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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na moţné ovlivnění mechanických vlastností okrajů 

válcovaných tlustých plechů, které jsou tepelně děleny na poţadované tvary. Pro zjištění 

mechanických vlastností plechů, jsou dodávány pálené polotovary, z nichţ se zhotovují 

zkušební tělesa. Při pálení polotovaru vzniká na jeho pálených hranách tepelně ovlivněná 

oblast, která můţe mít vliv na mechanické vlastnosti odebíraných zkušebních těles. Byl 

zkoumán případný vliv vzdálenosti odběru zkušebních těles od pálené hrany polotovaru na 

moţné změny mechanických vlastností a zároveň byl proveden metalografický rozbor. 

Abstract 

This thesis focuses on potential influencing the mechanical properties of rolled metal 

edges, which are thermally divided into appropriate shapes. To examine the mechanical 

properties of plates the fired blanks are supplied from which the specimens are made. When 

burning occurs in its semi-burnt edges of the heat affected zone, which may affect the 

mechanical properties of specimens collected. It will be therefore studied the possible 

influence of the distance from the collection of specimens fired blank edge in terms of 

possible changes of mechanical properties and metallographic analysis will be performed.  

Klíčová slova 

Tepelně ovlivněná oblast, plazma, tepelné dělení. 

Key words 

Heat affected zone, plasma, thermal cutting. 
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1 ÚVOD 

Válcované tlusté plechy a výrobky z nich jsou pouţívány v širokém spektru lidského 

konání. Můţeme je najít v mostních a ocelových konstrukcích, tvoří trupy velkých 

zaoceánských lodí, najdou uplatnění při výrobě tlakových lahví, energetických zařízení, 

produktovodů a offshore konstrukcí, dále se z nich vyrábí různé tvarové výpalky, speciální 

vojenská a dopravní technika. Pouţití je opravdu široké a velmi různorodé.  

Vzhledem k tomu, ţe jsou plechy, anebo výrobky z nich, pouţity opravdu všude a v 

rozličných prostředích, jsou proto na ně kladeny vysoké nároky z hlediska mechanického 

namáhání, odolnosti proti korozi, metalografických vlastností apod. Po válcování a následném 

technologickém zpracování jsou plechy připravovány pro zákazníky v poţadovaném rozměru 

a tvaru. Tento proces se vesměs děje za pomocí pálicích strojů, kde převaţuje tepelné dělení 

kyslíkem a plazmou. Při tomto druhu tepelného dělení materiálu vzniká tepelně ovlivněná 

oblast v místě řezu vlivem tepelného účinku plamene a můţe tak dojít k degradaci 

mechanických vlastností na okraji těchto plechů či tvarových výpalků. To se můţe dále 

umocnit při následném zpracování, např. při svařování tvarových výpalků.  

Cílem této práce bylo zjistit, zda můţe dojít k takovým změnám vlastností na pálených 

hranách polotovaru, které by se zásadním způsobem projevily na mechanických vlastnostech 

odebraného zkušebního tělesa a potaţmo s jak širokou tepelně ovlivněnou oblastí od okraje 

materiálu je nutno počítat při jeho dalším zpracování resp. technologických procesech, jimiţ 

prochází. 
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2 DĚLENÍ MATERIÁLU 

V této kapitole jsou souhrnně uvedeny nejpouţívanější způsoby dělení kovových 

materiálů. Dále jsou detailněji popsány dvě tepelné metody dělení kovových materiálů, a to 

dělení plazmou a kyslíkem. 

2.1 Základní druhy dělení kovových materiálů 

Mechanické dělení materiálů 

Mezi mechanické dělení kovových materiálů patří:  

 dělení stříháním a lámáním 

 dělení rozřezáváním (pilový list nebo pás, pilový kotouč) 

 dělení rotačních součástí upichovacím noţem na soustruhu 

 dělení rozbrušovacím nebo třecím kotoučem 

 

Tepelné dělení materiálů 

Mezi základní druhy tepelného dělení kovových materiálů patří: 

 dělení kyslíkem 

 dělení plazmou 

 dělení laserovým paprskem 

 dělení elektrickým obloukem 

 

Ostatní druhy dělení materiálů 

 dělení elektrojiskrové 

 dělení vodním paprskem 
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2.2 Teorie tepelného dělení materiálů 

Tato část je věnována popisu dvou nejčastěji pouţívaných metod tepelného dělení 

materiálů, a to dělení kyslíkem a plazmou. Obě tyto varianty tepelného dělení materiálů 

budou v dalším textu mezi sebou porovnávány. 

2.2.1 Dělení plazmou 

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

někdy označovaný jako čtvrtý stav hmoty. Ke vzniku plazmy je nutná ionizace plynu 

(mechanická nebo tepelná), při které dochází k vyraţení nebo uvolnění elektronů z vnějších 

valenčních orbitů atomů. Uvolněné elektrony mají záporný náboj a vedou v plazmě elektrický 

proud. Ionizované jádro atomu iont se zbývajícími elektrony má kladný náboj. Navenek se 

však plazma chová jako neutrální. Na ionizaci plynů je potřeba značná energie [1]. 

Plazmové řezání bylo vyvinuto v 50-tých letech 20. století. Jiţ v prvních letech 

průmyslového nasazení se plazma uplatnila pro řezání neţelezných kovů a slitinových ocelí. 

Vyţadovalo to však drahé plazmové plyny, výkonné zdroje (500 A a více) a vodou chlazené 

trysky. Dnes, při zlepšení technologie a sníţení nákladů, se plazmové řezání stalo univerzální 

pro širokou škálu kovových i nekovových materiálů [2].  

Jeho princip spočívá v tavení děleného materiálu extrémně vysokou teplotou, která se 

tvoří vznikem plazmatu, při přechodu směsi vhodných plynů elektrickým obloukem, hořícím 

mezi netavící se elektrodou a řezaným materiálem. Zvýšením průtoku a tlaku plazmového 

plynu dojde ke zvýšení dynamického účinku vystupující plazmy a dojde k vyfouknutí 

nataveného materiálu z řezné spáry. Při řezání plazmou jsou výstupní rychlosti plazmy vyšší a 

dosahují hodnot kolem 1500 aţ 3200 m.s
-1

. Vysoká teplota plazmového paprsku nám 

umoţňuje řezat všechny vodivé kovové materiály bez ohledu na jejich dělitelnost kyslíkem. 

Rychlost řezání je především závislá na výkonu zdroje, druhu a tloušťce děleného materiálu a 

taky na jeho fyzikálních vlastnostech. Dnes mají zdroje pro řezání vysoké napětí na prázdno, 

cca 250 aţ 500 V a při samotném řezání je hodnota napětí mezi 110 aţ 150 V. Princip zapálení 

plazmového paprsku je následující. Pomocí VF ionizátoru je zapálen tzv. pilotní oblouk, který 

hoří mezi elektrodou a kovovou hubicí hořáku po dobu cca 6 aţ 10 s. Pilotním obloukem se 

zajistí ionizace prostoru mezi elektrodou a děleným materiálem, tím se vytvoří podmínky pro 

zapálení hlavního řezacího oblouku [3]. Základní konstrukci a princip plazmového hořáku 

popisuje obr. 1 [1]. 
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Obr. 1 Princip a konstrukce plazmového hořáku (převzato z [1]) 

 

Jako plazmového plynu se pouţívá směsi argonu, dusíku a vodíku, popř. stlačeného 

vzduchu. Uţití stlačeného vzduchu při stabilizaci oblouku je dnes nejčastěji pouţívaná 

koncepce plazmových řezaček. Při pouţití stlačeného vzduchu se jen nepatrná část kyslíku 

zúčastňuje reakce se ţelezem, a tedy ke spalování řezaného materiálu dochází jen v omezené 

míře [2].  

Pro vytvoření plazmového paprsku se pouţívá různých typů plazmových hořáků. 

Některé druhy plazmových hořáků jsou vyobrazeny na obr. 2 [9]. Konstrukce plazmového 

hořáku je závislá na mnoha faktorech jako např. druh stabilizace, způsob chlazení, způsob 

jeho vyuţití aj. Podle toho, jak oblouk v hořáku vzniká, lze tyto rozdělit na: 

 

a) Hořák s nezávislým (nepřeneseným) obloukem 

b) Hořák se závislým (přeneseným) obloukem 

c) Hořák s kombinovaným zapojením [1, 3] 
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a) – Hořák pro konvenční řezání jedním plynem (vzduch, dusík), nejčastěji u ručních hořáků 

b) – tzv. Dual gas plasma: Proces pouţívá dvou plynů, jeden plazmový a druhý ochranný. Ochranný plyn chrání oblouk před 

atmosférou, coţ způsobuje čistší okraj řezu. Nejoblíbenější způsob plazmového řezání, široká moţnost pouţití. 

c) – Hořák s pouţitím ochranného proudu vody: Varianta dual gas hořáku s pouţitím vody místo plynu. Proces zajišťuje lepší 

chlazení trysky a řezaného materiálu, coţ zapříčiňuje lepší kvalitu řezu u korozivzdorných ocelí. Pouze pro mechanizované 

aplikace. 

d)– Hořák s injekčním přívodem vody: Hořák vyuţívá jednoho plazmového plynu s radiálním nebo injekčním, vířivým 

přívodem vody přímo na oblouk. Díky tomu dochází ke značnému zúţení plazmového paprsku a vysoké kvalitě řezu. Pouze 

pro mechanizované aplikace. 

Obr. 2 Druhy plazmových hořáků (převzato a upraveno z [9]) 
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Výhody plazmového dělení materiálů : 

 vyšší rychlost řezání (aţ 10x) neţ u řezání kyslíkem pro tenké a střední tloušťky 

 sníţení vneseného tepla do materiálu - menší TOO a deformace 

 moţnost řezání všech kovových materiálů především vysokolegovaných ocelí, hliníku, 

niklu, mědi, a jejich slitin 

 bez alternativy při řezání vysokolegované oceli a hliníkových materiálů ve střední a 

větší tloušťce 

 minimální vliv kvality povrchu řezaných materiálů 

 libovolné zpracování kvalitního řezu u středních a silných rozměrů plechů s 

technologií vířivého plynu ve spojení s technickými plyny 

 řezání plazmou pod vodou pro velmi malé tepelné ovlivnění řezaného materiálu a 

malou hladinu hluku v okolí pracoviště 

 řezání vysoce pevné konstrukční oceli s menším tepelným příkonem 

 snadná automatizace a mechanizace [4] 

Nevýhody plazmového dělení materiálů : 

 úhel řezné hrany je větší neţ u řezání kyslíkem 

 horní hrana plechu je oblejší neţ u kyslíkového řezání 

 velký vývin dýmů, par kovů, ozónu a oxidů dusíku a intenzivní UV záření 

 vysoká hladina hluku od 80 do 100 dB 

 vyšší pořizovací náklady 

 obtíţné propalování otvorů u tloušťek nad 15 mm. 

 omezení pouţití do 160 mm (180 mm) u suchého řezání a 120 mm u řezání pod 

vodou [4] 
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2.2.2 Dělení kyslíkem 

Dělení materiálu kyslíkem, je jedna z nejvíce pouţívaných metod při tepelném dělení 

uhlíkových ocelí. Princip řezání kyslíkem je uveden na obr. 3 [3], je zaloţen na předehřátí 

materiálu na zápalnou teplotu (pro ţelezo cca 1150 °C viz. obr. 4 [2]) a následném přivedení 

(řezacího) kyslíku pod tlakem, který začne spalovat kov. Kyslík spaluje materiál v úzkém 

pruhu a vytváří řeznou spáru. Tavenina je z řezné spáry vyfukována a část ulpívá na hranách 

řezu [1, 2]. 

 

 

1- proud řezacího kyslíku, 2- nahřívací plamen 

3- směr řezání, 4- spálený kov, 5- řezná spára 

Obr. 3 Princip tepelného dělení materiálů kyslíkem (převzato z [3]) 

 

Proces dělení kyslíkem lze tedy shrnout do tří následujících etap:  

1) Ohřev kovu na zápalnou teplotu 

2) Oxidace kovu 

3) Vyfukování řezného produktu z řezné spáry 

 

Velkou výhodou při tepelném dělení materiálu kyslíkem oproti dělení materiálu 

plazmou, je moţnost dělení větších tlouštěk materiálu. Tloušťka materiálu, která se dá 

kyslíkem řezat, není teoreticky omezená. Z hlediska praktických moţností je největší 

tloušťka, kterou se doposud podařilo kyslíkem rozřezat, přes 2000 mm. Pro řezání těchto 

extrémních tlouštěk se pouţívá speciálně konstruovaný řezací hořák a k předehřevu bývá 

výhodně pouţito kyslíko-vodíkového plamene [3].  
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Obr. 4 Závislost hodnoty zápalné teploty u ocelí na obsahu uhlíku (převzato z [2]) 

 

2.2.2.1 Podmínky řezatelnosti kovových materiálů kyslíkem 

Aby bylo moţné kovy řezat za pomoci kyslíku, musí být splněny určité předpoklady: 

 zápalná teplota řezaného kovu musí být menší nebo rovna teplotě tavení řezaného 

kovu obr. 4 [2] 

 při spalování kovu musí být uvolněno dostatečné mnoţství tepla na pokrytí tepelných 

ztrát (musí být udrţována původní teplota, aby mohlo řezání pokračovat) 

 teplota tavení oxidu musí být menší neţ teplota tavení řezaného kovu 

 zbytky hoření musí být tekuté, aby je proud kyslíku vyfoukl z řezné spáry 

 

Tyto podmínky v zásadě splňují všechny typy ocelí, od ocelí nelegovaných 

nízkouhlíkových aţ po oceli nízkolegované nebo oceli vysokolegované (ty jen za pomoci 

zvláštních způsobů řezání kyslíkem). Zbylé kovy za normálních podmínek dělit kyslíkem 

nelze. Plyny pouţívané pro řezání jsou nejčastěji kyslík a acetylén. Čistota kyslíku je 

základním poţadavkem pro proces dělení kyslíkem a je stanovena hodnotou min. 99,2 %. 

Místo acetylénu můţeme pouţít i jiný hořlavý plyn, např. svítiplyn, propan anebo vodík. 

Pouţití hořlavého plynu ovlivňuje především délku předehřívacího času a tím ekonomiku 

celého procesu řezání [1]. 
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2.2.3 Porovnání plazmového a kyslíkového dělení  

Při porovnávání těchto metod je zájem soustředěn především na hodnocení kvality 

řezu, pouţitelnost metody pro různé materiály a ekonomické hledisko, které je spjato 

především s rychlostí řezání. 

Z hlediska pouţitelnosti metody nabízí plazma pestřejší nabídku materiálů. Lze jí řezat 

prakticky všechny elektricky vodivé materiály. Kvalitní tvarové řezy řeţe plazma asi do 

tloušťky 120 mm pro ocel, dělící řezy u největších výkonů aţ do cca 180 mm. Pouţitelnost 

kyslíkového řezání je omezena jeho samotným principem viz. výše, a proto je metoda vhodná 

pouze k řezáni nízkolegované konstrukční oceli s teoreticky neomezenou tloušťkou. 

Porovnání kvality řezu je zřejmé z obr. 5 [9], kde řezná plocha u plazmového řezu je 

hladká a bez znečištění struskou, kdeţto u kyslíkového řezu je natavená plocha hrubá se 

sporadickou struskou [4]. 

 

 

Vlevo – řezná plocha ručním plazmovým hořákem Powermax, tloušťka 30mm 

Vpravo – řezná plocha ručním kyslíkovým hořákem, tloušťka 30mm 

Obr. 5 Porovnání kvality řezu (převzato z [9]) 

 

S postupem doby a se zdokonalováním plazmových řezacích hořáků získává plazma 

čím dál větší prostor v oblasti tepelného dělení na úkor kyslíkového řezání. Je to zásluhou 

variability metody a obecně vyšší produktivity plazmového řezání. Investiční náklady jsou u 

plazmového zařízení o něco málo vyšší, coţ je kompenzováno úsporou při provozu. 

Nezastupitelnou pozici má plazma především u tepelného dělení vysokolegované oceli a 

hliníkových slitin středních a větších tlouštěk, kde prakticky nemá alternativu. Dobré 

uplatnění má také pro řezání konstrukční oceli menších tlouštěk (do 30 mm) a neţelezných 
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kovů. Řezání kyslíkem má své postavení ve výrobě ocelových konstrukcí díky převáţné 

spotřebě nelegovaných konstrukčních ocelí středních a větších tlouštěk, kde má stále 

dominantní postavení. Pokud se řeţe uhlíková ocel do tloušťky 25 mm, jsou ekonomické 

přednosti plazmy oproti kyslíkovému pálení jasné v případě, ţe jde o dlouhé, kontinuální řezy 

ve větší sérii. V případě řezání tloušťky více neţ 35 mm, lze diskutovat o pouţití metody v 

závislosti na ceně zařízení, řezaném materiálu a specifických podmínkách. Běţná je 

konstrukce řezacích strojů kombinujících obě tyto technologie [4]. 

 

3 TEPELNĚ OVLIVNĚNÁ OBLAST 

3.1 Tepelně ovlivněná oblast kolem řezu 

Vlivem mnoţství vneseného tepla při tepelném dělení je úzká oblast materiálu kolem 

řezu tepelně atakována, jak je vidět na obr. 6 [19]. V této oblasti dochází k neţádoucí změně 

vlastností materiálu (zakalení, vznik trhlin, změna obsahu prvků a mechanických vlastností). 

Hloubka tepelně ovlivněné oblasti je závislá především na mnoţství vneseného tepla do 

materiálu. Zvětšuje se s rostoucí tloušťkou řezaného materiálu, obsahem legujících prvků 

nebo klesající řeznou rychlostí [4]. V dalším textu je tepelně ovlivněná oblast zkráceně 

označována jako TOO.  

 

Obr. 6 Řezání bramy kyslíkovým hořákem (převzato z [19]) 

 

Při řezání kyslíkem je do materiálu přivedeno mnohem víc tepla, coţ má za následek 

větší TOO. Tloušťka této oblasti se běţně pohybuje od 4 do 15 mm v závislosti na tloušťce 

řezaného materiálu a rychlosti řezání. Při plazmovém řezání je hloubka TOO zpravidla menší 
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(1- 5 mm). Na obr. 7 [9] je patrná velikost tepelně zbarvené, oxidické oblasti při řezech na 

materiálu tloušťky 30 mm při plazmovém a kyslíkovém řezání. Toto povrchové zbarvení není 

tepelně ovlivněná oblast, ale je závislé na mnoţství vneseného tepla do materiálu, takţe s 

hloubkou tepelně ovlivněné oblasti částečně koresponduje [4]. 

 

 

Vlevo – řez ručním plazmovým hořákem Powermax, tloušťka 30mm, hl. = 2mm 

Vpravo – řez ručním kyslíkovým hořákem, tloušťka 30mm, hl. = 10mm 

Obr. 7 Porovnání velikosti tepelně zbarvené, oxidické vrstvy (převzato z [9]) 

3.2 Strukturní změny v TOO  

Při oxidaci ţeleza a při tepelném působení nahřívacího plamene se uvolňuje během 

řezání značné mnoţství tepla, jehoţ část přechází do řezaného kovu. Průběh teplot v okolí 

řezu při tepelném dělení materiálu je znázorněn na obr. 8 [3]. 

 

Obr. 8 Průběh teplot v okolí řezu při tepelném dělení materiálu (převzato z [3]) 

 

 Kov se na řezných plochách rychle ohřívá na teplotu tavení oceli a potom se rychle 

ochlazuje odvodem tepla do okolního chladného kovu i do okolního prostředí. Během tohoto 
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procesu dochází na řezné hraně materiálu k tenzotermickému ovlivnění. To se můţe projevit u 

legovaných ocelí a ocelí s vyšším obsahem uhlíku zakalením, které má za následek zvýšení 

tvrdosti na řezných plochách a v okolí řezu, dále pak moţností vzniku povrchových trhlinek. 

Obecně platí, ţe TOO angl.HAZ se skládá z jedné nebo dvou sérií struktur, jak je znázorněno 

na obr. 9 [5] v závislosti na tom, zda kyslíkovému řezání předcházel předehřev řezaného 

materiálu či nikoliv [3, 5].  

 

Obr. 9 Vznik struktur v závislosti na předehřevu materiálu před dělením (převzato a upraveno z [5]) 

Stručný popis struktur vznikajících v TOO: 

 Ledeburit - eutektikum sloţené z austenitu a cementitu (Fe3C).   

 Martenzit - přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze α, vzniká při dostatečně velké 

rychlosti ochlazování, je velice tvrdý a křehký. 

 Troostit - strukturní sloţka soustavy Fe-Fe3C, vzniká při nedokonalém rozpadu 

austenitu na perlit během ochlazování. 

 Sorbit – strukturní sloţka diagramu Fe-Fe3C. Je to jemně zrnitá směs sloţená z feritu a 

cementitu.  

 Perlit – směs dvou fází – feritu a cementitu  

 Austenit – intersticiální tuhý roztok uhlíku v ţeleze γ [6] 

 Ferit – intersticiální tuhý roztok uhlíku v ţeleze α [6] 
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 Bainit – strukturní sloţka diagramu  Fe-Fe3C tvořená feritem a cementitem, vzniká 

rozpadem austenitu 

 Cementit – karbid ţeleza s obsahem 6,68 % uhlíku, samostatná fáze uhlíku v digramu 

Fe-Fe3C [6]  

 

V závislosti na průběhu rozloţení teplot a rychlosti ohřevu existují v tepelně ovlivněné 

oblasti následující strukturně odlišné úseky [3]. 

 Povrchová tenká vrstva, ve které došlo k částečnému natavení základního řezaného 

materiálu. 

 Hrubozrnná vrstva, přiléhající k vrstvě natavené, kde bylo dosaţeno teploty vysoko 

nad Ac3. 

 Vrstva s jemnou strukturou, která prodělala ohřátí těsně nad  Ac3 tj. normalizaci. 

 Vrstva částečné překrystalizace, ve které došlo k ohřátí základního materiálu mezi Ac1 

a Ac3. 

 Neovlivněný základní materiál, kde teplota ohřevu nepřevýšila Ac1 [3].  

 

Následující obr. 10 [7] ukazuje ovlivněné úseky (pásma) v tepelně ovlivněné oblasti 

svárového spoje. Jelikoţ svařování je opak k řezání a teplotně ovlivněné úseky spolu 

korespondují, lze toho vyuţít k názorné ukázce charakteristických pásem. 

 

 

 

Obr. 10 Charakteristická pásma TOO (převzato z [7]) 
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Hloubka pásma ovlivněného řezáním se zvětšuje se zvyšující se tloušťkou materiálu, 

obsahem legujících prvků a intenzitou předehřívacího plamene. 

Běţná nelegovaná ocel se při řezání téměř nezakalí. Tepelný vliv řezání na její 

strukturu je zcela bezvýznamný a projevuje se v okolí řezných ploch změnou velikosti zrna 

oceli a také tím, ţe se ve struktuře objevuje kromě perlitu téţ nerovnováţná sloţka sorbitu. 

Sorbitické útvary nejsou zpravidla dostatečně vyvinuty, coţ lze vysvětlit velmi krátkou dobou 

ohřevu ploch na teplotu vyšší neţ  Ac3, takţe struktura kovu zůstane nesourodá. Kromě toho 

se kov při řezání ohřívá značně rychle, takţe interval přeměn  Ac1 aţ  Ac3 se přesune do 

oblasti vyšších teplot. Proto v širokém úseku tepelného ovlivnění probíhá rekrystalizace a 

výsledná normalizace tudíţ jen částečně [3]. 

Sorbitická struktura vzniklá v ovlivněné oblasti nesniţuje jakost oceli. Tato struktura 

poněkud zvyšuje mechanické vlastnosti, zejména mez pevnosti oceli bez podstatného sníţení 

taţnosti a vrubové houţevnatosti [3]. 

Při řezání ocelí se zvýšeným obsahem uhlíku a ocelí legovaných se kromě sorbitu a 

perlitu, a to zpravidla v důsledku vyšší prokalitelnosti těchto ocelí, můţe objevit v jejich 

struktuře troostit a dokonce i martenzit, který značně zvyšuje materiálovou tvrdost a pevnost, 

přičemţ jeho plasticita prudce klesá [3]. 

Při vysokých rychlostech ochlazování a u ocelí obsahujících legující prvky, které 

zvyšují stabilitu austenitu, dochází tudíţ k úplnému zakalení. Bezprostředně k této vrstvě se 

pak přimyká oblast přechodného charakteru, postupně procházející do struktury základního 

materiálu. V závislosti na konkrétních podmínkách řezání a sloţení ocelí se v dané oblasti 

mohou nacházet jak martenzitické, tak i perlitické struktury. Znamená to, ţe se mohou 

vytvořit podmínky jak pro neúplné zakalení, tak i pro neúplný průběh normalizace [3]. 

3.3 Změny mechanických vlastností v TOO 

Vznik martenzitické sloţky značně komplikuje mechanické opracování řezných ploch 

a zvyšuje sklon oceli k tvorbě trhlin za studena. Uvedený druh trhlin vzniká hlavně při řezání 

kalitelných ocelí velké tloušťky a zvláště v těch případech, kdy se vytvářejí tvary sloţitého 

uzavřeného obrysu. Trhliny se nejčastěji tvoří v místech, kde je nejvíce soustředěno vnitřní 

napětí (pravé a ostré úhly apod.). Jestliţe se řeţou zakalené oceli, které nebyly před řezáním 

popuštěny nebo normalizovány, vytváří se nebezpečí vzniku obzvláště velkých trhlin. U 
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obtíţně dělitelných materiálů je nutno, vzhledem k moţnosti zakalení a vzniku trhlin, 

provádět předehřev, aby se tak zmenšil teplotní spád a zamezilo se martenzitické přeměně [3]. 

Ve studii [10] únavové pevnosti oceli AE 355 (chemické sloţení viz. tab. 1 [8]) řezané 

kyslíkovým plamenem, byly pozorovány následující vlastnosti hran řezaných 

kyslíkem [5, 10].  

 Koncentrace uhlíku je zvýšená podél okraje řezu ve velmi tenké vrstvě o hloubce 

0,l mm. Protoţe tvrdost je přímou funkcí obsahu uhlíku, tenká zóna podél řezné hrany 

je velmi tvrdá. Podle práce [10] toto zvýšení obsahu uhlíku nepochází ani z řezného 

plamene ani z difúze uhlíku do řezané hrany, ale z materiálu, který byl roztaven při 

řezání. To je pouze v hloubce 1,5 mm (a ne 0,1 mm), pak tvrdost začíná klesat, aby 

dosáhla hodnoty pro základní materiál asi 3 mm od povrchu [5]. 

 Vnesené teplo při řezání kyslíkem vytváří v nařezaném kusu pole zbytkových napětí. 

Rozloţení těchto napětí podél hrany dosud nebylo definováno. Studie k dnešnímu dni 

nejsou přesvědčivé, někteří autoři [20, 21, 22] hovoří o vzniku tlakových napětí, 

zatímco jiní mluví o tahových napětích [5]. 

 Na řezných plochách se rozvíjejí řezné rýhy orientované ve směru řezání plamenem. 

Ve většině případů se jedná o rýhy, jeţ jsou kolmé ke spojenému indukovanému 

napěťovému poli, coţ je velmi nepříznivé pro odolnost materiálu proti únavě. Kromě 

toho mohou odolnost materiálu proti únavě sníţit i další nedokonalosti na řezné ploše, 

ty navíc spolu s řeznými rýhami také ovlivňují odolnost materiálu proti křehkému 

lomu, který závisí především na hloubce a ostrosti řezných rýh [5]. 

Účinek tepelného dělení na mechanické vlastnosti byl zkoumán relativně malým 

počtem badatelů. V práci [11] se hodnotil vliv řezání kyslíkem na únavovou odolnost 

zušlechtěné oceli A572 a kalené a popuštěné oceli A514. Chemické sloţení ocelí A514 a A572 

je uvedeno v tab.1 [5, 8]. Pro ocel A572 byly rozdíly v únavové odolnosti, vyplývající z 

různých metod dělení (pálení plamenem, plazmové řezání), velmi malé. Pro ocel A514 s 

únavovou ţivotností větší neţ 1,5 x 10
4
 cyklů, měl opracovaný povrch větší odolnost proti 

únavě neţ plamenem řezaný, kalený a popuštěný povrch (po řezání). Tepelné zpracování 

povrchu materiálu řezaného plamenem odolnost proti únavě moc nezlepšilo. Všechny defekty 

plamenem řezané plochy byly iniciovány v kořeni řezných rýh (prohlubně v povrchu). Zdá se, 

ţe geometrie vad při dělení materiálů plamenem je důleţitější, neţ mikrostruktura a stanovení 

místa zahájení iniciace únavové trhliny. V práci [12] bylo uvedeno, ţe pro vzorky A572 
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řezané plazmou byl iniciační bod únavové trhliny hlavně na horní hraně řezaného 

povrchu [5]. 

 

Tab. 1. Chemické sloţení ocelí A514, 572 a AE355 (převzato z [5, 8]) 

Značka 

oceli 
Obsah prvků [%] 

  C Mn P S Si Cu Ni V Al Cr Mo Ti B 

A514 0,19 0,92 0,009 0,009 0,26 0,23 0,1 0,04 0,059 0,46 0,18 0,034 0,0019 

A572 0,15 1,3 0,009 0,009 0,29 - - 0,02 0,037 - - - - 

AE355 
0,1-

0,22 

1,1-

1,7 

Max. 

0,025 

Max. 

0,01 
≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

≤ 

0,02 
≥ 

0,02 
≤ 0,3 

≤ Max. 

0,03 
- 

0,08 

 

3.4 Změny chemického složení v TOO 

Chemické změny v oceli, které způsobuje řezání kyslíkem, probíhají jak v povrchové 

vrstvě řezných ploch, tak i v tepelně ovlivněné oblasti. Na povrchu řezných ploch dochází ke 

změnám chemického sloţení oceli buď přímým účinkem plamene kyslíku, nebo difúzí 

některých prvků, ve vrstvách více vzdálených od řezných ploch jen difúzí [3]. 

Výzkumy ukázaly, ţe při řezání ocelí nelegovaných, nízkolegovaných a středně 

legovaných dochází k obohacení vrstev v blízkosti řezu uhlíkem, niklem a mědí se současným 

sniţováním obsahu manganu, chromu a křemíku. U všech těchto prvků se projevuje prudce se 

sniţující gradient koncentrace ve směru od povrchu řezu do hloubky základního materiálu. 

Kromě toho narůstá změna sloţení také ve směru proudu řezacího kyslíku a dosahuje maxima 

u spodní hrany řezu. Charakteristické je také to, ţe změna chemické struktury kovu je v 

oblasti řezu tím zjevnější, čím větší je tloušťka řezaného materiálu. Hypotézy spojující 

zvýšení obsahu uhlíku v kovu na hraně řezu s jeho migrací ze základního materiálu a typem 

pouţitého plynu nebyly potvrzeny. Naopak bylo zjištěno, ţe záměna acetylénu vodíkem dává 

stejně aktivní nauhličení. Také se ukázalo, ţe nauhličení probíhá i v případě vypnutí 

nahřívacího plamene [3]. 

Při řezání materiálu ohřátého na vysoké teploty 800 aţ 1000 °C podléhají procesy 

probíhající na hraně řezu jiným zákonitostem. Pro skupinu nelegovaných ocelí s nízkým 

obsahem C bylo na hraně řezu zjištěno oduhličení materiálu, a to tím větší, čím vyšší byla 

teplota předehřevu. Popsaný jev se ještě výrazněji projevil při řezání nelegovaných ocelí s 

vysokým obsahem C [3]. 
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Dle popisu výše se u některých ocelí vytváří zvýšené nebezpečí zakalení řezných 

ploch, takţe jejich další opracování je obtíţné. Jestliţe se při řezání kalitelných ocelí řezné 

plochy musí dále mechanicky opracovávat, výrobek se předehřívá, ţíhá nebo popouští 

v peci [3].  

Z provozních důvodů je ţádoucí ocel nepředehřívat, resp. předehřívat na minimálně 

nutnou teplotu, protoţe se tím zhoršují pracovní podmínky a hlavně vzrůstají výrobní náklady. 

U uhlíkových ocelí je předehřívání nutné, jestliţe obsahují více jak 0,3 % uhlíku [3]. 

Pro určení nutnosti předehřevu a výše předehřívací teploty byla vypracována řada 

diagramů a vzorců. Problematiku lze např. řešit v závislosti na obsahu prvků v řezané oceli, 

podle tzv. ekvivalentu uhlíku a procentuálního obsahu uhlíku. Hodnotu ekvivalentu uhlíku Ce 

lze pro daný materiál vypočítat např. podle [13] ze vzorce: 

 

Ce = C + 0,4Cr + 0,3(Si + Mo) + 0,2V + 0,16Mn + 0,04(Ni + Cu) (%) 

a v jiných publikacích [14] lze najít vzorec: 

Ce = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 (%) 

 

Podle obsahu uhlíku a vypočtené hodnoty Ce lze z diagramu na obr.11 [3] určit teplotu 

předehřevu. Při předehřevu zhruba do 300 °C lze ochlazovat materiál volně na vzduchu, při 

vyšší teplotě předehřevu je nutno ochlazovat v peci [3]. 

 

Obr. 11 Diagram k určení teploty předehřevu při tepelném dělení (převzato z [3]) 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Práce se zabývá moţným vlivem vzdálenosti odběru zkušebních těles od pálené hrany 

polotovaru na jeho mechanické vlastnosti. V závislosti na zvoleném druhu tepelného dělení 

materiálu vzniká na pálené hraně polotovaru odlišně velká tepelně ovlivněná oblast. Velikost 

TOO byla nejdříve určena metalografickým rozborem a následně byl proveden test 

mechanických vlastností pomocí tahové zkoušky, zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti. 

Zkušební polotovar byl upálen na CNC plazmovém řezacím stroji OMNICUT 2600 od 

firmy MGM, kde stabilizačním plynem byl dusík. Pro lepší porovnání metod kyslíkového a 

plazmového dělení materiálu, byl následně zkušební polotovar podélně rozpálen na CNC 

kyslíkovém pálicím stroji MG 2, kde jako topný plyn slouţí zemní plyn. Původní rozměry 

páleného polotovaru byly 500 mm x 150 mm x 25 mm. Po podélném rozpálení kyslíkem a 

mechanickém odřezání čela tělesa vznikl zkušební polotovar o rozměrech 400 mm x 75 mm x 

25 mm s jednou stranou upálenou kyslíkem a druhou stranou upálenou plazmou.  

Jak byl zkušební polotovar dále mechanicky rozřezán na zkušební vzorky pro tahovou 

zkoušku a pro metalografická šetření názorně ukazuje obr. 12. Vliv řezných parametrů na 

mechanické vlastnosti nebyl předmětem této práce, i kdyţ, jak bylo zmíněno výše, řezné 

parametry mohou výrazně ovlivnit mechanické vlastnosti pálené hrany materiálu, ať uţ je to 

jakost pálené hrany (řezné rýhy), nebo řezná rychlost a s tím spojené mnoţství vneseného 

tepla do oblasti řezu, které má za následek zvětšení tepelně ovlivněné oblasti. 

Praktická část proběhla ve spolupráci s VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. a 

laboratoří VŠB–TU OSTRAVA. 
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Obr. 12 Řezný plán zkušebního polotovaru 

 

4.1 Řezaný materiál 

Zkušební polotovar je ze zatepla válcovaného tlustého plechu z nelegované 

konstrukční oceli v jakosti S355J2 dle ČSN EN 10025-2 [15]. Ocel má dobrou mechanickou 

obrobitelnost. Dle ČSN EN 10025-2 [15] má značka oceli jakostní stupně JR, J0, J2 a K2. 

Chemické sloţení oceli S355J2 je uvedeno v tab. 2Tab. 2 Chemické sloţení oceli S355J2 

(převzato z [15]. Plechy jsou pak dodávány odběrateli ve stavu:  

 +AR – (as-rolled) dodací podmínky bez jakéhokoliv tepelného zpracování anebo 

zvláštního válcování 

 +N – (normalizing rolling) označení pro stav normalizačně ţíhaný nebo 

válcovaný [15] 

Předepsané mechanické vlastnosti za okolní teploty pro ploché a dlouhé výrobky z 

oceli S355J2 jsou uvedeny v tab. 3 [15]. 
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Tab. 2 Chemické sloţení oceli S355J2 (převzato z [15]) 

Označení   
C v % pro 

jmenovitou 

tl. v mm 

Si %  

max. 
Mn % 

max. 

P %  S % N % Cu % 
Další 

prvky %  

max. max.  max. max. max. 

Podle  Podle  

>16 ≤ 40               
EN 10027-1 

EN 

10027-2 

 a    

CR 10260   

S355J2 1.0057 0,23 0,6 1,7 0,035 0,025 - 0,6 - 

 
 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti oceli S355J2 (převzato z [15]) 

Tloušťka 

plechu [mm] 
Do 16 16,1 aţ 40 40,1 aţ 63 63,1 aţ 80 80,1 aţ 100 100,1 aţ 150 

Mez kluzu  

ReH [MPa] 
355 345 335 325 315 295 

Mez pevnosti 

v tahu  Rm 

[MPa] 

470 - 630 470 - 630 470 - 630 470 - 630 470 - 630 450 - 600 

Taţnost [%] 20 19 19 18 18 18 

4.2 Metalografický rozbor 

Obsahem této kapitoly bylo zjištění rozsahu moţného tepelného ovlivnění materiálu v 

oblasti kyslíkového a plazmového řezu. Rozsahy šířky tepelně ovlivněné oblasti byly 

sledovány na metalografickém výbrusu makroskopicky a mikroskopicky. 

4.2.1 Makrolept 

Podle teorie je tepelně ovlivněná oblast závislá, kromě jiných parametrů, především na 

řezné rychlosti. Sledování proběhlo na ploše kolmé k rovině řezu. Vzorek byl odebrán podle 

obr. 12. Na obr. 13 je pak vidět metalografický vzorek po naleptání 4 % Nitalem (roztok 

kyseliny dusičné s etanolem), kdy levá strana vzorku byla upálena kyslíkem a pravá strana 

plazmou. Na levé straně vzorku lze velmi dobře pozorovat zvětšenou teplotně ovlivněnou 

oblast (tmavá oblast podél levé hrany vzorku a horního rohu), naproti tomu na pravé straně 

vzorku lze pozorovat jen nepatrné tepelné ovlivnění pálené hrany (úzký tmavý prouţek). 

Viditelná čára uprostřed vzorku vzniká rovnoměrnou krystalizací (tuhnutím) směrem od 

ochlazovaného povrchu kontislitku do jeho středu při samotném procesu lití. 
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Obr. 13 Metalografický vzorek, vlevo hrana pálená kyslíkem, vpravo hrana pálená plazmou. 

 

4.2.2 Světelná mikroskopie 

Pro lepší orientaci v následném textu a výsledných snímcích, byla strana pálená 

plazmou označena jako strana A, strana pálená kyslíkem byla označena jako strana B.  

Příprava vzorku probíhala následujícím způsobem. Z hrany pálené kyslíkem a z hrany 

pálené plazmou byl vyříznut jeden vzorek o rozměrech asi 10 mm x 15 mm x 8 mm. Kvůli 

moţnosti následného tepelného ovlivnění byly vzorky preparovány za studena, následně pak 

zality za tepla a pod tlakem do umělé hmoty (bakelitu). Po zatvrdnutí byly vzorky broušeny 

na univerzálním brousícím stroji s kotouči různých zrnitostí, poté následovalo finální 

vyleštění vzorků na filcovém kotouči a naleptání. Na takto připravených vzorcích byla na 

optickém mikroskopu Olympus IX70 v laboratoři VŠB-TU Ostrava pozorována 

mikrostruktura vzorku a její případné změny v oblasti kyslíkového a plazmového řezu. 

Všechny pozorované změny struktury v TOO byly vyfotografovány s měřítkem, popsány a 

navzájem spolu porovnány. 

Strana A 

Na straně A byly pozorovány 3 oblasti, ve kterých došlo ke strukturním změnám 

v materiálu viz obr.14. 

 

 1. oblast 224 μm – povrchová tenká vrstva 
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 2. oblast 239 μm – ovlivněná oblast  

 3. oblast 212 μm – přechodová oblast 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Strana A – TOO celkem v průměru 700 μm                               zv. 100x 

 

 

Na následujících obrázcích jsou postupně zobrazeny ovlivněné oblasti ve větším 

rozlišení. Na obr.15 v 1. oblasti lze vidět směs zakalených struktur martenzitu a bainitu. Na 

dalším obr. 16 je ve 2. oblasti vidět bainitická struktura s ojedinělými oblastmi jehlicovitého 

martenzitu. Na obr. 17 ve 3. oblasti lze pozorovat přechod aţ k martenzitické fázi. Na obr. 18 

lze pozorovat pozvolný přechod feriticko-perlitické struktury v troostit (transformace perlitu) 

a také lze pozorovat ojedinělé precipitáty (patrně karbidy) uvnitř zrn.  
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Obr. 15 Martenzit a bainit                 zv. 1000x          Obr. 16 Bainit a jehlicovitý martenzit zv. 1000x 

 

Obr. 17 Přechod k martenzitické fázi zv. 1000x        Obr. 18 Přechod feriticko-perlitické struktury 

                                                                                    v troostit zv. 1000x 
 

Obr. 19 představuje základní feriticko-perlitickou strukturu s precipitáty (karbidy) 

uvnitř zrn a obr. 20 ukazuje detail povrchové vrstvy, která je tvořena bainitickou strukturou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 19 Základní materiál (ferit + perlit) zv. 1000x 
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Obr. 20 Detail povrchové vrstvy                                                                zv. 2000x 

 

Strana B 

Na straně B jsou vidět 4 oblasti se změnou struktury, jak ukazuje obr. 21, lze si také 

povšimnout řádkovitosti materiálu. 

 1. oblast 602 μm – řezná hrana 

 2. oblast 418 μm – povrchová tenká vrstva 

 3. oblast 522 μm – ovlivněná oblast 

 4. oblast 1005 μm - přechodová oblast 
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Obr. 21 Strana B – TOO celkem v průměru 2560 μm                                       zv. 40x 

 

Na následujících obrázcích jsou opět postupně zobrazeny ovlivněné oblasti ve větším 

rozlišení. Na obr. 22 lze v 1. oblasti pozorovat bainit a zrnka feritu. Na dalším obr. 23 je ve 

2. oblasti vidět bainit, ferit a ojedinělý perlit, na hranicích zrn se pak nacházejí precipitáty 

(patrně karbidy). Dále na obr. 24 lze ve 3. oblasti pozorovat bloky bainitu s převaţující 

perlitickou strukturou a precipitáty (karbidy) převáţně po hranicích zrn. Obr. 25 představuje 

převáţně feriticko-perlitickou strukturu s nepatrným mnoţstvím bainitické fáze, precipitáty 

(karbidy) jsou vyloučeny převáţně po hranicích zrn.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Bainit a zrnka feritu              zv. 1000x Obr. 23 Bainit, ferit a ojedinělý perlit,  

precipitáty (karbidy) po hranicích zrn 

zv. 1000x 
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Na obr. 26 je znázorněn základní materiál zkoumaného vzorku tvořený feriticko-

perlitickou strukturou s precipitáty (karbidy) uvnitř, ale i na hranicích zrn. Obr. 27 je detail 

okraje pálené hrany, kde je moţno pozorovat jehlicovitý martenzit a zbytkový nepopuštěný 

austenit.  

 

Obr. 26 Základní feriticko-perlitická struktura         Obr. 27 Jehlicovitý martenzit a zbytkový    

zkoumaného vzorku zv. 1000x                                  austenit zv. 2000x 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Bloky bainitu, převaţující perlitická 

struktura zv. 1000x 

Obr. 25 Feriticko-perlitická struktura, nepatrné  

mnoţství bainitické fáze zv. 1000x 
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4.3 Mechanické zkoušky 

4.3.1 Zkouška tvrdosti 

Pro zjištění případných změn mechanických vlastností řezaného materiálu v teplotně 

ovlivněné oblasti řezu, byla měřena tvrdost dle Vickerse [16] a Brinella [17]. Měřilo se 

celkem ve třech řadách (sériích) viz. obr. 28 od kaţdé hrany vzorku směrem do základního 

materiálu, tak aby bylo moţno porovnat stranu A se stranou B a dále byl změřen levý horní 

roh vzorku, kde podle obr. 13 byla nejvíce tepelně ovlivněná oblast. 

 
Obr. 28 Měření tvrdosti podle Vickerse a Brinella 

 

Výsledky měření tvrdosti podle Vickerse, jak pro stranu A, tak pro stranu B (měřen 

levý horní roh vzorku viz. obr. 28) shrnuje následující obr. 29. Souhrnné výsledky měření 

tvrdosti podle Brinella opět pro obě strany ukazuje obr. 30. 
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Obr. 29 Tvrdost podle Vickerse pro stranu A a stranu B 

 

 
Obr. 30 Tvrdost podle Brinella pro stranu A a stranu B 

 

4.3.2 Zkouška mikrotvrdosti 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse [16] a Brinella [17] sice prokázala určité změny na 

pálených hranách zkoumaného vzorku viz. výše, ale vzhledem k minimální tloušťce tepelně 

ovlivněné oblasti a velkým vnikacím nástrojům (indentorům), byla vhodnější volbou zkouška 

mikrotvrdosti podle Vickerse [16]. Díky této metodě bylo moţné daleko lépe postihnout 

změnu tvrdosti na pálených hranách vzorku v TOO. Směr měření mikrotvrdosti je uveden na 

obr. 31. Měřilo se do určité vzdálenosti od pálené hrany směrem do základního materiálu tak, 

aby byla změřena všechna pásma v TOO. Výsledky měření pro stranu A jsou uvedeny na 

obr. 32 a pro stranu B jsou výsledky uvedeny na obr. 33. 

 

Obr. 31.   

 

 

 
Obr. 31 Směr měření mikrotvrdosti 
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Obr. 32 Průběh měření mikrotvrdosti na straně A 

 

 

Obr. 33 Průběh měření mikrotvrdosti na straně B 

 

4.3.3 Tahová zkouška 

Tahová zkouška byla provedena dle ČSN EN ISO 6892-1 [18] na zkušebním stroji 

ZWICK/ROELL Z250. Z páleného polotovaru bylo odebráno celkem 10 vzorků. Z nich se 

poté vysoustruţila zkušební tělesa kruhového průřezu o průměru 5 mm se závitovými (ale 

v jedné ose plochými – tak aby bylo moţno dosáhnout největšího moţného přiblíţení 

materiálu zkoušené části zk. tělesa TOO) hlavami a byla označena dle obr. 12. U zkušebních 

těles byla měřena mez pevnosti, mez kluzu, taţnost a kontrakce, výsledky jsou souhrnně 

uvedeny v tab. 4. Zkoušky vesměs vykazovaly shodný charakter průběhu deformační křivky s 

širokou oblastí výrazné meze kluzu. Na obr. 34 je znázorněn grafický průběh tahové zkoušky 

pro vzorek KH1. Prvotní předpoklady naznačovaly, ţe největší změna mechanických 



 

30 

vlastností bude na vzorcích KH1, KS1, PH1 a PS1, které byly odebrány přímo z pálené hrany 

zkušebního tělesa. To se potvrdilo na vzorku KH1, kde se naměřené hodnoty lišily o cca. 5 % 

oproti ostatním naměřeným hodnotám. 

Tab. 4 Naměřené mechanické hodnoty 

  

  

Vzorek 

KH1 KS1 KH2 KS2 KH3 KS3 PH1 PS1 PH2 PS2 

Mez 

kluzu 

[MPa] 

ReH 396 382 370 378 385 382 368 369 392 385 

Mez 

Pevnosti 

[MPa] 

Rm 559 540 541 532 542 544 538 541 545 543 

Taţnost 

[%] 
A 25,9 30,8 29,6 24,8 26,8 27,2 28 26 30 32,4 

Zúţení 

[%] 
Z 67,9 71,9 72,1 71,8 72,1 73,9 76,1 70,1 76,2 72,2 

 

 

 

 

 

 
Obr. 34 Grafický záznam průběhu tahové zkoušky vzorku KH1 
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5 DISKUZE 

Metalografickým rozborem bylo zjištěno a nakonec i potvrzeno několik faktů ohledně 

tepelného ovlivnění a změn vlastností materiálu při tepelném dělení.  

V prvé řadě je to potvrzení, ţe hloubka TOO je závislá především na mnoţství 

vneseného tepla do materiálu. Zvětšuje se s rostoucí tloušťkou řezaného materiálu, obsahem 

legujících prvků anebo s klesající řeznou rychlostí. V práci [4] bylo potvrzeno, ţe při řezání 

materiálu plazmou s niţší řeznou rychlostí (200 mm/min), byla hloubka TOO na pálené hraně 

v průměru 2,7 mm. Při vyšší rychlosti řezání (600 mm/min) byla hloubka TOO v průměru 

1,55 mm. Řezy byly provedeny na materiálu s tloušťkou 50 mm. V našem případě byla 

hloubka TOO na straně pálené plazmou cca. 0,7 mm u tloušťky materiálu 25 mm.  

V další řadě je to potvrzení o změně mechanických vlastností materiálu v TOO. 

Měření tvrdosti podle Vickerse ukázalo zvýšené hodnoty tvrdosti na pálených hranách 

polotovaru. Z obr. 29 je patrné navýšení tvrdosti jak na straně pálené plazmou tak na straně 

pálené kyslíkem, kde hodnoty byly vyšší díky většímu tepelnému ovlivnění vyplývajícímu 

z principu dělení materiálu kyslíkem. Měření tvrdosti podle Vickerse, ukázalo největší 

naměřenou hodnotu 310 HV 10 v oblasti horního rohu strany pálené kyslíkem viz. obr. 28. 

Toto je způsobeno nahřívacím plamenem kyslíkového hořáku, který předehřívá dělený 

materiál na zápalnou hodnotu, tím se do materiálu vnáší větší mnoţství tepla a zvětšuje se 

TOO. Tvrdost podle Brinella obr. 30 vykazovala na počátku mírně zvýšené hodnoty 

195 HB 1/30 na straně pálené kyslíkem. Ve vzdálenosti cca. 4 mm od měřeného okraje se 

průběh obou křivek tvrdosti jevil jako lineární s hodnotami okolo 160 HB 1/30, coţ 

ukazovalo na měření základního, tepelně neovlivněného materiálu.  

Měření mikrotvrdosti potvrdilo závěry z provedeného metalografického rozboru. První 

měření u pálené hrany byly vţdy vyšší, coţ znamená, ţe na hraně řezu došlo k ohřátí a 

natavení materiálu s následným ochlazením, to pak podpořilo vznik tvrdých struktur. Pro 

měření mikrotvrdosti byla zvolena metoda podle Vickerse, která díky velikosti vnikacího 

tělesa (indentoru) slibovala lepší vyhodnocení případných změn tvrdosti na pálených hranách 

polotovaru. Na straně A byla naměřena nejvyšší hodnota 581 HV 0,05 ve vzdálenosti 

0,283 mm od okraje, coţ dokazuje obr. 15, kde je vidět směs zákalných struktur martenzitu a 

bainitu. Naproti tomu naměřené hodnoty 222 HV 0,05 ve vzdálenosti 0,493 mm a 

182 HV 0,05 ve vzdálenosti 0,903 mm od okraje pálené hrany byly niţší a lze to přisuzovat 

moţné chybě měření, nebo došlo ke „vpichu“ indentoru v místě hranice zrn apod. Ve 
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vzdálenosti cca. 1,1 mm se naměřené hodnoty ustálily na 180 HV 0,05 coţ ukazovalo na 

měření základního materiálu. Na straně B byla hned první naměřená hodnota nejvyšší a to 

870 HV 0,05 ve vzdálenosti 0,009 mm od okraje pálené hrany, coţ dokazuje obr. 27, kde je 

vidět jehlicovitý martenzit a zbytkový nepopuštěný austenit. Poté lze sledovat pokles tvrdosti 

zhruba na polovinu a ve vzdálenosti cca 1 mm se hodnoty ustálily na cca. 190 HV 0,05, coţ 

ukazovalo na neovlivněný základní materiál. Prokázalo se tak tvrzení, ţe při pálení kyslíkem 

dochází k většímu teplotnímu ovlivnění materiálu vlivem většího mnoţství vneseného tepla 

do oblasti řezu, neţ jak je tomu u pálení plazmou. Výsledkem je pak vyšší tvrdost na řezné 

hraně pálené kyslíkem.  

Po provedené tahové zkoušce bylo zjištěno, ţe vzorky vesměs vykazovaly shodný 

charakter průběhu deformační křivky s širokou oblastí výrazné meze kluzu. Jen u vzorku 

KH1, který byl odebrán z hrany pálené kyslíkem (viz. obr. 12), se naměřené hodnoty oproti 

zbylým lišily, ale jen minimálně viz. tab 4 (okolo 5%, nicméně zřetelně vystupují nad jinak 

„lineární“ distribuci hodnot u ostatních zkoušek). Vzhledem k dostupným moţnostem, nebylo 

moţné ze zkušebních vzorků připravit zkušební ploché „mikrotyče“, které by byly 

vhodnějším řešením vzhledem ke geometrickému rozloţení TOO ve zkušebních vzorcích. 

Tato mikrotělesa by daleko lépe vystihla případnou změnu mechanických vlastností v 

blízkosti pálené hrany polotovaru. Zkušební tělesa kruhové průřezu pro tahovou zkoušku jsou 

připravována soustruţením a vzhledem k této skutečnosti a geometrickému uloţení 

zkušebního tělesa ve vzorku, většinou nezasahovala TOO přímo do samotného zkušebního 

tělesa. Proto se konečné výsledky lišily jen minimálně.  
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6 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá moţným vlivem vzdálenosti při odběru zkušebních těles od 

pálené hrany polotovaru na případné změny mechanických vlastností zkušebních těles. Pro 

zjištění mechanických vlastností plechů jsou dodávány pálené polotovary, z nichţ se 

zhotovují zkušební tělesa. Při pálení polotovaru vzniká na jeho pálených hranách tepelně 

ovlivněná oblast, která můţe mít vliv na mechanické vlastnosti následně odebíraných 

zkušebních těles. Tato oblast se zvětšuje s rostoucí tloušťkou řezaného materiálu, obsahem 

legujících prvků a s klesající řeznou rychlostí. Pro zjištění vlivu různých druhů tepelného 

dělení při odběru polotovaru, byl tento upálen na straně A plazmou a kyslíkem na straně B. 

Obě tyto metody tepelného dělení materiálu byly mezi sebou porovnávány. Při řezání 

kyslíkem je do materiálu přivedeno mnohem více tepla, neţ je tomu u řezání plazmou. 

Hloubka TOO u řezání kyslíkem se běţně pohybuje od 4 do 15 mm v závislosti na tloušťce 

řezaného materiálu a rychlosti řezání. Při plazmovém řezání je hloubka TOO zpravidla menší 

(1- 5 mm). 

Pro zjištění případných změn mechanických vlastností zkušebních těles, byl proveden 

metalografický rozbor a následně byla provedena série mechanických zkoušek. Byla změřena 

tvrdost a mikrotvrdost na pálených hranách polotovaru a dále byly provedeny tahové zkoušky. 

Metalografickým rozborem byly popsány vzniklé struktury v TOO a určena hloubka TOO. 

Pro stranu pálenou plazmou byla naměřená hloubka TOO cca 0,7 mm a pro stranu pálenou 

kyslíkem cca 2,5 mm. Poté byla změřena tvrdost podle Brinella a Vickerse. Byly 

zaznamenány zvýšené hodnoty u kraje pálených hran, ale vzhledem k velkým vnikacím 

tělesům (indentorům) nebyla tato zkouška jednoznačně průkazná. Byla proto změřena i 

mikrotvrdost dle Vickerse. Mezi přednosti této zkušební metody patří stanovení mikrotvrdosti 

jednotlivých fází či sloţek. Měřilo se od pálené hrany polotovaru směrem do základního 

materiálu, tak aby byly změřeny všechny pásma v TOO. Nejvyšší hodnota 581 HV 0,05 byla 

naměřena na straně pálené plazmou a 870 HV 0,05 bylo naměřeno na straně pálené kyslíkem. 

Výsledky metalografického rozboru a měření tvrdostí shodně prokázaly tepelné ovlivnění 

řezných hran páleného polotovaru a jisté změny mechanických vlastností na řezných hranách. 

Na zkušebních tělesech kruhového průřezu byla provedena série tahových zkoušek, jejichţ 

výsledky vykazovaly převáţně shodný charakter průběhu deformační křivky. Jen u vzorku 

KH1, který byl odebrán z pálené hrany kyslíkem, se naměřené hodnoty oproti zbylým lišily, 

ale jen minimálně. Zkušební tělesa kruhové průřezu pro tahovou zkoušku jsou připravována 
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soustruţením a vzhledem k této skutečnosti a geometrickému uloţení zkušebního tělesa ve 

vzorku, nezasahovala TOO aţ do samotného zkušebního tělesa a proto se konečné výsledky 

lišily jen minimálně. Všechny naměřené mechanické hodnoty u tahové zkoušky splňovaly 

minimální předepsané hodnoty pro zkoušenou jakost S355J2. 

Závěrem lze konstatovat, ţe došlo ke zvýšení tvrdosti na pálených hranách polotovaru 

oproti základnímu materiálu. Na straně pálené kyslíkem byla tvrdost vyšší neţ na straně 

pálené plazmou. Vychází to z principu těchto tepelných metod dělení materiálů. Při větších 

tloušťkách materiálu bude TOO větší a tím můţe dojít k výraznějšímu ovlivnění 

mechanických vlastností na hranách polotovaru, neţ jak je tomu v tomto případě. Tahová 

zkouška prokázala jen minimální rozdíly v naměřených mechanických hodnotách mezi 

zkoumanými tělesy. Lze říci, ţe v případě námi zkoumaného polotovaru nedošlo k ovlivnění 

hodnot naměřených při zkoušce tahem. 

 Změnou geometrie zkušebních těles (místo kruhového průřezu lze pouţít mikrotělesa 

plochého tvaru) by bylo moţné lépe postihnout změnu mechanických vlastností zkušebních 

vzorků. Další moţností k určení případných změn v TOO by bylo provést chemický rozbor 

zkušebních vzorků, kde by se daly zjistit případné změny v chemickém sloţení na pálených 

hranách z hlediska změny obsahu uhlíku, doprovodných prvků a lepší identifikaci vzniklých 

struktur. 
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SEZNAM ZKRATEK 

TOO  - Tepelně ovlivněná oblast 

HAZ  - Heat affected zone (tepelně ovlivněná oblast) 

Ac1  - teplota fázové přeměny při 727°C “austenitizace” (perlit se mění na austenit) 

Ac3  - teplota fázové přeměny při 911°C “austenitizace” (ferit se mění na austenit) 

S355J2 - nelegovaná konstrukční ocel 

CNC  - Computer Numeric Control – číslicově řízený stroj  

JR  - jakostní stupeň oceli 

J0  - jakostní stupeň oceli 

J2  - jakostní stupeň oceli 

K2  - jakostní stupeň oceli 
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