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Technologie řezání vodním paprskem

Obr.1 Zařízení pro řezání vodním paprskem IFB2 od firmy FLOW

Princip

Princip řezání vysokotlakým vodním paprskem spočívá ve stlačení vody na co nejvyšší  tlak ve 

speciálním vysokotlakém čerpadle. Pracovní tlak vody se pohybuje v rozmezí 500 - 4000 bar (50-

400  MPa).  Při  tomto  tlaku  je  voda  stlačitelná  až  o  13%!  Samotný  řezací  tlak  vychází  z 

vysokotlakého čerpadla, které vhání vodu pod tlakem do řezací hlavy, kde se pomocí abrazivní 

trysky usměrňuje v paprsek o průměru cca 0,15 - 2 mm.

Pro řezání měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba použít 

abrazivní paprsek (voda + příměs). Vhodnou příměsí je například granát. Pohyb řezací hlavy je 

řízen počítačem dle předem sestaveného programu. Podkladem jsou například soubory AutoCAD 

ve formátu DXF a DWG. 

Obr.2 Řezání abrazivním paprskem: Obr.3 Řezání bez abraziva:
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Řezané materiály

Obecně platí, že touto technologií je možné řezat veškeré plošné materiály, které nepoškozuje přímý 

kontakt s vodou a to v tloušťkách od 0,1 mm po 200 mm. 

Co lze řezat (příklady):

• všechny typy ocelí včetně nerezových nástrojových, kalených, pružinových... 

• měď, hliník, dural, titan, mosaz, bronz a veškeré další kovy i slitiny 

• průmyslové, reklamní a jiné plasty včetně vrstvených apod.

• sklo - barevné, lepené vícevrstvé  či jinak upravené, drátosklo (s výjimkou skel kalených) 

• žuly, mramory a jiné přírodní či umělé kameny, brusné kameny na bázi SiC i další 

• keramiku, porcelán včetně glazovaných či slinutých desek

• dřevo, dřevotřísku, lamino, překližku apod. 

• koberce, filc a jiné textilie, kůži, koženku apod. 

• pryž, libovolné těsnící materiály, kompozity, sandwiche

Velikost  řezaného  materiálu  se  může  pohybovat  řádově  od  cm až  po  metry.  Standardní  řezací 

plochy se pohybují od 1,2x1,2 m do 4x6 m. Existují i zařízení větší – dle specifikací jednotlivých 

uživatelů.

Tvary

Moderní přístroje se konstruují i jako 5-ti osé. Lze tedy vyřezat prakticky jakýkoliv tvar, který lze 

převést do CAD -  ozubená kola, těsnění, různá loga , dokonce i lopatková kola atd.

Omezením  je  pouze  rádius  vnitřních  rohů  (dáno  průměrem  řezacího  paprsku)  a  vzájemná 

vzdálenost dvou řezů (dle druhu materiálu 3 až 5 mm). Do jisté míry lze vyřezávat i ve 3D.

Obr. č.4: Příklady vyřezaných tvarů
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Rychlost řezání

Rychlost řezání se odvíjí od druhu materiálu, jeho tloušťky, požadované kvality řezu a samozřejmě i 

od použitého zařízení. Obecně se pohybuje od milimetrů až po metry za sekundu.

Níže uvedené hodnoty řezání platí pro  dělící řez   při tlaku 4 100 bar, 3,8 l/min vody a 580 g/min 

abraziva (FLOW PASERplus, 80 mesh). Pro normální řez se předpokládá 80 %, pro kvalitní řez 40 

% níže uvedených hodnot. Hodnoty jsou pouze informativní.

Rychlost řezání [mm/min]

Materiál / Tloušťka 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 50 mm 100 
mm

Ušlechtilá ocel 678 370 236 169 128 102 48 18
Nástrojová ocel 1.4301 833 454 290 208 159 125 60 22
Titan 1 083 590 377 270 206 163 78 28
Aluminium 2 250 1 226 782 561 427 339 162 59
Žula 2 974 1 621 1 035 741 565 448 214 78
Vícevrstvý materiál z uhlíkových vláken 3 915 2 135 1 363 975 744 590 281 103
Sklo 4 315 2 352 1 502 1 075 820 650 310 113
Mramor 4 672 2 547 1 626 1 164 888 704 336 123
Plexisklo 4 904 2 674 1 707 1 222 932 739 352 129
Vícevrstvý materiál ze skleněných vláken 5 948 3 243 2 070 1 482 1 131 896 427 156
Kevlar 6 195 3 378 2 156 1 543 1 178 934 445 163
Grafit 8 087 4 409 2 815 2 015 1 538 1 219 581 213
Keramická rouna 8 869 4 835 3 087 2 210 1 686 1 337 637 233

Tabulka č.1: Orientační rychlosti řezání

Přesnost a kvalita řezu

Současná zařízení dokáží řezat s přesností až ±0,04 mm. Standardně se však pohybují v rozmezí ± 

0,1 až 0,2 mm. Na konečnou přesnost  má vliv  především rychlost  řezání  a tloušťka řezaného 

materiálu (s růstem tloušťky materiálu a/nebo rychlosti řezání klesá přesnost).

Řezání vodním paprskem prakticky neovlivňuje okolí  řezu, tudíž je možné řezat materiály již s 

provedenou  povrchovou  úpravou  jako  například  barvené,  leštěné  nebo  s  napařenou  vrstvou 

(zrcadla).

Na následující straně je uvedena tabulka se základními kvalitativními stupni řezání.
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Stupeň 
kvality

Základní 
charakteristika

Drsnost Ra* 
kontura

Tvarová přesnost (mm)*
 kontura

horní spodní horní spodní

Úkos

Q5 Nejlepší řez pod 3,2 cca 3,2 +/- 0,1 +/- 0,1 Většinou mírný 
podřez

Q4 kvalitní řez cca 3,2 cca 6,3 +/- 0,1 +/- 0,2 Většinou 
minimální

Q3 střední řez cca 4,0 do 12,5 +/- 0,15 Dle materiálu Dle  materiálu

Q2 Hrubý řez cca 4,0 do 25 +/- 0,2 Dle materiálu Dle materiálu

Q1 Dělící řez 4,0-6,3 do 40 +/- 0,2 Výrazně 
nepřesné

Výrazný  úkos 
do +

Tabulka č.2: Základní druhy jakosti řezu

 Výhody

• studený řez, při kterém nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu; vzniklý řez je 

bez natavení, okují, mikrotrhlin, vnitřního pnutí apod. 

• maximální univerzálnost použití pro libovolné materiály i jejich tloušťky 

• možnost řezání i velmi těžko obrobitelných materiálů, i po tepelném zpracování

• relativně vysoká přesnost vyřezaných tvarových dílů; celková přesnost tvaru je v toleranci 

0,2 mm

• řezanou hranu není  ve  většině  případů nutné dále opracovávat  -  srážet  hrany či  brousit 

(samotný řez je vysocerychlostní broušení) 

• libovolný  tvar  řezu  o  šířce  cca  0,1  -  2  mm.  Tloušťka  řezaného  materiálu  je  prakticky 

omezena pouze řeznou rychlostí (posuvem)

Nevýhody

• nevyhnutelný  kontakt  s  vodou  a  většinou  i  s  abrazivním  materiálem  (bez  okamžitého 

vhodného ošetření rychlý nástup povrchové koroze, u nasákavých materiálů delší vysoušení, 

možnost změny barvy, znečištění apod.) 

• omezená možnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3-5 cm) 

• při horších kvalitativních stupních řezu u silnějších materiálů dochází k deformaci kontury 

řezu ve spodní hraně vlivem tzv. výběhů paprsku

Zdroje

http://www.chps.cz/ 

http://www.elnaservis.cz/voda.htm 

http://www.plehaso.cz/ 

http://www.zukov.cz/Voda_page.htm 

http://www.floweurope.com/cz/index.php 

4 / 4

http://www.chps.cz/
http://www.floweurope.com/cz/index.php
http://www.zukov.cz/Voda_page.htm
http://www.plehaso.cz/
http://www.elnaservis.cz/voda.htm

