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Abstrakt 

Cílem této práce je posouzení vlivu mechanických vlastností na řezné vlastnosti abrazivního 

vodního paprsku při řezání ocelí o různém chemickém sloţení po tepelném zpracování. 

V teoretické části se diplomová práce zabývá srovnáním nekonvenčních způsobů dělení 

materiálů. Zde patří řezání laserem, plazmou a vodním paprskem. Ke studiu mechanických 

vlastností byly pouţity oceli 12050, 13240 a 15230. Tepelným zpracováním – normalizačním 

ţíháním, ţíháním na měkko, kalením a kalením a popouštěním – se u ocelí velmi výrazně 

změnily mechanické vlastnosti. Je zde hodnocena mikrostruktura tepelně zpracovaných ocelí 

a struktura povrchových vrstev po řezání abrazivním vodním paprskem. Předmětem hlavního 

experimentu bylo hledání vlivu tepelného zpracování na řez abrazivním vodním paprskem. 

Experimentální část práce obsahuje měření drsnosti a posouzení kvality povrchu po řezání 

abrazivním vodním paprskem.  

Klíčová slova 

Řezání; vodní paprsek; abrazivní vodní paprsek; laser; plazma; kvalita povrchu; drsnost; 

tepelné zpracování; mikrostruktura 

Abstract  

This study has a purpose to explore an effect of mechanical attributes on cutting ability of the 

abrasive waterjet cutting by steel with variable chemical structure after heat treatment. The 

theoretical part of this thesis deals with an comparison of unconventional ways of cutting 

materials, namely with laser, plasma and waterjet cutting. For this purpose, steel varieties 

12050, 13240 and 15230 have been used. During the heat treatment (normalization annealing 

, soft anealing, quenching and quenching and tempering) altered significantly the mechanical 

properties of the used samples. An evaluation of microstructure of heat-treated steel can be 

found here as well as of the surface layers after cutting by the abrasive waterjet. The main 

object of this experiment was to find an the effect of heat treatment on the abrasive waterjet 

cut. The experimental part contains a number of experiments which have examined roughness 

of a surface quality and mechanical properties after a heat treatment.  

Keywords  

Cutting; water jet; abrasive water jet; laser; plasma; surface quality; roughness; heat 

treatment; microstructure
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1 Úvod 

Řezání vodním paprskem patří mezi nekonvenční metody dělení materiálů. Pod pojmem 

nekonvenční dělení si můţeme představit nezvyklé způsoby, které nejsou v praxi aplikovány 

v takovém rozsahu jako tradiční metody (např. rozbrušování, řezání plamenem, stříhání 

a jiné). U těchto metod se vyuţívá různých účinků k úběru materiálu (např. tepelné, 

elektrochemické, chemické, mechanické atd.). Naproti tomu nekonvenční dělení vyuţívá 

bezsilové působení na řezaný materiál, tj. bez vzniku třísek. Mezi nejznámější a v praxi 

nejrozšířenější metody patří řezání laserem, ultrazvukem, plazmou, paprskem elektronů 

a vodním paprskem. 

Hlavní výhodou nekonvenčních metod obrábění je, ţe můţeme dělit materiály, které mohou 

mít sloţitější tvary, které by konvenční metodou dělit vůbec nešly nebo jen s obtíţemi. 

Nekonvenční metody řezání materiálu nacházejí v průmyslové výrobě velmi široké uplatnění 

a jejich vývoj neustále pokračuje. Tento nástup byl vyvolán stále se zvyšujícími poţadavky 

strojírenství na: 

 vývoj nových materiálů s lepšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi (vyšší 

tvrdost, pevnost, houţevnatost), které nelze nebo lze jen velmi obtíţně obrobit 

tradičními metodami, 

 vyšší nároky na přesnost a hospodárnost výroby, 

 urychlení výrobních procesů, 

 vyšší nároky na ekologičnost výroby. 

V současnosti jsou tyto metody stále více zdokonalovány a zaváděny do průmyslu. Při řezání 

materiálů pomocí nekonvenčních technologií jiţ není do řezného procesu zapojen přímo 

lidský faktor, nýbrţ přesně naprogramované dělící stroje, které umoţňují vyrobit součásti 

velmi přesné a tvarově sloţité. Ovšem jejich nákup není ekonomicky nejvýhodnější, proto je 

důleţitým rozhodnutím, zda se výrobním podnikům vyplatí nákup těchto zařízení. 

Díky konstrukci těchto strojů se také zvýšila bezpečnost a produktivita práce. [1, 2] 
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2 Dělení materiálů 

Dělením materiálu rozumíme proces, při kterém jeden kus materiálu rozdělíme na několik 

kusů menších. 

2.1 Rozdělení technologií dělení materiálů 

Metody dělení materiálů rozdělujeme na dvě základní: 

 konvenční technologie dělení materiálů, 

 nekonvenční technologie dělení materiálů. 

2.1.1 Konvenční technologie dělení materiálů 

Při těchto metodách dochází k dělení materiálu pomocí silového odebírání třísky. Konvenční 

metody dělení materiálu se dělí podle schématu na Obr. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1: Konvenční technologie dělení materiálu. 
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2.1.2 Nekonvenční technologie dělení materiálů 

U těchto metod nedochází k silovému odebírání materiálu. Tyto metody nacházejí stále větší 

uplatnění v průmyslové výrobě. Nekonvenční technologie se dělí dle schématu na Obr. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Nekonvenční technologie dělení materiálu. 
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2.2 Dělení plazmou 

Plazma je čtvrté skupenství hmoty a také nejrozšířenější forma látky, která tvoří aţ 99 % 

pozorované atomární hmoty vesmíru. Je to vlastně vysoce ţhavý ionizovaný plyn sloţený 

z iontů, elektronů (a případně neutrálních atomů a molekul), který vzniká odtrţením elektronů 

z elektronového obalu atomů plynu, či roztrţením molekul (ionizací). 

Princip metody řezání plazmou spočívá ve vysokorychlostním a vysokoteplotním proudění 

inertního plynu (Ar, H, He) kolem netavící se wolframové elektrody (katoda), která s anodou 

vytváří elektrický oblouk. Oblouk ionizuje inertní plyn, který se tímto zahřívá a přechází do 

skupenství známého jako plazma. Zkoncentrováním proudu plazmatu se dosahuje vysoké 

hustoty výkonu a následně velmi vysokých teplot (kolem 16 aţ 20 tis. K). Řezný proces je 

postaven na kinetické a tepelné energii plynu, neboť řezaný materiál je nejprve taven 

a následně vyfukován z řezné spáry. Příklad dělení plazmou a schematické znázornění řezání 

plazmou jsou uvedeny na Obr. 2.3 a 2.4. [3, 4, 5, 6] 

 

 Obr. 2.3: Detail řezání plazmou. [7] Obr. 2.4: Schéma řezání plazmou. [8] 
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2.2.1 Princip technologie, výhody a nevýhody  

Ionizace plazmového plynu probíhá v plazmovém hořáku přívodem elektrické energie na 

elektrodu (katoda) oproti řezanému materiálu (anoda) a tento plyn je fokusován speciálně 

konstruovanou dýzou směrem k povrchu řezaného materiálu. Tímto vznikne mezi hořákem a 

řezaným materiálem plazmový elektrický oblouk o velmi vysoké teplotě (cca 20000 aţ 

30000°C) a velmi silném dynamickém účinku, který je vyuţíván k natavení a odvedení 

materiálu z řezné spáry. 

Ke zvýšení koncentrace energie plazmového oblouku jsou pouţívány chlazené plazmové 

hořáky, umoţňující přívod fokusačního a ochranného asistentního plynu, případně vody. 

Zvýšení koncentrace energie má za následek výrazné zvýšení výkonu. Asistentní plyn 

obklopuje plazmový elektrický oblouk, čímţ chrání vytvářené řezné hrany před působením 

okolní atmosféry. Odvedení taveniny a oxidů z místa řezu probíhá vyfukováním plazmového 

plynu. 

Vyuţitím vysokého výkonu plazmatu a vysoké dosahované teploty lze touto technologií řezat 

téměř všechny kovové materiály. Omezujícím faktorem řezání plazmou je ovšem tloušťka 

materiálu, coţ je způsobeno poklesem tlaku plazmového plynu se vzrůstající tloušťkou 

materiálu. Jako další nevýhoda se můţe povaţovat tepelně ovlivněná oblast řezné spáry, která 

navíc můţe být široká. Na Obr. 2.5 a Obr. 2.6 lze vidět mikrostrukturu oceli po řezání 

plazmou. Na řezu ocelí 42CrMo4 válcované za studena, tepelně zpracované dvěma reţimy a 

následně řezané plazmou, lze vidět poměrně velikou tepelně ovlivněnou oblast, oduhličení a 

trhliny do hloubky aţ stovek mikrometrů (Obr. 2.6).  [4, 9, 10, 11] 

  

Obr. 2.5: Mikrostruktura oceli 42CrMo4 Obr. 2.6: Mikrostruktura oceli 42CrMo4 

válcované za studena, kalené a popouštěné;  válcované za studena, ţíhané na měkko; 

následně řezané plazmou. [11] následně řezané plazmou. [11] 
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2.2.2 Plyny používané pro řezání plazmou 

U plazmových technologií se pouţívá několik druhů plynů. Jednotlivé druhy plynů mají vliv 

na vznik a vlastnosti plazmatu a dále na vlastnosti vytvářeného řezu. 

Plazmové plyny slouţí k ionizaci a disociaci energie. Patří zde argon, vodík, dusík a jejich 

směsi, dále je moţné pouţít kyslík i vzduch. 

Fokusační plyny slouţí k zaostření paprsku plazmy. Zde patří argon, dusík nebo směs 

argonu a vodíku, popř. argonu a dusíku. 

Asistentní plyny obklopují paprsek plazmatu a chrání místo řezu před neţádoucím 

chemickým působením s okolní atmosférou. Většinou se jedná o stejné plyny jako plazmové, 

nejpouţívanější z nich jsou argon a dusík. 

Správná volba plazmového a asistentního plynu závisí na druhu řezaného materiálu a na jeho 

tloušťce. Pro určité typy materiálů jsou vhodné tyto plazmové plyny: 

 konstrukční oceli: kyslík, vzduch, 

 vysoce legované oceli: argon/vodík, argon/vodík/dusík, argon/dusík, vzduch,  

 neţelezné kovy: argon/vodík, vzduch, 

 kompozitní materiály: argon/vodík, argon/vodík/dusík, vzduch, kyslík. [9,10] 

 

2.3 Dělení laserovým paprskem 

Řezání laserem je metoda pro dělení materiálu vyuţívající laser jako technologické zařízení. 

Zesílený laserový paprsek umoţňuje dělit materiály a slitiny nezávisle na jejich tepelně- 

fyzikálních vlastnostech. Předností technologie je velmi malá šířka řezu s minimálně tepelně 

ovlivněnou oblastí. Na Obr. 2.7 lze vidět princip řezání laserem. 
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Obr. 2.7: Princip řezání laserem 1 - přívod asistentního plynu, 2 - řezací tryska, 3 - pracovní 

vzdálenost trysky, 4 – rychlost posuvu, 5 - tavenina , 6 - odtavený materiál, 7 - stopy po 

paprsku laseru , 8 - tepelně ovlivněná oblast , 9 - šířka řezu. [12] 

 

2.3.1 Princip technologie, výhody a nevýhody 

Vznik této technologie se datuje od 60-tých let minulého století. Ovšem lasery se začaly 

zdokonalovat a více technologicky zavádět do průmyslové výroby aţ v 90. letech 20. století. 

Laser pracuje na principu stimulované emise záření, která je vyvolána dopadem záření na 

atom prvku. Dopadající záření přinutí elektron obíhající kolem jádra přijmout energii, a tím 

vystoupat na vyšší energetickou hladinu. Následující příjem energie a rovnováha sil v atomu 

donutí elektron vrátit se na svoji niţší energetickou hladinu a tím dojde k vyzáření (emisi) 

kvanta energie ve formě fotonů do prostoru. Vzniká záření, které je monochromatické. 

[13,14,15] 
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Mezi výhody této metody patří: 

 vysoká přesnost řezaných dílů u slabých a středních tlouštěk materiálu, 

 pravoúhlá řezná hrana, 

 výborná automatizace řezného procesu, 

 řezání velmi malých otvorů, úzkých pásků, ostroúhlých tvarů, výroba komplexních 

obrysových dílů, 

 velmi malé přivedené teplo, ţádné deformace obráběného předmětu, 

 velmi malá šířka řezné spáry (0,2 - 0,4 mm), 

 vysoká řezná rychlost u tenkých materiálů. [13] 

Mezi nevýhody metody patří: 

 vysoké investiční a provozní náklady (vysoká spotřeba plynů), 

 omezení tloušťky materiálu (pro konstrukční ocel 20 aţ 25 mm, pro vysokolegovanou 

ocel 15 mm, pro hliník 10 mm), 

 nutné přesné řízení vzdálenosti k povrchu obrobku, 

 niţší účinnost u řezání materiálu s lesknoucím se povrchem. [13] 

Na Obr. 2.8 a Obr. 2.9 lze vidět mikrostruktura oceli 42CrMo4 válcované za studena a tepelně 

zpracované dvěma reţimy po řezání laserem. Velikost tepelně ovlivněné oblasti je cca 

300 m a kromě toho dochází ke vzniku tenké oxidické vrstvy na povrchu materiálu.  

  

Obr. 2.8: Mikrostruktura oceli 42CrMo4 Obr. 2.9: Mikrostruktura oceli 42CrMo4 

válcované za studena, ţíhané; válcované za studena, kalené a popouštěné; 

následně řezaná laserem. [11] následně řezaná laserem. [11] 
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2.4 Řezání vodním paprskem 

2.4.1 Historie dělení materiálu vodním paprskem 

Samotná technologie dělení materiálů vodním paprskem se začala v historii objevovat v druhé 

polovině devatenáctého století. Tehdy se vodního paprsku vyuţívalo v důlním průmyslu při 

těţbě draţších kovů. Voda byla stříkána na masivy, čímţ se odplavovaly měkčí horniny 

a zůstávaly pouze drahé kovy. 

Historie řezání vodním paprskem má kořeny v 50. letech 20. století, kdy lesní inţenýr 

Dr. Norman Franz experimentoval s nápadem řezání dřeva na plátky pomocí proudu vody. 

Vodu následně hnal přes trysku s malým průměrem a získával tak řezací médium, které 

pouţíval k řezání dřeva, lepenky a dalších materiálů. I kdyţ tato technologie nikdy nebyla 

pouţita v průmyslu, její výzkum poslouţil jako základ vývoje abrazivního vodního paprsku. 

Roku 1979 byl vynalezen abrazivní vodní paprsek, který byl vyvinut Dr. Mohamedem 

Hashishem, jímţ se daly řezat všechny tvrdé materiály, jako jsou sklo, ocel a beton. Tlak vody 

dosahoval kolem hodnoty 380 MPa. U této metody se do proudu vody přidávaly abrazivní 

částice, které pak přispívaly k efektivnějšímu procesu řezání. 

V devadesátých letech se tato technologie začala pouţívat v automobilovém průmyslu pro 

řezání autoskel, dále pak v letectví a kosmickém průmyslu pro řezání vysocepevnostních 

materiálů (titan, nerezová ocel) a pro řezání karbonových vláken. 

Koncem minulého století měl uţ vodní paprsek velmi vysoký tlak a umoţňoval řezání ve 

třech osách. Nyní jsou uţ běţně pouţívány systémy, které eliminují vznik kuţelovitého 

paprsku a přispívají tak ke zvýšení řezné rychlosti a přesnosti řezu. 

Společnost FlowIndustries Ltd. zlepšila komerční potenciál vodního paprsku tím, ţe např. 

navrhla úpravu vody, čímţ se zvýšila ţivotnost trysky. Vodní paprsek nachází své uplatnění, 

mimo jiné, také v civilním sektoru, kde se pouţívá jako mobilní čistič kanalizací, průmyslový 

čistič a nebo frézovač vozovky. [14, 15, 16, 17, 18] 

2.4.2 Princip technologie 

Technologie řezání vodním paprskem funguje na principu řezání materiálu proudem vody, 

který je vysokotlakým čerpadlem vháněn do řezné hlavy, ze které vychází tryskou jako řezný 

vodní paprsek. Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního 

paprsku. Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze, ale značně zrychlený 

a soustředěný do jednoho místa. 
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Řezání probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech. Pracovní tlak vody se pohybuje v rozmezí 

200 - 620 MPa. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se liší příkonem 

a průtokem vody. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Pro řezání 

měkkých materiálů (např. plasty, dřevo, guma, korek, těsnění, aj.) se pouţívá čistý vodní 

paprsek o tloušťce zhruba 0,15 - 0,30 mm. Alternativou pro řezání tvrdých materiálů je 

pouţití abrazivního paprsku o průměru cca 0,8 - 1,5 mm s příměsí brusného prášku. Vhodnou 

abrazivní příměsí je přírodní olivín nebo přírodní granát – volba závisí na tvrdosti děleného 

materiálu. Vodní paprsek je moţné vyuţít pro dělení nejrůznějších materiálů, např. ocelí 

(konstrukčních, legovaných, tepelně zpracovaných, s extrémní tvrdostí apod.), slitin (hliníku, 

titanu, mědi, niklu apod.), sklolaminátu, kompozitů, plastů, mramoru, ţuly, skla, těsnicích a 

pěnových materiálů, dřeva aj. Pohyb řezací hlavy, a tedy i dráha řezu, je řízena počítačem na 

základě programu. Je moţné provést i tvarově náročnější řez během jedné operace. 

V současnosti je tato plně automatizovaná technologie zaváděna do všech odvětví průmyslu 

po celém světě. Na Obr. 2.10 lze vidět princip řezání vodním paprskem. 

[10, 11, 12, 13, 19, 22] 

 

Obr. 2.10: Princip řezání abrazivním vodním paprskem:1 - vysokotlaký přívod vody,           

2 - rubínová nebo diamantová tryska, 3 - abrazivo, 4 - směšovací trubička, 5 - drţák, 6 - vodní 

paprsek, 7 - řezaný materiál. [19] 
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Na výkon řezání a jakost povrchu obrobené plochy má velký vliv druh a dodávané mnoţství 

abraziva (udává se v jednotkách g min
-1

), stejně jako tvar a velikost jeho zrn. Mezi běţná 

abraziva patří:  

 granát (5Al2O33Y2O3 nebo [Fe3Al2(SiO4)]3) - nejčastěji pouţívaný, vyšší cena, vyšší 

účinek, mnohem více opotřebovává trysku, není příliš vhodný pro recyklaci,  

 oxid hlinitý - Al2O3,  

 olivín - (Mg,Fe)2(SiO4),  

 křemičitý písek - nízká cena, niţší účinek a opotřebení trysky, nevhodný pro recyklaci, 

zdravotně velmi závadný, nebezpečí silikózy, 

 ocelová drť nebo broky. [22] 

2.4.3 Druhy kapalinových paprsků 

Druhy kapalinových paprsků lze rozdělit na dva základní: 

 AWJ (abrasive water jet) – řezání abrazivním vodním paprskem, 

 WJM (water jet machining) – řezání čistým vodním paprskem. 

Zjednodušený model rozdílu technologie čistého vodního paprsku a abrazivního vodního 

paprsku je na Obr. 2.11. 

 

Obr. 2.11: Zjednodušený model rozdílu technologie čistého vodního paprsku a abrazivního 

vodního paprsku. [20] 
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Mezi těmito metodami je rozdíl v přidávání abraziva do proudu vody. Řezaný materiál je 

většinou ve formě tabulí o maximálních rozměrech vycházejících z rozměrů pracovní plochy 

stolu. Zvýšení teploty je velmi lokálně omezené, odhaduje se, ţe v místě řezu nepřesahuje 

20°C oproti původní teplotě materiálu a lze tedy tvrdit, ţe obě metody nemají ţádný tepelný 

vliv na obráběný materiál. V Tab. 2.1 je obecné srovnání mezi čistým vodním a abrazivním 

vodním paprskem. 

 

Tab. 2.1: Porovnání charakteristik mezi čistým vodním paprskem a abrazivním vodním 

paprskem. [21] 

  Vodní paprsek (WJM) Vodní paprsek s abrazivem (AWJ) 

Maximální tlak 3800 bar 3800 bar 

Průměr paprsku od 0,07 do 0,3 mm od 0,5 do 1,8 mm 

Průtok  od 0,16 do 2,6 l/min od 1,1 do 6 l/min 

Šířka řezné spáry závisí na průměru trysky závisí na průměru trysky 

Rychlost paprsku  víc než 1000 m/s víc než 1000 m/s 

Přesnost řezání Vysoká Vysoká 

Mikrotrhliny Nevznikají Nevznikají 

Silové působení na 
řezaný materiál 

Minimální Minimální 

Kompozitní materiály Měkčí materiály, včetně kompozitů 
Je možno obrábět sendvičové a 

kompozitní materiály s velmi odlišnými 
vlastnostmi 

Obtížně dělitelné 
materiály 

Lze řezat 
Lze řezat i velmi obtížně dělitelné 

materiály 

Chemické působení na 
materiál 

Nedochází Nedochází 

Škodlivé emise Nevznikají Nevznikají 

Možnost manipulace 
víceosově 

Je možné, dle manipulačního zařízení Je možné, dle manipulačního zařízení 

Univerzálnost 
technologie 

Na zařízení lze obrábět prakticky celé 
spektrum materiálů s vyjímkou kalených 

skel 

Na zařízení lze obrábět prakticky celé 
spektrum materiálů s vyjímkou kalených 

skel 

Zdroj tlakové vody 
může napájet více 

řezacích míst 
Ano Ano 
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2.4.4 Přesnost a kvalita řezu 

Současná zařízení dokáţou řezat s přesností aţ ±0,04 mm. Standardně se však pohybují 

v rozmezí ±0,1 aţ 0,2 mm. Na konečnou přesnost má vliv především rychlost řezání 

a tloušťka řezaného materiálu, přičemţ s růstem tloušťky materiálu a růstem rychlosti řezání 

klesá přesnost. 

Řezání vodním paprskem prakticky neovlivňuje okolí řezu, tudíţ je moţné řezat materiály jiţ 

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

V Tab. 2.2 a na Obr. 2.12 jsou uvedeny základní kvalitativní stupně řezání. [23] 

 

Tab. 2.2: Základní kvalitativní stupně řezání. [23] 

Stupeň 
kvality 

Základní 
charakteristika 

Drsnost Ra 
kontura 

Úkos 
Tvarová přesnost (mm) 

obrys 

    horní  dolní   horní dolní 

Q5 nejlepší řez pod 3,2 cca 3,2 většinou mírný podřez +/ -0,1 +/ -0,1 

Q4 kvalitní řez cca 3,2 cca 6,4 většinou minimální +/ -0,1 +/ -0,2 

Q3 průměrný řez cca 4,0 do 12,5 dle materiálu +/ -0,15 dle materiálu 

Q2 hrubý řez cca 4,0 do 25 dle materiálu +/ -0,2 dle materiálu 

Q1 dělící řez 4,0-6,0 do 40 výrazný úkos +/ -0,2 
Výrazně 

nepřesné 

 

 
Obr. 2.12: Základní druhy jakosti řezu odstupňováno od nejhorší kvality (Q1) 

po nejlepší (Q5). [7] 
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2.4.5 Výhody metody řezání vodním paprskem 

Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění 

řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani 

mechanické změny a je potom následně snadno obrobitelný. Je to univerzální metoda, protoţe 

paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tlouštěk. Pouţívá se k řezání 

kovových, nekovových a kompozitních materiálů. Dále pak k řezání velmi tvrdých a těţko 

opracovatelných materiálů velkých tlouštěk. Na řezaný materiál působí minimální silové 

působení, nedochází tedy ke vzniku mikrotrhlin. Dále nevznikají ţádné metalurgické změny 

na řezné ploše vzhledem k tomu, ţe maximální ohřev materiálu je na teplotu 40 - 50°C, a 

zachovávají se také povrchové úpravy - leštění, broušení atd. Díky této metodě je moţné 

pokrýt celý soubor operací (dělení, vrtání, frézování) jediným procesem. Při vlastním řezání 

nevznikají ţádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá 

(závisí na tlaku a velikosti pouţité trysky). Z odpadní vody se při sedimentaci vyloučí 

nečistoty. Jako abraziva se většinou pouţívají netoxické látky. Pouţité abrazivo můţe být bez 

problémů uloţeno na skládku.  

Další výhodou je pak dobrá automatizace řezného procesu. Dle druhu zařízení je moţné také 

provozovat zařízení s více řezacími hlavami. U materiálů větších tlouštěk lze klást dílce těsně 

vedle sebe a vyuţít tzv. společný řez, coţ přináší úsporu např. na materiálu. Řezání je bez 

vzniku ekologicky škodlivých zplodin, takţe tato technologie je šetrná k ţivotnímu prostředí. 

[18, 19] 

2.4.6 Nevýhody metody řezání vodním paprskem 

Ve srovnání s plazmou při řezání vodním paprskem vznikají vysoké investiční a provozní 

náklady: v závislosti na materiálu a tloušťce se provozní náklady pohybují mezi 1:5 aţ 1:20. 

Nevýhodou je také relativně malá řezná rychlost u tvrdších materiálů. Za další je pak 

nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem, čímţ bez vhodného 

ošetření vzniká povrchové koroze. U nasákavých materiálů je pak delší doba vysoušení 

a můţe se tedy vyskytnout změna barvy, znečištění a jiné. Je to metoda pouţitelná pro ruční 

řezání, avšak je jen velmi omezená v 3D prostoru. Problematická je také výroba velmi malých 

dílců (cca pod 30 - 50 mm). Zde je potřeba dobře ošetřit jejich upevnění a zabránit tak jejich 

ztrátě či poškození. [18, 19] 
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2.5 Porovnání vybraných procesů dělení materiálu 

Porovnání vybraných procesů dělení je uvedeno v Tab. 2.3. 

 

Tab. 2.3: Obecné porovnání vybraných nekonvečních metod dělení materiálů. [21] 

 

Metoda Plazma Laser Vodní paprsek 

Dělitelné materiály 
Pouze železné a neželezné 

kovy 

Všechny, mimo kompozitů 
a materiálů, které mají 

vysokou světelnou 
odrazivost 

Všechny materiály 

Teplota řezu Horký řez Teplý řez Studený řez 

Vliv teploty řezu na 
materiál 

Velký Malý Není 

Změny struktury v místě 
řezu 

Velké Malé Žádné 

Kolmost řezu Silný odklon Mírný odklon Mírný odklon 

Drsnost povrchu řezané 
plochy 

Výrazné striace Nízká drsnost 
Lze dosáhnou nízké 

drsnosti 

Výronek v řezné spáře Možné bez výronku Většinou bez výronku Vždy bez výronku 

Tvrdost řezaného 
materiálu 

Nemá vliv na rychlost 
řezání 

Nemá vliv na rychlost 
řezání 

Ovlivňuje, u materiálu o 
větší tloušťce velmi 

Řezání plastů Není možné Problematické - toxicita Je možné 

Řezání kompozitů 
Je možné, pokud jsou na 

bázi kovů 
Je možné, pokud mají 
stejnou teplotu tavení 

Je možné, vhodné 

Řezání keramiky, skla, 
kamene 

Není možné Velmi omezené 
Je velmi vhodné, s výjimkou 

kalených skel 

Reliéfní obrábění Není možné Je možné Výjimečně 

Velikost dílce Velké dílce Malé i velké dílce Malé i velké dílce 

Tloušťka materiálu Střední a velká Malá a střední Velmi široký rozsah 

Složitost tvaru Jednoduché tvary Komplikované tvary Komplikované tvary 

Průstřel Je možný Je možný Je možný 

Vznik plynných emisí Velké množství Malé množství Bez emisí 

Vznik oxidických povlaků Vznikají Pouze při řezání s kyslíkem 
Pouze u materiálů, 

korodujících při styku s 
vodou 



 

18 
 

3 Obecný postup tepelného zpracování 

3.1 Tepelné zpracování 

Tepelným zpracování se rozumí určitý tepelný děj, kdy řízenými teplotami v čase (teplotními 

cykly) měníme strukturu materiálu a tím i jeho mechanické vlastnosti. Průběh cyklů u tepelného 

zpracování je vţdy v podstatě stejný. Skládá se z ohřevu (Obr. 3.1) na vhodnou teplotu, 

setrvání na této teplotě (výdrţ na teplotě) a následném ochlazení. Tento postup se můţe 

i opakovat. Určitý druh tepelného zpracování je určen rychlostí a průběhem ohřevu, teplotou 

reţimu tepelného zpracování, dobou setrvání na této teplotě a rychlostí ochlazování. Výsledná 

struktura a mechanické vlastnosti závisí převáţně na rychlosti ochlazování. [24] 

 

 

Obr. 3.1: Schematické teplotního cyklu. [25] 

3.2 Žíhání 

Ţíhání obsahuje velké mnoţství odlišných způsobů tepelného zpracování, jejichţ společným 

cílem je snaha o dosaţení určité úrovně rovnováţného stavu zpracovávané oceli. Všechny 

způsoby ţíhání vycházejí z ohřevu materiálu na teplotu ţíhání, setrvání, nebo kolísání okolo 

této teploty a pomalého ochlazování.  

Ţíhání se můţe provádět za účelem odstranění vnitřního pnutí z předešlých operací, sníţení 

tvrdosti nebo zajištění struktury vhodné pro následující operace, například tváření nebo 

obrábění. Způsobů ţíhání je mnoho, proto se ţíhání rozděluje do skupin a to z hlediska výšky 

ţíhací teploty (Obr. 3.2) [24]:  
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 ţíhání bez překrystalizace – zde patří ţíhání na měkko, ţíhání na sníţení pnutí 

a rekrystalizační ţíhání 

 ţíhání s překrystalizací – to jsou homogenizační a normalizační ţíhání. 

 

 

Obr. 3.2: Znázornění reţimů ţíhání v diagramu Fe-C. [25] 

3.2.1 Žíhání bez překrystalizace 

Během těchto druhů ţíhání nedochází k fázové přeměně na austenit. Teplota tedy není vyšší 

neţ teplota Ac1. 

3.2.1.1 Žíhání na měkko 

Tímto ţíháním rozumíme dlouhodobé ohřívání oceli v okolí teploty perlitické přeměny (Ac1) 

s následujícím pozvolným ochlazením. Cílem ţíhání na měkko je sníţení tvrdosti a pevnosti 

za současného zlepšení obrobitelnosti materiálu. Cementit obsaţený v oceli můţe mít dvě 

formy lamelární, nebo-li destičkovou, a globulární, nebo-li kuličkovou. Strukturní změna 

v oceli probíhá sferoidizací lamelárního perlitu a sekundárního cementitu v těsném okolí 

teploty Ac1. Výsledná struktura se nazývá globulární perlit (Obr. 3.3), který je měkčí, 
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tvárnější a mnohem lépe obrobitelnější neţ lamelární perlit. Ţíhání na měkko se provádí také 

před kalením nadeutektoidních nástrojových ocelí. [26, 27, 28] 

 

 

 a) b) 

Obr. 3.3: Struktura oceli po ţíháním na měkko a) středně uhlíkové oceli při teplotě 730 ⁰C    

b) rychlořezné oceli ţíhané při teplotě 820⁰C. [29] 

 

Pro toto ţíhání jsou dané standardy - tzv. stupeň sferoidizace. Jsou určeny pro určité třídy 

oceli a ukazují dosaţené procento globulárního perlitu ve struktuře. Na Obr. 3.4 lze vidět 

změnu mechanických vlastností v závislosti na procentuálním podílu globulárních částic. [28] 

 

Obr. 3.4: Změna meze pevnosti, meze kluzu a taţnosti s procentuálním podílem 

sferoidizovaných částic u nelegované eutektoidní oceli C75. [29] 
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3.2.1.2 Žíhání na snížení pnutí  

Ţíhání ke sníţení pnutí se provádí s cílem sníţit pnutí ve výrobcích, která vznikla 

z předchozího tepelného zpracování jako důsledek nestejnoměrného ochlazování nebo 

místního ohřevu (svařování), tváření za studena (rovnání plechů), rozsáhlého třískového 

obrábění nebo nerovnoměrného ochlazování tvarově komplikovaných a velkorozměrových 

výrobků (odlitky, výkovky).  

Teplota ţíhání se pohybuje v rozmezí 450-650°C, výdrţ na teplotě trvá několik hodin 

v závislosti na poţadovaném stupni sníţení vnitřních pnutí. Ochlazování je nutné v peci do 

200°C (rychlostí 50°C/hod), pak na vzduchu. [26] 

3.2.1.3 Rekrystalizační žíhání  

Cílem rekrystalizačního ţíhání je odstranit deformační zpevnění po předchozím tváření za 

studena a obnovit tvárné vlastnosti oceli. Současně většinou dochází ke změnám textury a ke 

zjemnění zrna. Materiál, který je deformovaný za studena, se nachází v metastabilním stavu. 

Tvářením za studena se zvyšuje hustota dislokací (materiál se zpevňuje) a následným 

rekrystalizačním ţíháním dochází ke sníţení počtu dislokací a převedení do maximálně 

stabilního stavu. To se projeví rovněţ změnou mechanických vlastností. Při procesu 

rekrystalizačního ţíhání prochází materiál etapami zotavení a rekrystalizace. Při zotavení 

dochází k odstranění nadbytečných bodových a čárových poruch a tím sníţení hustoty 

dislokací. Primární rekrystalizace je charakterizována vznikem nových rovnoosých zrn 

s malou velikostí v původní deformované struktuře materiálu a je doprovázena dalším 

sniţováním hustoty dislokací, coţ je doprovázeno poklesem pevnosti a zvýšením taţnosti na 

původní hodnoty mechanických vlastností materiálu. Následující zvyšování teploty by vedlo 

k růstu zrna a dalšímu sniţování pevnosti, coţ je ve většině případů neţádoucí. Jedná se 

o proces tzv. sekundární rekrystalizace. [26] 

3.2.2 Žíhání s překrystalizací 

Během ţíhání s překrystalizací dochází u ocelí k úplné nebo částečné přeměně feritu a perlitu 

na austenit. Ţíhaní s překrystalizací slouţí k odstranění všech nepravidelností ve struktuře, 

které vznikly v důsledku předchozích operací. Volbou rychlosti ochlazování materiálu 

můţeme ovlivnit výslednou strukturu. Při pomalé rychlosti ochlazování dochází ke vzniku 

měkčích struktur, naopak při rychlém ochlazování vzniká jemnostnější, pevnější a tvrdší 

struktura. [26] 
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3.2.2.1 Homogenizační žíhání  

Tento způsob se pouţívá především u velkých odlitků, kde je vyšší pravděpodobnost 

segregace uhlíku a legovaných prvků. Cílem tohoto ţíhání je především homogenizace 

struktury. Teploty ohřevu jsou velmi vysoké okolo 1100 aţ 1200°C po dobu desítek hodin. 

Dochází k difúzi, která je tím rychlejší, čím vyšší je teplota. Současně ale dochází k oxidaci a 

zhrubnutí austenitické struktury. Proto by po homogenizačním ţíhání mělo následovat ţíhání 

normalizační. [26] 

3.2.2.2 Normalizační žíhání 

Normalizační ţíhání se provádí za účelem zrovnoměrnění struktury po předchozím 

zpracování (např. lití nebo kování) a vytvoření jemnozrnnější struktury (po tváření za vysoké 

a vyšší teploty, homogenizačním ţíhání). Normalizační ţíhání zahrnuje zpravidla austenitizaci 

a pomalejší ochlazování na vzduchu. Jemnozrnná struktura po normalizačním ţíhání vykazuje 

vyšší mez kluzu a mez pevnosti a zároveň dobré plastické vlastnosti. Normalizační ţíhání je 

vhodné zejména pro uhlíkové a nízkolegované oceli. U podeutektoidních ocelí se ohřev 

provádí na teplotu 30-50°C nad Ac3 s výdrţí na teplotě 1-4 hodiny (cca 1 hod na 25 mm 

tloušťky) s ochlazováním na klidném vzduchu za vzniku feriticko-perlitické struktury 

(Obr. 3.5 a 3.6). U ocelí s vyšším obsahem C (nad 0,30 %) nebo u ocelí s větší prokalitelností 

se většinou ochlazuje z austenitizační teploty v peci, aby se zabránilo vzniku struktury s 

nadměrnou tvrdostí (bainit, martenzit). U nadeutektoidních ocelí se normalizační ţíhání 

pouţívá méně a zpravidla slouţí k odstranění síťoví sekundárného cementitu. Ohřev se 

provádí mezi teplotami Ac1 aţ Acm (Obr. 3.5) s následným rychlejším ochlazením (proudem 

vzduchu) na teplotu 700°C. Ohřevem nad Acm se cementit rozpustí v austenitu a následujícím 

rychlým ochlazením se potlačí jeho opětovné vyloučení na hranicích zrn. Další ochlazování 

jiţ probíhá pomalu za vzniku perlitu. Normalizační ţíhání můţe být konečnou operací 

tepelného zpracování nebo se pouţívá jako příprava pro následné kalení. [26, 27, 29] 
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Obr. 3.5: Znázornění reţimu u normalizačního ţíhání. [29] 

  

 a) b) 

Obr. 3.6: Mikrostruktura podeutektoidní oceli před normalizačním ţíháním,  

b) po normalizačním ţíhání (mnohem jemnější struktura). [26] 

 

3.3 Kalení 

Kalení je proces tepelného zpracování, které zahrnuje ohřev oceli na kalicí teplotu, výdrţ na 

této teplotě za účelem homogenizace austenitu a ochlazení nadkritickou rychlostí na teplotu 

vzniku nerovnováţných stavů ocelí, tj. martenzitické nebo bainitické struktury. Za zakalenou 

ocel povaţujeme ocel, která má ve středu průřezu ve struktuře alespoň 50 % martenzitu. 

Kalená součást má mnohem vyšší tvrdost, odolnost proti opotřebení, ztrácí však houţevnatost, 

a proto se stává křehčí. Při kalení se tělesa dostávají do nerovnováţného stavu. Oceli ve stavu 
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nerovnováţném mají značně odlišné vlastnosti od ocelí ve stavu rovnováţném. Kalení 

představuje ohřev tělesa na teplotu 30 aţ 50°C nad Ac3u podeutektoidních ocelí a nad 

Ac1u nadeutektoidních ocelí (Obr. 3.7), výdrţ na teplotě a poté rychlé ochlazení. Rychlým 

ochlazením z kalící teploty se austenit přemění na martenzit nebo bainit. Nadměrná rychlost 

ochlazování bývá často příčinou vnitřních pnutí. Tato pnutí mohou způsobit deformaci nebo 

prasknutí tělesa. Volíme proto vhodné kalící prostředí, kterým měníme podmínky 

ochlazování. Schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelnost. 

[26, 30, 31] 

 

Obr. 3.7: Pásmo kalicích teplot v diagramu Fe-Fe3C. [26] 

 

3.4 Popouštění 

Popouštění musí následovat ihned po kalení z důvodu velkých vnitřních pnutí, která vznikají 

v oceli při bezdifúzní přeměně austenitu na martenzit. Popouštění sestává z ohřevu 

zakaleného předmětu na teplotu pod Ac1, výdrţ na této teplotě a ochlazení vhodnou rychlostí. 

Při popouštění se změnami ve struktuře oceli mění samozřejmě i její vlastnosti. Účelem 

popouštění je sníţení tvrdosti (pevnosti) za současného zvýšení plastických vlastností. U ocelí 

se odstraňuje vnitřní pnutí a zvyšuje se houţevnatost. Popouštění se rozděluje na 

nízkoteplotní a vysokoteplotní. [30, 32] 
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3.4.1 Nízkoteplotní popouštění  

Nízkoteplotní popouštění se realizuje při teplotách 100 aţ 300°C, u nástrojových 

vysokolegovaných ocelí aţ při teplotě 600°C. Cílem nízkoteplotního popouštění je sníţit 

hladinu vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu, popř. stabilizovat rozměry 

součástí při zachování vysoké tvrdosti. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se do teploty 

popouštění 160°C tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, při popouštění nad 200°C dochází 

k poklesu tvrdosti. Změna struktury při nízkoteplotním popouštění odpovídá prvnímu stádiu 

vysokoteplotního popouštění. [26, 30] 

3.4.2 Vysokoteplotní popouštění  

Vysokoteplotní popouštění probíhá při teplotách 400 aţ 650°C. Cílem vysokoteplotního 

popouštění je dosaţení optimální kombinace pevnostních vlastností, houţevnatosti 

a plasticity. Vysokoteplotní popouštění ocelí lze rozdělit do čtyř stádií. Teplotní intervaly 

jednotlivých stádií nejsou definitivní a jednotlivá stádia se mohou překrývat. V prvním stádiu 

popouštění (od 100°C do 200°C) se rozpadá tetragonální martenzit na nízkouhlíkový kubický 

martenzit s obsahem uhlíku 0,25 hm. % a na přechodný hexagonální ε-karbid (Fe2,4C). Tato 

přeměna je doprovázena zmenšením měrného objemu. Ve druhém stádiu popouštění (200 aţ 

280°C) dochází k rozpadu zbytkového austenitu na ferit a karbidy, v uhlíkových ocelích na 

ferit a cementit. Ve třetím stádiu popouštění (300 aţ 400°C) dochází k úplnému rozpadu 

martenzitu na ferit a karbidy a kubický ε-karbid se rozpouští a vzniká cementit. Dochází také 

k výraznému poklesu tvrdosti a pevnosti za současného zvýšení taţnosti a houţevnatosti. 

Čtvrté stádium popouštění (450°C aţ 600°C) je charakterizováno změnou velikosti karbidů 

a růstem feritických zrn. Nadále roste tvárnost a vrubová houţevnatost. Při vyšších teplotách 

se malé karbidy rozpouštějí ve feritu a velké rostou. Zhrublá struktura se nazývá zrnitý perlit. 

[26, 30] 
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4 Topografie povrchu 

Drsnost povrchu je důleţitým činitelem zejména pro dynamicky namáhané součásti, které se 

začínají porušovat zpravidla od povrchu. Větší drsnost tedy nepříznivě působí na únavovou 

pevnost součástí, a popřípadě i na jejich odolnost proti otěru. Obrobená plocha není v ţádném 

případě ideálně hladká. Vykazuje vţdy určitý stupeň drsnosti, který je určen 

mikronerovnostmi vzniklými při obrábění. Nerovnost povrchů vytvářených obráběním, ať 

klasickými či nově rozvíjenými technologiemi je vlastnost, která je v technické praxi přesně 

normována. Z výrobně technického hlediska jde o technologickou vlastnost obrobků, která ve 

značné míře ovlivňuje ţivotnost, spolehlivost součástek, energetické ztráty, odolnost proti 

opotřebení, ekonomiku strojů a zařízení. [5,33]  

4.1 Struktura povrchu 

Struktura povrchu, tj. drsnost povrchu vyjadřuje jakost řezaného povrchu. Je ovlivněna 

technologií a technologickými podmínkami při výrobě. Určuje se podle způsobu řezání, 

vzhledu a hloubky stop po nástroji. Povrchy vznikající také v důsledku různých obrábění 

materiálů. Pro obrábění některých nových druhů materiálů jsou konvenční způsoby málo 

produktivní nebo se nedají vůbec pouţít. Konvenční i nekonvenční technologické metody 

vyuţívané při obrábění zanechávají na povrchu nerovnosti, které mají zásadní význam pro 

topografii povrchu materiálu. [5, 34] 

4.2 Metody měření drsnosti  

Základní dělení měření drsnosti je na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní metoda spočívá 

v porovnání kontrolovaného povrchu s povrchem, jehoţ drsnost známe. Kontrola se provádí 

pomocí lidských smyslů (hmat, zrak). Porovnávat je moţno pouze vzorky, jejichţ povrchy 

byly obrobeny stejným způsobem. Při porovnání zrakem se vyuţívá porovnávací mikroskop, 

jehoţ rozlišovací schopnost je větší neţ u lidského oka. Porovnávací mikroskop má zorné 

pole rozdělené do dvou částí. V první části je vidět povrch kontrolovaného vzorku a ve druhé 

části je vidět vzorek, jehoţ povrch známe. Porovnávací mikroskop umoţňuje pozorovat 

vzorky, jak při kolmém, tak šikmém osvětlení. Šikmé osvětlení má tu výhodu, ţe podle 

vytvořeného stínu lze porovnat hloubku nerovností na povrchu. Při porovnávání hmatem se 

vyuţívá vzorkovnic drsnosti povrchu. Vzorkovnice mají většinou tvar kotoučů a obsahují 

několik porovnávacích vzorků ploch, které byly obrobeny různými způsoby obrábění na 

jmenovité hodnoty řady drsnosti povrchu. 
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Kvantitativní metoda vyjadřuje hodnotu drsnosti číselně v parametrech Ra a Rz. [35] 

4.3 Parametry profilu povrchu  

Mezi parametry profilu povrchu řadíme parametry drsnosti, které jsou blíţe popsány v normě 

ČSN EN ISO 4287. Mezi normované charakteristiky drsnosti povrchu patří střední 

aritmetická úchylka profilu Ra a největší výška nerovností profilu Rz. Střední aritmetická 

úchylka profilu Ra je nejčastěji pouţívaná charakteristika drsnosti povrchu ve strojírenské 

praxi. Definujeme ji jako přednostní výškový parametr drsnosti povrchu Zi (rov. 4.1). Jde o 

střední aritmetickou hodnotu absolutních úchylek profilu (Zx) od vztaţené roviny v rozsahu 

základní délky L [m] (rov. 4.2). Největší výška nerovnosti profilu Rz lze definovat jako součet 

výšky Zp nejvyššího výstupku profilu a hloubky Zv nejniţší prohlubně profilu v rozsahu 

základní délky (rov. 4.3). Schematické znázornění drsnosti je na Obr. 4.1. [5, 36] 

 

  rov. 4.1 

  rov. 4.2 

  rov. 4.3 

 

Obr. 4.1: Schematické znázornění drsnosti, Ra - průměrná aritmetická úchylka profilu,        

Rz - největší výška nerovnosti profilu, L - délka (mm), Z(x) - funkce popisující profil 

měřeného povrchu (μm). 
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4.4 Zařízení pro měření drsnosti povrchu 

Nejčastěji lze měřící zařízení, jeţ vyuţívá kvantitativní metodu měření rozdělit do 

tří základních skupin:  

 měřicí přístroje dotykové,  

 měřicí přístroje bezdotykové (optické),  

 ostatní měřicí přístroje.  

4.4.1 Měřicí přístroje dotykové  

V současné době to jsou nejrozšířenější a nejdokonalejší přístroje pro měření povrchu. Princip 

měření je zaloţen na rovnoměrném posouvání měřícího hrotu s velmi malým zaoblením po 

povrchu kontrolovaného vzorku. Je moţné také posouvat kontrolovaný vzorek pod měřícím 

hrotem. Změna výšky je následně zaznamenána v mnohonásobném zvětšení a vyhodnocena. 

Změny jsou zaznamenány ve tvaru profilografů nebo jsou převedeny na analogové změny 

napětí a indukčnosti. Snímání povrchu lze provést jako absolutní (základnou je velmi přesná 

přímá nebo tvarová dráha snímače), nebo relativní (základnou je dráha generována kluznou 

patkou klouzající po měřeném povrchu). Nejčastější dotykové měřicí přístroje jsou 

s mechanickým převodem, elektromagnetické, elektrodynamické a induktivní. Mezi jejich 

výhody patří vysoká přesnost, citlivost a opakovatelnost měření. Nevýhody jsou poškození 

povrchové vrstvy, protoţe měřící hrot je vyroben z tvrdého materiálu (safír, diamant). 

[37, 38, 39] 

4.4.2 Měřicí přístroje bezdotykové (optické) 

Princip je zaloţen na promítnutí světelného paprsku na měřený povrch. Paprsek se od povrchu 

odrazí zpět nebo rozptýlí. Výhodou bezdotykových přístrojů je skutečnost, ţe měřící zařízení 

nepřichází do styku s měřeným vzorkem a tím nedojde k poškození vzorku. Další výhodou je, 

ţe není potřeba korekce měřícího hrotu a umoţňuje měření větších ploch. Nevýhodou 

bezkontaktních měřících přístrojů je fakt, ţe můţe dojít k tzv. ztrátě dat. Ke ztrátě dat dochází 

v místech s náhlou změnou profilu nebo v hraničních oblastech. Ztráta dat je způsobena tím, 

ţe se paprsek neodrazí správně zpět do detektoru a ten nenaznamená ţádná data. Ke ztrátě dat 

můţe dojít i při měření ploch s nízkou odrazivostí. Bezdotykové měřicí přístroje jsou určeny 

k měření měkkých a citlivých povrchů, kde by hrozilo poškození od dotykového zařízení. 

Bezdotykové měření není ovlivněno vadami povrchu, jako jsou díry a výrůstky. [37, 38, 39] 
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4.4.3 Ostatní měřicí přístroje 

Do této skupiny jsou zahrnuty ostatní metody, jeţ nejsou uvedeny výše. 

4.4.3.1 Metoda AFM  

Metoda AFM, tj. mikroskopie atomárních sil (atomic force microscopy) umoţňující studovat 

vodivé či nevodivé vzorky v atomárním rozlišení. Metoda vyuţívá velmi jemný hrot 

(s poloměrem křivosti na vrcholu menším neţ 20 nm) upevněný na pruţném raménku, které 

se posunuje po povrchu vzorku. Posun je prováděn piezoelektrickými prvky, které se smršťují 

nebo roztahují změnou elektrického napětí, které je na ně přiloţeno. Proti síle hrotu působí 

meziatomární síla měřeného vzorku a vlivem nerovností povrchu je hrot vychylován. [40] 
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5 Experimentální část 

5.1 Popis materiálu 

Tato kapitola se věnuje vlivu mikrostruktury ocelí po různém tepelném zpracování na řezné 

vlastnosti abrazivního vodního paprsku. Pro tento experiment byly pouţity 3 druhy ocelí ve 

formě kruhových tyčí, válcovaných za tepla, o průměru 200 mm, ze kterých byly nařezány 

disky o tloušťce 30 mm. Jednalo se o uhlíkovou ocel 12 050 (ekvivalent C45), 

mikrolegovanou ocel 13 240 (ekvivalent 37MnSi5) a nízkolegovanou ocel 15 230. Chemické 

sloţení z materiálových listů a skutečné chemické sloţení zjištěné GDS optickou emisní 

spektroskopií jsou uvedeny v Tab. 5.1 a Tab. 5.2.  

Tab. 5.1: Chemické sloţení ocelí z materiálových listů v hm. %. 

 
C Mn Si P S Cr Ni Mo V 

Ocel 12050 
0,42 
0,50 

0,50 
0,80 

0,17 
0,37 

max 
0,04 

max 
0,04 

max 
0,25 

max 
0,3 

- - 

Ocel 13240 
0,33 
0,41 

1,10 
1,40 

1,10 
1,40 

max 
0,035 

max 
0,035 

max 
0,08 

max 
0,04 

max 
0,007 

- 

Ocel 15230 
0,24 
0,34 

0,40 
0,80 

0,17 
0,37 

max 
0,035 

max 
0,035 

2,2 
2,50 

- - 
0,10 
0,20 

 

Tab. 5.2: Skutečné chemického sloţení v hm. %. 

  C Mn Si P S Cr Ni Mo V 

Ocel 12050 0,42 0,66 0,29 0,02 0,01 0,08 0,05 0,01 0,00 

Ocel 13240 0,39 1,18 1,27 0,03 0,01 0,08 0,04 0,01 0,02 

Ocel 15230 0,27 0,53 0,29 0,02 0,02 2,85 0,05 0,01 0,17 

 

Charakteristika oceli 12050 a vhodnost jejího použití 

Konstrukční uhlíková ocel k zušlechťování, povrchovému kalení a pro menší a velké 

výkovky. 

Použití oceli: Je vhodná na hřídele těţních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., na větší 

ozubená kola, šneky, ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, 

plunţry lisů, písty kompresorů, čepy, šrouby, stavěcí rouby, dopravní válečky, vodící čepy, 

lamely spojek, lůţka, páky, zaráţky, kolíky, různé spojovací součásti, posouvací vidlice, 

drţáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky tlakových nádob, upínací 

a stavebnicové části nástrojů, vrtací tyče, frézovací trny. Svařitelnost u této oceli je velmi 

obtíţná. [32, 41] 
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Charakteristika oceli 13240 a vhodnost jejího použití 

Mangano-křemíková ocel k zušlechťování, pro velké a větší výkovky. Je poměrně dobře 

tvařitelná a také dobře obrobitelná. Je také velmi náchylná na popouštěcí křehkost.  

Použití oceli: Pouţívá se pro středně namáhané strojní součásti a součásti motorových 

vozidel, obzvlášť odolné proti opotřebení jako např. hřídele, písty, ozubená kola, pastorky, 

lamely, šrouby, nápravy, čepy kol, ojnice, páky, třmeny pera a šroubová vřetena. Optimální 

průměr pro zušlechtění je 50 mm. Svařitelnost u této oceli je velmi obtíţná. [32, 41] 

 

Charakteristika oceli 15230 a vhodnost jejího použití 

Nízkolegovaná ocel s dobrou svařitelností i obrobitelností. Vhodná pro zušlechťování, 

povrchové kalení, chemicko-tepelné zpracování a pro nitridování. 

Použití oceli: Pouţívá se na velmi namáhané zušlechtěné strojní části a na části nitridované, 

vč. nitridovaných ozubených kol. Vzhledem k vysoké prokalitelnosti je pouţitelná i pro velké 

výkovky. Dále se pouţívá pro klikové hřídele letadlových motorů, hlavy vrtulí, ojnice, ojniční 

šrouby a podobně namáhané strojní součásti. Hnací nápravy motorových vozidel, páky řízení 

aj. Svařitelnost je u této oceli velmi dobrá (záleţí na polotovaru a velikosti). [32, 42] 

 

5.2 Postupy tepelného zpracování 

Disky o tloušťce 30 mm z kaţdé jakosti oceli byly rozřezány na čtvrtiny a kaţdý kus byl 

podroben jinému tepelnému zpracování. 

Jednalo se o: 

 normalizační žíhání, 

 žíhání na měkko, 

 kalení, 

 kalení a popouštění. 

 

V tabulce 5.3 jsou uvedena doporučená tepelná zpracování oceli 12050, 13240 a 15230 podle 

materiálových listů. 32 
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Tab. 5.3: Údaje o tepelném zpracování ocelí 12050,13240 a 15230. 

Ocel 
12050 13240 15230 

Teplota ve °C / ochlazovací médiu 

Normalizační žíhání 840-870/vzduch 850-890/vzduch 860-900/vzduch 

Žíhání na měkko 680-720/pec 680-720/pec 700-740/pec 

Kalení 800-830/voda 820-850/voda 830-880/voda 

Popuštění 530-670/voda,vzduch 530-680/voda,vzduch 550-660/voda,vzduch 

 

Jednotlivá tepelná zpracování probíhala při zvolené teplotě (viz níţe), která odpovídala 

intervalu dle Tab. 5.3 z důvodu úspory energie. Tři díly byly vţdy rovnoměrně rozloţeny 

v peci. 

Normalizační žíhání proběhlo za teploty 865:C, a to po dobu 4 hodin, poté byla díly 

ochlazeny na vzduchu.  

Žíhání na měkko se uskutečnilo za teploty 710:C, po dobu 4 hodin, s ochlazováním v peci. 

Kalení spočívalo v ohřevu na teplotu 830:C, setrvání v peci trvalo 1 hodinu a ochlazovaní se 

uskutečnilo ve vodě.  

Kalení a popouštění, resp. vysokoteplotní popouštění, které se označuje jako zušlechťování, 

zahrnovalo kalení za stejných podmínek jako v předchozím případě (při teplotě 830:C a 

výdrţi 1 hodina), poté následovalo popouštění za teploty 600:C, a to po dobu 2 hodin. 

Ochlazování se pak uskutečnilo na vzduchu.  

 

Normalizační ţíhání u oceli 12050 se uskutečnilo na horní hranici, naopak u oceli 15230 na 

dolní hranici doporučeného teplotního intervalu. Ţíhání na měkko a popouštění probíhalo 

u všech ocelí uprostřed doporučeného teplotního intervalu. Oproti tomu kalení se odehrávalo 

u oceli 12050 na horní mezi a u oceli 15230 na dolní mezi doporučené pro toto tepelné 

zpracování. 

5.3 Postupy řezání vodním paprskem 

Zástupci institutu fyziky oslovili katedru materiálového inţenýrství s poţadavkem připravit 

oceli s odlišnou strukturou (jinými mechanickými vlastnostmi) za účelem hodnocení vlivu 

mikrostruktury na řezné vlastnosti vodního paprsku. 
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Po tepelném zpracování byly díly rozřezány vodním paprskem na zkušební vzorky tvaru hranolu 

se čtvercovou základnou o velikosti 10x10 mm a délce 100 mm. Náhledy rozřezaných dílů jsou 

uvedeny na Obr. 5.1 aţ 5.3. 

Samotné řezání bylo provedeno v laboratoři kapalinového paprsku na VŠB-TUO. Řezání bylo 

provedeno abrazivním vodním paprskem AWJ (abrasive water jet) HSQ FlowX5 s čerpadlem 

s nastavitelným tlakem od 50 MPa do 415 MPa a maximálním průtokem 1,9 l/min. V Tab. 5.4 

jsou obsaţené parametry, které byly pouţity při řezání vodním paprskem. [47] 

Tab. 5.4: Parametry pouţité při řezání kapalinového paprsku. 

Tlak vody v čerpadle *MPa] 380 

Průtok *l] 1,9 

Typ abraziva australský granát 

Průměr vodní trubice *mm+ 0,25 

Průměr abrazivní trubice *mm+ 1,02 

Vzdálenost trysky od materiálu *mm+ 2 

Hmotnostní průtok abraziva *g/min+ 225 

Třída zrnitosti abraziva *mesh+ 80 

 

Obr. 5.1: Vzorky nařezané z oceli 12050, 1 - po normalizačním ţíhání, 2 - po ţíhání na 

měkko, 3 - po kalení, X - po kalení a popouštění. 
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Obr. 5.2: Vzorky nařezané oceli z 13240, 1 - po normalizačním ţíhání, 2 - po ţíhání na 

měkko, 3 - po kalení, X - po kalení a popouštění. 

 

Obr. 5.3: Vzorky nařezané oceli z 15230, 1 - po normalizačním ţíhání, 2 - po ţíhání na 

měkko, 3 - po kalení, X - po kalení a popouštění. 

 

5.3.1 Hodnocení kvality řezu 

U jednotlivých řezů lze vidět jemné aţ velmi zřetelné vroubkování v dolní části řezaného 

materiálu. Kvalita řezu byla ohodnocena stupněm Q3, čili průměrným řezem podle tabulky 2.2 

a obr. 2.12. Stupeň kvality tohoto řezu je dán rychlostí řezání, vyšším tlakem abrazivního 

vodního paprsku a taky pouţitým abrazivem, v tomto případě australským granátem, který má 

poměrně vysoký účinek řezání. Na povrchu vzorků po řezu se vyskytla malá vrstva korozních 

produktů. 
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5.3.2 Vyhodnocení drsnosti 

Vyhodnocení drsnosti bylo provedeno na třech přístrojích měřících drsnost povrchu: 

drsnoměru Taylor Hobson Form Talysurf 50 mm a na dvou experimentálních optických 

profilometrech. Z důvodu velmi odlišných výsledků drsnosti a po zhodnocení vizuální kvality 

povrchu se vyhodnotila drsnost pouze u experimentálního optického profilometru. Rozdílné 

výsledky mohly být způsobeny špatnou nebo ţádnou kalibrací těchto přístrojů. 

Výsledky pouţité v této kapitole byly získány z experimentálního optického profilometru. 

Tento přístroj byl zakoupen od Technické univerzity v Košiciach, z katedry prevádzky 

výrobných procesov.  

Samotné měření se provádělo 2x u kaţdého vzorku, 10 mm od kraje, v délce 20 mm a ve 

středu řezu. Získaly se parametry Ra a Rz, které se poté zprůměrovaly, a vypočítala se 

směrodatná odchylka. Střední aritmetické úchylky profilu Ra a výšky nerovnosti profilu Rz 

pro jednotlivé oceli jsou uvedeny v Tab. 5.5.  

Tab. 5.5: Drsnost ocelí Ra a Rz 

 
Ocel 12050 Ocel 13240 Ocel 15230 

Ra Rz Ra Rz Ra Rz 

normalizační žíhání 7,08±0,11 153,67±30,59 6,78±0,07 59,24 ± 5,95 6,71±0,07 127,39±22,42 

žíhání na měkko 7,06±0,33 153,95±32,33 7,28±0,69 179,42±5,30 7,21±0,12 159,10±38,88 

kalení 6,68±0,10 145,28±6,50 7,60±0,41 95,83±29,95 7,928±0,32 169,02±3,80 

kalení a popouštění 6,55±0,30 116,41±1,76 6,72±0,37 140,98±10,85 6,60±0,23 93,90±29,39 

 

U ocelí se předpokládalo, ţe nejmenší drsnost bude po kalení a největší po ţíhání na měkko 

vzhledem k rozdílné tvrdosti vzniklé struktury. Co se týče normalizačního ţíhání a kalení a 

popouštění, tam by hodnoty měly být podobné. Z výsledků se však nepotvrdila ţádná 

významnější závislost ani podle jakosti oceli, ani podle způsobu tepelného zpracování. Tyto 

závěry mohly být způsobeny různými odchylkami měření, popř. lidským faktorem a 

v neposlední řadě i špatnou nebo ţádnou kalibrací optického profilometru. 
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5.4 Mechanické vlastnosti po tepelném zpracování 

5.4.1 Měření tvrdosti  

Tvrdost je jedna ze základních mechanických vlastností, která je definovaná jako odpor proti 

vnikání cizího tělesa. Podle Vickerse (ČSN 42 0374) se do materiálu pod silou F vtlačuje 

diamantový čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu po danou dobu. Následně se změří 

střední délka u obou úhlopříček po vtisku. Zatíţení se volí od 10 do 1000 N, doba vtisku od 

10 do 180 vteřin. Pro běţné zatíţení 300 N po dobu od 10 do 15 s se pouţívá označení HV30. 

[44] 

Tvrdost se měřila na příčných metalografických výbrusech odebraných s nařezaných 

hranolků, a to minimálně 3x při zatíţení 294,2 N a době vtisku byla 10 vteřin. Tvrdosti po 

různém tepelném zpracování vč. směrodatných odchylek pro oceli 12050, 13240 a 15230 jsou 

uvedeny v Tab. 5.6. 

Tab. 5.6: Tvrdosti HV30 ocelí 12050, 13240 a 15230 po různém tepelném zpracování. 

Tepelné zpracování 
HV30 

Ocel 12050 Ocel 13240 Ocel 15230 

normalizační žíhání 184 ± 1 163 ± 2 216 ± 0 

žíhání na měkko 153 ± 4 139 ± 2 120 ± 2 

kalení 458 ± 14 306 ± 8 292 ± 8 

kalení a popuštění 152 ± 2 181 ± 1 196 ± 1 

 

Nejvyšší tvrdost byla naměřena po kalení u oceli 12050 z důvodu nejvyššího obsahu uhlíku, 

nejniţší u oceli 15203, kde obsah uhlíku je jen 0,27 hm. %. Nejniţší hodnoty tvrdosti byly 

zjištěny po ţíhání na měkko. U oceli 12050 byly naměřeny obdobné hodnoty tvrdosti po 

ţíhání na měkko i po kalení a popouštění (zušlechtění), a to pravděpodobně z důvodu nárůstu 

globulárního cementitu ve čtvrtém stádiu popouštění, kdy se dosahuje struktura obdobná jako 

u sferoidizovaného perlitu. 

5.4.2 Zkouška tahem 

Zkouška tahem (dle ČSN EN ISO 6892-1) patří mezi základní a také nejrozšířenější statické 

zkoušky. Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa, nejčastěji aţ do lomu, za účelem 

stanovení jedné nebo více mechanických vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří mez kluzu, mez 
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pevnosti, taţnost a kontrakce. Pro zkoušky tahem se pouţívají tahové zkušební tyče, jejichţ 

rozměry jsou normalizované. [44,45] 

Tvar zkušebních tyčí můţe být plochý nebo kruhový, můţou být krátké a dlouhé. Volí se dle 

zkoušeného materiálu a upínacího zařízení trhacího stroje, které často bývá výměnné 

(Obr. 5.4).  

Vlastní měřená délka L0 závisí na průřezu zkušební tyče a při kruhovém průřezu tyče je rovna 

10d0 u dlouhých zkušebních tyčí nebo 5d0 u krátkých zkušebních tyčí. Aby bylo moţné měřit 

prodlouţení zkušební tyče po přetrţení, vyznačí se na ní před zkouškou rysky ve vzdálenosti 

10 mm. [44] 

 

Obr. 5.4: Tvar kruhové tyče, L- celková délka kruhové tyče, L0 - počáteční měřená délka, 

r - poloměr zaoblení, S0 - počáteční průřez tyče, D0 - průměr tyče. 

Mez kluzu 

Mez kluzu je napětí, při kterém dochází k prvním trvalým deformacím zkušební tyče. 

U některých materiálů (např. měkká uhlíková ocel) je tento okamţik přechodu od elastických 

k plastickým deformacím patrný a je označován jako výrazná mez kluzu. U převáţné většiny 

materiálů se však neprojevuje tak výrazně, přechod je plynulý a je definován napětím, při 

kterém plastická deformace dosáhne předepsané hodnoty vyjádřené v procentech počáteční 

délky. V těchto případech mluvíme o smluvní mezi kluzu. Přesná charakteristika 

hodnocených mezí kluzu je v Tab. 5.7. [46] 

 

Tab. 5.7: Charakteristika mez kluzu kovových materiálů. [46] 

Typ meze kluzu Označení Definice 

Výrazná horní mez kluzu ReH Napětí odpovídající prvnímu poklesu zatížení 

Výrazná dolní mez kluzu ReL Nejnižší napětí v průběhu plastické deformace 

Smluvní mez kluzu určená z 
trvalých deformací 

Rp 
Napětí, při kterém poměrná plastická deformace 
dosáhne předepsané hodnoty v % (Rp0,2) 
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Mez pevnosti 

Mez pevnosti představuje napětí odpovídajícímu největšímu napětí zkušební tyče; označuje se 

Rm.. [46] 

Tažnost 

Taţnost je charakteristikou plasticity v tahu a je definována jako trvalé poměrné prodlouţení 

měřené délky po přetrţení tyče; vyjadřuje se v % a označuje se A. [46] 

 

Z nařezaných hranolků o velikosti 10x10x100 mm byly vysoustruţeny kruhové tyče 

o celkové délce L = 100 mm a průměr D0 = 6 mm. Počáteční měřená délka byla stanovena 

L0 = 30 mm. Z důvodů velmi vysokých tvrdostí u oceli 12050 a 13240 po kalení nemohly být 

z těchto ocelí vyrobeny vzorky pro tahovou zkoušku. 

Samotná tahová zkouška probíhala na víceúčelovém hydraulickém trhacím stroji LFV 

(100 kN) – Obr. 5.5. Rychlost zatěţování byla zvolena 2 mm/min. 

 

 

Obr. 5.5: Víceúčelové hydraulické zařízení pro tahovou zkoušku. [45] 
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Pro tahové zkoušky byly pouţity vţdy dvě kruhové tyče, které reprezentovaly jedno tepelné 

zpracování. U oceli 12050 a oceli 13240 nebylo moţné vysoustruţit vzorky pro tahovou 

zkoušku po kalení. 

Z výsledků tahových zkoušek byly vykresleny tahové diagramy, ze kterých byly odečteny 

hodnoty mechanických vlastností pro jednotlivá tepelná zpracování. Výsledné hodnoty 

mechanických vlastností jsou uvedeny v Tab. 5.8 pro ocel 12050, v Tab. 5.9 pro ocel 13240 a 

v Tab. 5.10 pro ocel 15230. Grafy tahových zkoušek pro jednotlivé oceli jsou na Obr. 5.6, 

Obr. 5.7 a Obr. 5.8. V grafech jsou porovnány příklady vţdy jen z jedné tahové zkoušky pro 

jednotlivá tepelná zpracování. 

 

Tab. 5.8: Mechanické vlastnosti oceli 12050. 

Tepelné zpracování oceli 12050 ReL [MPa] ReH [MPa] Rm [MPa] A [%] 

Normalizační žíhání 372,5 ± 2,5 381,8 ± 2,3 636,4± 2,9 19,5 ± 4,8 

Žíhání na měkko 276,5 ± 0,2 276,7 ± 2,6 577,9 ± 0,4 25,2 ± 2,8 

Kalení a popouštění 492,6 ± 22,1 502,2 ± 23,5 732,7 ± 13,3 22,1 ± 1,6 

 

 

Obr. 5.6: Tahové zkoušky oceli 12050 po normalizačním ţíhání, ţíhání na měkko, 

kalení a popouštění. 
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Tab. 5.9: Mechanické vlastnosti oceli 13240. 

Tepelné zpracování oceli 13240 ReL [MPa] ReH [MPa] Rm [MPa] A [%] 

Normalizační žíhání 546,1 ± 40,0 557,4 ± 40,2 864,3 ± 43,8 22,6 ± 1,3 

Žíhání na měkko 495,6 ± 3,8 499,2 ± 5,2 782,0 ± 6,3 27,5 ± 2,6 

Kalení a popouštění 724,4 ± 12,4 - 922,1 ± 8,0 20,0 ± 0,5 

 

 

Obr. 5.7: Tahové zkoušky oceli 13240 po normalizačním ţíhání, ţíhání na měkko,  

kalení a popuštění. 

 

Tab. 5.10: Mechanické vlastnosti oceli 15230. 

Tepelné zpracování oceli 15230 Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

Normalizační žíhání 745,9 ± 6,8 1203,1 ± 0,2 13,3 ± 1,2 

Žíhání na měkko 430,5 ± 5,3 682,0 ± 5,0 22,7 ± 1,2 

Kalení 957,3 ± 80,1 1751,7 ± 48,3 3,7 ± 0,7 

Kalení a popouštění 920,2 ± 9,1 1032,8 ± 3,4 16,2 ± 0,3 
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Obr. 5.8: Tahové zkoušky oceli 15230 po normalizačním ţíhání, ţíhání na měkko, kalení, 

kalení a popuštění 

 

U tahové zkoušky se hodnotily meze kluzu (ReL, ReH, Rp0,2), mez pevnosti (Rm) a taţnost (A). 

Oceli 12050 a 13240 vykazovaly výraznou mez kluzu a z grafů (Obr. 5.6 a 5.7) byly odečteny 

dolní a horní mez kluzu (ReL a ReH). U oceli 15230 (Obr. 5.8) byla stanovena smluvní mez 

kluzu (Rp0,2). 

U oceli 12050 a 13240 byly porovnávány pouze stavy po normalizačním ţíhání, ţíhání na 

měkko a kalení a popouštění (zušlechtění). Po kalení a popouštění se získaly zvýšené hodnoty 

meze kluzu a meze pevnosti a došlo k určitému sníţení taţnosti. Nejniţší pevnostní vlastnosti 

a zároveň nejvyšší plastické vlastnosti byly zjištěny po ţíhání na měkko. 

Výsledky tahových zkoušek u oceli 15230 dokazují, ţe nejvyšší hodnoty meze kluzu a meze 

pevnosti byly naměřeny po kalení, zároveň však došlo k výraznému sníţení taţnosti (ocel 

15230, Tab. 5.10).  

5.5 Mikrostrukturní hodnocení povrchových vrstev po řezání 

Mikrostruktura oceli 12050 po normalizačním ţíhání byla jemnozrnná feriticko-perlitická 

s nerovnoměrně vyloučeným perlitem (Obr. 5.9-5.12). Na povrchu vzorku byla patrná 

deformace do hloubky cca 15 m (Obr. 5.11). Po ţíhání na měkko je ve struktuře patrný 
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částečně sferoidizovaný perlit (Obr. 5.15-5.16) a ferit s Widmannstättenovou morfologií 

(Obr. 5.13-5.16), která odpovídá stavu po válcování za tepla a vzhledem k teplotě ţíhání pod 

Ac1 nebyla tato morfologie odstraněna. Po kalení nebyla struktura zcela prokalena, protoţe 

prokalitelnost této oceli je pouze 7 mm 26. Hodnocený vzorek mohl být odebrán dále od 

původního kaleného povrchu, a proto je struktura na Obr. 5.17-5.20 tvořena převáţně perlitem 

a feritickým síťovím po hranicích zrn. Podíl martenzitu, resp. bainitu je velmi nízký. 

Heterogenita mikrostruktury je patrná i v tomto případě. Po kalení a vysokoteplotním 

popouštění byla mikrostruktura tvořena převáţně bainitem s feritickým síťovím po hranicích 

zrn (Obr. 5.21-5.24) a opět souvisí s místem odběru vzorku. V tomto případě byl vzorek 

odebrán blíţe k povrchu, a proto výskyt popuštěné zákalné struktury je vyšší. 

  
Obr. 5.9: Ocel 12 050 normalizačně ţíhaná, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.10: Ocel 12 050 normalizačně ţíhaná, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.11: Ocel 12 050 normalizačně ţíhaná, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.12: Ocel 12 050 normalizačně ţíhaná, 

střed materiálu detail. 
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Obr. 5.13: Ocel 12 050 ţíhaná na měkko, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.14: Ocel 12 050 ţíhaná na měkko, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.15: Ocel 12 050 ţíhaná na měkko, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.16: Ocel 12 050 ţíhaná na měkko, 

střed materiálu detail. 

 

  
Obr. 5.17: Ocel 12 050 kalená, povrch 

materiálu. 

 

Obr. 5.18: Ocel 12 050 kalená, střed 

materiálu. 
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Obr. 5.19: Ocel 12 050 kalená, povrch 

materiálu detail. 

 

Obr. 5.20: Ocel 12 050 kalená, střed 

materiálu detail. 

 

  
Obr. 5.21: Ocel 12 050 kalena a popuštěna, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.22: Ocel 12 050 kalena a popuštěna, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.23: Ocel 12 050 kalena a popuštěna, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.24: Ocel 12 050 kalena a popuštěna, 

střed materiálu detail. 
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Mikrostruktura oceli 13240 ve stavu po normalizačním ţíhání byla jemnozrnná feriticko-

perlitická s nerovnoměrným vyloučením perlitu, které souvisí s nízkým stupněm protváření 

(Obr. 5.25-5.28). Po ţíhání na měkko došlo k téměř 100% sferoidizaci perlitu (obr. 5.27-

5.32). Oproti oceli 12050 je míra sferoidizace vyšší díky niţšímu obsahu uhlíku. Ferit byl 

vyloučen po hranicích zrn. Mikrostruktura po kalení byla martenzitická s nízkým podílem 

bainitu a feritu (Obr. 5.33-5.36). Po zušlechtění je mikrostruktura na obr. 5.37-5.40 popuštěná 

martenziticko-bainitická. 

  
Obr. 5.25: Ocel 13 240 normalizačně ţíhaná, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.26: Ocel 13 240 normalizačně ţíhaná, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.27: Ocel 13 240 normalizačně ţíhaná, 

povrch detail. 

Obr. 5.28: Ocel 13 240 normalizačně ţíhaná, 

střed materiálu detail. 
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Obr. 5.29: Ocel 13 240 ţíhaná na měkko, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.30: Ocel 13 240 ţíhaná na měkko, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.31: Ocel 13 240 ţíhaná na měkko, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.32: Ocel 13 240 ţíhaná na měkko, 

střed materiálu detail 

 

  
Obr. 5.33: Ocel 13 240 kalená, povrch 

materiálu. 

 

Obr. 5.34: Ocel 13 240 kalená, střed 

materiálu. 
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Obr. 5.35: Ocel 13 240 kalená, povrch 

materiálu detail. 

 

Obr. 5.36: Ocel 13 240 kalená, střed 

materiálu. 

 

  
Obr. 5.37: Ocel 13 240 kalena a popuštěna, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.38: Ocel 13 240 kalena a popuštěna, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.39: Ocel 13 240 kalena a popuštěna, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.40: Ocel 13 240 kalena a popuštěna, 

střed materiálu 
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Po normalizačním ţíhání oceli 15230 je mikrostruktura tvořena horním bainitem a feritem 

(Obr. 5.41-5.44), i kdyţ ochlazování bylo provedeno na vzduchu. Vzhledem k vysoké 

prokalitelnosti oceli třídy 15 26 došlo k částečnému zakalení mikrostruktury. Ţíhání na 

měkko vedlo k částečné sferoidizaci perlitu (Obr. 5.45-5.48). Jedná se o ocel legovanou 

chromem a vanadem, a proto zde budou přítomné karbidy Cr a V, které způsobují zpomalení 

sferoidizace. Ferit je vyloučený po hranicích zrn. Mikrostruktura po kalení je tvořena 

nízkouhlíkovým martenzitem a malým podílem bainitu (Obr. 5.49-5.52). Mikrostruktura po 

zušlechtění odpovídá popuštěnému martenzitu (Obr. 5.53-5.56). 

  
Obr. 5.41: Ocel 15 230 normalizačně ţíhaná, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.42: Ocel 15 230 normalizačně ţíhaná, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.43: Ocel 15 230 normalizačně ţíhaná, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.44: Ocel 15 230 normalizačně ţíhaná, 

střed materiálu detail. 
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Obr. 5.45: Ocel 15 230 ţíhaná na měkko, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.46: Ocel 15 230 ţíhaná na měkko, 

střed  materiálu. 

  
Obr. 5.47: Ocel 15 230 ţíhaná na měkko, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.48: Ocel 15 230 ţíhaná na měkko, 

střed materiálu detail. 

 

  
Obr. 5.49: Ocel 15 230 kalena, povrch 

materiálu. 

 

Obr. 5.50: Ocel 15 230 kalena, střed 

materiálu. 
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Obr. 5.51: Ocel 15 230 kalena, povrch 

materiálu detail. 

 

Obr. 5.52: Ocel 15 230 kalena, střed 

materiálu detail. 

 

  
Obr. 5.53: Ocel 15 230 kalena a popuštěna, 

povrch materiálu. 

Obr. 5.54: Ocel 15 230 kalena a popuštěna, 

střed materiálu. 

  
Obr. 5.55: Ocel 15 230 kalena a popuštěna, 

povrch materiálu detail. 

Obr. 5.56: Ocel 15 230 kalena a popuštěna, 

střed materiálu detail. 
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5.6 Hodnocení mikrotvrdosti povrchu oceli 15230 

Mikrotvrdost se měří obdobně jako tvrdost podle Vickerse, hodnoty zatěţovacích sil se 

pohybují okolo 1 g aţ po 1 kg. Pouţívá se pro velmi malé nebo tenké části, měření určitých 

částí vzorku nebo také vyhodnocení strukturních sloţek a fází.  

Hodnocení mikrotvrdosti se provádělo pouze u oceli 15230 při zatíţení 0,2452 N (HV0,025), 

a to za účelem zjištění případného zpevnění povrchových vrstev v místě řezu vodním 

paprskem. Bylo provedeno 15 vpichů se vzrůstající vzdálenosti od kraje materiálu v mm, tj. 

0,025; 0,075; 0,125; 0,175; 0,225; 0,275; 0,325; 0,375; 0,425; 0,475; 0,555; 0,635; 0,715; 

0,795; 0,875 mm. Průběhy mikrotvrdosti pro jednotlivá tepelná zpracování jsou zaznamenány 

na Obr. 5.57 aţ 5.60. Zvýšení mikrotvrdosti na povrchu v místě řezu vodním paprskem 

nebylo zjištěno. Těsně pod povrchem byly naměřeny spíše niţší hodnoty mikrotvrdosti, které 

však mohly být ovlivněny zakulacením povrchu z procesu přípravy výbrusů. Oduhličení, 

které by mohlo také sníţit tvrdost na povrchu řezů, nebylo pozorováno. Průběhy 

mikrotvrdosti měly spíše konstantní charakter, proto byly stanoveny jejich střední hodnoty 

a zaznamenány do Tab. 5.11, a potvrzují trend tvrdostí získaných při zatíţení 294 N (HV 30). 

 

Obr. 5.57: Mikrotvrdost oceli 15230 po normalizačním ţíhání. 
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Obr. 5.58: Mikrotvrdost oceli 15230 po ţíhání na měkko. 

 

Obr. 5.59: Mikrotvrdost oceli 15230 po kalení. 
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Obr. 5.60: Mikrotvrdost oceli 15230 po kalení a popuštění. 

 

Tab. 5.11: Mikrotvrdost HV0,025 oceli 15230. 

 
normalizační 

žíhání 
žíhání na měkko kalení 

kalení a 
popouštění 

HV0,025 373,20 ± 69,03 204,33 ± 14,21 545,40 ± 48,30 279,20 ± 50,40 
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývala vlivem mechanických vlastností různých druhů ocelí na řezné 

vlastnosti vodního paprsku. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti ocelí odlišného 

chemického sloţení byly modifikovány tepelným zpracováním. 

V první části této práce jsou shrnuty nekonvenční metody dělení a jejich rozdělení. Je zde 

uvedeno srovnání těchto metod. Jednalo se o řezání laserem, řezání plazmou a řezání vodním 

paprskem. Jsou zde také porovnány výhody a nevýhody jednotlivých metod. 

Další část se zabývá tepelným zpracováním a jeho vlivem na mechanické a technologické 

vlastnosti ocelí. 

V experimentální části se práce věnuje vyhodnocením kvality řezu, jeho drsnosti, 

mechanickým vlastnostem zjištěných z tahových zkoušek a hodnocením mikrostruktury 

v oblasti řezu abrazivním vodním paprskem. 

Ke studiu mechanických vlastností byly pouţity oceli 12050, 13240 a 15230. Tepelným 

zpracováním se u ocelí velmi výrazně změnily mechanické vlastnosti. Předmětem hlavního 

experimentu bylo hledání vlivu tepelného zpracování na řez abrazivním vodním paprskem. 

U tohoto experimentu nebyla pozorována ţádná významnější závislost řezných vlastností 

abrazivního vodního paprsku na mikrostruktuře ocelí a jejich mechanických vlastnostech. 

Po řezání abrazivního vodního paprsku byla pozorována minimální deformace povrchu. 

Nedocházelo k oduhličení povrchových vrstev, na řezané vzorky materiálu působilo 

minimální silové zatíţení, nedocházelo tedy ani ke vzniku trhlin ani mikrotrhlin jako to např. 

bylo u řezání plazmou. Řezané díly nevykazovaly ţádné fyzikální, chemické ani mechanické 

změny. Při vlastním řezání nevznikaly ţádné ekologicky nevhodné zplodiny. Dále nebyl 

pozorován významný vliv na drsnost povrchu po určitém tepelném zpracování. Tyto závěry 

mohly být způsobeny vyšším tlakem vodního paprsku a pouţitým abrazivem.  

Výhodou při řezání vysokotlakého vodního paprsku bylo, ţe povrch po řezání byl bez 

tepelného ovlivnění materiálu, tzv. studeným řezem.  

Nevýhodou po řezání abrazivního vodního paprsku bylo, ţe u ocelí byla pozorována malá 

vrstva korozních produktů. Této nevýhodě mohlo být zabráněno tím, ţe by se vzorky hned po 

řezání vysušily.  

Samotná technologie řezání vodním paprskem si v dnešní době našla mnoho příznivců hlavně 

pro svoji univerzálnost procesu, ale taky pro velkou škálu řezaných materiálu, v celé řadě 
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řezaných tlouštěk. Jedním z hlavních faktorů v dnešní době je šetrnost k ţivotnímu prostředí, 

coţ tato metoda splňuje víc neţ jakákoliv jiná. 

Metoda vodního paprsku je především velmi dobře pouţitelná pro materiály, z nichţ některé 

mají své specifika, protoţe je nelze řezat jinak neţ právě vodním paprskem. Pro technologii 

řezání vodním a abrazivním vodním paprskem jsou výhledy do budoucnosti velmi slibné, 

neboť se jedná o velmi progresivní a konkurenceschopnou metodu. Stojí za tím neustálý 

výzkum, vývoj a zdokonalování jednotlivých komponent. Zvyšuje se například ţivotnost 

vodní a abrazivní trysky. Dále se zvyšuje výkon čerpadel a tím stoupá i pracovní tlak. 
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