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 ANOTACE 

V předložené práci je zpracována problematika recyklace abraziva z pohledu ekonomické 
efektivnosti. Je zde navržena technologie, díky které můžeme již použité abrazivo znovu 
začlenit do výrobního procesu. Práce je pomyslně rozdělená do dvou částí- teoretické a 
praktické. V teoretické části se věnuju rozdělení kapalinového paprsku a jeho využití. Dále 
následuje rozbor abraziva a možnosti separace, která je nedílnou součástí recyklačního 
procesu. Následuje praktická část, kde jsou zaznamenány poznatky z recyklačního procesu, 
výpočty nákladů a nový návrh možnosti recyklace. V závěru práce jsou shrnuty všechny 
důležité poznatky o recyklačním procesu a informace, zda je výhodné abrazivo recyklovat. 

Klíčová slova: vodní paprsek, recyklace, abrazivo, separace 

 

SUMMARY 

The present work analyzes the issues about recycling of abrasives in terms of economic 
efficiency. There is a proposed technology, Thanks to which we can already used abrasive 
re-integrate into the production process. The work is notionally divided into two parts, 
theoretical and practical. In the theoretical part, I described the structure of water jet and its 
application. This is followed by an analysis of abrasives and the possibility of separation, 
which is an integral part of the recycling process. Then there is a practical part, where are 
recorded knowledge from the recycling process, costs and new designs of recycling 
possibilities. The conclusion summarizes all important information about the recycling 
process and consideration: Is recycling of abrasives really advantageous? 

Keywords: water jet, recycling, abrasive, separation  
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice recyklace abraziva, používaného pro 
vysokorychlostní kapalinový paprsek, z hlediska ekonomické efektivnosti tohoto procesu. 
Téma práce má rovinu technickou, environmentální a ekonomickou.  

V současné době se zmíněné abrazivo nerecykluje a končí na skládce. Při osmihodinovém 
provozu jednoho běžného přístroje pro obrábění menších kusů materiálů se měsíčně 
spotřebuje několik tun abraziva. To zatěžuje životní prostředí a je jisté, že se jedná o 
neekologickou technologii. Co ale vede firmy k tomu, že abraziva nerecyklují? Zřejmě to 
bude důvod čistě ekonomický. A je recyklační proces opravdu neekonomický? 

Na tuto otázku by se měla pokusit odpovědět právě tato bakalářská práce. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit recyklaci abraziva pro vysokorychlostní 
kapalinová paprsek po technicko-ekonomické stránce a na základě vlastních úvah 
odhadovat, zda se tento proces ekonomicky vyplatí – zda je ekonomicky efektivní. 

Zřejmě  nebude možné tento problém teoreticky vyřešit v rámci této práce, protože celý 
recyklační proces je značně složitý. Situaci navíc komplikují rozdílní technické parametry 
recyklačních strojů. Bude proto potřeba provést určitá zjednodušení (na základně 
fyzikálních úvah) a provést rozumný odhad průběhu recyklačního procesu. 
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2. Princip činnosti abrazivního paprsku 
V následující kapitole budu prezentovat zejména poznatky převzaté z knihy Vodný lúč 
v praxi, od Z. Krajného. 

2.1. Způsoby dělení materiálů 

V současné praxi se využívají zejména dva následující způsoby řezání vodním praskem. A 
to řezání spojitým čistým spojitým vodním proudem a řezání spojitým abrazivním vodním 
paprskem. Použití je ovlivněné vykonávanou operací, vlastnostmi materiálu a podmínkami 
realizace. 

2.2. Druhy kapalinových paprsků 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1-  Rozdělení kapalinového paprsku [1] 

Kontinuální proud kapaliny: 

Kontinuální vodní paprsek se vyznačuje stálou energetickou hladinou v průběhu řezání. 
Jako médium se používá kromě vody ale i mléko, rostlinné tuky, minerální oleje, líh, 
alkohol, glycerin apod. Avšak nejčastěji se používá jako medium voda. [1] 
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2.2.1. Obrábění vodním paprskem  

První komerční aplikace byly realizovány v období od počátku roku 1970, kdy se jednalo o 
řezání vlnité lepenky. Nejvíce se technologie řezání vodním paprskem využívá pro měkké 
materiály, např. na jednorázové plenky, hedvábný papír a díly automobilových interiérů. 
[9] 

 

Princip technologie vodního paprsku je následující: 

Princip spočívá v generování kapaliny za velmi vysokého tlaku, která při průtoku dýzou 
malého průměru získává velmi vysokou rychlost, čímž dosáhneme velmi vysoké kinetické 
energie, která je schopná obrábět téměř všechny materiály. [9] 

Výhody: 

• Schopnost řezat měkké, lehké materiály až do 100 mm tloušťky (umělou hmotu, 
gumu, různé pěnové materiály, textil, dřevo, mražené výrobky, atd.) 

• Velmi tenký paprsek (průměr paprsku od 0,1 do 0,24 mm) 

• Extrémně přesná geometrie 

• Velmi malá ztráta materiálu způsobena řezáním 

• Bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu 

• Možnost řezat i silnější materiály 

• Velmi tenká řezná spára 

• Obvykle velmi vysoká řezná rychlost (do 20 m/min) 

• Extrémně nízké řezné síly 

• Technologie je bezprašná a tudíž ekologická. 

 

Tabulka č.1-  Přehled materiálu a jeho technické vlastnosti[1] 

Materiál 

Hloubka 

materiálu 

(mm) 

Průměr 

dýzy 

(mm) 

Pracovní 

tlak 

(MPa) 

Průtokové 

množství 

(l/min) 

Posuvová 

rychlost 

(m/min) 

Vlnitá lepenka 7 0,2 260 1,1 200 

Lisovaná lepenka 3 0,2 300 1,2 5 

Koberec 4 0,2 300 1,2 3 
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Plsť 22 0,2 100 0,7 200 

Sklovitá vláknitá látka 1,4 0,2 400 1,4 2 

Kůže 7 0,2 400 1,4 15 

Guma 50 0,2 400 1,4 0,5 

Dřevo 12 0,2 400 1,4 0,5 

Azbest. cement. desky 6       0,2 300 1,2 10 

2.2.2. Obrábění vodním paprskem s přidáním abraziva  

Brusná síla abrazivního vodního paprsku je stokrát ne-li tisíckrát silnější, než erozivní síla 
čistého vodního paprsku. Oba způsoby dělení vodním paprskem mají své 
uplatnění. Zatímco vodní paprsek je vhodný na řezání měkkých materiálů, nachází 
abrazivní paprsek uplatnění pro řezání tvrdých materiálů, jako jsou kovy, kámen, 
keramika, kompozity a podobně. [9] 

Výhody: 

• extrémně všestranná technologie 

• nevznikají tepelně ovlivněné zóny řezu 

• nevznikají mechanická pnutí 

• snadno programovatelné 

• tenká řezná spára (od 0,3 do 1,35 mm průměr paprsku) 

• extrémně přesná geometrie řezaných dílů 

• řezání tenkých materiálů 

• řezání tlustých materiálů až do 250 mm u standardních strojů 

• řezání ve více vrstvách - paketech 

• malé ztráty materiálu v důsledku řezání 

• jednoduché upevnění řezaných materiálů 

• nízké řezné síly (pod 500 N v průběhu řezání) 

• jeden řezný nástroj pro všechny materiály 

• snadné přepnutí z jediné na více řezných hlav 

• rychlá záměna z čistého vodního paprsku na abrazivní způsob řezání a naopak 

• snížené náklady na následující operace 
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• malý nebo žádný otřep 

Nejefektivnějším zvýšením řezacích schopností čistého vodního paprsku můžeme 
dosáhnout přidáním abraziv do vody. 

Abraziva se přidávají ve formě prášků, mikročástic křemičitého písku, drobných 
syntetických granulátů, ocelových kuliček apod. v tzv. abrazivní řezací hlavici. 

Řezání abrazivním vodním paprskem je pří nízkých tlacích (0,2 - 2 MPa) málo efektivní. 
Při zvýšení tlaků podstatně narůstá kinetická energie vodního paprsku, zvyšuje se 
efektivnost procesu, rozšiřují se technické možnosti a můžeme obrábět i dříve těžce 
obrobitelné materiály. [1] 

Na přívod abraziva k vodnímu paprsku se požívají tzv. abrazivní řezací hlavice. Ta funguje 
následujícím způsobem:  

 

 

Schéma: 

 1 - vysokotlaký přívod vody 

 2 - rubínová nebo diamantová tryska 

 3 - abrazivo 

 4 - směšovací trubička 

 5 - držák 

 6 - paprsek 

 7 - materiál 

 

 

 

Obrázek č. 2- Schéma řezací hlavice s přidáváním abraziva[8] 

Pracovní kapalina s vysokým tlakem (80-350 MPa) přitéká přívodným potrubím do řezací 

hlavice a protéká vodní dýzou. Při vtékání vody do rozšiřujícího se prostoru se mění 
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proudění a dochází k částečnému víření kapaliny a vzniká podtlak. Velikost vzniklého 

podtlaku je cca 0,05 MPa a skrz přisávací potrubí přisává z tzv. zásobníku abraziva, 

příslušné abrazivo, které je potom v míchací komoře abrazivní dýzy přiváděné do vodního 

paprsku. Množství abraziva se pohybuje v rozmezí 0,5-20 kg/min v závislosti na typu 

abraziva, kterému se budu věnovat v následující kapitole. [1] 

3. Abrazivo- obchodní dělení 
Abrazivo má šiřoké spektrum využití, nejen jako aditivum při řezání vodním paprskem, ale 
i v jiných průmyslových odvětvích jako je např. pískování, vysokotlaké tryskání atd. 

Obchodní rozdělení abraziv: 

• Kovová (Fe, Cr) 

• Minerální (na bázi tvrdých vyvřelin) 

• Sklo-keramická (balotina, struska, atd.) 

• Organická (skořápky živočišné i rostlinné povahy) 

• Plastická (zejména PVC materiály) 

• Syntetická (korund, karbid, atd.) 

• Multifunkční (širokospektrální abrazivní směsi) 

• Recyklovaná (jako druhotný produkt k pískování) 

• Jiná (bez bližší specifikace) 

V našem případě bylo jako abraziva použito granátu (almandinu). Ten díky tomu, že zrna 
jsou velice pevná a tvrdá zaručuje perfektní kvalitu řezu. Díky kvalitnímu třídění abraziva 
se předchází ucpávání abrazivní trysky a tím je zaručena vysoká kvalita řezu. [11]   

Tabulka č. 2- Mohsova tabulka tvrdosti minerálů  

Tvrdost Látka Chemický název 
Chemický 

vzorec 

Absolutní 

tvrdost 

1 Mastek 
kyselý metakřemičitan 

hořečnatý 
H2Mg3(SiO3)4 1 

2 Sůl kamenná chlorid sodný NaCl 3 

3 
Kalcit 

(vápenec) 
uhličitan vápenatý CaCO3 9 
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4 
Fluorit 

(kazivec) 
fluorid vápenatý CaF2 21 

5 Apatit fosforečnan vápenatý Ca(PO4)3 48 

6 
Živec 

(ortoklas) 

křemičitan 

hlinitodraselný 
KAlSi3O8 72 

7 Křemen oxid křemičitý SiO2 100 

8 Topaz složitý křemičitan hliníku Al2SiO4 200 

9 Korund oxid hlinitý Al2O 400 

10 Diamant uhlík C 1500 

 

4. Popis technologického postupu recyklace 

abraziva 

V následující kapitole jsou poznatky převzaté ze skript Fyzikální separační postupy II. Od 
doc. Ing. Jiřího Botuly, Ph.D. 

Recyklace již použitého abraziva je nedílnou součástí výrobního procesu. Pro osobní 
konzultaci této problematiky mi byl doporučen doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D., vedoucí 
oddělení úpravy nerostných surovin na VŠB-TUO., který mi poskytnul několik velmi 
cenných rad z oblasti úpravnictví, včetně prohlídky laboratoří, které se k této problematice 
používají. 

Rozdružování materiálu může probíhat několika způsoby: 

• Rozdružování v elektromagnetickém poli 

• Rozdružování v elektrostatickém poli 

• Rozdružování v magnetickém poli 

• Optické rozdružování 

• Radiometrické rozdružování  
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4.1 Rozdružování v elektrostatickém poli 

Tento způsob rozdružování má využití zejména  při úpravě rudních surovin a různých 
odpadech, které obsahují  kovy. U tohoto druhu separace využíváme hlavně rozdílného 
chování vodičů a izolantů ve stacionárním elektrickém poli. [3] 

Pro průběh elektrostatického rozdružování je nezbytné, aby částice suroviny, kterou 
chceme upravovat měly rozdílný náboj. Ten lze získat několika způsoby: 

• Kontaktní polarizací- tento způsob je založen na kontaktu nenabité částice s nabitou 
elektrodou [3] 

• Ionizací- částice suroviny, kterou rozdružujeme jsou vystaveny silnému proudu 
iontů, které ji nabijí [3] 

• Třením (triboelektrický efekt)- je zřejmě nejpoužívanějším způsobem k získávání 
elektrického náboje. Princip je založen na třením zrn upravované částice o 
podložku nebo na vzájemném tření zrn [3] 

• Ostatní způsoby k získání elektrického náboje-  existují i další způsoby získávání 
elektrického náboje, ty jsou však k elektrostatickému rozdružování nepoužitelné- 
např. radiologické záření, pyroelektrický jev atd. [3] 

Elektrostatické rozdružovače 

Při vývoji rozdružovacím metod, založených na elektrostatickém poli bylo vyvinuto 
spousty rozdružovačů, které fungují na různých principech. V praxi však využíváme 
zejména tyto tři druhy, které jsou založené na rozdílné elektrické vodivosti složek 
v rozdružované surovině: [3] 

• elektrostatické rozdružovače  

• korónové rozdružovače  

• triboelektrostatické rozdružovače 

 

Z kontrukčního hlediska je však rozděluje na dva typy: [3] 

• bubnové rozdružovače 

• komorové rozdružovače  

Rozdružování s použitím elektrostatického pole nemá až takové využití jako např. 
gravitační separace, avšak můžeme jej však velmi dobře použít jako doplňkový proces při 
zpracování produktů, které jsou vyrobeny jinými rozdružovacími  metodami. [3] 

Vzhledem k tomu, že elektrostatická separace nemá takovou účinnost jako ostatní 
rozdružovací metody, používáme ji často v kombinaci s ostatními metodami kvůli dosažení 
požadované čistoty produktu. Z tohoto důvodu se tato metoda používá zejména tam, kde 
ostatní metody selhaly nebo je jen malé množství suroviny. [3] 
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4.3 Rozdružování v magnetickém poli 

Na rozdíl od chemicky  čistých surovin vykazují nerosty často proměnlivé magnetické 
vlastnosti, které závisí na mnoha faktorech- např. typ ložiska, způsob jeho vzniku apod. [3] 

Vzhledem ke schopnosti  rozdělovat se podle magnetických vlastností  můžeme minerály 
rozdělit do několika skupin: 

• silně magnetické- je možno rozdružovat na separátorech s poměrně slabým 
magnetickým polem (B ≤ 0,15 T) . Patří sem např. magnetit, kubanit, atd. [3] 

• středně magnetické- které je možno rozdružovat na separátorech s magnetickým 
polem, charakterizovaným hodnotami indukce B = 0,15 – 1 T. Patří sem např. 
wolframit, ilmenit, oxidy a karbonáty Mn a Fe. [3] 

• Nemagnetické(do této skupiny patří i slabě magnetické nerosty)- které je možno 
získávat na separátorech vysokointenzitních (B > 1T;). Patří sem např. pyrit, rutil, 
granáty atd. [3] 

4.3.1 Rozdělení magnetických rozdružovačů 

Magnetické rozdružovače je možno rozdělit podle několika hledisek 

• Podle zdroje, kterým je magnetické pole buzeno- rozdružovače s permanentními 
magnety, rozdružovače s elektromagnetickým systémem [3] 

• Podle způsobu tvorby gradientu magnetického pole můžeme rozlišit magnetické 
separátory na: 

 rozdružovače s otevřeným magnetickým systémem- je obvykle tvořen 
soustavou permanentních magnetů, uspořádaných v rovině nebo na 
válcové ploše. Požití při silně magnetických nerostech. [3] 

 rozdružovače s uzavřeným magnetickým systémem- jsou póly 
uspořádány proti sobě, pole je velmi nehomogenní, magnetické síly jsou 
značně velké. Použití při slabě magnetických nerostech. [3] 

 rozdružovače s polygradientním systémem-je gradient magnetického 
pole generován prostřednictvím magnetického momentu, indukovaného 
na feromagnetických tělesech (tzv. matricích), umístěných do externího 
magnetického pole. [3] 

• Podle způsobu přivádění materiálu do rozdružovače se rozdělují separátory na 
deviační – materiál je do zařízení přiváděn zhora a extrakční – materiál je do 
zařízení přiváděn [3] 
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4.3.2 Rozdružování elektrodynamické 

 „Elektrodynamické rozdružování je založena na využití časově proměnného 
elektromagnetického pole, působícího na elektricky vodivé částice rozdružovaného 
materiálu. Proměnlivé magnetické pole vytváří ve vodičích vírové elektrické pole, které 
vyvolává uvnitř vodiče uzavřené proudy označované jako proudy Foucaultovy ( vířivé 
proudy).“ [3] 

„V praxi se můžeme setkat se třemi základními projevy vířivých proudů . Prvním projevem 
je vznik tzv. Jouleova tepla (jestliže je vodič nepohyblivý), využívaným např. při tzv. 
indukčním ohřevu kovů, dalšími projevy jsou pak vznik reakčního magnetického pole a 
síly vyplývající z interakce mezi vnějším a indukovaným magnetickým polem. Těchto 
posledních dvou projevů se pak využívá při elektrodynamické separaci neželezných kovů z 
nejrůznějších typů odpadů. Vodivé částice jsou přitom působením odpudivé síly ( která 
vzniká jako důsledek interakce mezi vnějším a indukovaným magnetickým polem) 
vychýleny ze své původní dráhy. Nevodivé částice nejsou touto silou ovlivněny. Tím 
dochází ke vzájemnému oddělení těchto částic.“ [3] 

Elektrodynamické rozdružovače 

„Elektrodynamické separátory (magnetické rozdružovače pracující s časově a prostorově 
proměnným magnetickým polem) lze podle principu práce v zásadě rozdělit na čtyři 
základní skupiny.“ [3] 

• Rozdružovače se stacionárním  magnetickým polem- v těchto zařízeních nalezneme 
stacionární magnetické pole, které pomáhá vytvářet několik permanentích magnetů. 
Tyto separátory mají většinou tvař desek či nakloněných žlabů. [3] 

• Rozdružovače s rotujícím systémem- zde je celý rotující systém permanentních 
magnetů, v dnešní praxi je používán výhradně. [3] 

• Rozdružovače s elektromagnetickým systémem-„Třetí skupina rozdružovačů 
využívá tzv. postupného elektromagnetického pole. Jedná se elektrodynamické 
separátory na bázi asynchronního třífázového lineárního motoru.“ [3] 

4.4 Rozdružování optické 
„Optické rozdružovací metody v původním smyslu představují separační procesy, při nichž 
jsou jednotlivá zrna suroviny oddělována na základě rozdílných optických vlastností 
(barvy, lesku) v odraženém nebo prostupujícím viditelném světle. Metody, které využívají 
měření odraženého, viditelného světla nebo světla absorbovaného se označují jako 
fotometrické rozdružovací procesy.“ [3] 

4.5 Rozdružování radiometrické 
„Radiometrické rozdružování spočívá buď ve využití přirozené radioaktivity uranových 
rud, nebo ve využití vzájemného působení radioaktivního záření s látkou.“ [3] 
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Záření můžeme rozdělit do několika skupin:  

• „Záření alfa (α)-  je představováno ionty hélia s atomovou hmotností 4, se dvěma 
kladnými elementárními náboji; magnetickým polem jsou vychylovány z 
původního směru a pohybují se řádově rychlostí 107 m.s-1. Tento druh záření 
vysílají zejména těžké, přirozeně radioaktivní prrvky, jako uran, radium a 
polonium. Je tedy rozpad alfa charakteristický pro atomová jádra radioaktivních 
prvků s velkým nábojem, která obsahují mnoho protonů. protony na sebe působí 
velkými odpudivými silami, jež vedou k samovolnému rozpadu. tyto protony 
nejsou emitovány samostatně, nýbrž v párech kajo α –částice tzn. jako jádra helia   
(4

2He). „ [3] 

• „Záření beta (β)-  je představováno proudem elektronů, které se pohybují rychlostí 
řádově 108 m.s-1; v magnetickém poli jsou slabě odchylovány na opačnou stranu 
než α záření. „ [3] 

• „Záření gama (γ)- je elektromagnetické záření velmi malé vlnové délky a podobá se 
rentgenovým paprskům. Vzniká jadernou přeměnou (transmutací) a vyznačuje se 
velkou pronikavostí. Fotony γ záření jsou bez náboje a magnetické pole na ně 
nepůsobí. „ [3] 

5. Cena elektrické energie a vody 
Přítomnost vody a elektřiny při procesu recyklace je jednou z hlavních součástí. Při dnešní 
ceně těchto komodit tvoří hlavní část ceny recyklátu. 

5.1. Elektrická energie 
Elektrickou energií nazýváme děj, při kterém elektromagnetické pole vykonává elektrickou 
práci. Platí zde pravidlo, že čím větší energii pole má, tím více práce vykonává. [9]  

Jednotky elektrické energie- základní jednotkou je watthodina (Wh), ale v praxi se 
používají spíše násobky této hodnoty: 

 kWh - kilowatthodina- 1000 Wh 

 MWh - megawatthodina- 1000 kWh 

 GWh - gigawatthodina- 1000 MWh [16] 

"Elektřina se získává přeměnou jiné formy energie. Základem pro výrobu elektrické 
energie jsou přírodní zdroje, zejména uhlí, ropa, plyn, uran, voda, ale také sluneční záření 
a vítr. V mnoha případech se elektrická energie z jiných zdrojů získává několikastupňovou 
přeměnou. Například v tepelných spalovacích elektrárnách se mění chemická energie 
paliva nejdříve na energii mechanickou, z níž se pak pomocí generátorů vyrábí elektřina." 
[15] 
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5.1.1.  Cena elektrické energie 

Cena elektrické energie není jednotná, u koncového zákazníka se liší dle regionu a 
dodavatele elektřiny. 

Cena elektřiny se skládá z několika částí: 

Neregulovaná část (určuje obchodník s elektřinou) 

Cena silové elektřiny se skládá ze 2 částí: 

• Pevná cena za měsíc- hlavní rozdíl cen je v rozdílnosti distribučních sazeb a 
produktových řad 

• Cena za odebranou megawatthodinu- ta  ještě dělí na vysoký a nízký tarif, v 
závislosti na využití energie 

 

 Regulovaná část (určuje Energetický regulační úřad) 

• Poplatek za distribuci- tento poplatek jde na účet distributora elektřiny, tj. tomu, 
komu patří "dráty", kterou vedou potřebnou elektrickou energii.  

• Poplatek za systémové služby- jde na účet provozovateli české přenosové soustavy, 
jelikož ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR 

• Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů- z těchto příspěvků je dotována   
"zelená energie". Pro rok 2011 je tato částka stanovena na 370 Kč za 
megawatthodinu. 

• Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou- momentálně stanoven na 
částku 5,70 Kč, u všech společností je tato cena jednotná. 

Daně 

• Daň z přidané hodnoty (DPH)- je v současné době ve výši 20 %. 

• Ekologická daň- daň z elektřiny je stanovena na částku 28,30 Kč za každou 
odebranou  megawatthodinu. 

Při porovnání nejlevnějších tarifů jednotlivých společností zjistíme, že ceny jsou téměř 
totožné. Následující tabulka cen je vypracována pro spotřebitele, který žije v Praze a jeho 
roční spotřeba energie je  7500 kWh. 

 

 

 

 

 



 Filípková Kateřina: Ekonomická efektivnost recyklace abraziva 

2012  13  
 

  Tabulka č. 3- Přehled cen elektrické energie[14] 

Dodavatel Produkt 
Celk. platba 

za elektřinu 

Cena za 

kWh 

United Energy Trading Home Aku 26 160,41 3,49 

Lumen Energy Home Aku 8 26 788,61 3,50 

Optimum Trading OT Aku 8 27 013,01 3,52 

BOHEMIA ENERGY 

entity 
Home Aku 8 27016,31 3,58 

Corasta Komfort Akumulace 27 019,61 3,61 

Nano Energies Trade Dvoutarif_D8 27 044,21 3,61 

BICORN Akumulace 8_D   27 201,41 3,63 

ČEZ Prodej D-Aku 9 27 376,61 3,66 

RSP Energy Domácnost Akumulace 8 27 520,61 3,68 

ELIMON Akumulace 8 27 528,41 3,68 

Pražská energetika Komfort Aku 8 27 538,01 3,68 

E.ON Energie ElektřinaTrendAku 27 598,61 3,74 

 

* Vedle platby za silovou elektřinu obsahuje platbu za distribuci, ostatní regulované služby 
a daň z elektřiny ve výši 14 118,41 Kč včetně DPH. 

Spotřeba elektrické energie 

Spotřeba energie v posledních letech má klesající tendenci. Nemalý podíl na této 
skutečnosti mají také zařízení, které jsou méně energeticky náročné. V porovnání s 
ostatními zeměmi se držíme spíše na dolní hranici spotřeby elektrické energie. 
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Tabulka č. 4- Základní informace k  energetice v České Republice[14] 

 

  

Tabulka č. 5- Spotřeba elektrické energie v České Republice[14] 

 

VO - odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV) 

MO - odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV) 

*) čistá spotřeba elektřiny= (výroba elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu 
elektřiny + ztráty v sítích + spotřeba na přečerpání v PVE) 

**) hrubá výroba elektřiny = výroba elektřiny + saldoLegenda:VO - odběratelé připojení 
na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV)MO - odběratelé připojení na síť nn (do 1 
kV) 
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5.2. Cena vody 
Cenu vody tvoří dvě složky- vodné a stočné. Tato cena je stanovována vždy jednou ročně, 
k 1. lednu a je stejná pro všechny zákazníky v daném regionu.  

Pro názornou ukázku cen nám poslouží následující tabulka, kde jsou uvedeny ceny 
vodného a stočného ve vybraných městech ČR. 

 

Tabulka č. 6- Cena vody pro rok 2012 (veškeré ceny jsou vč. DPH) [12] 

 Vodné 

Kč/m3 

Stočné 

Kč/m3 

Celkem Meziroční 

nárůst 

Pražské vodovody a kanalizace   66,35 9,88 % 

Severočeské vodovody a kanalizace 42,86 40,44 83,80 6,9 % 

Vodovody a kanalizace Pardubice 34,70 42,4 77,10 8,7 % 

Brněnské vodárny a kanalizace 29,99 34,32 64,30 6,9 % 

Vodovody a kanalizace Náchod 32,78 32,58 65,36 9,1 % 

Vodárenská akciová společnost 

Znojmo 

40,60 31,37 71,97 9 % 

Ostravské vodárny a kanalizace 33,16 33,93 67,09 7,6 % 

Vodovody a kanalizace Vsetín 41,95 30,33 72,28 9,9 % 

Vodovody a kanalizace Břeclav 35,91 40,81 76,72 9,8 % 

Vodárny a kanalizace Vyškov 36,50 33,50 70 7,7 % 

5.2.1.  Vodné 

Vodné je poplatek spojený s odběrem vody z veřejné vodovodní sítě. Součástí tohoto 
poplatku jsou i služby, které s dodáním vody souvisí, např. pronájem vodoměru apod. 

"Výše vodného se stanovuje podle nákladů za výrobu a distribuci vody na 1 m3 za uplynulé 
zúčtovací období. K tomu si prodejce přičítá plánovaný zisk, který ale podle státem 
stanovených pravidel nesmí překročit 7 %. Vodné má pak buď jednosložkovou anebo 
dvousložkovou formu. Jednosložková forma je pevně stanovený poplatek za 1 m3 bez 
ohledu na množství vody, které bylo spotřebováno. Dvousložková forma pak představuje 
paušální poplatek a poplatek za samotnou odebranou vodu. " [17] 

  

Cena vody se začala plošně zvedat počátkem 90. let, když ji stát přestal dotovat. Cenu 
vody ovlivňuje spousta faktorů jako např. výše nájemného, chemikálie k úpravě vody, 
energie k distribuci vody apod. 
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5.2.2.  Stočné 

Stočné je poplatek, který se platí za odvedení již použité vody do kanalizace. Povinnost 
uhradit vodné a stočné vzniká okamžikem zapsání vlastníka do katastru nemovitostí 
(pokud z nemovitosti vytéká odpadní voda do kanalizace). [17]  

Cena stočného se odvíjí hlavně od nákladů, které souvisejí s čištěním odpadních vod.  

Celkovou cenu vody tedy určuje vodné a stočné. Tato částka se účtuje 1x ročně.  

 

6.     Vlastní pozorování produktu obrábění 

materiálu pomocí kapalinového paprsku 
 

Aby bylo vůbec možné začít psát tuto bakalářskou práci, bylo nejdříve nutné se osobně 
seznámit s technologiemi, které provází celý proces řezání vodním paprskem. Pod vedením 
Mgr. Petra Jandačky, Ph.D. jsem navštívila laboratoř, kde dochází k řezání vodním 
paprskem. Vše mi bylo názorně ukázáno a z nádrže, kde k rozdělování materiálu jsem 
z různých částí a hloubek odebrala 4 vzorky odpadové směsi.  

Směs vody, abraziva a odpadního materiálu však bylo nutné pro detailnější zkoumání 
vysušit. Odnesla jsem tedy vzorek na oddělení úpravnictví, kde se po dobu 24 hodin sušil a 
zbavoval nežádoucí vlhkosti. Výsledný produkt této procedury je na fotce pod textem. 

 

 

 

 

Obrázek č. 3- Odebrané vzorky abraziva  
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Vzorky jsem podrobila detailnějšímu zkoumání pod mikroskopem: 

 

Obrázek č. 4- Vzorek č. 1 

 

Obrázek č. 5- Vzorek č. 2 
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Obrázek č. 6- Vzorek č. 3 

 

Obrázek č. 7- Vzorek č. 4 

Podle nafoceného matriálu jsem zjistila, že všechny vzorky mají stejné složení a nezáleží 
na místě, kde se směs abraziva dopadu odebírá. 
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ODBĚR VZORKU   

MAGNETICKÁ SEPARACE 
KOVOVÝCH 

MAGNETICKÝCH ČÁSTIC 
MOKROU CESTOU 

ODSTŘEĎOVÁNÍ 
NEMAGNETICKÝCH 
KOVOVÝCH ČÁSTIC 

MAGNETICKÁ 
SEPARACE ALMANDINU 

ODSTŘEĎOVÁNÍ 
ALMANDINU 

VYSOUŠENÍ 

Dále mé kroky pod vedením doc. Ing. Jiřího Botuly, Ph.D. vedly do laboratoře, kde 
dochází k separaci odebraného materiálu. Po konzultaci a zvážení všech možností mi byla 
doporučena separace magnetická, kdy dochází oddělení magnetického materiálu od 
nemagnetického. Jak jsme později zjistili, tenhle postup nebyl správný, nešlo oddělit slabě 
magnetický almandin od magnetického odpadu.  

Po konzultaci s mým vedoucím jsme navrhli následující postup, který znázorňuje schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

Po odběru vzorku z nádrže následuje magnetická 
separace kovových částic mokrou cestou. Po 
získání magnetického materiálu provedeme 
odstřeďování kovových částic, využijeme toho, že 
mají větší hustotu než minerály. Následuje 
magnetická separace almandinu, jeho odstředění 
od zbytku vody a ekonomicky nejnáročnější část 
recyklace-vysoušení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8- Schéma postupu recyklace 
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Obrázek č. 9- Přístroj na magnetickou separaci 

 

7. Výsledky vlastních úvah a jejich porovnání s 

výsledky odborných publikací 
Pokud chceme zjistit, zda se abrazivo vyplatí recyklovat, musíme do ceny recyklace 
započíst několik důležitých faktorů. Nejdůležitějším je samozřejmě elektrická energie, 
nezanedbatelnou roli hraje i spotřeba vody. 

Následující výpočty nám poslouží k posouzení ekonomicky nejnáročnější části recyklace a 
to je vysoušení. 

Cena elektřiny...................................................................................4,5 Kč/kWh 

přičemž 1 kWh = 3600000 J 

Hustota almandinu............................................................................4200 kg/m3 

Měrná tepelná kapacita vody............................................................4186 J/kg K 

Podíl almandinu v objemové jednotce s vodou...................................0,6 (pouze odhad) 

Podíl vody v objemové jednotce s almandinem...................................0,4 
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Sypná hustota almandinu.................................................................2520 m3/kg (podíl 

almandinu v objemové jednotce s vodou*hustota almandinu) 

Sypný objem 1 kg abraziva almandinu....................................................0,000396825 m3 

(1/sypná hustota almandinu) 

Měrná tepelná kapacita almandinu...........................................................900 J/kg K 

Změna teploty z  20°C na 105°C...............................................................85 °C (105-20) 

Teplo potřebné pro vypaření vody z okolí 1 kg almandinu.......................132977,7778 J 

(0,000396825*0,4*1000*4186*85+1*900*85) 

Odhadnutá účinnost vysoušení 5 procent...................................................0,05 

Cena vysoušení je tedy...............................................................................3,32 Kč 

(132977,7778/(0,05*3600000)*4,5) 

Cena nového almandinu- 25 kg..................................................................280 Kč vč. DPH 

Cena 1kg almandinu...................................................................................11,2 Kč vč. DPH 

(280/25) 

Poměr ceny nového abraziva a vysoušení..................................................3,37 (11,2/3,32) 

Po započítání dalších procesů které recyklaci provázejí je však otázkou, zda se vůbec 
recyklace vyplatí.  Musíme brát také v úvahu fakt, že abrazivo po třetí recyklaci ztrácí svou 
pevnost a již není možné další využití.[2] 

Nově se na trhu objevuje přístroj určený přímo k recyklaci abraziva. Odpadají tedy 
všechny výše uvedené kroky. Princip je následující: 

Pomocí sací hlavy se odčerpává kal ze dna lapače a je dopraven na vibrační separátor, kde 
je řada sít, přes které prochází. Zde je abrazivo promýváno a rozdělováno. Dobré abrazivo 
odtud putuje do sušičky a poté na koncové síto, kde jsou všechny nadměrné částice 
odstraněny. [11]  

Tabulka č. 7- Technické parametry recyklační jednotky[11] 

Recyklační výkon 60-90 recyklovaného granátu/hodinu 

Výtěžnost 50- 70 % 

El. Energie 3x 400V, 50Hz, 63A 

El. Příkon 25 kW/h 

Spotřeba vody 3,5 l/min čisté vody 
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Spotřeba vzduchu 27 l/min při 1,5--2 bar 

Hmotnost cca 850 kg 

 

Cena tohoto zařízení se pohybuje kolem 1 200 000 bez DPH (osobní sdělení p. Daniela 
Kaly z firmy PTV) 

 

Obrázek č. 10- Recyklační jednotka[17] 
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8. Závěr 

Uvažovaný proces recyklace abraziva byl v rámci této práce rozdělen do šesti fází, tj. 
odběr materiálů, (případně odplavení nanočástic), magnetická separace magnetických 
kovových částic, odstřeďování kovových částic (mají větší hustotu než minerály), 
magnetická separace almandinu, jeho odstřeďování a vysoušení. Fyzikální rozbor všech 
jednotlivých fází by byl dosti složitý a výrazně by přesahoval rámec této práce. Proto byl 
analyzován jen proces vysoušení, protože se dá předpokládat, že bude ekonomicky 
nejnáročnější (spotřeba elektrické energie), vzhledem k zahřívání vody, která má velkou 
měrnou tepelnou kapacitu.  

Z výpočtů vyplývá, že cena vysoušení 1 kg almandinu by byla 3,32 Kč, zatímco cena 1 kg 
nového abraziva je 11,2 Kč. To je 30% z ceny nového almandinu. V ceně 3,32 Kč nejsou 
promítnuty ostatní uvažované fáze recyklačního procesu. Na základě velmi hrubého 
odhadu se zdá, že by byla cena recyklace srovnatelná nebo vyšší než cena nového 
almandinu. Když k tomuto výsledku ještě připočteme sníženou pevnost recyklovaných zrn 
abraziva, je možno učinit hypotetický závěr, že recyklovat abrazivo se zřejmě skutečně 
nevyplatí, což koresponduje s chováním firem používajících abrazivní vysokorychlostní 
kapalinový paprsek jako řezný nástroj.   
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