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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se kapalinového 

paprsku. V první části práce se věnuji čistě kapalinovému paprsku, jeho specifickým 

vlastnostem, rozdělení, zda je paprsek s abrazivem či bez abraziva a jeho hlavní činností. 

Druhá část práce pojednává o ekonomické stránce problému, především o ceně a spotřebě 

elektrické energie a o dalších nezbytných poplatcích souvisejících s provozem. Dále se pak 

vlastním výpočtem účinnosti kapalinového paprsku a jeho ekonomickému parametru. 

Závěr práce je zaměřen na srovnání dané analýzy s jinými publikacemi podobného či 

stejného charakteru. 

 

Klíčová slova: kapalinový paprsek, laser, mechanická pila, účinnost, energie, poplatky, 

elektřina 

 

Abstract 

This thesis focuses on issues concerning the liquid jet. The first part of my work is 

devoted to purely liquid beam, its specific characteristics, splits, if the beam is with or 

without abrasive blasting and its main activities. The second part of my work is devoted to 

economic section of the beam liquid, which deals with mainly price and consumption of 

electricity and other necessary fees associated with the operation. I am also involved his 

own calculation of efficiency liquid jet and its economic parameters. The conclusion is 

focusing on a comparison of analysis with other publications of similar or same nature. 
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Seznam zkratek 

A -Ampér 

atd. -a tak dále 

DPH -daň z přidané hodnoty 

E -energie 

F -síla 

J -Joule 

KP -kapalinový paprsek 

m -hmotnost 

mm -milimetr 

MPa -megapascal 

MWh -megawatthodina 

např. -například 

NT -nízký tarif 

ŋ -účinnost 

OTE -operátor trhu s elektřinou 

p -tlak 

P -výkon 

Pp -příkon 

Ra -drsnost 

S -plocha 

t -čas 

v -rychlost 

VT -vysoký tarif 



OBSAH 

1. Úvod ............................................................................................................................... 1 

2. Princip činnosti kapalinového paprsku .............................................................................. 3 

2.1 Aplikace kapalinového paprsku .............................................................................................. 4 

2.2 Pouţití kapalinového paprsku ................................................................................................. 4 

2.3 Druhy kapalinových paprsků ................................................................................................... 5 

2.4 Výhody kapalinového paprsku ................................................................................................ 5 

3. Kritéria energetické účinnosti obráběcích zařízení ............................................................ 7 

3.1.1 Mechanická pila ..................................................................................................... 8 

3.1.2 Laser .................................................................................................................... 10 

3.1.3 Kapalinový paprsek ............................................................................................. 11 

3.2 Energetické poměry při obrábění materiálů pomocí kapalinového paprsku ................... 14 

Elektrická energie ......................................................................................................... 14 

Kinetická energie vody  ................................................................................................ 14 

Teplo vyprodukované třením o trysku ......................................................................... 14 

Lomová energie obráběného materiálu ........................................................................ 15 

Kinetická energie částic obráběného materiálu ............................................................ 15 

4. Ceny a poplatky elektrické energie na území ČR ............................................................ 16 

4.1 Silová elektřina ........................................................................................................................ 16 

Pevná cena za měsíc ..................................................................................................... 16 

Cena za odebranou MWh ............................................................................................. 16 

Regulovatelná cena elektřiny ....................................................................................... 16 

ČEZ distribuce .............................................................................................................. 17 

E.ON distribuce ............................................................................................................ 17 

PRE distribuce .............................................................................................................. 17 

4.2 Poplatky za elektrickou energii ............................................................................................. 17 



Poplatek za distribuci ................................................................................................... 17 

Měsíční poplatek za rezervovaný příkon ...................................................................... 17 

Poplatek za systémové sluţby ...................................................................................... 18 

Příspěvek na obnovitelné zdroje ................................................................................... 18 

Poplatek Operátorovi trhu ............................................................................................ 18 

Daň z elektřiny ............................................................................................................. 18 

5. Provedení vlastních výpočtu účinností kapalinového paprsku, ekonomická hlediska .... 19 

5.1 Účinnosti zařízení ................................................................................................................... 19 

5.1.1 Výpočet (nepravé) účinnosti kapalinového paprsku ........................................... 19 

6. Srovnání výpočtů s odbornou literaturou ......................................................................... 24 

6.1 Nekonvenční metody obrábění. ............................................................................................ 24 

7. Závěr ................................................................................................................................ 27 

Pouţitá literatura .................................................................................................................. 28 

Publikace ........................................................................................................................................ 28 

Internetové www zdroje ............................................................................................................... 29 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 30 

 

 



Iva Kolenová Ekonomické zhodnocení účinnosti kapalného paprsku

 

2011   - 1 -    

 

1. Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o účinnosti kapalinového paprsku, moderním řezném 

nástroji, u kterého je proveden výpočet nákladů na provoz tohoto zařízení ve specifickém 

případě.  Zaměřila jsem se na myšlenku, zda je v nějaké konkrétní situaci či v konkrétní firmě 

ekonomicky vhodné pouţít daný nástroj, v našem případě kapalinový paprsek. V části kritéria 

energetické účinnosti se věnuji srovnání kapalinového paprsku a jiných řezných nástrojů, jako 

je např. mechanická pila či laser. Kapalinový paprsek odděluje materiál kinetickou energií 

vysokorychlostního a vysokotlakého vodního paprsku, bez vzniku tepelných deformací jako 

je to u pily či laseru. Toto je jedna z největších výhod tohoto nástroje. 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila, jelikoţ mám k fyzice a ekonomice velice 

blízký vztah. S panem Mgr. Petrem Jandačkou, Ph.D, jsem spolupracovala na různých 

výzkumech, rozborech a zkoumání hornin, které se provádějí na IF VŠB – TUO. Tyto 

výzkumy mě velice obohatily, hlavně po stránce znalosti fyziky. Společně jsme vydali i 

několik článků, které měly podobnou tématiku jako moje bakalářské práce. 

Cílem mé práce je vyčíslení náročnosti provozu kapalinového paprsku pro řezání na 

základě rozboru energické účinnosti. 

Mezi hlavní metody práce patří analýza činnosti kapalinového paprsku, srovnání 

parametrů kapalinového paprsku s jinými zařízeními, jako je např. pila a laser. Další metodou 

byl výpočet účinnosti kapalinového paprsku pro zařízení umístěné na IF HG VŠB – TUO  

a další vyčíslení ekonomických nákladů provozu. 

Práce je rozdělila do pěti kapitol. První kapitola s názvem Princip činnosti 

kapalinového paprsku, se zabývá především principem, rozdělením, aplikacemi a jeho 

celkovými vlastnostmi. 

Druhá kapitola s názvem, Kritéria energetické účinnosti obráběcích zařízení srovnává 

vlastnosti tří různých materiálů - kapalinového paprsku, mechanické pily  

a laseru. 

 V kapitole s názvem Ceny a poplatky elektrické energie na území ČR se zaměřuji na 

rozvedení poplatků za elektřinu, aktuální cenu a její distributory. 
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Poté následuje kapitola s názvem Provedení vlastních výpočtů kapalinového paprsku, 

ekonomická hlediska. V této kapitole je propočítávána pravá a nepravá účinnost, kterou jsme 

převedli do finanční podoby a následně zhodnotili. 

V předposlední kapitole s názvem Srovnání výpočtů s odbornou literaturou se 

zabývám diskuzí a zhodnocením výsledků ze skript, článků a odborných knih, které se 

zabývají stejnou nebo podobnou tématikou. 

V závěru je srovnáváno vyuţití kapalinového paprsku z dvojího pohledu – z hlediska 

fyzikálního a technického, a z hlediska ekonomické a finanční stránky.  
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2. Princip činnosti kapalinového paprsku 

Kapalinový paprsek se začal pouţívat k těţbě a dobývání nerostných surovin. 

Důvodem jeho pouţívání bylo odstranění velkých objemů materiálů.  V současné době se při 

obrábění materiálů také pouţívají mechanické nástroje – fréza, soustruţnický nůţ atd. Tyto 

uvedené nástroje mají mnoho předností, např. niţší pořizovací cena a jednoduší manipulace s 

nástroji, ale mají i několik nedostatků. Mezi hlavní nedostatky mechanických nástrojů patří 

ohraničená řezná rychlost, velký objem třísky a malá ţivotnost. Pouţití kapalinového paprsku 

umoţňuje minimalizovat nebo úplně odstranit uvedené nedostatky mechanických nástrojů. 

Vysoká rychlost kapalinového paprsku je od 300 m/s při 70 MPa aţ do cca 1000 m/s při tlaku 

okolo 400 MPa, coţ umoţňuje řezat materiál vysokými řeznými rychlostmi, přičemţ malá 

šířka řezu okolo 0,3 mm nám zaručí minimální ztrátu materiálu. Prvním úspěchem bylo 

zařízení, které generovalo 95 l vody/min při tlaku okolo 100 MPa. Toto zařízení vytvořilo 

tenký kapalinový paprsek o průměru 0,2 mm, který umoţnil vytékání kapaliny ve vysoké 

rychlosti. Tato rychlost byla ideální pro řezání nejrůznějších materiálů.  

 Pro lepší znázornění a představu jsem pouţila níţe uvedené schéma. 

 

 

Obrázek 1. Popis funkce kapalinového paprsku. [9] 
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Při činnosti kapalinového paprsku putuje elektrická energie do elektromotoru, poté do 

vysokotlakého čerpadla, odtud putuje přes vysokotlakou trubici aţ k trysce, která za velkého 

tlaku řeţe materiál či horninu. 

2.1 Aplikace kapalinového paprsku [3] 

Kapalinový paprsek má mnoho aplikací, mezi které patří převáţně soustruţení  

a frézování.  Dalšími aplikacemi jsou např. úkosování, otryskávání a dráţkování.  

  

2.2 Použití kapalinového paprsku [3] 

Kapalinový paprsek pouţíváme ve dvou formách. Můţe se pouţívat buď jako čistý 

kapalinový paprsek, ke kterému se nepřidává ţádné abrazivo (mikročástice určité látky, která 

slouţí jako příměs ve vodním proudu). Tuto formu pouţíváme především na málo houţevnaté 

a měkké materiály. 

Další formou je abrazivní kapalinový paprsek, coţ je vodní proud s příměsí 

minerálních mikročástic, který se pouţívá na tvrdé a houţevnaté materiály.  

 

 

Obrázek 2. Druhy kapalinového paprsku. [10] 
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Na obrázku č. 2 je znázorněno řezání kapalinovým paprskem. Na levé straně je pouţit 

čistý paprsek s přísadou abraziva. Vpravo je znázorněn čistý vodní paprsek – obvykle čistá 

voda. 

2.3 Druhy kapalinových paprsků [3] 

Kapalinový paprsek rozdělujeme z hlediska kontinuity kapalinového proudu na tři 

druhy.  

Prvním druhem paprsku je pulzující paprsek, který se pouţívá při řezání, lámání  

a drcení hornin. 

Druhým druhem paprsku je paprsek kontinuální, který se pouţívá hlavně pro řezání.   

Třetí druh kapalinového paprsku se nazývá kavitační. Porušuje materiál kavitační  

a destrukční silou. Kavitační paprsek je tedy kontinuální kapalinový proud, který obsahuje 

kavitační bublinky. 

2.4 Výhody kapalinového paprsku [3] 

Mezi hlavní výhody kapalinového paprsku je jeho energetická účinnost, která činí 

podle odborné literatury 85%. Při následném rozboru se však ukáţe, ţe můţe být tato hodnota 

dosti nepřesná – nadhodnocená. Kapalinový paprsek šetří ţivotní prostředí, jelikoţ z něho po 

pouţití nevznikají ţádné plyny, páry ani prach. Jeho obsluha je velice jednoduchá  

a nenáročná. Další výhodou je řezání materiálů náchylných na teplo a minimální odpad 

materiálu. 

Kapalinový paprsek lze uplatnit především v různých odvětvích průmyslu. [3] 

 

Ve stavebním průmyslu pouţíváme KP na dělení plastů, keramiky, azbestu. 

Strojírenský průmysl vyuţívá KP převáţně k řezání wolframu, tantalu, uranu  

a dalších těţkoobrobitelných a tvrdých materiálů. 

V chemickém průmyslu má KP vyuţití pro dělení výbušných látek, např. raketový 

motor dynamitu. 

Elektronický průmysl vyuţívá KP k řezání skla, keramiky, feritů. 

V gumárenském průmyslu se vyuţívá především k řezání vláken, plastů a gumy. 
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Sklářský průmysl vyuţívá KP k vrtání a řezání veškerých druhů skel aţ do tloušťky 

200 mm. 

 

Kapalinový paprsek má tedy mnoho výhod, ale i několik nevýhod, např. vysokou 

pořizovací cenu stroje. Některé druhy materiálů však nelze řezat - kalené sklo  

a hrnčířská hlína mají v nezpracovaném stavu vlivem tlakové změny tendenci praskat.  

 

Kvalita řezu [3] 

Kvalita řezu je při řezání velice důleţitá. Tuto kvalitu ovlivňuje několik faktorů, jako 

je průměr trysky a její tlak, úhel sklonu paprsku, rychlost jeho pohybu a proudění kapaliny. 

Důleţitým faktorem je také vzdálenost mezi obrobkem a tryskou. 
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3. Kritéria energetické účinnosti obráběcích zařízení [1] 

Účinnost: je fyzikální veličina, která nám udává poměr mezi výkonem a příkonem stroje při 

vykonávání práce. 

Energie, která je dodávána, musí být větší neţ ta, kterou vykonává stroj, z důvodu 

energetických ztrát.  

Značka:  

Veličina nemá rozměr a vyjadřujeme ji v procentech [%]. 

Výpočet:   

           (1) 

Tento výpočet nám udává podíl vyuţité energie, vzhledem k energii příchozí. [11] 

P … výkon  

 … příkon 

Výkon je fyzikální veličina, která udává mnoţství vykonané práce za jednotku času. 

Jednotkou výkonu je Watt. [11] 

Příkon je fyzikální veličina, která udává mnoţství spotřebované energie za jednotku 

času. Jednotkou příkonu je Watt. [11] 
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Druhy srovnávaných obráběcích zařízení 

Při řezání materiálů záleţí na různých podmínkách a veličinách řezného nástroje (pro 

srovnání řezných nástrojů jsem vytvořila tabulku k porovnání).  

Parametry se mohou pohybovat v širších intervalech. Tyto hodnoty jsou uvedeny ve 

specifickém případě, který byl uveden v literatuře. 

V této práci jsou srovnávány nástroje, které jsou od sebe ve své podstatě dosti odlišné. 

Srovnávám následující nástroje: 

 mechanickou pilu, 

 laser, 

 kapalinový paprsek. 

Výše uvedené řezné nástroje jsem si vybrala pro jejich různé vlastnosti a parametry, která 

jsou dobře srovnatelná. 

3.1.1 Mechanická pila 

 

Obrázek 3. Mechanická pila. [14] 
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Řezání mechanickou pilou je třískové obrábění. Materiál je rozdělován mnohozubým 

nástrojem, kde závisí na velikosti zubové mezery a tvrdosti materiálu. 

Rozeznáváme několik druhů pil, např. kotoučová pila, ruční energetická pila, strojová 

pila a strojní rámová pila 

Níţe jsem rozvedla některé z nich. 

Kotoučová pila [3] 

Pilový kotouč koná otáčivý pohyb a je upnut do vřeteníku. Posuv je většinou 

zajišťován hydraulickým mechanismem. Směr posuvu je kolmý nebo vodorovný - záleţí na 

konstrukci stroje. 

Elektrická ruční pila [3] 

Elektrický motor pohání pilový list rychlostí 1000 aţ 1400 zdvihů za minutu. Počet 

zdvihů závisí na tvrdosti materiálu. Čím měkčí materiál, tím vyšší počet zdvihů a naopak – 

čím tvrdší materiál, tím niţší počet zdvihů. 

Strojní pásová pila [3] 

Pilový pás běţí nekonečně přes dva kotouče, kterými je také poháněn. Průměr kotoučů 

je od 600 do 1200 mm. 

Strojní rámová pila [3] 

Do rámu je upnut pilový list, který je veden v rameni a vykonává vratný přímočarý 

pohyb. Vratný přímočarý pohyb je vykonávám hydraulicky, klikovým mechanismem nebo 

výstředníkem. Posuv pily závisí na hmotnosti ramene. 
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3.1.2 Laser [3] 

 

Obrázek 4. Laser. [15] 

Jde o elektronický kvantový zesilovač a generátor světelného svazku. Vyuţívá 

stimulované záření na produkci světelného paprsku. 

Podstata laseru: soustředění energie elektromagnetického záření viditelného světla na plochu 

obrobku. 

Laser rozdělujeme na několik typů. Mezi hlavní typy patří pevný laser, který se 

pouţívá ve strojírenském průmyslu a holografii.  Polovodičový laser se můţe vyuţít 

v optoelektronice a strojírenském průmyslu. V laserové chirurgii, geodézii či metrologii 

vyuţíváme plynový laser a v odvětví spektroskopie a fotochemie vyuţíváme kapalinový laser. 

Laser se pouţívá na řezání a vrtání materiálu a jeho čištění. Dále ho lze pouţít  

a svařování, soustruţení a tváření. 
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3.1.3 Kapalinový paprsek [3] 

Viz. předchozí kapitola „Princip činnosti kapalinového paprsku”. 

Jak uţ jsem v předchozí kapitole uvedla, funkce kapalinového paprsku je následující: 

elektrická energie putuje do elektromotoru, poté do vysokotlakého čerpadla, odkud jde přes 

vysokotlakou trubici. Dále prochází tryskou, která za velkého tlaku řeţe materiál či horninu. 

 

Obrázek 5. Kapalinový paprsek.[16] 

 

 

 

 



Iva Kolenová Ekonomické zhodnocení účinnosti kapalného paprsku

 

2011   - 12 -    

 

Tabulka 1. Srovnání parametrů řezných nástrojů. 

VELIČINA JEDNOTKA PILA LASER KAPALINOVÝ 

PAPRSEK 

TLAK MPa - - 700 

VÝKON kW široký  

interval 

8 - 60 25 – 40 

RYCHLOST 

ZAŘÍZENÍ 
 - - 600 – 900 

PRŮMĚR ŘEZ. 

NÁSTROJE 

mm 200-400 0,02 - 1 0,1 - 1,5 

ENERGETICKÁ 

ÚČINNOST 

% 35 10 85 

DRSNOST µm min 10 3,6 - 12 2,5 - 12 

  

V tabulce č.1 porovnávám jednotlivé řezné nástroje: kapalinový paprsek, pilu a laser. Snaţím 

se porovnat jejich specifické vlastnosti v určitém případě. Zaměřuji se hlavně na energetickou 

účinnost, drsnost povrchu a průměr má nástroj. Důleţitým parametrem je také tlak a výkon. 

Některé údaje nelze přesněji uvést, proto jsem pouţila teoretický odhad Mgr. Petra Jandačky, 

Ph.D. a doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D.  

85-ti % účinnost kapalinového paprsku, která je uvedena v odborné literatuře 

Nekonvenční metody obrábění I.,(autor Ing. Marek Sadílek, Ph.D), se zdá být nereálná. 

Alternativní výpočet je proveden v následující části této práce. 

Parametry řezného nástroje [11] 

Tlak p [MPa] – vyjadřuje poměr síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně 

spojitě rozloţenou po této ploše a obsahu této plochy S. 

Výkon P [kW] – výkon vyjadřuje mnoţství práce vykonané za jednotku času. 

Rychlost média v [m ] – rychlost pohybu řezného média. 

Průměr řezného nástroje Ø[mm] – průměr řezného média, proudu, nebo také průměr 

vyřezané dráţky (řezu). 
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Energetická účinnost η  [%] – podíl výkonu (zdánlivého) a příkonu stroje. 

Drsnost Ra [µm] – kvantitativní vyjádření nerovnosti povrchu. 
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3.2 Energetické poměry při obrábění materiálů pomocí 

kapalinového paprsku 

Při řezání materiálů pomocí kapalinového paprsku se elektrická energie přeměňuje 

v jiné formy energie podle následujícího schématu. 

 

Obrázek 6. Schéma přeměny energie. 

 

 Elektrická energie [7] 

Je dána součinem příkonu a času. Tedy: E = Pp.t.                              (3) 

 

Kinetická energie vody [7] 

Po interakci paprsku s materiálem si voda ponechává část své kinetické energie. 

Teplo vyprodukované třením o trysku [7] 

Nenulová viskozita kapaliny a vysoká rychlost toku způsobuje energetické ztráty, 

hlavně v oblasti trysky.  

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

KINETICKÁ ENERGIE VODY 

TEPLO VYPRODUKOVANÉ TŘENÍM O 

TRYSKU 

LOMOVÁ ENERGIE OBRÁBĚNÉHO 

MATERIÁLU 

 

 

 

KINETICKÁ ENERGIE ČÁSTIC 

OBRÁBĚNÉHO MATERIÁLU 
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Lomová energie obráběného materiálu [7] 

Lomová energie je rovna práci, kterou je nutno vykonat pro rozřezání materiálu. [9] 

 

Kinetická energie částic obráběného materiálu [7] 

Po interakci kapaliny s materiálem jsou úlomky (třísky) materiálu unášeny kapalinou. Tyto 

úlomky tak mají oproti původnímu klidovému stavu kinetickou energii. 
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4. Ceny a poplatky elektrické energie na území ČR 

4.1 Silová elektřina[13] 

Cena silové elektřiny je utvářená trhem (nepodléhá regulaci). Jde o platbu za elektřinu, 

kde existuje velká konkurence a zákazník si můţe dodavatele vybrat. 

Silovou elektřinu rozdělujeme na dvě části: 

 Pevná cena za měsíc, 

 cena za odebranou MWh. 

 

Pevná cena za měsíc 

Tato cena se liší především produktovými řadami a distribučními sazbami. 

Cena za odebranou MWh 

Tato cena se u vybraných produktů dělí na vysoký (VT) a nízký tarif (NT). Tyto 

dvoutarifové produkty vyuţívají především domácnosti, které ji pouţívají k ohřevu vody nebo 

vytápění. Jednotarifové produkty vyuţívají domácnosti se sazbou DO2d (stejná cena za kWh 

po celý den). 

Regulovatelná cena elektřiny [13] 

V tomto případě si můţe zákazník zvolit sám svého dodavatele silové elektřiny. 

Ostatní platby jsou regulovatelné. Tyto platby kaţdoročně stanovuje Energetický regulační 

úřad, kde nelze tyto poplatky obejít nebo přejít ke konkurenci. 

Na území České republiky působí jen jeden distributor, který má regulované ceny. Území 

ČR je rozděleno do tří distribučních oblastí:  

 ČEZ distribuce,  

 E.ON distribuce,  

 PRE distribuce. 
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ČEZ distribuce [13] 

Tento distributor dodává elektrickou energii převáţně do jiţních Čech, na severní 

Moravu a pokrývá také oblast Čechy mimo hlavního města Prahy. 

E.ON distribuce [13] 

Tento distributor elektrické energie pokrývá převáţnou oblast jiţní Moravy a jiţních 

Čech. 

PRE distribuce [13] 

Je distributor elektrické energie, kterou dodává do hlavního města Prahy. 

 

4.2 Poplatky za elektrickou energii [13] 

 Poplatek za distribuci, 

 měsíční poplatek za rezervovaný zákon, 

 poplatek za měsíční sluţby, 

 příspěvek za obnovitelné zdroje, 

 poplatek operátorovi trhu, 

 daň z elektřiny. 

 

Poplatek za distribuci [13] 

Poplatek za distribuci jde na účet distributora elektřiny, který přináší elektřinu do 

domácností. 

Distributora, kterému jde část platby za elektřinu, je dobré vţdy zohlednit, jelikoţ se 

nedá změnit. Důleţitým faktorem při výběru distributora je místo bydliště a cenový tarif. 

Měsíční poplatek za rezervovaný příkon [13] 

V ceně za distribuci je zahrnut tzv. měsíční poplatek za rezervovaný příkon (ten je 

určován hlavním jističem). Obecně platí, ţe poplatek, tedy i hodnota jističe, roste s počtem 

elektrospotřebičů v domě. Obvyklá hodnota jističe v klasické domácnosti je 3 × 25 A. 

V případě distribuční sazby D02d (běţná sazba pro domácnosti) je měsíční poplatek u ČEZ 

90 Kč, u E.ON asi 81,6 Kč a u PRE také 90 Kč vč. DPH. 
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Poplatek za systémové služby [13] 

Poplatek za systémové sluţby jde společnosti ČEPS, která je provozovatelem 

přenosové soustavy. V případě sazby D02d zaplatíme ČEZ, E.ON i PRE shodně 186,48 Kč 

vč. DPH za 1MWh.  

Příspěvek na obnovitelné zdroje [13] 

Z příspěvku na obnovitelné zdroje je dotovaná tzv.„zelená elektřina” prostřednictvím 

zelených bonusů či výkupních cen. Oproti roku 2009 narostl příspěvek na obnovitelné zdroje 

trojnásobně, konkrétně na 199 Kč vč. DPH za 1MWh odebrané elektřiny. 

Poplatek Operátorovi trhu [13] 

Poplatek za činnost zúčtování Operátor trhu s elektřinou (OTE) je pro rok 2010 

stanoven na 5,70 Kč vč. DPH. Tento poplatek je stejný u všech distribučních společností. 

Daň z elektřiny [13] 

Kromě DPH, které aktuálně činí 20%, podléhá elektřina také tzv. ekologické dani. Daň 

z elektřiny je stanovena na 28,30 Kč za kaţdou odebranou 1MWh. 

Konečnou cenu elektřiny, kterou zaplatí zákazník, tvoří součet všech poloţek 

z regulovatelné i neregulovatelné části elektřiny, která je navýšená o daně. 
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5. Provedení vlastních výpočtu účinností kapalinového 

paprsku, ekonomická hlediska 

 

5.1 Účinnosti zařízení [9] 

 Odborná literatura uvádí, ţe účinnost kapalinového paprsku činí kolem 85%, účinnost 

laserového paprsku dosahuje 10% a obráběcího zařízení čili, nějaké mechanické pily, je okolo 

35%. Přesto je o této veličině v literatuře velice málo informací. Na vině je zřejmě především 

to, ţe pravou účinnost zařízení nelze jednoduše vyjádřit. Pokud je nějaká účinnost uvedena, 

měla by být nazvána nepravou, protoţe je počítána na základě rovnice 

          (2) 

 

5.1.1 Výpočet (nepravé) účinnosti kapalinového paprsku 

V této kapitole bude proveden výpočet nepravé účinnost kapalinového paprsku. Při výpočtech 

se opírám o parametry zařízení umístěného na Institutu fyziky HGF – VŠB - TU Ostrava. 

Toto zařízení je poháněno čerpadlem připojeným na elektromotor. 

Průtok vody: Q = 1,9 l/min 

Rychlost proudící vody z trysky: v = 660 m/s 

Příkon elektromotoru: = 37 kW 

Výpočet „nepravé” účinnosti: Poměr výkonu (kinetické energie vody vytékající z trysky za 

čas) a příkonu (elektrické energie za čas) je 

 =  =  =  = 19 %    (3) 
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Do finančních nákladů na provoz kapalinového paprsku je zahrnuta cena elektřiny, která činní 

4,50 Kč za 1 kWh a další s tímto spojené poplatky, které jsem uvedla v kapitole s názvem 

Ceny a poplatky elektrické energie na území ČR. Týká se to poplatků za distribuci, 

operátorovi na trhu, příspěvkem na obnovitelné zdroje, poplatek za systémové zdroje, daň. 

Následující výpočty budou zahrnovat jen cenu elektřiny za jednu kWh. Další pohyblivé 

poplatky započítány nejsou. Elektrická energie spotřebovaná za 1 kWh je tedy 

E = .t = 37. 1 = 37 kWh         (4) 

Cena hodinového provozu je  

 = E.  = 167Kč         (5) 

kde  je cena elektřiny za 1 kWh.  

Z toho se pro účinnost paprsku vyuţije pouze 19% 

 =  . 0,19 = 31,37 Kč         (6) 

 

Pravá účinnost [9] 

Skutečnou (pravou) účinnost zařízení je velice těţké vypočítat. Bylo by potřeba znát 

energii nově vzniklého povrchu. V rámci této práce lze provést jen obecný výpočet, který by 

při znalosti hodnot veličin umoţnil odhad zmiňované pravé účinnosti. Obecná rovnice je 

 =         (7) 

 

Pro kapalinový paprsek by se mělo počítat: 

 =            (8) 

…..měrná lomová energie, řádově 1 J/  (u kovů je hodnota lomové energie aţ 1000 ), 
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S  je nově vytvořený povrch materiálu.  

Určitě platí, ţe  ⋙  . To znamená, ţe skutečná účinnost kapalinového paprsku je 

menší neţ 19% (pravděpodobně mnohem menší). Podobné úvahy by bylo moţno provést  

i pro pilu či laser. Nevztahují se tedy výhradně ke kapalinovému paprsku. 

Pokud se firma rozhodne s kapalinovým paprskem pracovat, je potřeba počítat se 

ztrátami energie o velikosti 81 %. Vypočtená hodnota účinnosti platí pro paprsek pouţívaný 

na Institutu fyziky HGF-TUO. Hodnota účinnosti se u jiných zařízení nebo při jiném 

nastavení parametrů stroje můţe nepatrně lišit. Nelze však očekávat významnou změnu 

účinnosti, protoţe fyzikální a technický charakter stroje zůstává stejný. 
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Obrázek  č. 7. Finanční analýza. 

Na obrázku č. 7 je znázorněno, jaké jsou náklady na provoz kapalinového paprsku při 

hodnotě účinnosti, ke které jsem dospěla. Je zde ukázána celková cena, teplo (tj. energetické 

ztráty) a efektivně vyuţitá energie. 

 

 

Obrázek č .8. Účinnost. 
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Obrázek č.8 srovnává účinnosti jednotlivých řezných zařízení. Je zde uvedena 

procentuální účinnosti kapalinového paprsku, vypočítaná v předchozí kapitole a provedeno 

názorné srovnání s hodnotami uvedenými pro laser a mechanickou pilu ve zdroji [3].  
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6. Srovnání výpočtů s odbornou literaturou 

Výsledky, ke kterým jsem v předchozí kapitole s názvem Provedení vlastních výpočtu 

účinností kapalinového paprsku, ekonomická hlediska dospěla, jsem srovnala s odbornou 

literaturou. Komentáře jsou provedeny níţe.  

 

6.1 Nekonvenční metody obrábění I. [3] 

 Autor Ing. Marek Sadílek, Ph.D se ve své publikaci Nekonvenční metody obrábění I. 

zabývá mimo jiné technologií obrábění vodním paprskem. Při prostudování této kapitoly jsem 

zjistila, ţe autor uvádí energetickou účinnost tohoto zařízení 85%. Při mém výpočtu jsem 

dospěla k hodnotě 19%, coţ se výrazně liší od uvedené publikace. Při řezání vodním 

paprskem mohou být nastaveny i jiné podmínky, neţ s kterými jsem pracovala, ale 

v konečném výsledku nelze očekávat větší změnu. Hodnota energetické účinnosti 85 % se 

vzhledem k dosaţenému výpočtu 19% zdá dosti nereálná. 

 

6.2 Economical comparison of cutting material by laser, plasma and oxygen [8] 

Auroři článku [8] se zabývají ekonomickými parametry řezných “nástrojů” jako je laser, 

plasma a kyslík. Bohuţel neuvádějí hodnoty pro kapalinový paprsek. Přesto je vhodné na 

tomto místě se zmínit o jimi zvolených ekonomických parametrech. Zatímco v případě moji 

práce to byla účinnost a tu jsem vyuţila pro výpočet nákladů (s finální vyjádřením nákladů na 

provoz za měsíc při různém časovém vytíţení stroje), ve zmíněném článku to jsou hlavně 

alternativní parametry jako “cena hodiny práce” nebo “cena jednoho metru řezu stejné 

toušťky” – viz originální tabulka č. 2. Ceny jsou uváděny v eurech [€]. 

  Technology Plasma Laser Oxygen 

Cost of gases  4.08 (€/h) 7 (€/h) 3.7 (€) 

Cost of elektricity 8.1 (€/h) 7.5 (€/h) - 

Number of machine 

hours per year  

1600 (h) 1600 (h) 1600 (h) 
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Cost of interest 6 750 

(€/year) 

9 500 

(€/year) 

1 250 (€/year) 

Cost of depreciation 27 000 

(€/year) 

38 000 

(€/year) 

5 000 (€/year) 

Cost of instance 6 750 

(€/year) 

9 500 

(€/year) 

1 250 (€/year) 

Cost of space 3 840 

(€/year) 

3 840 

(€/year) 

3 840 (€/year) 

Cost of maintenance 5400(€/year) 7 600 

(€/year) 

1 000 (€/year) 

Rate per machine 

hour 

31. 

0875(€/h) 

42.775 

(€/h) 

7.71 (€/h) 

Number of tips  1 1 1 

Cost of tips 2.6 (€/h) 0.2 (€/h) 0.25 (/h) 

Number of cathodes 1 - - 

Cost of cathodes  1.2 (€/h) - - 

Number of menses - 1 - 

Cost of lenses  - 0.8 (€/h) - 

Total lenght of cut 0.60 (m) 0.60 (m) 0.60 (m) 

Total time of cut 

starts 

0.001 (h) 0.0008 

(€/h) 

0.0027 (h) 

Total time of cutting  0.0043 (h) 0.0066(h) 0.015 (h) 

Total cost of labour 7.46 (€/h) 8.77 (€/h) 7.57 (€/h) 

Total cost of Gates 0.0175 (€/h) 0.0462 0.055 (€/h) 
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(€/h) 

Total cost of 

elektricity 

0.0348(€/h) 0.05 (€/h)  

Total cost of machine 

hours 

0.133 (€/h) 0.2823 

(€/h) 

0.12 (€/h) 

Total cost of tips  0.011(€/h) 0.00132 

(€/h) 

0.00375 (€/h) 

Total cost of cathodes 

/ lenses 

0.00516(€/h) 0.00528 

(€/h) 

- 

Total cutting cost  7.66 (€/h) 9.16 (€/h) 7.75 (€/h) 

Power per hour (at the 

same thickness) 

139.53 

(m/h) 

90.91 

(m/h) 

40 (m/h) 

Price per meter (at the 

same thickness) 

0.055 (€/m) 0.1 (€/m) 0.19 (€/m) 

 

Tabulka 2. Finanční srovnání laseru, plazmy a oxygenu. Tuto originální tabulku v anglickém 

jazyce jsem zveřejnila s povolením autorů [8]. 
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7. Závěr 

.  V této bakalářské práci jsem se zabývala kapalinovým paprskem z dvojího pohledu. 

Na jedné straně z pohledu ekonomického a finančního a na druhé straně z pohledu 

technického a fyzikálního. 

 Z fyzikálního a technického hlediska je kapalinový paprsek v daných situacích 

nenahraditelný, jelikoţ řeţe materiál kapalinou a má veškeré aplikace a vlastnosti potřebné v 

průmyslu. Obrobek, který se řeţe není nijak deformován teplem a nenastane ţádná deformace 

řezu či poškození výrobku. V této práci jsem se snaţila tyto vlastnosti a parametry porovnat 

s jinými řeznými nástroji. Zkoumala jsem rozdíl mezi kapalinovým paprskem, mechanickou 

pilou a laserem. Snaţila jsem se vypočítat účinnost kapalinového paprsku, kterou jsem 

porovnala s odbornou literaturou, která se zabývá podobným tématem. Z výsledku vyplynulo, 

ţe kapalinový paprsek je mezi těmito nástroji z hlediska účinnosti na druhé pozici.  

V celkovém hodnocení je kapalinový paprsek díky svým vlastnostem oproti pile a laseru 

bezkonkurenční. 

 Z ekonomického a finančního hlediska není kapalinový paprsek nijak výhodný. 

V kapitole č. 5. s názvem Provedení vlastních výpočtů kapalinového paprsku jsem vypočítala, 

ţe pouze 19% energie je spotřebováno na konkrétní řezání. Zbylých 81% zaniká (ztrácí se, 

přechází ve formě tepla do okolí) a je pro řezání nepouţitelné. Z tohoto pohledu je kapalinový 

paprsek finančně nevýhodný. Zabývala jsem se kvalitativně také dalšími aspekty provozu, 

jako jsou poplatky za odběr elektrické energie. Mezi hlavní poplatky patří poplatek za 

distribuci a měsíční sluţby, poplatek za daň z elektřiny a operátorovi trhu. Dále pak také 

příspěvek na obnovitelné zdroje. 

 Při současné ceně elektřiny, výše zmíněným poplatkům a účinnosti kapalinového 

paprsku, kterou jsme vypočítala, je kapalinový paprsek dosti nevýhodný, ale současně díky 

svým specifickým vlastnostem nenahraditelný. 
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