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LOGA A DEKORY

Vodní paprsek – loga a dekory

Co je vodní paprsek a jak pracuje
Vodní paprsek je počítačem řízený stroj, který dokáže řezat většinu materiálů pomocí vysoce stlačené vody
(4000 barů) a granátového písku s přesností na 0,1 mm. Při řezání nedochází k působení žádného tlaku ani
tepla na řezaný materiál, čímž se podstatně eliminuje jeho poškození. Jedna z hlavních výhod je možnost obloukových výřezů, otvorů pro umyvadla a baterie, vyřezávání firemních log a složitých obrazců. Další velkou
výhodou vodního paprsku je jeho univerzálnost, neboť dokáže řezat papír, látky, plasty, dřevo, sklo, keramiku,
cihly, veškeré kovy od hliníku až po speciální pancíře a to vše v tloušťkách od 0,1 mm až do 200 mm. Díky
tomu dnes můžeme provádět složité formátování dlažeb, dělat speciální výřezy a obrazce, nebo řezat rozličné
mozaiky. Užití paprsku je téměř neomezené a limitují nás pouze možnosti řezaného materiálu.
A kde vlastně vznikl nápad „řezat vodou“? V přírodě se síla vody po milióny let projevuje ve formě eroze.
Existuje mnoho příkladů této síly při vymílání břehů řek, vytváření kaňonů atd. Technologie využívající sílu
vody jsou staré tisíce let. Dříve, ale i dnes, se voda používala na přepravu dřeva, hlíny, štěrku… Princip řezání
vysokotlakým vodním paprskem spočívá ve stlačení řezné kapaliny (vody) na co nejvyšší tlak (až 4150 barů)
ve speciálním vysokotlakém čerpadle, jejím usměrněním a zaostřením vodní tryskou, následným přimícháním
abrasiva (přírodního granátu) ve směšovací komoře a vytvořením směsi vody a abrasiva, která po usměrnění
v abrasivní trysce provádí řezání, respektive vysokorychlostní broušení děleného materiálu. Právě proto je
kvalita řezu oproti jiným technologiím nepřekonatelná.
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Výhody řezání vodním paprskem
• Při řezání vodním paprskem nedochází k působení
žádného tlaku na řezaný materiál a tím nedochází
k tvorbě mikrotrhlin.

• Při řezání nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu. Jedná se o tzv. studený řez, čímž
nedochází k vnitřnímu pnutí a následné deformaci.

• Řezaný materiál není fyzikálně, chemicky ani mechanicky poškozen a následně je jednoduše obrobitelný.

• Vodní paprsek dokáže řezat téměř všechny běžně
používané materiály od papíru až po nejtvrdší minerály v tloušťkách od 0,1 mm do 200 mm.

• Řezání vodním paprskem lze označit jako ekologické, neboť při něm nevznikají žádné škodlivé
splodiny ani látky.

• Při řezání vzniká velice slabá spára (1,2–1,5 mm),
čímž dochází k minimálním ztrátám materiálu.

• Vodním paprskem lze dělat libovolné obloukové
výřezy, kde nás limitují pouze možnosti řezaného
materiálu a tloušťka řezu (1,2–1,5 mm).

• Vodní paprsek dokáže pracovat v nepřetržitém
provozu.

• Řezaný materiál není třeba na řezací stůl nějak složitě upínat.

• Řez vodním paprskem je velice přesný. Jeho přesnost je ±0,1 mm.
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Materiály, které lze dělit vodním paprskem
Keramika a sklo
Dělení keramických a skleněných desek vodním paprskem je jedním z nejefektivnějších způsobů, pokud potřebujeme mít čistý pohledový řez. Nejlevnější způsob dělení keramiky a skla je samozřejmě řez diamantovým
kolečkem, ale tento řez nemůže být ve většině případů pohledový bez další úpravy a navíc se dá použít pouze
pro rovné řezy nebo velice mírné rádiusy. Obrovskou výhodou dělení těchto materiálů vodním paprskem je, že
vodní paprsek při řezu na materiál nepůsobí prakticky žádným tlakem ani teplotou a tím maximálně eliminuje
poškození řezaného materiálu.

Kovy, slitiny a kompozity
Přestože je rychlejší a levnější způsob dělní kovů laserem nebo plazmou, existuje mnoho případů a důvodů,
kde je nutné, nebo efektivnější použití vodního paprsku. Laser a plazma mají určitý limit v tloušťce řezaného
materiálu, kdežto paprsek může řezat kovy až do tloušťky 200 mm. Laser i plazma na kovy vždy působí v místě
řezu vysokou teplotou a tím částečně mění jejich fyzikální nebo chemické vlastnosti. Paprsek na kov nepůsobí
žádnou teplotou ani tlakem, může řezat i nevodivé materiály a nepotřebuje k řezání kovů ochrannou atmosféru
(např. řezání hliníku nebo duralu).
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Umělé hmoty, kompozity a plexiskla
Formátování plastů nebo vyřezávání součástek na vodním paprsku, patří mezi velice používané způsoby dělení
plastů. Vodní paprsek dokáže z plastů vyřezat velice přesné díly bez jakéhokoli poškození. Vodním paprskem
lze řezat jak měkké PVC, tak speciální tvrzené plasty, plexisklo, pertinax i laminátové nebo karbonové desky.

Přírodní kameny
Pro formátování přírodních kamenů vodním paprskem platí podobné výhody jako při řezání keramiky nebo
skla. Kameny se dají vodním paprskem formátovat, dají se v nich vyřezávat otvory a výřezy, anebo z nich lze
vyřezávat klasická loga, nápisy a dekory.
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Materiály, které lze dělit vodním paprskem
Stavební materiály
Vodní paprsek lze využít i k dělení stavebních materiálů jako jsou cihly, zámková dlažba, porobeton, teraso apod. Na klasické formátování těchto materiály je vodní paprsek samozřejmě poměrně drahý, ale lze jej
velice dobře využít na všechny možné výřezy např. na světla, zábradlí, zásuvky atd.

Pryže, těsnicí a izolační materiály
S paprskem lze samozřejmě řezat gumové a izolační materiály. Lze je libovolně formátovat a vyřezávat jednotlivé díly. Tyto materiály, vzhledem k jejich měkkosti, lze poměrně efektivně a levně řezat i ve vyšších tloušťkách. Vyřezáváme např. speciální gumová těsnění nebo nápisy z extrudovaného polystyrenu.
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Látky, kůže
Stejně jako u gumy a izolačních materiálů lze vodní paprsek efektivně využít pro řezání látek, kůže nebo třeba
koberců. Jakkoli se to může na první pohled zdát neefektivní a zbytečné, vodní paprsek má v dělení těchto
materiálů své nezastupitelné místo. Používá se například k přesnému dělení látek pro výrobu neprůstřelných
vest nebo sklolaminátových látek. Taktéž je využíván v automobilovém průmyslu k vyřezávání koberců atd.

Dřevo, překližky
Pro dřevo a překližky se vodní paprsek využívá v menší míře, neboť většinou bývá efektivnější použít formátovací pilu nebo dřevoobráběcí frézu. Je však mnoho případů, zvláště při vyřezávání složitých tvarů, kdy je vyříznutí vodním paprskem mnohem efektivnější. Řezání dřevěných desek vodním paprskem má však své limity
a každý díl se musí okamžitě po uříznutí perfektně osušit.
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Co lze vyrobit vodním paprskem
Nápisy
Vodním paprskem lze vyrobit prakticky jakýkoli nápis z jakéhokoli materiálu. Stačí nám zaslat požadovaný font písma, velikost nápisu a určit materiál, ze
kterého chcete nápis vyrobit.

Loga
Výroba log na vodním paprsku je velice oblíbená.
Lze vyrobit loga velká několik centimetrů, ale také
velkoformátová loga velká desítky metrů. Pro výrobu je důležité dodat logo ve formátu JPG, PDF nebo
nejlépe v DXF nebo DWG v křivkách 1:1. Následně se
upřesní velikost a materiál, ze kterého se má logo
vyrobit.

Dekory
Vodním paprskem vyrábíme jednoduché standardizované dekory, ale také rozmanité atypické dekory dle předlohy nebo přání architekta či zákazníka.
Opět lze vyrobit drobné dekory od několika centimetrů, až po velkoplošné měřící desítky metrů.

Výřezy a polotovary
Vodní paprsek nám velice často pomáhá na stavbách řešit mnoho problémů, od výřezů na zásuvky,
baterie a zábradlí, přes výřezy na kuchyňské spotřebiče, umyvadla a WC tlačítka, až po formátování dlaždic při obkládání stavebních otvorů nebo
kompletní naformátování velkoformátových dlaždic
1,5x3 m. V neposlední řadě vodní paprsek využíváme k výrobě veškerých polotovarů pro naše výrobky.
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Velkoformátová atypická loga a dekory
Velice specifická jsou velkoformátová loga, dekory a složité obrazce. Jak programování, tak kompletní výroba
je velice složitá a klade vysoké nároky na přesnost všech součástí, aby byl celkový vzhled perfektní. Každý
díl musí být přesně očíslován a následně položen dle dodaného kladečského plánu. Pro výrobu těchto dekorů
v podstatě neexistují limity, rozhoduje pouze plocha, kam bude dekor osazen a kreativita investora, nebo jeho
architekta.

Obrázek zaslaný zákazníkem, podle něhož má být vyroben dekor

Grafický návrh ve formátu DXF
s očíslovanými díly

Rozvržení jednotlivých dílů do základních dlaždic

Sestavení dekoru „na sucho“, kontrola a očíslování jednotlivých dílů

Vyskládání čtvrtin dekoru do jednotlivých vrstev na europaletu

Finálně zabalený zkontrolovaný
dekor připravený na expedici k zákazníkovi spolu s kladečským plánem celého dekoru
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Základní parametry vodního paprsku
Princip řezání vodním paprskem je v podstatě velmi jednoduchý, ale celá technologie je velmi složitá a má svá
jasně daná pravidla. Proto vám zde uvádíme základní parametry našeho vodního paprsku.
• Velikost stolu vodního paprsku (maximální velikost řezaného materiálu) 300x200 cm
• Tloušťka řezaného materiálu: 0,1 mm až 200 mm
• Šířka řezu vodního paprsku: 1,2–1,5 mm
• Pracovní tlak: 4000 barů (atmosfér)
• Řezací médium: voda s granátovým pískem
• Rychlost řezu: 1–1500 cm/min dle tvrdosti a tloušťky materiálu a požadovaného typu řezu
• Počet řezacích hlav: 2
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Základní typy řezů na vodním paprsku
Řez rovný
Rovný řez je nejzákladnější a nejlevnější způsob dělení materiálů vodním paprskem. Pro rovný řez ve většině
případů není třeba vytvářet řezací program, přesto je potřeba pečlivě zakreslit, jaké řezy požadujete na daném
materiálu provést.
Rovný řez standardní kvality
pro slinutou keramiku o síle do
10 mm
149 Kč s DPH za 1 bm

Rovný řez standardní kvality
pro slinutou keramiku o síle do
20 mm
499 Kč s DPH za 1 bm

Řez atypický
Atypické řezy jsou jednoduché obloukové řezy, pro které je nutné vytvořit jen jednoduchý řezací program.
Jedná se především o jednoduché vlny nebo obloukové výřezy. Pro složitější výřezy, dekory, loga a nápisy, se
cena kalkuluje na každou zakázku individuálně. V případě nejasností se vždy obraťte na pracovníky výroby.
Atypický řez standardní kvality
pro slinutou keramiku o síle do
10 mm
249 Kč s DPH za 1 bm

Rovný řez standardní kvality
pro slinutou keramiku o síle do
20 mm
599 Kč s DPH za 1 bm
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Kvalita řezů na vodním paprsku
Vysoká rychlost řezu
Kvalita řezu je závislá na mnoha okolnostech. Rozhoduje o ní tvrdost a tloušťka řezaného materiálu, zda se jedná o rovný nebo obloukový řez a především rychlost řezu. Při nejvyšší rychlosti získáme nejméně kvalitní řez.
Tento řez je vhodný pouze na rozdělení materiálu např. na vzorky apod., nedá se však použít na pokládku, loga
nebo dekory. Při tomto řezu vzniká ve spodní části dlaždice mnoho otřepů a řez je výrazně konusový.
Abrazivní tryska

Vodní paprsek

Optimální rychlost řezu
Optimální rychlost řezu je samozřejmě pro každý typ materiálu a jeho tloušťku jiná. Při jejím správném nastavení získáme řez standardní kvality, který je nejpoužívanější variantou pro všechny typy výrobků. Tento řez je
nejlepším kompromisem mezi rychlostí řezu (cenou) a kvalitou. Standardní řez je používán do pokládky, na
loga, dekory a nápisy.

Abrazivní tryska
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Nízká rychlost řezu
Při velice pomalé rychlosti řezu získáme řez s vysokou kvalitou. Tento typ řezu je používám zejména tam, kde
je kladen velký důraz na přesnost (těsnost) spasování.

Abrazivní tryska
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Způsoby objednání
Základní řezy
Základní řezy jsou rovné a jednoduché obloukové řezy pro keramické dlažby a obklady v tloušťkách do 10 mm
a do 20 mm. Tyto řezy jsou v cenících pod vlastním kódem a objednávají se následujícím způsobem. Dle typu
řezu a tloušťky materiálu si zákazník spočítá délku řezu a tuto délku si objedná jako klasické zboží. Spolu s objednávkou úpravné operace musí zákazník objednat i patřičné množství materiálu, který chce upravit. I v tomto
případě je nutné připočítat 10 % materiálu na prořez a celkové množství zaokrouhlit na celé boxy. K této objednávce zákazník přiloží jednoduchý výkres, kde bude srozumitelně označeno, jakým způsobem bude chtít daný
materiál upravit (naformátovat). V případě základních řezů není zákazníkovi účtována programová příprava.

Atypické zakázky
Atypické zakázky jsou všechny složitější výřezy, pro něž je nutná programová příprava – loga, dekory a nápisy.
Při požadavku těchto produktů je nutné nejprve zaslat do výroby na email vyroba@technoart.cz obrázek nebo
nákres (v JPG, PDF, nejlépe v DWG a DXF) požadovaného produktu a nezapomenout na požadovaný rozměr
obrazce a formát materiálu, z něhož má být vyroben, a zda má být dekor naceněn včetně materiálu nebo si jej
zákazník dodá sám. Ve výrobě tento dekor nacení a do tří pracovních dnů vám zašlou cenovou nabídku spolu
s výpočtem potřebného materiálu pro výrobu daného dekoru (včetně 10 % na prořez a zaokrouhlí se na celé
boxy). Po odsouhlasení zákazník dle této nabídky objedná dekor spolu s požadovaným materiálem a zaplatí
zálohu 30–70 % dle typu a rozsahu zakázky.
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Materiál na prořez
Při výrobě jakýchkoli výrobků, tedy i při formátování materiálu na vodním paprsku, je nutné počítat s určitým
procentem základního materiálu na prořez. Je pochopitelné, že při výrobě dochází k případům, kdy dlaždice
nekontrolovatelně praskne. Je to obvyklá vlastnost keramického výrobku a tyto věci se stávají i obkladačům
na stavbě při řežání dlaždic. Pro výrobu je tedy nutné počítat na prořez 10–20 % základního materiálu dle složitosti zakázky.
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Reference
Zeměkoule letiště Václava Havla
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Reference
Síť butiků La Martina
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Reference
Golfpark Dýšina

Letecká škola Mambaair Olomouc

Erb Praha
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Reference
Loga do garáží pro mazlíky 
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Reference
Velkoplošné dekory
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Loga firem
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Reference
Erby
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