93 11,21 2,00 5,50 6,45 15,02 32,77 62,00

ZrL 45,58 16,06 5,87 1,64 1,34 0,40

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

ZrO2

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO

FeO

HfL

TiL

NbL

ZnL

CdL

CuL

 MoL

AgL

LaL 6,35 1,56 11,23 3,75 11,42 2,71

CeL 16,15 3,94 24,87 8,24 20,84 4,91

BaL

PrL 2,78 0,68

NdL 10,82 2,57 14,51 4,67 5,66 1,29

SmL 2,25 0,51 4,85 1,50

GdL

PbM

TlM

ThM 5,21 0,74

UM 0,85 0,12

 CfM 7,01 0,76

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

6. měření 1. měření 2. měření 3. měření

vzorek č. 19

4. měření

vzorek č. 17

2. měření 3. měření 4. měření 5. měření 2. měření

vzorek č. 18 vzorek č. 18

3. měření 4. měření 5. měření 6. měření1. měření



Veronika Mrázková: Vlastnosti odpadního materiálu abrazivního vodního paprsku 

 

 

Element WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT% WT% AT%

  OK 38,94 65,75 28,66 49,74 37,20 60,10 6,24 19,13 33,55 52,39 22,22 41,46 40,06 60,09 22,22 41,46 36.96 59.24 32.83 52.24 35.92 57.93 26,01 46,92 28.42 50.47 31.93 61.28

  FK

MgK 0,92 1,02 3,72 4,24 2,61 2,77 0,98 1,97 5,11 5,25 3,23 3,97 3,80 3,75 3,23 3,97 2,50 2,64 4,20 4,40 2,46 2,61 2,77 3,29 2,46 2,88 00.46 00.58

AlK 1,88 1,88 10,70 11,01 7,35 7,04 2,58 4,68 12,27 11,36 10,03 11,10 10,31 9,17 10,03 11,10 7,94 7,54 11,26 10,63 7,63 7,29 10,58 11,32 9,12 9,60 1,57 1,79

SiK 2,25 2,17 12,78 12,64 11,10 10,20 3,34 5,83 19,82 17,63 15,97 16,97 16,36 13,98 15,97 16,97 12,13 11,07 17.98 16.30 10,68 9,81 12,46 12,81 14.21 14.37 16.54 18,09

PK 00.25 00.20 1,63 1,34

  SK 0,08 0,12 00.37 00.29

CaK 1,06 0,71 1,56 1,08 3,32 2,14 0,59 0,73 1,41 0,88 2,16 1,61 1,77 1,06 2,16 1,61 3,03 1,94 1,80 1,14 2,57 0,66 2,85 2,05 2,80 1,98 00.59 00.45

TiK 23,65 13,33 1,36 0,79 0,37 0,38 0,40 0,21 0,73 0,45 0,60 0,30 0,73 0,45 2,56 1,37 1,04 00.55 10,78 5,81 2,62 1,58 2,35 1,39 00.50 00.32

ClK 00.23 00.17 00.42 00.31

CrK 1,50 0,81 00.94 00.46 1,50 00.74 00.45 00.22 1,14 00.62

MnK 0,83 0,39 0,36 0,32 0,93 0,42 1,49 0,81 0,68 0,30 1,49 0,81 1,01 00.47 00.89 00.41 00.63 00.30

FeK 31,30 15,14 41,22 20,50 33,30 15,40 8,56 7,52 26,51 11,86 44,18 23,62 26,42 11,35 44,18 23,62 30.33 13.93 26.87 12,25 23,03 10,64 39.89 20.62 28.92 14.71 5,61 3,08

NaK 0,91 0,40 1,17 1,31

VK 1,86 0,76 00.29 00.16

SK

KK 00.39 00.26 00.87 00.58

CuK 1,72 0,69 2,44 00.99 2,53 1,13

CoK 76,89 59,32 00.57 00.25 2,54 1,24 1,91 0,92

NiK

CK

ZrL 6,15 1,92 42.79 14.40

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

ZrO2

CaO

TiO2

Cr2O3

MnO

FeO

HfL

TiL

NbL

ZnL

CdL

CuL

 MoL

AgL

LaL

CeL

BaL

PrL

NdL

SmL

GdL

PbM

TlM

ThM

UM

 CfM

Matrix Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF Correction ZAF

1. měření 5. měření 6. měření

vzorek č. 21
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