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ÚVOD 

S rozvojem lidstva se rozvinula i schopnost přetvářet své okolí, materiály a tím vytvářet 

podmínky pro další růst civilizace. Kvalitní výrobky závisí na kvalitních surovinách a 

především na vyspělosti zpracovatelské technologie. Významnou úlohu zastává 

vylepšení stávající technologie novými. Ty využívají nejmodernější postupy a nástroje, 

což v mnoha případech nevede pouze k úspoře materiálu, výrobních časů a nákladů, ale 

umožní také splnit dnešní vysoká ekologická kritéria. 

Cílem této diplomové práce je navrhnou dvoudílnou trysku pro plasmové řezání s delší 

životností než je dosud dosahováno.  



9  

1. LITERÁRNÍ STUDIE 

A) ŘEZÁNÍ PLASMOU 

Obr. 1 Plasmový hořák při řezání 
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1.1. HISTORIE [5], [8] 
Plasmové řezání bylo vyvinuto v 50-tých letech minulého století.Již v prvních letech 

průmyslového nasazení se plasma uplatnila pro řezání neželezných kovů a slitinových 

ocelí. 

V roce 1970 byl ve firmě Thermal Dynamics Corp.(TDC) vyroben první komerční zdroj 

s hořákem,který se moc nelišil od hořáků, které se vyrábějí dodnes. Byl vyvinut pro 

plasmové svařování. Hořáky vyrobené v období 1973-1975, se vyrábějí 

dodnes.Všechny byly chlazené vodou, protože se neuvažovalo o tom, že by bylo možné 

použít ke chlazení nějaký plyn nebo vzduch. Komerční plasmové řezání bylo vyvinuto 

proto, aby bylo možné řezat nerezovou ocel. Nelegovaná ocel se v té době řezala 

kyslíkem a nerezová se dala řezat jedině pilou.Tento proces byl velmi zdlouhavý. 

Nebylo možné provádět tvarové řezy.Řezaly se pouze kolmé řezy. V té době začal 

velký rozvoj potravinářského průmyslu, kdy se potraviny začaly zpracovávat 

hromadně.S rozvojem sítí dopravních cest v Americe bylo možné vystavět obrovské 

fabriky na zpracování potravin a masa.Rozvíjel se konzervárenský průmysl, stavěly se 

pivovary, mlékárny. Ve všech těchto podnicích bylo nutno používat pro výrobní 

technologie nerezovou ocel.Jako první se začal používat pro řezání a svařování plasmou 

dusík.V té době se ještě nevědělo, že je možné použít vzduch, protože Hafnium a 

Zirconium se při výrobě elektrod nepoužívalo. Jediný prvek, který byl využíván na 

výrobu elektrod byl Wolfram. 

První vzduchem chlazený hořák byl vyvinut v roce 1976 v Thermal Dynamics Corp. 

Tento hořák se používal na řezání nerezové oceli.Dusíkem se dala řezat nelegovaná 

ocel, ale řezy nebyly tak dobré, jako u nerezových a musely se dále opracovávat. První 

hořák, který využíval vzduch pro chlazení a zároveň jako plasmový plyn byl vyvinut 

v Thermal Dynamics Corp. v roce 1981. V té době firma Hypertherm prakticky 

neexistovala. Thermal Dynamics Corp. ovládal 80% celkového trhu v oblasti 

plasmového řezání a svařování. 

V roce 1983 byl vyvinut v Hyperthermu plasmový zdroj, který využíval kyslík jako 

řezací plyn.Tento systém byl podstatně rychlejší ve srovnání se vzduchem a používal se 

pro řezání černých ocelí.Životnost elektrody však byla pouze ½ hodiny při 250A.Kyslík 

jako řezací plyn se začal vyžívat pro strojní řezání.Ruční hořáky využívaly stále jen 

vzduch. Na této technologii se v podstatě 12 let nic nezměnilo. Až do roku 1995, kdy 

laserová technologie začala ubírat zákazníky, se začaly vyvíjet hořáky typu 
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HyDefinition(Hypertherm), Fine plasma (L-TEC), Focus (KJELLBERG). Toto je 

poslední generace plasmových hořáků.Jsou podstatně složitější a tudíž dražší. Každá 

z těchto firem má svůj systém, využívá svůj princip jak docílit, aby řezy těmito hořáky 

byly vysoce kvalitní. A skutečně výsledky, dosažené touto technologií jsou opravdu 

vynikající. Asi 95% hořáků, které pracují s proudy nad 150A , jsou vodou chlazené. 

Hořáky využívající řezací proud do 150A , z 95% používají jako plasmové médium 

vzduch. Vzduch je možné použít na řezání  všech materiálů. Při řezání nerezové oceli, 

mědi nebo hliníku je sice při jeho použití nutno zvolit menší řezací rychlost a i kvalita 

řezu není tak dobrá, ale náklady na provoz s použitím vzduchu jsou výrazně nejlevnější. 

Vzduch je nejpoužívanějším plynem při řezání ručními hořáky. Největšími firmami 

vyrábějícími plasmová zařízení jsou HYPERTHERM, Thermal Dynamics 

Corp.,ESAB/L-TEC.    

1.2.  VYBAVENÍ K PLASMOVÉMU ŘEZÁNÍ  [10] 

Obr. 2 Vybavení k plasmovému řezání [10] (upravený) 
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Obr. 3 Vybavení firmy Hypertherm [11] 

1.2.1.  ŘEZACÍ HO ŘÁK 
Tryska a elektroda jsou hlavní součástí hořáku. Design hořáku je důležitý ve vývoji 

obloukového řezání plasmy. Tryska obsahuje vstupní otvor, který usměrňuje plasmu. 

Průměr vstupního otvoru určuje maximum proudu pro řezání ,které může být užíváno s 

tryskou. Design se liší dle výrobce.Elektroda je připojená k zápornému pólu zdroje. 

Elektrony produkují plasmu, jsou vydávány z povrchu. Design elektrody záleží na tom, 

jaký plasmový plyn se používá . Hořák je obvykle chlazen vodou. 
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1.2.2.  ZDROJ 
Svorkové napětí je 240- 400V. Výstupní proud závisí na zdroji energie a může kolísat 

40-1000 A. Vhodný zdroj energie je v první řadě závislý na tloušťce materiálu, 

požadované řezné rychlosti a typu plasmového řezání. Nižší rozsah je užívaný pro ruční 

řezání.Zdroj také obsahuje obloukový spouštěcí obvod. 

1.2.3.  OBROBEK 
Obrobek leží na  řezacím stole a je připojený ke zdroji. 

1.2.4.  ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 
Řídicí systém se skládá z vypínačů,průtokoměrů,nastavení řezné rychlosti a další 

ovládací prvky pro plasmové řezání a dodávání plynu. 

  

1.2.5.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Jedny nebo dva plyny jsou požadované pro řezání plasmou. Požadovaný tlak a rychlost 

plynu je závislý na používaném typu. Vždy kontrolujte výrobní specifikace. Plyn může 

být dodávaný z jednotlivých láhví, svazků láhví nebo z tanku naplněného zkapalněným 

plynem.Ztráta dostatečného průtoku plynu v plasmovém řezání může způsobit vážné 

poškození hořáku.Vodík se rozptýlí rychle skrz pórovité materiály - může unikat 

z potrubí, které je plynotěsné pro vzduch nebo další běžné plyny. Toto způsobí 

samovznícení a následnou explozi. Čištění může být také užitečné před uvedením do 

provozu, k tomu, aby vyprázdnilo ze systému vzduch a vlhkost, která je rozptýlená v 

systému.Při používání stlačeného vzduchu jako plasmový plyn je nezbytný zvláštní filtr, 

jestliže stlačený vzduch je příliš mokrý, špinavý nebo olejnatý. 

1.2.6.  CHLAZENÍ 
Voda je často používána pro chlazení během řezu.Toto je zvláště důležité, když je vyšší 

proud pro řezání, který se používá pro řez tlustých kovů a předchází opotřebení 

elektrody a trysky. 
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1.3.  PRINCIP VZNIKU PLASMY [2], [6], [8], [9], [10 ] 

Obr. 4 Čtyři skupenství [12] 

Fyzikální pojem plasma zavedl v roce 1923 I.Langmuir pro speciální stav  plynů, někdy 

označovaný jako čtvrtý stav hmoty. 

Známá je definice Seelingerova: „Za plasmu považujeme směs elektronů a iontů, která 

může být a většinou i je rozprostřená uvnitř plynu z neutrálních částic.Jako celek musí 

být plasma v ustáleném stavu neutrální“ 

Existují čtyři skupenství hmoty: pevné, kapalné, plynné, plasmové. Plasma jako taková 

je tedy čtvrtým skupenstvím hmoty. Vznikne tak, že se dodá plynu určitá vnější energie 

- v nějakém tvaru, v nějaké formě (elektrická, tepelná). Ta slouží k rozpadu molekul 

plynu. Dodaná energie je tak veliká, že od sebe oddělí elektrony a protony plynu. Plyn 

(plasma) se ionizuje a stane se elektricky vodivým. Plasma se pak stane elektrickým 

obloukem. Sice má jinou podobu než klasický elektrický oblouk, ale je schopna 

přenášet elektrický náboj. Tento popsaný fyzikální princip je základem pro využití 

plasmy k řezání kovů. Přestože je plasmový oblouk rozdělen na elektrony a protony, je 

elektricky neutrální. V technické praxi se často jako zdroj tepla používá elektrický 

oblouk, který je kontrahován a zvýšením teploty se dosáhne vyššího stupně ionizace. 

Hlavní charakteristickou vlastností plasmového oblouku (plasmy) je jeho vysoká teplota 

- až 30 000°C (při řezání kyslíkem dosahujeme teplot 5 000 - 6 000°C). Je to výboj, 

který můžeme přirovnat k blesku (taky není koncentrovaný do jednoho místa a při jeho 

vzniku dojde k ionizaci vzduchu). Na rozdíl od blesku jsme schopni plasmový oblouk 
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nasměrovat. Kdybychom plasmový oblouk nekoncentrovali, bylo by jej možno využít 

pouze k zahřívání (využití jen pro svařování nebo pájení). Tedy nebylo by jej možno 

využít pro řezání. 

1.3.1. EXCITACE ATOMU 
Je-li energie atomu nižší než energie ionizační, může atom tuto energii absorbovat na 

úkor zvýšení své vnitřní energie.Následkem přiváděné energie přechází jeden 

z elektronů na orbit vzdálenější od jádra a vzrůstá vnitřní energie atomu.Atom může 

absorbovat jen určité násobky kvant energií.Srážky u nichž je předávaná energie menší 

než nejnižší energie excitace se projeví jako srážky pružného druhu. 

1.3.2. DISOCIACE 
Atom má pouze tři stupně volnosti, kdežto víceatomové molekuly mohou mít větší 

počet stupňů volnosti.Molekula může mít navíc rotační pohyb a atomy v molekule 

mohou vibrovat okolo svých rovnovážných poloh.S každým stupněm volnosti je 

svázána energie.Atomy v molekule jsou udržovány pouze silami elektrickými, vazby 

mezi nimi jsou víceméně elastické.  

1.3.3. IONIZACE 
Energetickým působením je možno z atomu odtrhnout jeden nebo větší počet 

elektronů.Odtržením vzniknou dvě částice s elektrickým nábojem.Odtržený elektron a 

zbytkový iont.Ionizace může být jednonásobná nebo vícenásobná.Energie potřebná 

k odtržení elektronu se rovná vazebné energii elektronu v atomu.Obecně je vysoká 

ionizační energie charakteristická pro atomy vzácných plynů, které zcela mají naplněné 

elektronové sféry.Po odtržení nejslaběji vázaného elektronu od atomu mohou být 

postupně odtrženy elektrony, které jsou k atomu vázány značně většími 

silami.Vzniknou vícenásobné ionizační ionty.  



16  

1.3.4. MECHANICKÉ ZHUŠTĚNÍ 
Plasma vznikne mezi elektrodou a tryskou. Toto je prvotní výboj, který je stlačen 

(koncentrován) do otvoru v trysce. Stlačením (zhuštěním) plynu stoupne teplota a 

energie je koncentrována do mnohem menšího průřezu než na počátku. Pokud tuto 

koncentrovanou energii nasměrujeme do určitého místa, pak získáme obrovskou teplotu 

(charakteristickou pro plasmu) a fyzikální sílu tohoto plynu. 

1.3.5. FYZIKÁLNÍ ZHUŠT ĚNÍ 
Druhá koncentrace nastává chlazením trysky vodou nebo vzduchem. Teplotní rozdíl 

chladícího média v porovnáním s plasmou je před zhuštěním 15 000 - 20 000 °C. 

Fyzikální tendence pohybujících se částic je směřovat od studeného povrchu směrem ke 

středu. Tedy další zhuštění (koncentrace) a zvýšení teploty a koncentrace energie. 

1.3.6. MAGNETICKÉ ZHUŠTĚNÍ 
Plasma je souborem elektronů a protonů v elektrickém poli, pohybujících se jedním 

směrem. Tím vzniká magnetické pole (jeden ze základních zákonů elektřiny). 

Magnetické pole nutí elektrony a protony pohybovat se do středu, čímž je opět 

zvyšována teplota a energie oblouku. 

Největší podíl na koncentraci má mechanické zhuštění. V okamžiku, kdy je plyn 

ionizován, mnohonásobně zvětší svůj objem. Takto roztažený plyn je třeba protlačit 

velmi malou dírkou v trysce. Zhuštění plynu je v tomto případě obrovské. Větší 

koncentrace energie už není možná. Jiným způsobem koncentrovat energii nelze (mimo 

využití laserových a elektronových paprsků). Energie obsažena v plasmovém oblouku je 

ve srovnání s ostatními způsoby řezání nebo svařování minimálně 10 krát větší, i kdyby 

nebyla koncentrovaná tryskou. 

Abychom mohli ionizovat plyn, je potřeba použít vysoké napětí. Všechny plasmové 

zdroje tedy pracují s napětím okolo 200 V (zdroje pro svařování metodami MIG, TIG 

pracují s napětím okolo 20 V). Výhodou zkoncentrování plasmového oblouku je to, že 

jeho energie při řezání materiálu je dodána na velmi úzkou plochu. Díky koncentraci 

plasmového oblouku a velké rychlosti řezání, je další výhodou plasmy malý odvod tepla 

do řezaného materiálu. Materiál se tedy nedeformuje a proces řezání se díky tomu ještě

zrychluje a teplo se neztrácí. Hladkost řezu při řezání plasmou způsobuje rychlost 

plasmy vycházející z otvoru trysky supersonickou rychlostí. Tato rychlost se prakticky 

nedá změřit. Díky této supersonické rychlosti a velké energii plasmy se řezaný materiál 
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okamžitě nataví, odpaří a následně je odfouknut. Kdyby při procesu řezání nebyla 

využita vysoká rychlost a energie plasmy, řezaný kov by se jen natavil. 

1.4. PLYNY PRO PLASMOVÉ ŘEZÁNÍ [10] 

1.4.1.  PLASMOVÉ PLYNY 

Rozhodujícími kritérii pro plasmový plyn jsou vysoká ionizační energie, vysoká tepelná 

vodivost a velká atomová hmotnost. 

Směs argon /vodík 

Vzhledem k vysoké atomové hmotnosti argonu v kombinaci s příznivou tepelnou 

vodivostí vodíku jsou směsi Ar / H2 ideálními plasmovými plyny pro řezy ve větších 

tloušťkách oceli CrNi, z Al a ze slitin Al. 

Dusík 

Dusík je plyn o vysoké ionizační energii a s vysokou tepelnou vodivostí. Proto je velmi 

vhodný pro plasmové řezání. Používá se k řezání nelegovaných ocelí o menších 

tloušťkách. Dusík – ve směsi s vodíkem – se také hodí k řezání ocelí CrNi a hliníkových 

slitin. 

Kyslík 

Kyslík slouží především k řezání nelegovaných ocelí o menších tloušťkách. Účinkem 

kyslíku na tavený materiál se snižuje viskozita taveniny a na získaném řezu neulpívá 

struska. Kyslík napomáhá hoření a vzniká oxidační reakce,která vytváří teplo.Na rozdíl 

od dusíku nebo stlačeného vzduchu nezůstává po řezu kyslíkem na řezném povrchu 

dusík. Při svařování hran řezaných kyslíkem nehrozí tvorba pórů v důsledku přítomnosti 

dusíku. 
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Stlačený vzduch

Stlačený vzduch se jako plasmový plyn používá především při ručním řezání a při 

řezání tenkých ocelových plechů. Stlačený vzduch nesmí obsahovat olejové výpary a 

vlhkost. Stlačený vzduch kombinuje výhody kyslíku i dusíku.

Směs argon/vodík/dusík   

Používá se pro řezání nerezové oceli a hliníku. Kvalita řezu je velmi dobrá a okuje jsou 

minimalizovány  argon- vodíkovou směsí. Běžné směsi se skládají z 50- 60% argonu a 

40- 50% dusíku a vodíku. Běžný obsah dusíku je až 30%. Obsah vodíku je závislýna 

tloušťce materiálu: čím je tloušťka řezaného materiálu větší, tím je procento vodíku 

větší. 

Směs dusík a vodík 

 Používá se pro řezání nerezové oceli a hliníku.Je menší formace kysličníku na 

řezané ploše, než když se používá čistý dusík. Tato směs může obsahovat až  20% 

vodíku. 

1.4.2. OCHRANNÉ PLYNY  

Vzduch 

Vzduch je obvykle užívaný jako ochranná atmosféra se vzdušnou plasmou. Příležitostně

je použitý s dusíkovým řezem k tomu, aby snížil náklady. Vzdušné 

stínění zvyšuje řeznou rychlost při řezání měkké oceli. A nevýhoda vzduchu je, že 

přispívá k vytváření nitridů. 

Oxid uhli čitý 

Kysličník uhličitý má dobré chladicí vlastnosti a vytváří řez ve vysoké kvalitě železných 

kovů a barevných kovů.Obvykle se používá v dusíkové plasmě nebo směsí argon- 

vodíku,ale může být také užíván jako ochranná atmosféra v kyslíkové plasmě. 

Řezná rychlosti bude přibližně o 15% pomalejší než při používání vzduchu jako 

ochranná atmosféra. 
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Dusík 

Dusík je obvykle užívaný jako ochranná atmosféra v plasmě s dusíkem 

nebo  směsí argon- vodík.Produkuje hladký řez v barevných kovech a může redukovat 

množství vyprodukovaného kouře.Dusík poskytuje vynikající kvalitu řezu v nerezových 

ocelích a hliníku, ale to může přispívat k vytváření nitridů. 

Vodní stínění nebo vodní sprcha 

Vodní stínění nebo vodní sprcha se používá jen v mechanizovaných aplikacích.Může 

být použito s dusíkem, kyslíkem, argon-vodíkem nebo vzdušnou plasmou.Řezné hrany 

otočí ven hladce a čistě. Voda také redukuje kouř a udržuje obrobek, hořák je chladnější 

než při stínění pomocí plynů. Čistota vody je velmi důležitá. Je potřeba filtrování a 

měkčení vody.  Neupravená voda může zkrátit život částí hořáku a může taky zvýšit 

tvorbu okují. 

Metan 

Metan je obvykle užívaný jako ochranná atmosféra pro řezání nerezových ocelí a 

hliníku v dusíkové,vzdušné a argon-vodík plasmě. 
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1.5.  PRINCIP ŘEZÁNÍ [4], [5], [7], [8], [9] 

Obr. 5 Princip plasmového řezání [12](upravený) 

Plasmové řezání spočívá v lokálním ohřevu materiálu nad tavící teplotu a 

odstraňováním roztaveného materiálu ionizovaným plynem o vysoké teplotě a tlaku. 

Plasmové řezání využívá vysoké teploty a výstupní rychlosti plasmového paprsku. Při 

zvýšení průtoku a tlaku plasmového plynu se zvýší dynamický účinek vystupující 

plasmy a dochází k vyfouknutí nataveného materiálu z řezné spáry. Při  řezání se 

dosahuje výstupní rychlost plasmy kolem 1500 až 2300 m.s-1. Rychlost řezání je 

závislá na výkonu zdroje, tloušťce a druhu řezaného materiálu a jeho fyzikálních 

vlastnostech. Maximální tloušťka materiálu kterou lze řezat  je cca 250mm.  Zdroje pro 

řezání  mají vysoké napětí naprázdno cca 250 až 350 V a při řezání dosahuje hodnota 

napětí mezi 110 až 150 V. Při řezání plasmou se mohou používat jakékoliv plyny, ale v 

praxi se používají: vzduch, kyslík, dusík a směs argonu s vodíkem. Pochopitelně - 

nejlevnější je vzduch. Není nutno kupovat tlakové láhve a to znamená, že zdroj (řezací 

souprava) je menší, lehčí a mobilnější. A to jsou hlavní důvody, proč se tak rozšířilo 

ruční řezání plasmou. 
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1.5.1. DRUHY PLASMOVÝCH OBLOUK Ů

Netransferovaný oblouk-pilotní oblouk vzniká při použití startování pomocí 

vysokého napětí 

Obr. 6 Netransferovaný oblouk [13](upravený) 

internet 

Po přivedení napětí mezi katodu (elektroda) a anodu (tryska), přeskočí jiskra z elektrody 

na trysku, nastane mezi elektrodou a tryskou výboj. Plyn se ionizuje a vzniká plasma. 

Protože výboj vzniká jen v malém prostoru mezi elektrodou a tryskou, oblouk nemá  

takovou razanci aby prořezal materiál. Tento druh oblouku se využívá na natavování, 

nanášení kovu na materiál, při svařování tenkých plechů, na vrtání a na hlazení kamenů

(na náhrobky), na vrtání ledu a děr do země. Jeho výhodou je to, že jím můžeme vrtat 

nebo nepřesně dělit i nekovy. Protože se oblouk vyskytuje pouze mezi elektrodou a 

tryskou, hlavní plasmový oblouk ještě nevzniká. Používá se k nastartování hlavního 

plasmového oblouku. Je to pilotní oblouk, který neřeže. Pouze ionizuje plyn a tím nám 

vytváří plasmu. Je nezbytný pro začátek procesu řezání. 
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Transferovaný oblouk- hlavní oblouk při kontaktním startu 

Obr. 7 Transferovaný oblouk [13](upravený) 

Vzniká mezi elektrodou (katoda) a řezaným materiálem (anoda). Jednou ze základních 

vlastností plasmového elektrického oblouku je snaha najít si co nejkratší cestu k 

řezanému materiálu. Tento oblouk prochází přes otvor v trysce a proto je 

charakterizován velkým zhuštěním, velkou energií a vysokou teplotou. Díky těmto 

vlastnostem je tím obloukem, který řeže materiál. Dokáže uřezat jakékoliv vodivé 

materiály. Jeho nevýhodou je, že se nedá použít k řezání nekovových (nevodivých) 

materiálů. Výjimečně je využíván k řezání plastů a to tak, že na povrch plastu se umístí 

tenký plech - avšak kvalita řezu není dobrá. Transferovaný oblouk se používá nejen pro 

řezání, ale také na svařování. 

Kombinace netransferovaného a transferovaného oblouku 

To znamená, že netransferovaný (pilotní) oblouk hořák nastartuje, ionizuje plyn a v 

okamžiku, kdy chceme začít řezat, zapálí se hlavní plasmový oblouk. Pilotní oblouk 

nemusíme vypínat (některé zdroje fungují tak, že pilotní oblouk vypnou po 5 

sekundách, u některých se nevypíná vůbec). 

U tohoto typu oblouku je třeba použít vypínače, který okamžitě po zapálení 

transferovaného oblouku vypne netransferovaný oblouk. Tento oblouk je využíván 
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většinou jako mikroplasma. Mikroplasma při svařování pracuje s malými proudy. 

Kdyby nedošlo k vypnutí netransferovaného oblouku, došlo by k rozřezání svařovaného 

materiálu. Tohoto systému se taky využívá k práškovému nanášení plasmou (kovové i 

keramické materiály). Pilotní oblouk roztaví prášek (kov nebo keramiku) a tavenina je 

velkou silou vržena na materiál díky plasmovému oblouku. 

1.6.  FOKUSACE PLASMOVÉHO PAPRSKU [5], [8], [9], [10] 

Elektrický    oblouk    je    v    plasmovém    hořáku    stabilizován    plynem,    vodou, 

případně jejich kombinací. 

Typ plasmy  Rychlost řezání Kvalita řezu 

Vzduchová  

Dusíková kombinovaná s vodou 

Kyslíková 

Stabilizovaná vodní parou 

Vysoká 

Vysoká 

Vysoká 

Vysoká 

Průměrná 

Vysoká 

Vysoká 

vysoká 

Tab. 1 Typy řezacích plasmových zařízení 

1.6.1. VZDUCHOVÁ PLASMA 
 V současnosti velmi rozšířená a její provoz je ekonomicky velmi výhodný do tloušťky 

cca 40 mm. Ke stabilizaci se používá stlačený vzduch (0,4 až 0,8 MPa) o vysokém 

průtočném množství až 130 l.min-1. Vysokým průtokem  vzduchu se ochlazují vnější 

vrstvy plasmy, čímž se kontrahuje plasmový paprsek a získá se úzká rovnoběžná řezná 

spára. Současně se vysokým průtokem zlepšuje chlazení hořáku.  Vzduchová plasma 

má ve srovnání s plynovou výrazně větší tepelnou kapacitu a tím i vysokou rychlost 

řezání. Ke spalování řezaného materiálu kyslíkem dochází jen omezeně, ale v chladnější 

zóně řezu na spodní straně dochází k výraznější oxidaci, což zajišťuje čistou spodní 

hranu řezu. 

Velmi rozšířené je řezání vzduchovou plasmou u nelegovaných a středně legovaných 

ocelí. 

 Vzhledem k výrazné oxidační schopnosti vzduchu nelze použít wolframovou elektrodu 

(teplota tavení oxidů wolframu se pohybuje mezi 1270 až 1473° C) , ale zirkonovou 
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nebo hafniovou elektrodu, jejichž oxidy a nitridy mají vysoké teploty tavení 2500 až 

3300 °C. Hafnium je zalisováno v měděném těle elektrody. 

1.6.2. DUSÍKOVÁ PLASMA KOMBINOVANÁ S INJEK ČNÍM PŘÍVODEM VODY 
Je určena především pro řezání velkých tloušťek vysokolegovaných  ocelí . 

Konstrukčním uspořádáním hořáku se k okrajovým vrstvám plasmového paprsku 

tangenciálně přivádí voda (někdy oxid uhličitý). Vytváří se vodní vír, který ochlazuje 

vnější vrstvy plasmy a dochází k disociaci vody, čímž se dosahuje zúžení a zvýšení 

teploty plasmového paprsku. Dusíková plasma kombinovaná s vodou zlepšuje kvalitu 

řezných ploch, jejich kolmost a zvyšuje řeznou rychlost. Řezání dusíkovou plasmou lze 

kombinovat s vodní sprchou nebo se hořák po zapálení ponoří pod hladinu vody, která 

výrazně zvyšuje hygienu práce. 

1.6.3. KYSLÍKOVÁ PLASMA  
je velmi podobná vzduchové, má však vyšší entalpii a hustotu. Kyslík dává vysokou 

rychlost řezání, čisté řezy bez ulpívajících oxidů a zvýšení kvality řezu s malým 

deviačním úhlem a jemnou strukturou povrchu. 

1.6.4. PLASMA STABILIZOVANÁ VODNÍ PAROU  
je generována disociací a ionizací odpařené demineralizované vody v topném tělese 

hořáku. Zařízení vyvinuté firmou Fronius není tedy závislé na přívodu plynu nebo 

stlačeného vzduchu, což přináší vysokou mobilitu. Plasma tvořená 66% H2  má 

vynikající redukční účinky a řezné hrany mají jen velmi tenkou vrstvu oxidů. 
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1.6.5.  HTPAC −−−− High tolerance plasma arc cutting 

Obr. 8 Typy HTPAC [10](upravený) 

 Představuje poslední vývojový stupeň plasmového řezání. Plasmový hořák patentovala 

firma KOIKE SUPERCUT,KOMATSU,HYPERTHERM. vyznačuje se extrémně

malým průměrem plasmového oblouku. Používá se menších průměrů trysek než pro 

konvenční plasmové řezání. Z hořáku vycházející plasmový paprsek má až trojnásobné 
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zvýšení hustoty energie, při současném zvýšení teploty a výstupní rychlosti. Což má za 

následek kolmý řez na obuch stranách řezaného materiálu. Je dosaženo přesnějšího řezu 

a tepelně ovlivněná oblast je užší, šíře řezu je zmenšena až o 50% ve srovnání s 

konvenčním plasmovým řezáním.  Při použití vysoce čistého kyslíku (99,95%) jako 

plasmového plynu se dosáhne u nelegovaných ocelí kvality řezných ploch 

srovnatelných s řezáním laserem. Při řezání vysokolegovaných ocelí, hliníku a mědi se 

používá směs dusíku (99,999%) a kyslíku.  Je použito různých způsobů, včetně

magnetických polí, zvláštní uspořádání průtoků plynů a automatizované monitorování 

parametrů,aby bylo možné se vyhnout předčasnému vyhoření  trysky a elektrody. 

Používá se pro strojní řezání. HTPAC proces plní mezeru na trhu s technologií, která 

stojí méně než laser, ale je daleko víc přesnější než konvenční plasmové řezání. 

Nevýhoda je, že řezná rychlost je menší. 

Může se řezat tloušťka materiálu až 25mm. 

1.7. KONTRUKCE PLASMOVÝCH ŘEZACÍCH STROJŮ [5], [8] 

Řezačka je vybavena standardně regulátorem plynů, hrubým vzduchovým filtrem a 

tlakovým ventilem. Zdroje jsou konstruovány pro užití libovolné kvality vzduchu nebo 

dusíku. Plasmové řezačky mají vyšší napětí na prázdno i napětí na oblouku, než při 

plasmovém svařování. Typické je pro ruční řezání 250 V napětí naprázdno a 115 V pří 

řezání.  

 Z tohoto důvodu musí být konstrukce hořáku bezpečná. 

Základní konstrukce hořáku má dvě části: 

-přívodní kabel   

-tělo hořáku 

  



27  

Obr. 9 Hořák +přívodní kabel [11] (upravený) 

PŘÍVODNÍ KABEL  

obsahuje přívodní vodiče proudu (měděné), plynovou hadici a čtyři řídicí vodiče. Toto 

vše je zalito v gumě. Řídicí vodiče jsou využity pro dálkové spouštění obvodu, 

bezpečnostní obvod a řízení obvodu oblouku.  

TĚLO HOŘÁKU 

Princip konstrukce je u všech hořáků stejný. Každý plasmový hořák se skládá z těla 

hořáku, ve kterém se nachází katoda. Dále pak z elektrody, která se do katody 

zašroubuje nebo zasune. Hořák musí mít součástku, jejíž úkolem je vířit (rotovat) plyn - 

vířivý kroužek. Tryska je zašroubovaná nebo zasazená do anody. Poslední standardní 

částí hořáku je krytka. Materiálem krytky je nejčastěji keramika, měď, mosaz a plast. U 

ručních hořáků se skoro vždy používá keramika nebo plast, protože při řezu v těžko 

přístupných místech (rohy), by mohlo dojít k přeskočení oblouku z trysky v nejkratší 

vzdálenosti mezi materiálem a tryskou. Tedy ne na místo, které chceme řezat. Slouží 

jako izolace a zároveň se největší mírou podílí na chlazení trysky (pokud je ke chlazení 

použit plyn). 

Obr. 10 Tělo ručního hořáku s rukojetí [14] 
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Obr. 11 Tělo strojního hořáku [15] 

KRYTKA 

Krytka je vsazená nebo zašroubovaná . Skrz ní prochází plasmový oblouk.Krytky mají 

odlišné tvary podle použití –pro ruční a strojní řezání.Chrání ústí trysky i ostatní 

spotřební díly proti rozstřikujícímu se materiálu.Krytka je vyrobená z mědi.Krytky 

používané pro ruční drážkování umožňují dotýkat se materiálu. 

Obr. 12 Krytka 
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VNĚJŠÍ KRYTKA 

Vede sekundární plyn a drží ostatní součástky pohromadě. Izoluje a zabraňuje kontaktu 

součásti s řezaným materiálem. 

Obr. 13 Vnější krytka 

Obr. 14 Vnější krytka 

Obr. 15 Vnější krytka 
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VÁLCOVÝ UZÁV ĚR 

Vede sekundární(ochranný) plyn před ústí trysky. Pomáhá zúžení plasmového oblouku.  

Drží další součástky pevně pohromadě. Sekundární plyn prochází krytkou a podporuje 

odvádění taveniny z řezné spáry. Nebývá poškozena, protože není vystavena přímému 

působení tepla nebo rozstřiku taveniny.  

Obr. 16 Válcový uzávěr 

TRYSKA 

Účel trysky je fokusovat a zaostřit plasmový oblouk.  Fokusace oblouku zvyšuje  

koncentraci energií a rychlost. 

Trysky jsou zhotovené z mědi se specificky určitou velikostí díry. Díra se liší podle 

intenzity proudu. Průměr a kvalita ústí trysky určuje kvalitu samotného řezu. Spolu s 

elektrodou tvoří plasmovou komoru – vznik pilotního oblouku. Životnost trysky 

ovlivňuje životnost elektrody. Doporučuje se měnit tryska a elektroda jako set. 
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Obr. 17 Tryska 

Obr. 18 Tryska 
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Příklad díry v trysce: 

Obr. 19 Kvalita řezu při různém průměru díry v trysce 

VÍŘIVÝ KROUŽEK

Vířivý kroužek je navržený k tomu, aby rotoval  a vedl plasmový plyn , který směřuje 

do plasmové komory.Kontroluje množství plasmového plynu, který jím protéká. V 

některých pomáhá vystředit elektrodu vůči trysce. Je vyroben z plastu, který odolává 

vysokým teplotám nebo z keramiky.Díry jsou vrtány pod úhlem nebo excentricky od 

osy což způsobují rotaci plynu.Rotace plynu usměrňuje plasmový oblouk a pomáhá 

k fokusaci plasmového oblouku, když prochází tryskou.Víření plynu je většinou ve 

směru hodinových ručiček, ale je-li potřeba tak může být i proti směru hodinových 

ručiček. 
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Obr. 20 Vířivý kroužek

Obr. 21 Vířivý kroužek
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ELEKTRODA  

Elektrody pro výkonné plasmové řezací systémy jsou vyvíjeny podobně jako součástky 

v automobilovém průmyslu, např. jako zapalovací svíčky do aut. Elektroda je zhotovena 

z mědi nebo stříbra s vloženým hafniem nebo wolframem. Hafnium v oxidační 

atmosféře vzduchu oxiduje mnohem pomaleji než wolfram.  Je to způsobeno vysokou 

teplotou tavení jeho oxidů a nitridů, což zvyšuje životnost elektrody v průběhu procesu 

řezání. 

Hafnium je lisováno v elektrodách pro dělení nelegovaných ocelí. Wolfram je použit 

v elektrodách pro dělení nerezavějících oceli, hliníku, popřípadě mědi. 

Obr. 22 Elektroda 

Na elektrodu je přiveden záporný pól elektrického napětí ze zdroje.

Hafnium je zvolna „vypalováno“ teplotou oblouku a vysokým prouděním plasmového 

paprsku. Opotřebení se děje při startu – zapálení oblouku a při jeho zhasnutí.V těchto 

„cyklech“ je hafnium rychle zahříváno na vysokou teplotu až po jeho natavení.Při 

zhasnutí je prudké ochlazení a ztuhnutí hafnia.  

Během běžného opotřebení se utvoří malý kuželový důlek, který se postupně prohlubuje 

o setiny milimetru až do hloubky 1 až 3mm v závislosti na typu hořáku. Když je důlek  

příliš hluboký, oblouk přeskočí na tělo elektrody a roztaví ji.Elektroda selže tehdy, když 

již není schopna udržet a iniciovat oblouk.Když je roztavený materiál směřován dolů do 

díry v trysce, způsobí to totální zničení obou dílů elektrody a trysky. 
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Běžná životnost elektrody pro řezání kyslíkem je jedna až dvě hodiny čistého provozu 

oblouku, což je cca 200-300 zápalů.Vzduchové systémy mohou dosáhnout až 

dvojnásobné životnosti od 400 až do 600 zápalů, protože dusík obsažený ve vzduchu je 

inertní a nereaguje s materiálem elektrody.Kyslíkové plasmové systémy s inertními 

plyny pro zapálení a proudovým omezením  mohou dosáhnout až 1000 a více zápalů

než dojde k další výměně. 

Příklady opotřebení  elektrody 

Rozpoznání rozdílů mezi vhodným a nevhodným opotřebením elektrody vám pomohou 

zlepšit výkonnost systému . Na obr.č.23 je měděná elektroda s navařenou stříbrnou 

špičkou. 

Obr. 23 Nová elektroda [8] 

a) Normální opotřebení  

Důlek v hafniu je soustředně vycentrován.Toto opotřebení indikuje správné sestavení 

součástek a správné víření plasmového plynu.Hloubka vypálení hafnia je cca 

2,5mm.Hrany na přední části elektrody jsou ostré a přesné, stříbro nemá špatné 

zbarvení. Šedivě zbarvené oxidy na povrchu jsou normální. 
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Obr. 24 Normální opotřebení [8] 

  

 b) Běžné opotřebení v polovině životnosti elektrody  

Ukazuje normální opotřebení, tato elektroda byla předčasně vyjmuta. Hloubka vypálení 

hafnia je 1,98mm. Přesto že tento díl již vypadá použitě, může fungovat ještě pro 

dalších 100 zápalů i více. Se zvýšením vypálení hafnia na 2,54mm nebo 2,89mm, než 

dojde ke zničení. 

Obr. 25 Běžné opotřebení [8] 
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c) Vyhoření mimo střed  

Tento problém je snadno rozeznatelný.Obvykle signalizuje špatný průtok plynu, díky 

poškozenému nebo ucpanému vířivému kroužku nebo také špatné sestavení spotřebních 

dílů v hořáku při jejich výměně nebo díly, které k sobě správně nesedí. Pokud výměna 

všech dílů v hořáku tuto vadu neodstraní, hořák je poškozen.  

Obr. 26 Vyhoření mimo střed [8] 

d) Vlhkost při startu 

Elektroda na obrázku je příkladem poškození vlivem vlhkosti při startu. Elektroda má 

na povrchu drsné stopy po vířícím oblouku od plošek šestihranu až k čelu 

elektrody.Vlhkost v předfuku plynu může způsobit přeskok vysokého napětí na stříbrný 

materiál.Přední hrana stříbra není ostrá, naopak je oblá jakoby s „opískovaným“ 

povrchem.  

Obr. 27 Vlhkost při řezání [8] 
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e) Únik chladiva 

Únik chladiva vytváří jiskření na hranách a špičce elektrody, které je charakteristické 

vytvořením důlků a kráterů na povrchu elektrody.Přední část elektrody je hrbolatá 

s načernáním, s lesklými plochami na povrchu špičky elektrody. 

Tento problém je často způsoben přeříznutými nebo poškozenými „O“ kroužky, díky 

jejich nedostatečnému mazání nebo špatným sestavením dílu při montáži spotřebních 

dílů. 

Obr. 28 Únik chladiva [8] 

  

f) Malý předfuk  

Nedostatečné množství plynu při iniciaci oblouku, které vytváří tzv. „líný start“. 

Oblouku trvá příliš dlouho než přejde z bodu pilotního oblouku do bodu startu – 

zapálení řezacího oblouku, obvykle z ostrého rohu-hrany šestihranu na hafnium.Na 

špičce elektrody je vytvořen rovnoměrný kroužek roztaveného materiálu kolem 

vypáleného důlku hafnia. Povrch může vypadat jako rozstřik pájeného spoje nebo 

rozstřik svarové lázně. 

Obr. 29 Malý předfuk [8] 
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g) Totální shoření elektrody 

 elektroda, která byla používána až do úplného zničení. Roztavený materiál elektrody 

poškodí i trysku, protože je vyfouknut z jejího konce na vnitřní plochy trysky. 

Obr. 30 Totální shoření [8] 

h) Nedostatek plasmového plynu  

 Nedostatek plasmového plynu lze poznat podle malých dolíčků na konci elektrody. 

Zároveň dochází k poškození vnitřní části trysky.Nízký průtok plynu vytváří 

nekontrolovatelné jiskření mezi tryskou a elektrodou. 

Obr. 31 Nedostatek plasmového plynu [8] 

i) Vysoký průtok plynu 

Pokud je tryska v dobrém stavu a elektroda má hluboký soustředný důlek, může být 

průtok plasmového plynu příliš vysoký. Pokud plasmový plyn víří s velkou 

intensitou.Toto způsobí rychlé a hluboké opotřebení hafnia.  
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Obr. 32 Vysoký průtok plynu [8] 

1.8. ROZDĚLENÍ PLASMOVÝCH HO ŘÁKŮ  [8] 

1.8.1. ROZDĚLENÍ PODLE MÉDIÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ 

Hořák, využívající jeden plyn 

Plyn slouží jak ke chlazení hořáku tak i jako plasmový plyn. Uvnitř hořáku je dělící 

ventil (nejčastěji vířivý kroužek), který plyn rozděluje. Část plynu pouští do plasmové 

komory a zbytek slouží ke chlazení. Tento typ se používá nejčastěji pro hořáky pracující 

s menšími amperážemi. 

Obr. 33 Hořák využívající jeden plyn [10] (upravený)
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Hořák, využívající dva plyny 

Tento typ se využíval dříve u nízkoampérových hořáků (do 50A). Používaly se dva 

nezávislé okruhy do kterých se vháněl dusík. K chlazení se používá proto, aby chránil 

řezaný materiál proti oxidaci. Protože se používaly dva plyny, byla tyto zařízení 

poměrně drahá. 

Obr. 34 Hořák využívající dva plyny [10] (upravený) 

Hořák, využívající jeden plyn a vodu 

U tohoto typu se používá plasmový plyn, k vnějšímu chlazení slouží voda. Zpočátku se 

chladila jen elektroda, později se tento princip využil ke chlazení celého hořáku (MAX 

400, PT-15, PT-19). 

Obr. 35 Hořák využívající jeden plyn a vodu [10](upravený) 
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Hořák, využívající dva plyny a vodu 

Jeden plyn se používá jako plasmový, druhý na chlazení ústí trysky. Voda slouží k 

vnějšímu chlazení hořáku: kolem těla se umístí kovový kruh, opatřený zespodu otvory, 

ze kterých tryská voda souběžně s osou hořáku. Při řezání není plasmový oblouk vidět 

(je skryt za vodní clonou), hlučnost je minimální, ale voda zastříká plechy i okolí. 

Ke chlazení hořáků slouží vzduch i voda. V poslední době se upouští od výroby hořáků

chlazených vodou. Hlavním důvodem je elektrochemická koroze (jiný el.potenciál 

katody a anody) snižující jeho životnost. Aby nedocházelo ke korozi katody, musí být 

chladící medium absolutně elektricky neutrální. Takovou vlastnost má pouze 

deionizovaná voda. I ta se však časem znečistí a ztrácí požadovanou el. nevodivost. 

Pokud se chladící medium stane el. vodivým, pak se životnost hořáku snižuje na desítky 

minut. Proces elektrochemické koroze je díky velmi malým průřezům chladících 

trubiček velmi rychlý. Tento nepříznivý vliv na životnost hořáku se odstraní tím, že se 

nechladí katoda společně s anodou (uvnitř hořáku existuje pouze jeden okruh). Chladící 

kapalina chladí pouze katodu a elektrodu. Anoda a tryska jsou chlazeny pouze nepřímo, 

kondukcí (tepelnou vodivostí mědi). Což znamená nižší životnost trysky, avšak vyšší 

životnost hořáku. 

Systém chlazení hořáků je tedy takový, že chladíme:  

- pouze těla hořáku (katody) 

-katodu i elektrodu 

-katodu, elektrodu, anodu a trysku (nejdelší životnost spotřebních dílů –cca l0 hodin)  

Největším problémem hořáků chlazených třetím způsobem je jejich složitost a velké 

množství o-kroužků. Zpočátku byli vybíráni k obsluze těchto zdrojů lidi s vyšším 

vzděláním. Díky složitosti a cenové výši zařízení využívajících ke chlazení kapalinu se 

začaly vyrábět vzduchem chlazené hořáky. Tyto hořáky jsou podstatně jednodušší na 

obsluhu. 
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1.8.2. ROZDĚLĚNÍ PODLE ZPŮSOBU JIŠTĚNÍ 

Dalším dělícím kritériem hořáků je způsob jištění, protože pracují s velkými proudy a 

napětím. Toto jištění má zabránit tomu, aby nedošlo při výměně součástek k zapnutí 

hořáku zdrojem a el. šoku. 

Jištění vzduchem : 

Ve zdroji je namontován průtokoměr, který měří množství protékajícího plynu. Toto 

množství je dáno výrobcem každého zdroje tabulkově. Průtokoměr je nastaven na 

určitou hodnotu. Po jejím překročení dojde hlavním spínačem k vypnutí zdroje. Tento 

systém jištění začal používat Thermal Dynamic Corp. Plyn se přiváděl jednou cestou. 

Čelo těla hořáku bylo opatřeno osmi dírkami. Zašroubováním trysky do těla hořáku se 

podstatně zmenšil průtok plynu, který odpovídal nastavené hodnotě na průtokoměru. 

Pokud tryska nebyla pořádně dotažena, průtok se natolik zvýšil, že došlo k vypnutí 

zdroje. Tento systém převzal HYPERTHERM (MAX 40, MAX 100). Na obvodu těla je 

vyvedena mezi dvěma o-kroužky malá dírka. Pokud proteče nesprávným dotažením 

trysky pomocí krytky jakékoliv množství vzduchu touto dírkou, dojde k vypnutí zdroje. 

Nevýhodou tohoto systému je další kabel, tedy další plynový okruh. 

Jištění elektrické : 

Toto je nejběžnější způsob jištění. Používají ho především evropští výrobci plasmových 

zdrojů. Je nevýhodné v tom, že kontaktní kolíky, které jsou umístěny na těle hořáku, 

jsou poměrně malé a velmi často dochází k jejich ohnutí nebo zlomení. Se zkratováním 

hořáku se vypne toto jištění. 

1.8.3. RODĚLENÍ PODLE ZPŮSOBU STARTOVÁNÍ 

Start pomocí vysoké frekvence :  

Využití netransferovaného plasmového oblouku (oblouk vznikne mezi elektrodou a 

tryskou) k nastartování. Plyn se tímto obloukem ionizuje. Přiblížením hořáku k 

řezanému materiálu dojde k přeskočení tohoto oblouku na materiál. tzv.transferu, tedy 

ke vzniku transferového oblouku, kterým materiál řežeme. 
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Ostré startování :  

a) vysokofrekvenční 

b) normálním napětím 

Ostré startování funguje takto: 

 Elektroda a tryska se vzájemně dotýkají (mají stejnou polaritu). Nějakým způsobem se 

od sebe oddělí-mechanicky (pružinou) nebo tlakem plynu. Nejběžněji se mechanicky 

oddělují tak, že se do komory mezi elektrodu a trysku přivede plyn. Dírka v trysce je 

ucpaná elektrodou. V komoře vzniká přetlak, který od sebe oddělí obě součástky. Po 

oddělení dojde ke vzniku oblouku, nastartování pilotního (netransferovaného) oblouku, 

který se po přiblížení hořáku k řezanému materiálu změní na plasmový oblouk hlavní 

(transferovaný). 

Dalším způsobem ostrého startu, který využívá L-TEC na některých svých hořácích je 

přeskočení oblouku z elektrody přímo na řezaný materiál. Po dotknutí se materiálu 

tryskou, která je delší než krytka, na materiál přeskočí oblouk, po zapnutí spínače. 

Oblouk přeskočí z elektrody přes trysku na řezaný materiál. Oblouk sice projde na 

začátku přes trysku, ale jen na velmi krátkou dobu, protože je okamžitě fokusován. 

Tento systém využívá pouze transferovaného oblouku. Jeho výhodou je nízká cena 

zařízení, protože nejdražší věcí na celém zdroji využívajícím vysokofrekvenční 

startování je tzv.startovací okruh, vytvářející napětí až 4000V (hořáky tohoto typu 

startují sice při napětí kolem 2000V, ale díky snižující se kvalitě a výkonu součástek 

vytvářejících vysoké napětí se zařízení předimenzovává na 4000V). Soustava 

kapacitorů, relé, atd. cenově tvoří 15% ceny celého zdroje. Mezi nevýhody L-TEC 

systému patří problematické startování na některých materiálech, např. v karosářských 

dílnách při řezání lakovaného nebo jinak upraveného plechu. Důvodem je nedostatečný 

kontakt mezi plechem a tryskou. Materiál se před řezáním musí mechanicky očistit. 

Tato zařízení se proto vyrábějí do cca 30A. 

1.8.4. ROZDĚLENÍ PODLE PROSTŘEDÍ VE KTERÉM ŘEZÁNÍ PROVÁDÍME 

Řezání na vzduchu - tento způsob je využíván nejčastěji. Nejsou při něm používané 

žádné ochranné pomůcky, kromě svářečské masky.  
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Obr. 36 Zapálení plasmy [16] 

Obr. 37 Plasmový paprsek [16] 
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Obr. 38 Řezání pod úhlem[17] 

Obr. 39 Řezání pod úhlem[18] 

Řezání pod vodou - tento způsob se používá při větších tloušťkách a rozměrech 

řezaného materiálu. V praxi to funguje tak, že portál na kterém jsou položeny plechy je 

rozdělen na dvě vany. Do první vany se načerpá voda do výšky 5 - 8 cm nad řezaný 

materiál. Plasmový hořák přijede nad tento plech a řeže pod vodou. Ve druhé vaně se 

připravuje další plech. Po jeho nachystání a dokončení řezání plechu v první vaně se 

voda přečerpá do druhé. Plasmový hořák se přesune a řezání pokračuje. Tento proces se 

neustále opakuje. Výhodou tohoto způsobu je čisté (bezprašné) a téměř bezhlučné 
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prostředí (je slyšet pouze silné bublání). Také zde není žádné záření plasmového 

oblouku. Jedinou nevýhodou je nutnost použití ochranných pomůcek (gumáky), protože 

se pracuje s vodou. 

Řezání, využívající obou předcházejících způsobů - tento způsob již byl popisován 

dříve. Kolem hořáku se při řezání přivádí pod tlakem voda, která vytváří ochrannou 

clonu. Voda přiváděná pumpou je vháněna 20 - 50 dírkami, které se nacházejí na dutém 

kruhu umístěném kolem hořáku. U tohoto principu se snižuje hluk o 60 - 70% a záření z 

oblouku je díky vodní cloně odstraněno. Nevýhodou je nutnost použití ochranných 

prostředků (pláštěnka, gumáky). 

Obr. 40 Řezání pod vodou[16] 

Obr. 41 Řezání pod vodou [16] 
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Obr. 42 Řezání pod vodou [10] 

1.8.5. ROZDĚLENÍ PODLE ZP ŮSOBU PROUDĚNÍ PLYNU Z TRYSKY 

Plasmové hořáky využívající tzv. laminární proudění plynu 

Plyn je přiváděn laminárním způsobem - není točen (vířen).Tento systém se využíval 

především v minulosti. Dnes se ještě používají dva typy hořáků. Výhodou tohoto 

systému je to, že při řezání tenkých plechů (do 10 mm) jsou řezy úplně kolmé po obou 

stranách do té doby, než se tryska opotřebuje. Potom kvalita řezu výrazně klesá. 

Nevýhodou je, že se dosáhne nižší hustoty i teploty plasmového proudu. Proto je 

rychlost řezání 2-3krát pomalejší než u následujícího způsobu. 

Plasmové hořáky využívající „víření" (vortex) plynu 

Tento systém se dnes používá prakticky u všech hořáků. Plyn je vířen vířivým 

kroužkem. 

Plasmové hořáky využívající „víření" plynu i magnetického pole 

Tento systém vyvinula firma KOMATSU. Plyn je točen vířivým kroužkem. V hořáku je 

zalit feromagnet, který slouží jednak k víření plynu, a pak k točení magnetického pole. 

Takže plasmový oblouk je podstatně homogennější než u předcházejících dvou 

způsobů. Tato homogenita se projevuje hlavně při řezání tenkých materiálů vysokou 
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kvalitou (hladkostí) řezu. Nevýhodou je však vysoká pořizovací cena těchto zařízení a 

hořáků. 

1.8.6. ROZDĚLENÍ PODLE MATERIÁLU Z JAKÝCH JSOU VYROBENY 

Hořáky vyráběné z mosazi a mědi - hořáky chlazené jedním plynem 

Hořáky vyráběné z nerezové oceli - hořáky chlazené vodou 

Výhodou mědi je dobrý odvod tepla. Nevýhodou pak, že většina spotřebních dílů je 

vyráběna z mědi, takže po zašroubování do hořáku při nedostatečné pozornosti obsluhy 

může dojít k rychlému poškození, jak spotřebních dílů tak hořáků z důvodu nízké 

tvrdosti měděného materiálu. Tyto hořáky mají nižší životnost, díky rychlému 

opotřebení měděných součástí, které vzniká poměrně častou výměnou spotřebních dílů. 

1.9. FÁZE ŘEZÁNÍ  VZUCHOVÉ PLASMY[5] 

1.9.1. PŘEDFUK 

Před zapálením vlastního plasmového oblouku se spouští předfuk plasmového plynu.  

Plasmový plyn je směřován do dvou různých oblastí. 

V prvním případě je veden vnitřní tryskou a kolem elektrody ven z hořáku. Toto 

proudění tvoří vysoce objemový cirkulující oblak, který je ionizován elektrickým 

proudem a tvoří plasmový svazek. 

Druhá oblast, kam je plasmový plyn směrován je vnější chladící oblast plasmového 

hořáku. V tomto případě plasmový plyn působí jako chladící médium. Odvádí teplo 

vznikající v plasmovém hořáku, zvyšuje životnost součástí a může působit i k fokusaci 

plasmového oblouku. 

1.9.2. PILOTNÍ OBLOUK 
Předfuk plynu trvá obvykle asi 2 sekundy. Po uplynutí této doby je zapálen tzv. pilotní 

oblouk (Pilot Arc) mezi tryskou a elektrodou vysokým napětím s vysokou frekvencí. 

Pilotní oblouk usnadňuje zapálení vlastního řezacího oblouku. 
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Pilotní oblouk obvykle trvá podle konstrukce stroje 2 až 3 s. Namáhá tepelně trysku. 

Její životnost je dána kromě jiného i počtem startů a délkou hoření pilotního oblouku. 

1.9.3. STARTOVÁNÍ 
K nastartování plasmového oblouku je nutné, aby pilotní oblouk přeskočil na řezaný 

materiál. Při přiblížení hořáku k materiálu se oblouk automaticky přenese na řezaný kus 

a je iniciován řezací oblouk o vysokém proudu a relativně nízkém napětí. 

Startováni je třeba provádět ve správné vzdálenosti od řezaného materiálu . Při velkém 

přiblížení může roztavený kov poškodit trysku hořáku. Při příliš velké vzdálenosti od 

materiálu může vzniknout kaskádový oblouk. 

1.9.4. ŘEZACÍ OBLOUK 
Při hoření řezacího oblouku je velmi důležitá pro dosažení kvalitního řezu řezací 

rychlost. To má také zásadní vliv na životnost součástek hořáku. Na základě

praktických zkušeností lze konstatovat, že vhodná řezací rychlost je taková, kdy 

plasmový oblouk je odkloněn dozadu za pohybující se hořák o 5° až 10°.   Při této 

rychlosti se kov nejen taví,  ale i odstraňuje z místa řezu. 

Když je potřeba startovat uprostřed plechu, je vhodné hořák nastavit pod úhlem 45° k 

preventivní ochraně trysky před odletujícími kapkami roztaveného kovu. 

1.9.6. DOFUK 
Po skončeni řezání probíhá tzv. dofuk plynu. Dochází k chlazení hořáku, elektrody, 

trysky a prodlužuje se jejich životnost. Nejčastěji dofuk trvá cca 20 sekund. 

1.10. KVALITA ŘEZU  [8], [10]  

Znaky kvality plasmového řezání.Faktory, které určují kvalitu plasmového řezání jsou 

ukázaný v obr. 
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Obr. 43 Kvalita řezu [16] 
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Obr. 44 Řez plasmou [8](upravený)

1.10.1. ÚHEL ÚKOSU 

Řezání plasmou obvykle bude mít za následek úhlový řez. Toto vyplývá z teplotního 

gradientu plasmového oblouku. Více soustředěný plasmový oblouk má za následek  

menší úhel úkosu. Další parametry, které ovlivňují úhel úkosu jsou, vzdálenost hořáku 

od materiálu a řezná rychlost. Úhly na obou stranách řezu jsou obvykle 4-8° ,když je 

používán hořák s laminárním tokem. Když se používá hořák s vířením plasmy, úhel je 

1-3° na "dobré straně" a 3-8° na "špatné straně". 
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1.10.2. OKUJE  

Je to ztuhlý kov nebo oxidy kovu a vytváří se na dolní hraně plasmového řezu.  Mohou 

se také vyskytovat na horní hraně řezu, kde se nazývají horní rozstřik. Tvoření okují 

závisí na mnoha procesních proměnách včetně řezné rychlosti, konstantní vzdálenosti, 

intenzity proudu, elektrického napětí, plasmového plynu a plasmového způsobu řezání. 

Je to ovlivněno obrobkem, například typem materiálu a tloušťkou, chemickým 

složením, stavu povrchu a teplotních změn v materiálu během řezu. Okuje se mohou 

tvořit následkem řezné rychlosti, která je buď příliš vysoká nebo příliš nízká. Výběr 

typu plasmového řezání a plasmového plynu může ovlivňovat šíři " volného místa 

okují". 

Obr. 45 Okuje na spodní straně řezu 

1.10.3. JAKOST POVRCHU  
Hrubost na plochách řezu se jeví jako stopy plasmového paprsku. Parametry, které na to 

mají vliv -řezná rychlost, plyn plasmy a plyn ochranné atmosféry. 

1.10.4. STOPA NA POVRCHU (DRAG) 
Stopa na povrchu je kvůli vysokým řezným rychlostem. V přímém řezu tato stopa má 

malý význam. Rychlost musí být snížená jinak dolní hrana řezu bude kulatá.Stopa 

ovlivňuje jakost povrchu řezu. 
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1.10.5. ZAOBLENÍ HORNÍ HRANY 
Zaoblení horní hrany je často znatelné v plasmovém řezání. Toto zaoblení má vyšší 

tepelnou koncentraci na vrcholu řezu a může být minimalizováno použitím ochranného 

plynu v plasmovém procesu.Zaoblení horní hrany je nejvíc výrazné při řezu tenkých 

plechů. 

1.10.6 ŘEZNÁ SPÁRA 
Šířka řezu bude 1,5- 2 krát průměr vstupního otvoru na trysce.Šířka je ovlivňovaná 

řeznou rychlostí. Když je rychlost snížena, šířka řezu se zvětšuje. 

1.11. BEZPEČNÁ PRÁCE A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  [5], [10] 

Tak jako u jiných technologických procesů musí být i u plasmového řezání dodržováno 

bezpečnostních podmínek.Obsluha u plasmového řezání je vystavena těmto rizikům: 

-UV záření 

-dým,kouř

-vysoká teplota 

-hluk 

-roztavený kov 

1.11.1. RISKANTNÍ PLYNY 
Riskantní plyny tvořené pří řezání plasmovým plamenem jsou oxidy dusíku,ozon a 

kysličník uhelnatý. A taky oxid dusný (NO) a oxid dusičný (NO2). Množství oxidů

dusíku vytvořeného během řezání plasmou závisí na intenzitě proudu a plasmovém 

plynu.Při velkém proudu se více produkuje oxidů dusíku. Množství oxidů dusíku je 

největší ,když se jako plasmový plyn používá čistý dusík. Čistý dusík 

je proto zřídka používán jako plasmový plyn pří ručním řezání.Taky používání vzduchu 

jako plasmového plynu vede k vysokému množství oxidů dusíku. Množství ozonu (O3) 

a kysličníku uhelnatého (CO) produkovaného během řezání plasmou je obvykle 

mnohem menší než mezní hodnoty vyžadované při posuzování hygieny práce. 
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1.11.2. VÝPARY 

Množství výparů při řezání závisí na použitém plasmovém plynu a řezaném materiálu a 

zda na řezaném materiálu je nějaký nátěr.Jak nebezpečné jsou výpary závisí především 

na řezaném materiálu.Páry chrómu se vytváří při řezání nerezové oceli, niklu a chrómu. 

Jako u oxidů dusíku, výpary se zvyšují silnějším proudem.Výběr plasmového plynu má 

důležitý vliv na  množství vytvořených výparů.Plasmový plyn vzduch a dusík 

produkuje dvakrát větší množství výparů než argon- vodíkové směsi a značně větší 

výpary než kyslík.  

1.11.3. HLUK 

Hladina hluku během řezání je velmi vysoká, kvůli vysoké výstupní rychlosti plynu z 

trysky. A to ve vysokém kmitočtu v rozsahu od 8-20 kHz. 

Faktory ovlivňující hladinu hluku jsou geometrie trysky, materiál obrobku a jeho 

tloušťka, tvar výpalku, průtok plynu a elektrická energie. Obecně lze říct, že hladina 

hluku se zvyšuje spolu se zvýšením tloušťky obrobku, výpalek- průtok plynu a síle. 

Hladina hluku během strojního řezání měřená v operátorově uchu je obvykle kolem 90- 

115 dB. Hladina hluku pod 85 dB může být dosažena ručním řezáním s nízkým 

proudem nebo při strojním řezání pod vodou.Při používání vodního stínění při

plasmovém řezání může být hluk snížen asi na 20dB. 

1.11.4. ZÁŘENÍ 
Řezání plasmou generuje vysokointenzivní záření uvnitř viditelného světa vlnové délky 

a UV vlnové délky. Operátor musí nosit šaty plného krytí a ochranné brýle, které jsou 

dostatečně tmavé k tomu, aby chránily před zářením a pleťovým poškozením 

způsobeným UV zářením. 
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B) SVAŘOVÁNÍ PLASMOU  

1.12. OBECNĚ [1],[2],[3], [4] 

Plasmový oblouk je zvláštním zdrojem tepelné energie pro tavné svařování.  

Má vlastnosti dosti odlišné od běžného. Je to dáno především tím, že se vytváří paprsek 

plasmy nezávisle na svařovacím proudu.  

Při svařování je zdrojem tepla pro natavení spojovaných materiálů plasmový paprsek, 

který vzniká z plynu vysokým ohřátím.  Stav plynu závisí na pohybu molekul se 

zvyšující se teplotou roste rychlost pohybu molekul, až může nastat stav, že při 

vzájemných srážkách molekul bude nárazová energie větší než vazební energie 

molekuly a tato se rozštěpí na atomy a vzniká tzv. disociace molekul. 

Při ionizaci může být odtržen jeden nebo více elektronů z oběžné dráhy atomu. Při 

odtržení více elektronů mluvíme o tzv. vícenásobné ionizaci. Při teplotě 4 000 K je 

disociováno 40 % molekul. Při 10 000 K je v disociovaném stavu již 99% molekul. 

Současně s disociací probíhá i termická ionizace.Termická ionizace začíná  při teplotě   

8 000K. Při 30 000 K tvoří plasmu dusíku asi 60% volných elektronů, zbytek jsou ionty 

dusíku s jedním nebo dvěma kladnými náboji - tvoří se plasma. Trojnásobná ionizace 

začíná při teplotě 35 000 K. Netečné plyny, argon, helium, neon, mají uzavřenou 

valenční sféru, jejich molekula je jednoatomová a probíhá pouze ionizace.Plasma 

vystupující s trysky plasmového hořáku má hustotu tepelné energie v dopadové ploše až 

107 W/cm2 . 

Svařovat průchozím paprskem lze oceli o tloušťce 3-10mm.Svařovat je možné všechny 

druhy materiálu jako metodou WIG.Plasmové svařování dosahuje větší svařovací 

rychlosti.Výhodnější je poměř šířky k hloubce svaru, který je 1:1 až 1:2 . 

Při vytvoření plasmového paprsku se používají různé typy plasmových hořáků.  

Směs částic v plasmě je kvazineutrální, tzn. počet kladných a záporných částic je 

přibližně stejný.            
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Obr. 46 Princip plasmového svařování [19] (upravený) 

Obr. 47 Plasmový svařovací hořák a spotřební díly [20]
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Obr. 48 Plasmový paprsek [20] 

Obr. 49 Plasmové svařování [21] 

1.13. ROZDĚLENÍ PLASMOVÝCH HO ŘÁKŮ PODLE ZPŮSOBU VZNIKU 
PLASMY [3],[4],[7] 

1.13.1. HOŘÁKY SE ZÁVISLÝM (P ŘENESENÝM) PLASMOVÝM PAPRSKEM

Plasmový oblouk vzniká mezi wolframovou elektrodou zapojenou jako katoda (- pól) a 

základním materiálem, který tvoří anodu (+ pól). Svařovací tryska je málo tepelně

namáhána a má větší životnost.  

Toto zapojení se používá pro svařování, řezání a navařování elektricky vodivých 

materiálů. 



59  

1.13.2. HOŘÁKY S NEZÁVISLÝM (NEP ŘENOSNÝM) PLASMOVÝM 

PAPRSKEM 

Plasmový oblouk vzniká mezi wolframovou elektrodou (katoda, - pól) a anodou, která 

je v tomto případě tvořená tryskou plasmového hořáku. Z trysky vystupuje pouze horký 

plasmový paprsek. Oblouk je zcela nezávislý na svařovaném materiálu. 

1.13.3.  HOŘÁKY S KOMBINOVANÝM ZAPOJENÍM 

Při zapojení obou zdrojů jako u předchozích typů.  Používá se dvou oblouků, jeden je 

pomocný (nezávislý). Vzniká vlivem vysokofrekvenčního výboje v mezeře trysky. Hoří 

mezi wolframovou elektrodou (katodou) a povrchem měděné trysky (anodou). Mezerou 

trysky proudí plasmový plyn, který se rychle zahřeje v oblasti nezávislého oblouku  na 

tak vysokou teplotu, že dojde k jeho ionizaci, dostane se do plasmatického stavu a je 

vyfukován z trysky. Tento pomocný nezávislý plasmový oblouk rychle ionizuje 

prostředí mezi spodní hranou trysky plasmového hořáku a svařovaným 

materiálem.Umožní snadné vytvoření hlavního, nezávislého oblouku po přiblížení 

hořáku ke svařenci na dostatečnou vzdálenost při následném sepnutí spínače. Nezávislý 

pomocný oblouk hoří většinou i po zapálení závislého oblouku. Tento způsob se 

používá pro svařování při použití tzv. mikroplasmy, charakterizované malými proudy v 

rozsahu 0,1 až 15 A a při navařování a řezání. 

1.14. FOKUSACE [3],[4],[7] 

K  fokusaci plasmového paprsku se také používá fokusační plyn, který odděluje od 

tepelného jádra obklopující obal s nižší teplotou a geometricky jej mění. Fokusační plyn 

se přivádí pod určitým úhlem k plasmovému paprsku, který je tím zaostřen a zúžen. 

Fokusační plyn se přivádí tak, aby protínal plasmový paprsek ještě před jeho stykem se 

svařovaným základním materiálem, a aby paprsek dostal ostré ohraničení a zlepšila se 

jeho schopnost pronikat základním materiálem. 
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1.15.DRUHY POUŽÍVANÝCH PLYN Ů [3],[4],[9] 

Z funkčního hlediska se přivádí tři druhy plynů: 

Plasmový- pro vytvoření plasmového paprsku 

Argon, helium, argon + vodík při průtoku 1-8  1/min  v závislosti na svařované tloušťce 

a druhu základního materiálu, použité technologii (svařování, navařování, metalizace - 

nástřiky), druhu použitého plynu, popřípadě procentech přidaného vodíku, při použití 

směsi plynů.  

Argon,helium  15000-20000 K 

Dusík,vodík  5000-7000 K 

Směs Ar+ 20%H2 má výstupní rychlost plasmy kolem 2000 m/s. 

Přiváděné množství plynů nesmí překročit určitou hranici, jelikož v důsledku velkého 

dynamického účinku plasmatu by nastalo řezání. 

Fokusační, používaný k dosažení fokusace paprsku 

 Argon, Ar + H2, Ar + N2, nejčastěji  tyto směsi, v množství 4-7  1/min 

Ochranný, který chrání roztavenou lázeň před účinky okolní atmosféry 

 Argon, Ar + H2, Ar + N2, C02 .Plyny se volí podle druhu svařovaného materiálu tak, 

aby se co nejméně chemicky ovlivnila tavná lázeň, v množství 15-25   1/min 

Teplota plasmatu je určena zpětnovazebnými procesy, kde je teplo uvolňováno (např. 

při styku s chladným povrchem svařovaného materiálu). Charakterem těchto procesů, 

energetickými parametry plasmatu, druhem plynu a jeho kinetickou energií je dána výše 

teploty plasmového paprsku. 

1.16. TRYSKA PLASMOVÉHO SVAŘOVÁNÍ [4] 

Otvor trysky pro plasmové svařování se směrem k výstupu zužuje, tímto dochází k 

zhuštění proudového paprsku a ke zvýšení jeho teploty, nejvíce v ose. Lze dosáhnout 

vysoké teploty plasmového paprsku až 20 000 K a u moderních zařízení i více. Při 

tomto způsobu svařování je příznivá tepelná a energetická bilance. Do svaru přechází 74 

až 80 % tepla vytvořeného plasmovým paprskem. Toto teplo je vynaloženo na natavení 
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základního materiálu, ohřátí okolí svaru a na udržení tekutosti tavné lázně (62 až 65 %). 

Chladicí vodou v hubici je odváděno 15 až 20 % tepla. Ztráty do atmosféry z 

plasmového paprsku i ze základního materiálu jsou 15 až 25% .Ve srovnání s metodou 

WIG jsou ztráty tepla nižší, protože wolframová elektroda je intensivně chlazená 

proudem plasmového plynu. 

1.17. MATERIÁLY SVA ŘOVACÍCH ELEKTROD [22] 

Již nějaký čas výrobci elektrod přidávají do čistého wolframu různé oxidy za účelem 

zlepšení vlastností svařovacího oblouku a odolnosti elektrod z čistého wolframu. 

V tabulce č.2 jsou uvedeny hlavní komerčně prodávané typy wolframových elektrod, 

jejich specifikace AWS (American Welding Society) a ISO (International Standards 

Organization),  množství a typ oxidu obsaženého v elektrodě. 

Materiál AWS spec. ISO spec. Obsah oxidu 

2% Thoriovaný EWTh-2 WT20 1.7-2.2% ThO2 

2% Ceriovaný EWTh-2 WC20 1.8-2.2% CeO2 

1½% Lanthanovaný EWLa-1.5 N/A 1.3-1.7% La2O3

1% Lanthanovaný EWLa-1 WL10 0.8-1.2% La2O3

Zirkoniovaný EWZr-1 WZ3 0.15-0.40% ZrO2

Čistý wolfram EWP W - 

Tab. 2 Druhy materiálu pro svařovací elektrody 

2% Thoriovaný wolfram 

Tento druh je nejvíce používaným materiálem, jelikož jako první představuje značné 

zlepšení vlastností oproti čistému wolframu. Je vhodný pro použití na aplikace 

využívající stejnosměrného proudu, protože má nízké pracovní nároky a pracuje 

spolehlivě i při nárazovém přetížení proudem. Mnoho firem tento materiál stále 

používá, jelikož je specifikován jako část kvalifikovaného svařovacího programu, avšak 

v současné době se objevuje zřetelný přesun k jiným wolframovým typům. Především 

se jedná o posun k 2% Ceriovanému a 1½% Lanthanovanému typu kvůli jejich 

vynikajícím výkonům ve většině aplikací a skutečnosti, že nejsou radioaktivní. Thorium 
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obsažené ve 2% Thoriovaném wolframu je lehce radioaktivní a mnoho svářečů a 

bezpečnostních techniků ustupuje od jeho použití. 

Americká svařovací společnost (AWS) ve specifikaci A5.12 "Specification for 

Tungsten and Tungsten- Alloy Electrodes for Arc Welding and Cutting" („Specifikace 

pro elektrody z wolframu a jeho slitin pro obloukové svařování a řezání“) předkládá své 

stanovisko k uvedenému problému: „Thorium je nízko radioaktivní materiál. Nicméně, 

jestliže je svařování prováděno na omezeném prostoru po delší časové úseky nebo hrozí 

vdechnutí prachu při broušení elektrod, mělo by být zváženo speciální opatření 

vzhledem k ventilaci prostoru. Uživatel by měl kontaktovat odpovědný bezpečnostní 

personál.“ Hlavní riziko při používání tohoto materiálu spočívá právě ve vdechnutí 

prachu vzniklého při broušení špiček elektrod. AWS pokračuje: 

„Při broušení špiček elektrod vzniká radioaktivní prach s nebezpečím vnitřní expozice. 

Je tedy nutné použít lokální ventilaci – odsávání prachu a pokud je to nutné i respirační 

ochranné prostředky.“ 

2% Ceriovaný wolfram 

Tento typ je neradioaktivní varianta k 2% Thoriovaném wolframu. Používá se při 

svařování stejnosměrným proudem při jeho nízkých hodnotách. Umožňuje snadné 

zapálení oblouku při nízkých proudech, a proto se stal standardem pro mnoho výrobců

orbitálních svařovacích zařízení pro trubky. Dále se často využívá v ostatních 

nízkoproudých aplikacích při svařování malých součástek. Není vhodný pro svařování 

vyššími proudy, protože oxidy se velmi rychle pohybují k horké špičce elektrody a mizí 

společně i se svými výhodami. 

1½% Lanthanovaný wolfram 

Je velmi populární relativně nový materiál, který je používán na celém světě v široké 

škále aplikací. Podíl 1½% (oproti 2%) byl vybrán dvěma největšími výrobci jako 

optimální vzhledem k vědeckým studiím ukazujícím nejlepší shodu vodivostních 

charakteristik s 2% Thoriovaným wolframem. Svářeči tudíž obvykle mohou jednoduše 

nahradit jejich radioaktivní 2% Thoriovaný wolfram tímto typem, aniž by museli dělat 

jakékoliv úpravy svařovacího programu. Tato vlastnost dělá výměnu snadnou a rychlou. 

Jeden výrobce učinil nezávislou studii prezentovanou v roce 1998 na výstavě AWS v 

Detritu, Michigan. 2% Thoriovaný, 2% Ceriovaný a 1½% Lanthanovaný typ wolframu 
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byly srovnány při pozorování opotřebení špičky elektrody po 300 stejnosměrných 

obloukových zážezích při 70ti a 150ti Ampérech. V obou případech, 1½%  

Lanthanovaný wolfram vykázal nejmenší opotřebení špičky elektrody. Tento materiál je 

také vhodný na svařování střídavým proudem. Jestliže používáte 2% Thoriované 

wolframové elektrody a uvažujete o optimalizaci svařovacího procesu, 1½% 

Lanthanovaný typ wolframu představuje výbornou alternativu na zvážení. 

Zirkoniovaný wolfram 

Tento materiál je primárně určen ke svařování střídavým proudem. AWS uvádí:“ Tyto 

elektrody pracují výborně se střídavým proudem, udržují si zakulacený bod dotyku v 

průběhu svařování a mají vysokou odolnost vůči kontaminaci“. Tento typ elektrod však 

ztratil na důležitosti při rozšíření ostatních druhů. Doporučením je nahradit jej 1½% 

Lanthanovaným wolframem. Zirkoniovaný wolfram velmi špatně pracuje při 

stejnosměrném proudu. 

Čistý wolfram 

Jako Zirkoniovaný wolfram, tento typ se také využívá pro svařování střídavým proudem 

a jsou k dispozici lepší alternativy, například 1½% Lanthanovaný. V případě elektrod 

vyrobených dle výkresu je však potřeba zvážit možnost náhrady 1½% Lanthanovaným 

typem vzhledem k přítomnosti oxidu a jeho vlivu na opracování materiálu. Některé 

složitější tvary nebude možné vyrobit právě kvůli vyšší náchylnosti na lámání částí 

materiálu při zpracování. 

1.18.  SVAŘITELNOST MATERIÁL Ů PLASMOVÝM SVA ŘOVÁNÍM [9] 

Svařitelnost materiálů i parametry svařování jsou u plasmového svařování podobné jako 

u metody WIG. Plasmové svařování však dosahuje vysokých svařovacích rychlostí, 

výhodnější poměr šířky k hloubce a spolehlivé provaření kořene. Svařují se všechny 

druhy ocelí, měď, hliník, titan, nikl molybden a jejich slitiny. Parametry svařování 

vysokolegovaných ocelí se pro tloušťky 2 až  10 mm  pohybují v těchto rozmezích: 

napětí 28 až 40 V  

svařovací proud mezi 110 až 300 A 
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 Podobné parametry se používají i pro svařování niklu a jeho slitin a pro svařování 

titanu jsou přibližně o 15 až 20 % nižší. Svařovací rychlosti jsou ve srovnání s metodou 

WIG  podstatně vyšší a pro uvedené parametry se pohybují  až 20 cm.min-1  

  

Hliník se svařuje střídavým proudem a např. tl. 6 mm lze svařovat s tímto průběhem:  

přímá polarita na elektrodě svařovací cyklus  140 A v čase 20 ms,  

      (nebo  125 A, 20 ms ) 

      -   obrácená polarita na elektrodě  – čistící cyklus   180 A v čase 3 ms,  

          (nebo  200 A,   2 ms ). 

Materiály náchylné na přehřátí se svařují s použitím impulsního proudu. 

 1.19. ÚPRAVA SVAROVÝCH PLOCH [9] 

Vzhledem k vysokému dynamickému účinku plasmového paprsku je možné svařovat 

tupé svary typu I se spolehlivým provařením kořene do větších tloušťek bez úpravy 

svarového úkosu.  

Nerezavějící austenitická ocel se svařuje bez úpravy úkosu do tloušťky 10 až 12 mm 

s mezerou 0,5 – 1 mm a s plynovou ochranou kořene formovacím plynem. Pro 

nelegované  a středně legované oceli se neupravují hrany do tloušťky cca 6 mm.  

Výhody plasmového svařování: 

-jednoduchá úprava svarových ploch středních tloušťek 

-svařování bez podložení kořene 

-velmi dobrý průvar i tvar svaru 

-možnost mechanizace 

-vysoká čistota svaru bez pórů a bublin 

-dobré mechanické vlastnosti svarového spoje 

-možnost svařování střídavým i impulsním proudem 



65  

Obr. 50 Úprava svarových ploch 

  
1.20. MIKROPLASMOVÉ SVAŘOVÁNÍ [9] 

Vysoká stabilita hoření plasmového oblouku i při nízkých proudech je využita při 

mikroplasmovém svařování. Intenzita proudu se zde pohybuje v rozsahu 0,05 až 20 A. 

Mikroplasmovým svařováním lze svařovat kovové folie tl. 0,01 mm i plech tl. 2 mm. 

Značným problémem při spojování tenkých folií je příprava svarové mezery, která se 

má pohybovat mezi 10 až 20 % tloušťky folie. Nutností je použití upínacích  přípravků

pro odvod tepla a zajištění polohy během svařování. Mikroplasmové svařování se 

používá v leteckém a kosmickém průmyslu, mikroelektronice, přístrojové technice, 

chemickém a potravinářském průmyslu. 

Příklady parametrů mikroplasmového svařování:

CrNi  ocel,  tloušťka  0,25 mm, proud 5,6 A, rychlost svařování 38 cm.min-1,  

Slitina niklu Inconel, tl.0,3 mm, proud 6 A, rychlost svařování  40 cm.min-1,  

Měď, tloušťka  0,075 mm, proud 10 A, rychlost svařování 15 cm.min-1,  

Titan, tloušťka  0,2 mm, proud 5 A, rychlost svařování 12,5 cm.min-1. 
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2. NÁVRH KONSTRUKCE TRYSKY,MATERIÁLU 

Navržená tryska se skládá ze dvou částí a to z těla trysky a insertu. 

Tvar trysky vychází z patentovaného designu originálního výrobce. 

Při návrhu trysky se nesmí tyto patenty porušit. Venkovní tvar je zachovaný jako u  

originálního výrobce z důvodu použití trysky i na originálních hořácích ne jenom na 

hořácích THERMACUT. 

Tělo trysky je vyrobené z tellurové mědi (CuTeP) a insert z wolframové mědi (CuW).  

Tellurová měď

Viz příloha č.1,2,3 

Wolframová měď  

W/Cu kompozitní materiál je vyráběn infiltrační metodou nebo-li tzv. sintrováním, kdy  

výchozím materiálem je prášek, který se za působení tlaku a tepla přetvoří do vysoce 

homogenního materiálu s různým obsahem mědi v rozmezí 10 – 30 %. 

Oblasti použití 

Spínací kontakty pro vysoké a střední napětí, konstrukční elementy pasivního teplotního 

managementu, elektrody pro erozivní svařování…
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Tab. 3 Vlastnosti materiálů

Obr. 51 Návrh trysky č.1 
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Obr. 52 Návrh trysky č.2 
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3. NÁVRH METODIKY ZKOUŠENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 

KVALITY ŘEZU 

Navržená tryska se bude testovat v laboratoři firmy Thermacut a následně bude 

otestována u zákazníka. 

Vyhodnocovat se bude: 

1)průtok plasmového plynu na trysce 

Měřit se bude pomocí průtokoměru při nastavování parametrů pro řezání. 

2)kvalita řezu 

Vizuelně se bude posuzovat kvalita řezu na různých tvarech výpalku. 

3)geometrie řezu  

Měřit se bude úhel podřezu výpalku a celkové rozměry. 

  

4. VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ZKOUŠEK 

Vyhodnocení průtoku 

Průtok (l/min) 

OEM tryska 62 

Navržená tryska 59 

Průtok plasmového plynu na trysce je srovnatelný s originálním výrobcem. 

Průtok se měří pomocí válcového průtokoměru, který se přiloží k zapojenému hořáku. 

Vyhodnocení kvality řezu 

-kvalita je vyhovující viz.obr.č.53. Kvalita se posuzuje vizuelně. Horní hrana není příliš 

zaoblená a na spodní straně není velký otřep a lze lehce odstranit. 
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Obr. 53 Vzhled řezu tl. mat 25mm 

Vyhodnocení geometrie řezu 

Rozměr výpalku: 100x50mm 

Rozměr po vypálení: 98x49mm pomocí korekce lze dosáhnout požadovaného rozměru. 

Úhel řezu na výpalku je v rozmezí  

1.strana 2. strana 3.strana 4. strana 

90° 91° 90,5° 92° 

 Tab. 4 Úhly stran výpalku 

Úhel řežu se měří pomocí úhelníku. 

Z výsledků v tabulce lze říct, že geometrie řezu je vyhovující. 
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Z výsledků získaných ve zkušebně se následně zákazníkovi poslaly vzorky trysky na 

dlouhodobější testy ze kterých se získá životnost této trysky. 

Při testech u zákazníka se vyskytl problém s opalováním ústí trysky z venkovní strany, 

kde tenká stěna mědi nevydržela dlouho vysokou teplotu a začala se odtavovat viz. 

obrázek. 

Obr. 54 Problém s ústím trysky 

Na základě této zprávy se insert trysky zvětšil a tímto se tenká stěna mědi posunula výše 

od ústí trysky, kde není již tak velká teplota. Takto vyrobené vzorky se opět poslaly na 

testování. U této varianty trysky se nezaznamenal žádný problém, a proto se mohlo 

pokračovat v testování životnosti. Tryska se testovala s použitím celo stříbrné elektrody, 

která má podstatně větší životnost než standartní měděná elektroda.  

Výsledky testu od zákazníka. 

Zákazník řezal různé tloušťky materiálu viz tab.č.5 

Životnost elektrody je u každé tloušťky materiálu jiná viz tab.č.5 
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Tloušťka materiálu (mm) 
Stříbrná 

elektroda č.1

Stříbrná 

elektroda č.2

Stříbrná 

elektroda č.3 

Délka řezu (m) 377  984 
15 

Počet startů 132  290 

Délka řezu (m)  147 238 
20 

Počet startů  50 98 

Délka řezu (m)   80 
22 

Počet startů   71 

Délka řezu (m) 292 628  
25 

Počet startů 81 243  

Délka řezu (m) 121 110  
30 

Počet startů 77 27  

Délka řezu (m) 790 885 1302 
Celkem elektroda

Počet startů 290 320 459 

Délka řezu (m) 2977 
Celkem tryska 

Počet startů 1069 

 Tab. 5 Životnost trysky 

Z výsledků od zákazníka je patrné, že tryska s wolframovým insertem má trojnásobnou 

životnost stříbrné elektrody.Měděná tryska se doporučuje měnit zároveň s opotřebenou 

elektrodou.Pokud elektroda úplně shoří tak se zničí i tryska,na toto je potřeba dát si 

pozor.Zkušená obsluha plasmy je schopna rozpoznat elektrodu před úplným shořením 

podle zvuku při řezání.  
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5. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NAVRŽENÉ TRYSKY 

Výrobní náklady 

Výrobní náklady
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Měděná tryska

Dvoudílná tryska

Z tabulky a grafu je patrné, že výrobní náklady dvoudílné trysky jsou až 3,5x větší, než 

výrobní náklady měděné trysky.Největší podíl na tak vysoké výrobní náklady má 

materiál insertu trysky, který je vyrobený z wolframové mědi a cena materiálu 

použitého pro výrobu trysky je 78Kč.Další část vyšší výrobní ceny je zdůvodněna 

delším výrobním časem při obrábění, následném lisování a konečným obráběním na 

požadovaný tvar viz. příloha č.4,5,6.  

Výrobní 
dávka 
(ks) 

Měděná 
tryska 

Dvoudílná 
tryska 

100 65 Kč 204 Kč
200 59 Kč 198 Kč
300 57 Kč 196 Kč
400 56 Kč 195 Kč
500 55 Kč 194,8 Kč
600 54,6 Kč 194,4 Kč
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout dvoudílnou trysku pro plasmové řezání. 

Tryska byla navržena ze dvou různých materiálů a to:základna trysky z tellurové mědi a 

insert z wolframové mědi.Výrobní náklady takto navržené trysky jsou vysoké a hlavním 

aspektem je cena wolframové mědi, která je závislá na celkovém objednaném množství 

materiálu a po zaběhnutí součástky do výrobního procesu se tato vysoká cena podstatně

sníží. 

Diplomová práce se dělí do pěti částí: 

1. Teoretickou část, která se nazývá Literární studie, v níž jsou podrobně popsány 

technologie plasmové řezání a svařování 

2. Návrh konstrukce trysky včetně materiálů

3. Návrh metodiky zkoušení a vyhodnocení kvality řezu 

4. Vyhodnocení navržených metodik 

5. Ekonomické vyhodnocení  navržené trysky. 



75  

Seznam literatury 

[1] Jan Žák, Miroslav Novák : TEORIE SVAŘOVÁNÍ, 1. vyd.,rektorát VUT 

v Brně,1988, 142s. 

[2] Milan Dvořák a kolektiv: TECHNOLOGIE II, Ak. nak. CERM Brno,2001, 238s. 

[3] Jiří Dunovský: SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE, 1. vyd.,ČVUT v Praze, 1984, 125s. 

[4] J. Kuncipál,V. Pilous, J. Dunovský: NOVÉ TECHNOLOGIE VE SVAŘOVÁNÍ,1. 

vyd.,SNTL Praha,1984, 292s.  

[5] Václav Minařík: TEPELNÉ DĚLENÍ MATERIÁLU,1.vyd.,ČVUT v Praze,1993, 

50s. 

[6] Vladimír Dembovský:PLAZMOVÁ METALURGIE, 1.vyd.,SNTL Praha, 1978, 

264s. 

[7] Josef Kuncipál: TEORIE SVAŘOVÁNÍ, 1.vyd., SNTL Praha, 1986, 272s. 

[8] Firemní materiály firmy THERMACUT 

[9] Jiří Kubíček: Sylabus Technologie II 

[10] Firemní materiály firmy LINDE 

[11] Dostupné z: www.hypertherm.com

[12] Firemní materiály firmy FRONIUS  

[13] Dostupné z: www.centricut.com

[14] Dostupné z: http://constructionequipmentmachinery.com

[15] Dostupné z: www.kjellberg-plasma.com

[16] Dostupné z: www.m3plasma.com

[17] Dostupné z: www.jeryong.co.kr/index-e.htm

[18] Dostupné z: www.usinenouvelle.com/industry/cutting-machines-o899.html

[19] Dostupné z: www.substech.com

[20] Dostupné z: www.pro-fusiononline.com

[21] Dostupné z: www.easternweldingautomation.com

[22] Dostupné z: www.inkosas.cz/



76  

Seznam p říloh 

PŘÍLOHA č.1 



77  

PŘÍLOHA č.2 



78  

PŘÍLOHA č.3 



79  

PŘÍLOHA č.4 



80  

PŘÍLOHA č.5 



81  

PŘÍLOHA č.6 


