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1. Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku tepelného dělení s důrazem na řezání kyslíkem. 

Obsahem práce je popsání technologie kyslíkového řezání, podmínek řezatelnosti, využití hořlavých 

plynů, kvality řezů a její hodnocení podle aktuálních EN norem. Hlavní náplní praktické části této 

diplomové práce je zejména vyhodnocení vlivů vlastností řezání kyslíkem na tvrdost řezných hran 

základního materiálu.  

Hlavní částí této práce je návrh experimentální činnosti pro řezání kyslíkem s použitím různých 

tlouštěk řezaného materiálu, různých řezných rychlostí a dvou hořlavých plynů.  

Práce byla motivována zejména zavedením nové výrobkové normy ČSN EN 1090-2+A1:2012 

„Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce“ [11], který stanovuje požadavky na hodnocení kvality řezu pomocí tepelného dělení. 

Tato norma zahrnuje jak geometrické požadavky na kvalitu řezu, tak i požadavky na maximální 

tvrdost řezných hran. 

Cílem této diplomové práce je zejména vyhodnocení změny tvrdosti na řezných hranách a v hloubce 

řezaného materiálu. Cílem je i vyhodnocení geometrických požadavků se zařazením do tolerančních 

skupin podle ČSN EN ISO 9013:2002. 

Tato práce vznikla ve spolupráci se společností GCE s.r.o. – Chotěboř, tradičním výrobcem  

a dodavatelem autogenní techniky.  

Historie výroby zařízení pro použití technických plynů v Chotěboři sahá do roku 1936, kdy firma 

Eckhardt a spol. koupila Chotěbořské strojírny a začala s touto výrobou. Po druhé světové válce  

25. října 1945 byla firma Eckhardt a spol. znárodněna a přejmenována na Chotěbořské kovodělné 

závody, národní podnik Chotěboř. V roce 1990 došlo k rozdělení Chotěbořských strojíren a vzniká 

společnost Autogen. V roce 1993 vstupuje na český trh jedna z nejvýznamnějších evropských firem 

pro autogenní techniku GCE Group a kupuje společnost Autogen. V roce 2011 se společnost  

GCE Group rozdělila na dvě části, na výrobní společnost GCE, s.r.o. a obchodní společnost  

GCE Trade s.r.o. [15], [16] 

 

Obrázek 1 - Recepce společnosti GCE s.r.o. 
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2. Tepelné dělení materiálu 

Technologie tepelného dělení materiálu umožňuje využít jak ruční, tak i strojní dělení materiálu. 

Využití jednoho či druhého je dáno především aplikací ve výrobě. Při porovnání s běžně používanými 

mechanickými technologiemi řezání materiálu má tepelné dělení výhodu zejména v rychlosti řezání  

a tím v produktivitě výroby. 

2.1. Metody tepelného dělení 

Tepelné dělení materiálu je jednou ze základních fází pro přípravu výroby ocelových konstrukcí.  

Jako technologie tepelného dělení se využívají zejména řezání kyslíkem, plazmou a laserem,  

ale existují i další, méně využívané způsoby, jako dělení pomocí el. oblouku apod. Samostatnou 

kapitolou je technologie dělení pomocí vodního paprsku, která ale nespadá mezi metody tepelného 

dělení a proto se jí tato diplomová práce nebude dále zabývat. 

2.1.1. Tepelné dělení kyslíkem 

Principem kyslíkového řezání je předehřátí řezaného materiálu na zápalnou teplotu a následná 

intenzivní oxidická reakce (mající za důsledek velký vývin tepla, který zapříčiní spalovaní řezaného 

materiálu) v proudu řezacího kyslíku za současného vzniku oxidů železa a strusky. Pro dosažení 

zápalné teploty se používá tzv. nahřívacího plamene, který je směsí některého z hořlavých plynů  

a kyslíku – používá se například kyslíko-acetylenový plamen. Teplota kyslíko-acetylenového plamene 

dosahuje 3160 °C. Schéma řezání kyslíkem je ukázáno na obrázku č. 2, samotné řezání je potom  

na obrázku č. 3. 

Kyslíkem lze řezat především nelegované a nízkolegované oceli, kde použitelnost závisí především  

na chemickém složení, zejména potom na obsahu uhlíku. Za oceli řezatelné kyslíkem se považují oceli 

s obsahem uhlíku do 1,6 hmot. %. Velkou výhodou je možnost řezat materiál velkých tlouštěk, běžně 

až do 300 mm (což ostatní metody tepelného dělení neumožňují).  

 

Obrázek 2 - Schéma řezání kyslíkem [33] 

 

Obrázek 3 - Ukázka strojního řezání kyslíkem 
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2.1.2. Tepelné dělení plazmou 

Principem řezání plazmou je zahřátí malé oblasti řezaného materiálu na teplotu tavení pomocí 

plazmatu. K roztavení materiálu zde dochází řádově v milisekundách. Roztavený materiál je následně 

vyfukován kinetickou energií plazmatu a vytváří se tak řezná spára. Pro zahřátí řezaného materiálu  

na teplotu tavení se využívá energie plazmy, která vzniká ionizací plazmového plynu  

ve stabilizovaném elektrickém oblouku. Teplota plazmatu dosahuje až 20 000°C. Schéma řezání 

plazmou je ukázáno na obrázku č. 4, aplikace tvarového řezání je pak na obrázku č. 5. 

Plazmou lze řezat všechny vodivé materiály do tlouštěk cca 50 mm. S řezáním plazmou se však 

setkáme spíše při řezání menších a středních tlouštěk materiálu do zhruba 20 mm. Pro řezání 

plazmou jsou typické vysoké rychlosti řezání, avšak kvalita řezu vykazuje vyšší drsnost a mírné 

podkosení 2 – 4°.  

 

Obrázek 4 - Schéma řezání plazmou[2] 

 

Obrázek 5 - Ukázka řezání plazmou[17] 

2.1.3. Tepelné dělení laserem 

Principem řezání laserem je využití dopadajícího fokusovaného svazku fotonů (částic světla) o vysoké 

hustotě na místo řezu, kde dochází k rychlému ohřevu a odpaření řezaného materiálu, vytvoří se tak 

řezná spára. Schéma řezání laserem je ukázáno na obrázku č. 6, samotné řezání potom  

na obrázku č. 7. 

Laserem je možné dělit všechny typy konstrukčních materiálů. Omezením je tloušťka řezaného 

materiálu. Laser lze použít maximálně do tloušťky 25 mm. Velká výhoda je vysoká řezací rychlost  

a kvalitní řezy s minimálními deformacemi. 
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Obrázek 6 - Schéma řezání laserem [30] 

 

Obrázek 7 - Ukázka řezání laserem [31] 

Výhody a nevýhody tepelného dělení výše uvedených metod jsou porovnány v tabulce (Tabulka 1). 

Tabulka 1 srovnání metod tepelného dělení 

 

Metoda 

Maximální 

tloušťka 

řezaného 

materiálu 

 

Výhody 

 

Nevýhody 

 

Dělení kyslíkem 300 mm, 

speciálně až 

2 000 mm 

Nízké pořizovací náklady, mobilita, 

jednoduché použití, není potřeba 

elektrické sítě, teoretická 

neomezenost tloušťkou řezaného 

materiálu, možnost použití více 

hořáků najednou 

Pouze pro kovy, nižší kvalita 

řezu, pomalá rychlost, velká 

TOO, nebezpečí práce 

s technickými plyny 

 

Dělení plazmou 
50 mm 

Nízké pořizovací náklady, nízké 

provozní náklady, dobrá mobilita, 

vysoká rychlost, eliminace hluku  

a malé tepelné ovlivnění při řezání 

pod vodou 

Pouze pro vodivé materiály, 

vyšší drsnost řezu, vznik 

podkosen, omezenost tloušťkou 

řezaného materiálu, velký hluk, 

vznik UV záření 

 

Dělení laserem 
25 mm 

Vysoká rychlost a kvalita řezu, 

možnost řezání jak kovových  

tak nekovových materiálů, malá 

šířka řezné spáry 

Vysoké investiční a provozní 

náklady, použití je stejně jako u 

ostatních metod limitováno 

druhem  

a tloušťkou řezaného materiálu 
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V současnosti zažívá největší rozmach dělení materiálu laserem a plazmou. Tyto technologie vytlačují 

řezání kyslíkem z trhu řezání kovových materiálů malých a středních tlouštěk. Avšak při řezání 

materiálů větších tlouštěk je kyslíkové řezání nepostradatelnou technologií. Porovnání technologií  

je i na obrázku č. 8, kde je zobrazeno porovnání řezací rychlosti v závislosti na tloušťce řezaného 

plechu.  

 

Obrázek 8 - Porovnání technologií tepelného dělení, závislost řezací rychlosti na tloušťce plechu [20] 

2.2. Značení metod tepelného dělení 

Značení metod tepelného dělení je uvedeno v normě: ČSN EN ISO 4063:2011, Svařování a příbuzné 

procesy – přehled metod a jejich číslování [10] 

Tato mezinárodní norma stanovuje přehled značení jednotlivých metod svařování, tepelného dělení  

a pájení. V normě jsou tyto metody značeny číslicemi. Jednotlivé metody se označují maximálně 

třemi číslicemi. První číslice udává základní způsob svařování (příp. číslice 8 udává metodu tepelného 

dělení a číslice 9 metodu pájení), druhá číslice udává metodu svařování a třetí číslice udává upřesnění 

metody svařování. 

Podle normy ČSN EN ISO 4063:2011, jsou označení jednotlivých typů tepelného dělení materiálu 

uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 značení metod tepelného dělení 

 

Metoda 

Značení dle 

ČSN EN ISO 4063 

 

Anglické značení 

Řezání kyslíkem 81 FOC - fuel oxygen cutting 

Řezání plazmou 83 PBC - plasma beam cutting 

Řezání laserem 84 LBC - laser beam cutting 
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3. Historie kyslíkového řezání 

Historie kyslíkového řezání vychází ze svařování plamenem, kde prvním krokem byl vynález hořáku 

pro svařování kyslíko-vodíkovým plamenem. [21] Dále jsou uvedena významná historická data: 

1801 - vynález prvního hořáku pro kyslíko-vodíkový plamen - Robert Hare 

1836 - popsání vlastností acetylenu jako plynu - Edmund Davy 

1860 - nazvání acetylenu acetylenem a zavedení do technické praxe - Marcelin Berthelot 

1892 - vynález průmyslové výroby karbidu vápníku - Henri Hossain 

1895 - výzkum použití kyslíko-acetylenového plamene - Henry LeChatellier 

Řezání kyslíkem je nejstarší způsob tepelného dělení materiálu, začalo se vyvíjet během 19. století. 

V roce 1888 Thomas Fletcher poprvé využil řezání kyslíkem pro komerční účely.  Zjistil, že ocelová 

trubka zahřátá na vysokou teplotu (zápalnou teplotu), kterou proudí čistý kyslík, začíná samovolně 

exotermicky hořet, za vzniku velkého množství tepla. Tento systém je možné přirovnat k použití 

kyslíkového kopí, které bylo ale patentováno až v roce 1901.  

1901 - Sestrojen první hořák pro kyslíko acetylénové svařování a řezání 

1903 - představení kyslíko-acetylenové svařování pro komerční účely 

1908 - Patentován první hořák Johnem Harrisem 

1913 - první tlaková lahev pro acetylen - Percy Avery a Carl Fisher 

1920 - Řezací hořáky mají design podobný dnešním hořákům 

1941 - Patentován držák na tři hořáky používaný pro úpravu svarových ploch 

1971 - Byl patentován princip, který je dnes známý jako „kyslíková košilka“ (oxygen curtain) 

1980 - Vývoj a patentování nového zařízení pro kyslíkové kopí firmou Broco Inc. 

V 90. letech 20. století se zvyšuje řezací rychlost o 20 %, a to díky intenzivnímu vývoji řezacích  

a nahřívacích hubic. [2] 
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Výhodou technologie kyslíkového řezání bylo a je i dnes nízká pořizovací cena, což dokládá i odborný 

časopis „Vynálezy a pokroky“ z roku 1910, kde je napsáno: „Téměř při všech nových objevech  

a vymoženostech zdokonalení práce bylo poukazováno na to, a to mnohdy právem, že dají  

se s prospěchem provésti jen ve velkých závodech, čímž maloprůmyslníci jen škodu trpí, nemohouce 

pak svými výrobky konkurovati. Tato výtka neplatí však o tomto vynálezu, neboť ten hodí se jak pro 

velko průmysl, tak i pro malé závody.“[26] (Obrázek č. 9 a 10) 

 

Obrázek 9 - Řezání lodní pancéřové desky [26] 

 

Obrázek 10 - Pancéřová deska po ukončení řezu [26] 
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4. Princip řezání kyslíkem 

Řezání kyslíkem je nejstarší metoda tepelného dělení materiálu, nejvíce se používá pro řezání 

uhlíkových ocelí zejména větších tlouštěk, kde nelze použít plazmového nebo laserového dělení.  

 

Obrázek 11 - Princip řezání kyslíkem [14] 

Principem této metody je zahřátí řezaného materiálu na jeho zápalnou teplotu a následné přivedení 

čistého řezného kyslíku, jehož exotermickou reakcí se spalovaným kovem dochází k vytvoření řezné 

spáry, jak je vidět na obrázku č. 11.  Celý proces řezání kyslíkem je možné rozdělit do tří fází: 

 První fází je ohřev materiálu na zápalnou teplotu 

Pro zahřátí materiálu na jeho zápalnou teplotu je potřeba vyvinout teplo. Toto teplo  

se získává z reakce hoření hořlavého plynu s kyslíkem. Jako hořlavé plyny se používají 

acetylen, propan, svítiplyn, MAPP, zemní plyn, vodík a další. Z těchto plynů se nejčastěji 

využívá acetylen, ten ve směsi s kyslíkem vyvine teplotu až 3160 °C. 

 Druhou fází je oxidace kovu 

Jakmile se materiál zahřeje na svou zápalnou teplotu, musí být do místa řezu přiveden čistý 

řezací kyslík, který exotermicky reaguje se spalovaným kovem. Vzniká prudká a intenzivní 

oxidická reakce, při které se zároveň vytvoří velké množství tepla spalující zahřátou ocel a tím 

dochází ke vzniku řezné spáry. Vzniklé teplo dále předehřívá řezaný materiál a proces řezání 

probíhá dál, teoreticky i bez potřeby předehřívacího plamene, až do té doby než dojde 

k zastavení přívodu řezacího kyslíku. 
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 Třetí fází je vyfukování roztaveného kovu z řezné spáry 

Spalovaný kov je z řezné spáry vyfukován pomocí kinetické energie řezacího kyslíku v podobě 

oxidů železa a tekuté strusky (za předpokladu dostatečného tlaku řezacího kyslíku). 

 

„Zápalnou teplotou se rozumí teplota, při které kov intenzivně reaguje s kyslíkem a kdy množství 

uvolněného tepla je za jednotku času vyšší než množství odvedeného tepla.“ [1] Zápalná teplota  

se pohybuje pro oceli mezi 1050 až 1250 °C [7] a je závislá na obsahu uhlíku v oceli (s jeho zvyšujícím 

se obsahem zápalná teplota roste). Závislost zápalné teploty na obsahu uhlíku je znázorněna 

v obrázku č. 12. 

 

Obrázek 12 - Závislost zápalné teploty oceli na obsahu uhlíku [2] 

 

5. Podmínky řezatelnosti 

Jak již bylo zmíněno výše v textu, při řezání kyslíkem se využívá toho, že materiál zahřátý na jeho 

zápalnou teplotu se v proudu kyslíku spaluje. Kov s kyslíkem prudce exotermicky reaguje a spaluje  

se na oxidy železa při vývoji tepla. Tato chemická reakce se dá popsat rovnicí č. 1: 

                          (1) 
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Aby tato reakce mohla proběhnout, je potřeba, aby byly splněny následující základní podmínky 

řezatelnosti: 

 Zápalná teplota řezaného kovu musí být nižší (nebo nejhůře stejná) než jeho teplota 

tavení (viz obrázek č. 12). 

 Při hoření kovu se musí vyvinout dostatečné množství tepla, tak aby došlo ke krytí ztrát 

odvodem a exotermická reakce mohla samovolně pokračovat. 

 Materiál se musí během řezání plynule předehřívat v celé tloušťce řezu minimálně  

na zápalnou teplotu. 

 Teplota tavení vznikajících oxidů musí být nižší než teplota tavení řezaného kovu, vzniklé 

oxidy musí být dobře tekuté, aby v proudu kyslíku vytékaly z řezné spáry. 

 Řezaný kov nesmí mít vysoký obsah legur zvyšujících kalitelnost, jako jsou: Mo, W, Ni,  

a další, nebo bránících řezání, jako jsou: C, Cr, Si a další. 

Podmínky popsané výše splňují nejlépe běžné konstrukční oceli s obsahem uhlíku do max. 1,6 %. 

Teoretický řezací limit (z pohledu obsahu uhlíku) je potom 2 % C (viz obrázek č. 12). [4]  

Kyslíkového řezání se využívá velmi úspěšně pří řezání materiálů o tloušťce 30 – 300 mm, pro příklad: 

(viz obrázek č. 13) řezání ojnice, řez do 300 mm. Pokud je použito speciální zařízení je možné řezat 

materiál až do tloušťky 2 000 mm, (viz obrázek č. 14) řezání desky o tloušťce cca 2 000 mm (zde jsou 

však nutné úpravy hořáku a dostatečný přívod plynů). 

Pro aplikace řezání ocelí větších tlouštěk a materiálů, které se běžně řezat kyslíkem nedají, jako jsou 

například litiny, měď, mosaz a další, lze využít kyslíkové řezání s přidáním ocelového prášku. 

 

Obrázek 13 - Řezání ojnice, řez do 300 mm [4] 

 

Obrázek 14 -  Řezání desky o tloušťce 2 m [4] 
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6. Použití kovového prášku – zvýšení výkonnosti řezání 

Řezání kyslíkem s použitím kovového prášku se využívá při řezání obtížně řezatelných kovů kyslíkem  

a to zejména litiny, mědi a mosazi, jejichž zápalná teplota je vyšší než teplota tavení (tedy 

v případech, kdy nejsou splněny podmínky řezatelnosti). Přidávání prášku také umožňuje řezání 

materiálů větších tlouštěk než je 300 mm a to až 2 000 mm. 

Principem tohoto způsobu řezání je přivedení železného prášku stlačeným vzduchem do hořáku  

(viz obrázek č. 16 a 17), kde se spaluje v proudu řezacího kyslíku. Část tohoto prášku se spálí a dojde  

tak k uvolnění dalšího množství tepla, což zvyšuje řezací účinek oxidické reakce, podporuje tekutost 

oxidů, zvětšuje objem strusky a tím ředí strusku původní. „Následkem zředění původní strusky  

se materiál v určitém objemu stává méně legovaným“. [1] Část kovového prášku, který se nespálil, 

působí na oxidickou vrstvu, kterou mechanicky rozrušuje a vytlačuje z řezné spáry. Velkou výhodou 

je, že se prášek spaluje hned v proudu kyslíku a není tak nutné řezaný kov předehřívat.  

Nejčastěji se používají prášky železné nebo měkké ocelové. Tato technologie řezání se používá 

zejména pro řezy, kde není vyžadována kvalita řezné plochy, jako například dělení kovového odpadu, 

oddělení nálitků od odlitků a jiné destruktivní práce (viz obrázek č. 15). 

Obrázek 15 - Řezání s přidáním kovového prášku 

[23] 

 

Obrázek 16 - Zařízení pro 

řezání s přídavným 

práškem 

 

Obrázek 17 - Hořák 

pro řezání s 

přídavným 

práškem 
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7. Zařízení pro řezání kyslíkem  

Zařízení pro řezání kyslíkem lze rozdělit podle aplikace na ruční řezání (Obrázek č. 18) a strojní řezání. 

Rozdíl je zejména v konstrukci řezacího hořáku (viz obrázek č. 19 a 20). Zařízení pro řezání kyslíkem  

se skládá z následujících částí: 

 Tlakové lahve 

 Redukční ventil 

 Tlakové hadice 

 Suchá předloha, pojistky proti zpětnému šlehnutí 

 Hořák pro řezání kyslíkem 

Hlavním úkolem zařízení používaného pro řezání kyslíkem je vytvoření směsi hořlavého plynu 

s kyslíkem o požadovaném poměru, vytvoření dostatečného množství tlaku plynu a jeho výstupní 

rychlosti, zároveň zajištění bezpečnosti obsluhy a samotného procesu. 

 

Obrázek 18 - Souprava pro řezání kyslíkem 

[22] 

 

Obrázek 19 - Hořák pro ruční řezání 

 

Obrázek 20 - Hořák pro strojní řezání 
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7.1. Tlakové lahve 

Tlakové lahve se využívají jako zásobárna technických plynů. Každá tlaková lahev musí být označena 

závazným označením nálepkou s označením nebezpečného zboží (viz obrázek č. 21) a také musí být 

barevně označena podle typu technického plynu, který je v lahvi skladován. Barevné značení 

tlakových lahví je uvedeno v normě ČSN EN 1089-3 (viz obrázek č. 24). [24] 

 

Obrázek 21 – Informační nálepka označení tlakové lahve: 1-Název, adresa a telefonní číslo výrobce;  

2- Bezpečnostní pokyny; 3- Bezpečnostní značky; 4- Složení plynu nebo plynné směsi; 5- Úplný název  

a popis plynu podle ADR; 6- Čísla ES a CAS – identifikace podle mezinárodních seznamů chemických 

látek; 7- Označení výrobku výrobcem; 8- Upozornění výrobce [24] 

Tlakové lahve se od sebe neliší jen barevným označením, ale zejména potom jejich velikostí  

(viz obrázek č. 22), konstrukcí a způsobem skladování plynů. Většina technických plynů se v lahvích 

skladuje v plynném stavu, stlačené standardně na 200 barů (cca 20 MPa), v některých případech  

  Staré značení Stávající značení 

 

Obrázek 22 – Ukázky tlakových lahví 

[25] 

 

Obrázek 23 -  Řez 

acetylenovou lahví 

 

Obrázek 24 - Barevné značení tlakové 

lahve pro skladování kyslíku  

a acetylenu[24] 
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až na 300 barů. Rozdílem je potom skladování acetylénu, který se skladuje v tlakové lahvi,  

která obsahuje porézní (dnes obvykle bezazbestovou) hmotu (viz obrázek č. 23 a č. 28), ve které  

je obsažen aceton, v němž je rozpuštěn acetylen. „V jednom litru acetonu je rozpuštěno při tlaku  

1,5 MPa 300 až 400 litrů acetylénu. Tlak acetylénu v lahvi nesmí překročit 1,5 MPa viz. kapitola 8.2.  

Příkladem tlakové lahve na 300 barů je lahev INTEGRA od společnosti Air Products (viz obrázek č. 26). 

Výhody této lahve jsou nízká hmotnost (55 kg oproti 90 kg klasické 50 l lahve) a zároveň zachování 

stejného množství plynu jako u klasické 50 l lahve. Není zde potřeba redukčního ventilu,  

je již integrován v lahvi (viz obrázek č. 25). Pro připojení tlakové hadice s hořákem se používá 

rychlospojka, kterou se dá nastavit optimální průtok plynu. [34] 

 

Obrázek 25 - Detail lahve INTEGRA [34] 

 

Obrázek 26 - Souprava INTEGRA kyslík - 

acetylén [34] 

 

Výroba tlakových lahví je zajištěna především technologií zpětného protlačování. Jedním z největších 

světových výrobců tlakových lahví je: Vítkovice Lahvárna a.s.  

Výrobu tlakové lahve pro acetylen je možné rozdělit do následujících pěti kroků: 

 Mísení – v mísicím zařízení se smíchává křemičitý písek, vápno, skelné vlákno  

a denaturalizovaná voda. Vznikají tak bezazbestové hmoty UL1 (pro rozpouštědlo aceton) 

 a UL2 (pro rozpouštědlo DMF) 

 Vytvrzování – kašovitá hmota vzniklá mísením se plní do lahví, ty jsou přemísťovány  

do vytvrzovacích pecí, kde probíhá vysušování a vytvrzování hmoty. 

 Lakování – po vychladnutí jsou lahve otryskány, odmaštěny a nalakovány práškovou barvou 

na bázi epoxidu nebo polyuretanu. 
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 Plnění – po lakování jsou lahve naplněny rozpouštědlem acetonem nebo DMF. 

 Kontrola – každá lahev projde kontrolou a zapsáním údajů do systému. 

Použité lahve je možné renovovat. Základem renovace je destilací odstranění zbytkového 

acetonu a acetylenu. Poté je možné vytryskat z lahve starou porézní hmotu (viz obrázek č. 27). 

Prázdná lahev je potom přesunuta do výroby tlakových lahví pro acetylen. 

Pokud dojde k zahřátí lahví s acetylénem nad 50 °C je zde nebezpečí rozkladu acetonu  

a následného hoření a výbuchu tlakové lahve. Při rozkladu acetylenu se lahev dále zahřívá  

a je nutné ji neprodleně chladit. 

 

Obrázek 27 - Renovace tlakových lahví na acetylen 

[35] 

 

Obrázek 28 - Porézní hmota 5000 x 

zvětšeno [35] 

 

Kromě výše uvedených tlakových lahví mohou být technické plyny dodávané taky ve svazcích 

lahví (viz obrázek č. 29), kryogenních nádobách, jako jsou Dewarovy nádoby (viz obrázek č. 30), 

dále ve velkokapacitních zásobnících (viz obrázek č. 31). 

 

Obrázek 29 - Svazek 

tlakových lahví [34] 

 

Obrázek 30 - Dewarovy 

nádoby pro kapalný dusík 

[37] 

 

Obrázek 31 - Velkokapacitní zásobník 

[36] 
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7.2. Lahvový ventil 

Každá tlaková lahev je ve své horní části opatřena lahvovým ventilem. Lahvový ventil slouží k otevření 

a uzavření lahve a zároveň umožňuje její plnění a odběr plynu. Konstrukce lahvového ventilu se liší 

podle používaného plynu. Na lahve v nichž se skladuje acetylen, se dávají jiné lahvové ventily,  

než na lahve, ve kterých se skladují ostatní technické plyny. Hlavním rozdílem je přípojka redukčního 

ventilu, kde se pro lahve s acetylenem používá systému s třmenem (viz obrázek č. 32) a na ostatní 

lahve se používá systému se závitem (viz obrázek č. 33).  

 

Obrázek 32 - Lahvový ventil s třmenem (C2H2) [2] 

 

Obrázek 33 - Lahvový ventil se závitem (O2) [2] 
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7.3. Redukční ventil 

Jak již bylo zmíněno výše, technické plyny se dodávají v tlakových lahvích stlačené standardně  

na 200 barů, v některých případech až na 300 barů. Pro výrobní technologie, ať už je to svařování, 

tepelné dělení nebo jiné se však používají tlaky plynů řádově nižší. Pro snížení tlaku plynu,  

který vystupuje z lahvového ventilu na tlak pracovní, se využívají tzv. redukční ventily. Na obrázku  

č. 34 je ukázán řez redukčním ventilem, kde červená barva představuje vstup plynu z tlakové lahve  

do vysokotlaké části a modrá barva potom nízkotlakou část a výstup plynu o pracovním tlaku  

do hadice, která plyn vede dále k hořáku. 

 

Obrázek 34 -Řez redukčním ventilem [2] 

Principem redukování vysokého tlaku na tlak pracovní je vyrovnávání sil na membráně ventilu. 

Z jedné strany působí na membránu výstupní tlak, kde síla působení je dána součinem tlaku  

a plochou membrány. Na straně druhé tuto sílu vyrovnává působení regulační pružiny,  

kterou se nastaví výstupní tlak z ventilu. Pomocí otáčení regulačního šroubu a tím pohybu pružiny  

a membrány se zvedá či snižuje škrtící kuželka, která přepouští plyn z vysokotlaké části do části 

nízkotlaké. „Při odběru acetylénu klesá pracovní tlak a síla pružiny zvedá škrtící kuželku, čímž 

přepouští plyn z vysokotlaké části nízkotlaké a nastavuje tlak na pracovní hodnotu.“ Okamžité 

hodnoty tlaků v jednotlivých částech redukčního ventilu lze sledovat na příslušných manometrech 

pro jednotlivé části ventilu.[3] 



- 27 - 
 

 Redukční ventil slouží pro regulaci pracovního tlaku plynu, tedy tlaku, který vystupuje z tlakové lahve 

a dále proudí skrz hadice do hořáku. Dalším úkolem redukčního ventilu je poté udržení nastavené 

hodnoty pracovního tlaku i ve chvíli, kdy dochází k odběru plynu z tlakové lahve a klesá tak hodnota 

tlaku ve vysokotlaké části redukčního ventilu (odpovídá tlaku v lahvi).  

Redukční ventily se vyrábějí do vstupního tlaku 300 bar. Jejich konstrukce je odlišná pro různé typy 

plynů a taky jejich použití. Obecně platí, že redukční ventil pro acetylen má jiný systém uchycení, 

používá se uchycení pomocí třmenu (obrázek č. 35). Pro ostatní plyny, ať už hořlavé nebo řezací  

se používá uchycení na lahvový ventil pomocí závitu (obrázek č. 36) – odpovídá konstrukci přípojky 

lahvového ventilu. 

 

Obrázek 35 - Redukční ventil pro acetylen, 

uchycení pomocí třmenu [29] 

 

Obrázek 36 - Redukční ventil pro kyslík, uchycení 

pomocí převlečné matice se závitem [20] 
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7.4. Tlakové hadice 

Tlakové hadice se vyrábí z pryže s plátěnou vložkou (viz obrázek č. 38). Jednotlivé typy se liší 

průměrem a barvou. (viz obrázek č. 37) Pro kyslík se používají hadice o vnitřním průměru  

4 až 12,5 mm s šedou nebo modrou barvou. Pro acetylén a ostatní hořlavé plyny se používají hadice 

o vnitřním průměru 4 až 10 mm s barvou červenou. Podle normy ČSN 050610:1993 „Svařování, 

Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů“ se tlakové hadice zkouší 

pracovním přetlakem jednou za tři měsíce a jejich minimální délka je 5 m. Tlakové hadice jsou určeny 

pro pracovní tlak 20 barů a měly by běžně odolávat teplotám od -20 °C do +60 °C. Hadice je možno 

používat pouze pro plyny, pro které jsou určené podle výrobce. Značení a požadavky na pryžové 

hadice se řídí podle normy ČSN EN 559:2003 „Zařízení pro plamenové svařování -  pryžové hadice  

pro svařování, řezání a příbuzné procesy“. [27], [5] 

 

Obrázek 37 - Tlakové hadice, modrá pro kyslík, 

červená pro acetylén [27] 

 

Obrázek 38 - Řez tlakových hadic [28] 

7.5. Suché předlohy, pojistky proti zpětnému šlehnutí  

Při svařování nebo řezání kyslíko-acetylénovým plamenem je velkým nebezpečím tzv. zpětné 

šlehnutí. Jedná se o vniknutí plamene do těla hořáku. Zpětné šlehnutí může skončit v hubici,  

což se projevuje ostrým zvukem připomínajícím střelbu. Pokud se zpětné šlehnutí nezastaví, může 

pokračovat dále jako zpětné zahoření až před mísící komoru do injektoru, kde se projevuje střílením  

a charakteristickým pískáním. „Pískavý zvuk je způsoben hořením směsi plynů v mísící komoře a píská 

nasávaný vzduch přes hubici“ [3] Při zpětném zahoření je třeba uzavřít příchod kyslíku i acetylénu  

do hořáku, jinak hrozí roztavení mísící komory a spálení hořáku (viz obrázek č. 39). Zpětné zahoření 

se může rozšířit i do hadic a redukčního ventilu, kde vzniká nebezpečí roztržení hadic, hoření 

redukčního ventilu a v krajním případě i výbuchu tlakové lahve. Toto riziko lze eliminovat použitím 

vhodných bezpečnostních prvků.  

Pro zabránění pokračování zpětného šlehnutí se používají zejména suché předlohy a pojistky proti 

zpětnému šlehnutí. Při použití hořáků s injektorem je velká šance zhašení zpětného šlehnutí přímo 

v injektoru. 
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Obrázek 39 - Hořák roztavený po zpětném šlehnutí [4] 

Zpětnému šlehnutí se dá vyhnout správně nastavenými parametry. Důležité je nastavení výstupní 

rychlosti směsi plynů ze svařovací hubice v závislosti na rychlosti hoření plamene. Na obrázku č. 40  

je vidět závislost rychlosti proudu směsi plynu na rychlosti hoření plamene, pokud  

je rychlost proudu plynu menší, než je rychlost hoření plamene, dochází ke zpětnému šlehnutí. 

Výstupní rychlost směsi plynů je závislá zejména na tlaku plynů a jejich vzájemném poměru mísení.  

Zpětné šlehnutí zapříčiňují kromě nízké rychlosti proudu plynu také nečistoty v injektoru hořáku, 

znečištěné (ucpané) hubice hořáku, nečistoty v tlakových hadicích, jiná poškození hořáku nebo 

redukčního ventilu. Příčinou může být taky přehřátí hořáku nad teplotu 350 °C, což je teplota vznícení  

kyslíko-acetylénové směsi. [3],[5],[6] 

 

Obrázek 40 - Vliv proudu plynu na rychlost hoření plamene [4] 
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7.1.1. Suchá předloha 

Suché předlohy lze rozdělit podle funkcí na suchou předlohu se dvěma, se třemi nebo se čtyřmi 

funkcemi. 

Suchá předloha se dvěma funkcemi (viz obrázek č. 41) je určená pro připojení za rukojeť hořáku, 

skládá se ze zhášecí vložky a zpětným ventilem zabraňujícím zpětnému toku plynu. 

 

Obrázek 41 - Suchá předloha se dvěma funkcemi 

[32] 

 

Obrázek 42 - Suchá předloha se třemi funkcemi 

[32] 

Suchá předloha se třemi funkcemi (viz obrázek č. 42) je určena pro připojení za redukční ventil, 

skládá se ze zhášecí vložky, zpětného ventilu zabraňujícího zpětnému toku plynu a z tepelného 

uzavíracího ventilu.   

Suchá předloha se čtyřmi funkcemi se zapojuje hned za redukční ventil. Obsahuje čtyři bezpečnostní 

prvky zpětný ventil k zabránění zpětnému proudění plynu, zhášecí vložku (zabraňuje zpětnému 

šlehnutí plamene a způsobuje jeho zhašení), teplotní uzavírací ventil (aktivuje se při dosažení  

teploty 100 °C, například při hoření hadice) a tlakový uzavírací ventil (aktivuje se tlakovým rázem 

zpětného šlehnutí). Řez suchou předlohou je vidět na obrázku č. 43. Velkou výhodou suché předlohy 

se čtyřmi funkcemi oproti ostatním suchým předlohám je možnost opakovaného použití. 

 Na jednu suchou předlohu se může zapojit jen jeden samostatný hořák nebo jedno zařízení s více 

hořáky. Suchou předlohu je vhodné použít pro tlakovou lahev s acetylénem i s kyslíkem, z důvodu 

nebezpečí hoření plamene i v hadicích s čistým kyslíkem, což bývá často opomíjeno.  

Suchá předloha je jednoduchý systém, který slouží jako ochrana proti šíření zpětného šlehnutí 

směrem do hadic a tlakové lahve. Pokud je použita suchá předloha, sníží se minimální vzdálenost 

použití plamene z 3 m od tlakových lahví na 1 m od suché předlohy. To má za následek možnost 

lepšího využití místa. 
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Obrázek 43 - Řez suchou předlohou [32] 

 

 

Obrázek 44 - Zpětný ventil [32] 

 

Obrázek 45 - Pojistka proti zpětnému 

šlehnutí připojená na hadici   

 

7.1.2. Pojistky proti zpětnému šlehnutí 

Pojistky proti zpětnému šlehnutí se zapojují hned za hořák nebo přímo na tlakovou hadici  

(viz obrázek č. 45) ve vzdálenosti zhruba 1 m za rukojeť hořáku. Nejlépe je umístit pojistku proti 

zpětnému šlehnutí na oba vstupy plynu pro acetylén i kyslík. Princip fungování pojistek proti 

zpětnému šlehnutí je založen na zpětném ventilu (viz obrázek č. 44), který brání zpětnému průchodu 

plynu do hadic. Pojistky proti zpětnému šlehnutí nenahrazují suché předlohy. 
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7.6. Hořák 

Hořák pro kyslíkové řezání se skládá ze tří základních částí, těla hořáku, nahřívací hubice a řezací 

hubice. Tělo hořáku se konstrukčně liší podle aplikace buď na ruční, nebo strojní řezání. 

Pro kyslíkové řezání existují dva základní způsoby směšování nahřívacího plamene. Prvním způsobem 

je směšování plynů přímo v hubici hořáku (viz obrázek č. 46a). Druhým způsobem je směšování plynů 

v injektoru (viz obrázek č. 46b).  

 

 

Obrázek 46 - Porovnání směšovacích systémů – a) Směšování přímo v hubici b) Směšování pomocí 

injektoru  

Směšování v injektoru –  

Při použití směšování plynů v injektoru probíhá samotné směšování v těle hořáku (viz obrázek č. 46b),  

kde je umístěn tzv. injektor. Principem injektorového směšování je průchod nahřívacího kyslíku dýzou 

(injektorem), kyslík proudí velkou rychlostí a vytváří tak podtlak. Díky vzniku podtlaku si kyslík přisává 

hořlavý plyn (obvykle otvorem vytvořeným na obvodu injektoru). Dále do hubice hořáku proudí  

již směs hořlavého plynu a kyslíku. Díky tomuto systému může být použita kratší hubice a dochází  

tak k ušetření nákladů na její pracnou výrobu.  

Díky přisávání hořlavého plynu kyslíkem je použití injektoru bezpečnější i z hlediska zpětného 

šlehnutí. Při zpětném šlehnutí dojde ke zhasnutí plemene přímo v injektoru. Pro velké vysokovýkonné 

hořáky se používá dvoustupňový injektor. Injektory lze rozdělit podle použitého plynu a tvaru kanálu. 
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Na obrázku č. 39 jsou tři používané typy injektorů - bezpečnostní axiální pro propan s jedním větším 

otvorem pro výstup řezacího kyslíku (obrázek 47a), bezpečnostní axiální pro acetylén se třemi 

menšími otvory pro výstup kyslíku (obrázek 47b) a bezpečnostní axiální spirálový injektor  

pro acetylén (obrázek 47c). Spirálový injektor je z těchto injektorů díky chlazené měděné spirále, 

kterou prochází nahřívací kyslík z hlediska zpětného šlehnutí nejbezpečnější. Je zde velmi malá 

pravděpodobnost průchodu hořící směsi plynu spirálou. 

 

Obrázek 47 – Konstrukční typy injektorů [4] 

Směšování plynů v injektoru se používá pro ruční řezání i strojní řezání. Jedná se o všeobecně 

nejpoužívanější systém, hlavně díky jeho bezpečnosti. 

 

Směšování v hubici – 

Samotné směšování se neděje v těle hořáku, ale přímo v hubici (viz obrázek 46a). Středem hubice 

proudí řezací kyslík a po stranách potom nahřívací kyslík a hořlavý plyn. Oba plyny se mísí 

ve směšovacím systému hubice, kde jsou přiváděny pod tlakem. Neprobíhá tady přisávání hořlavého 

plynu kyslíkem jako v injektoru, to zapříčiňuje vyšší riziko při zpětném šlehnutí, kdy nedochází  

ke zhasnutí plamene, ale k jeho dalšímu šíření v systému. 

Směšování v hubici se používá převážně pro ruční řezání, pro strojní řezání se téměř nepoužívá.  
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7.6.1. Hořáky pro ruční řezání 

Hořáky pro ruční řezání jsou konstruovány s ohledem na dobrou manipulaci, komfortní uchopení, 

nízkou hmotnost a dobrou ochlazovací schopnost.  Ruční hořáky využívají buď směšování v injektoru, 

nebo směšování v hubici (viz předchozí kapitola č. 7.6). 

Oba systémy směšování plynů lze u ručního řezání rozlišit podle konstrukce samotných hořáků.  

Na obrázcích č. 48 a 50 je vidět hořák pro směšování v injektoru, z držáku směrem k hubici vycházejí 

dvě trubice, jedna sloužící pro vedení směsi hořlavého plynu a kyslíku, druhá pro řezací kyslík.  

Na obrázcích č. 49 a 51 je vidět hořák se směšováním v hubici. Z držáku vychází tři trubice, jedna pro 

hořlavý plyn, druhá pro nahřívací kyslík a třetí pro řezací kyslík. 

Obrázek 48 Hořák se směšováním v injektoru 
Obrázek 49 Hořák se směšováním v hubici 

 

Obrázek 50 Řez hořákem se směšováním v injektoru [7] 

 

Obrázek 51 Řez hořákem se směšováním v hubici [7] 
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7.6.2. Hořáky pro strojní řezání 

Hořáky pro strojní řezání mají odlišnou konstrukci (viz obrázky č. 52 a 53) od ručních hořáků z důvodu 

jednoduššího uchycení k řezacímu stroji. Vyrábějí se různé typy hořáků, které si dokážou sami hlídat 

výšku mezery mezi hořákem a řezaným materiálem, hořáky se samozapalováním plamene  

a podobně.  

 

Obrázek 52 - Řez směšovací částí 

strojního hořáku[8,5] 

 

Obrázek 53 - Řez celým 

strojním hořákem [8,5] 

1. Řezací kyslík 

2. Nahřívací kyslík 

3. Hořlavý plyn 

4. Coolex tryska 

5. Injektor 

6. Chladící vložka 

7. Směs nahřívacího plynu 
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7.6.3. Systém Coolex 

Systém Coolex je v podstatě chladicí a čistící systém hořáku (patentovaný firmou GCE),  

který se využívá při předehřívání řezaného materiálu. Během nahřívání řezaného materiálu vniká 

plamen, teplo a nečistoty do řezacího kanálu, kterým je jinak přiváděn řezací kyslík (viz obrázek č. 54). 

To má za následek poškození řezacího kanálu ulpíváním nečistot na jeho stěnách a porušení jeho 

geometrie čímž je bráněno laminárnímu proudění řezacího kyslíku.  

 

Obrázek 54 - a) Hořák bez použití systému Coolex, b) Hořák s použitím systému Coolex [8,5] 

Principem použití systému Coolex (viz obrázek č. 55) je vhánění části předehřívacího kyslíku  

do řezacího kanálu, zbytek předehřívacího kyslíku proudí dále do injektoru a vytváří s hořlavým 

plynem hořlavou směs. Proudění předehřívacího kyslíku řezacím kanálem jej ochlazuje a zároveň 

brání ulpívání nečistot, což zvyšuje životnost hubice i hořáku. 

 

Obrázek 55 - Schéma principu systému Coolex [8,5] 
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7.7. Hubice 

Řezací hubice neboli tryska může být konstruována jako jednodílná, dvoudílná, případně i trojdílná. 

Běžně se používají hubice dvojdílné, které se skládají z vnitřní řezací a vnější nahřívací hubice  

(viz obrázek č. 56). Řezací hubice je na první pohled jednoduchý výrobek, který je ale velmi složitý  

na výrobu obráběním (vzhledem k používaným materiálům a nutné přesnosti výroby). Pokud  

je konstrukce hubice vícedílná, obrábění jednotlivých částí je jednodušší i přesnější,  

to má za následek zvýšení kvality hubic a zároveň zvýšení kvality řezu i řezné rychlosti. 

 

Obrázek 56 - Dvoudílné řezací hubice [8,5] 

Nejdůležitějším prvkem řezací hubice je řezací kanál, jehož konstrukce a aktuální stav ovlivňuje 

v největší míře kvalitu a rychlost samotného řezu. Řezacím kanálem proudí kyslík rychlostí převyšující 

rychlost zvuku, rychlost kyslíku se pohybuje v praxi mezi 1 - 2 Ma. Snahou je v kanálu vytvořit 

laminární proudění kyslíku. Pokud by bylo proudění kyslíku divergentní, byla by hrana řezu 

podkosená, což je nežádoucí. Laminárního proudění kyslíku s rychlostí řezu vyšší, než je rychlost 

zvuku se nejlépe dosahuje využitím hubice ve tvaru Lavalovy dýzy.  

Na obrázku č. 57 jsou tři varianty hubic ve tvaru Lavalovy dýzy, které se od sebe liší tvarem  

a průměrem kanálu. Hubici s nejmenším průměrem kanálu (viz obrázek č. 57c) je sice potřeba 

dodávat nejvyšší tlak řezacího kyslíku, ale zato má na výstupu nejvyšší rychlost proudění řezacího 

kyslíku. U hubice s největším průměrem (obrázek 57a) je tomu naopak. Pro strojní řezání se využívají 

hlavně vysokorychlostní hubice o tlaku 7,5 baru (obrázek č. 57b). Pro ruční řezání se využívají hubice 
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o tlaku 5 barů (obrázek č. 57a), s vyšším tlakem v hubici by mohla mít obsluha problém s udržením 

hořáku. Porovnání řezacích rychlostí hubic podle tloušťky materiálu v závislosti na použitém tlaku  

je vidět na obrázku č. 58. 

 

Obrázek 57 - Řezací hubice ve tvaru Lavalovy dýzy 

Konvergentně divergentní kanál Lavalovy dýzy, funguje tak, že v jeho zúžení se za konstantního tlaku 

zvýší rychlost proudění, ve druhé rozšiřující části se zajišťuje laminární proudění po výstupu z hubice. 

„Velice významná je ostrá, pravidelná výstupní hrana kanálu.“ [18] Z hubice potom vychází 

vysokorychlostní úzký proud řezacího kyslíku, který může vytvářet tenkou, kolmou, tvarově 

homogenní řeznou spáru. 

 

Obrázek 58 - Porovnání řezací rychlosti v závislosti na tloušťce řezu u jednotlivých hubic [19] 



- 39 - 
 

Pro správnou funkci řezání je důležité dodržení parametrů udávaných výrobcem dané hubice. 

Zejména je kladen důraz na požadovaný tlak, ten by měl dosahovat požadovaných hodnot uvnitř 

hubice. Kvůli možným ztrátám v systému nestačí jen odečtený tlak z redukčního ventilu na tlakové 

lahvi, ale běžně se využívají manometry na vstupním šroubení hořáku. 

Důležité pro zachování parametrů a kvality řezu je udržení původního tvaru řezacího kanálu. Mezi 

faktory, které negativně ovlivňují životnost hubice, patří zejména: proces propalování provázený 

masivním rozstřikem strusky, přehřívání trysky při nahřívání na zápalnou teplotu, okujení  

a zkorodovaný povrch plechu, nedostatečné čištění, čištění nevhodným způsobem a podobně. [18] 

Naopak životnost hubice zvyšuje např. systém chlazení řezacího kanálu označovaný jako Coolex  

(viz kapitola č. 7.6.3) nebo Cooljet, kvalitní plech s očištěným povrchem, správné čištění řezacího 

kanálu, snížení počtu propalů a další. 

Správný způsob čištění hubic prodlužuje jejich životnost, šetří náklady a zachovává kvalitu řezu. 

Při neopatrném čištění kanálu například hřebíkem nebo drátem dochází lehce k znehodnocení tvaru 

kanálu Lavalovy dýzy a výstupní hrany, jak je vidět na obrázku č. 59. Správným způsobem,  

jak řezací kanál udržovat a předejít zbytečným nákladům na nové hubice, je použití konické jehly, 

která má tvar stejný jako tvar kanálu dané hubice. Pro očištění hrany hubice se doporučuje využít 

jemného mosazného kartáče (viz obrázek č. 60). 

 

Obrázek 59 - Nesprávný způsob čištění kanálu 

hubice [18] 

 

Obrázek 60 - Správný způsob čištění kanálu hubice 

a) mosazným kartáčem a b) konickou jehlou [18] 

Hubice se dělí podle použití hořlavého plynu a taky podle tloušťky řezaného materiálu. Vzhledem 

k řezané tloušťce materiálu se používané hubice liší zejména různým průměrem řezacího kanálu.  

Pro řezání materiálu o větší tloušťce se použije hubice s větším průměrem řezacího kanálu, naopak 

při řezání materiálu o menší tloušťce je průměr řezacího kanálu menší. Značení hubic je uvedeno 

v normě ČSN EN ISO 5172:2006. 

Hubice lze rozlišit i podle použitého hořlavého plynu, rozhodujícím parametrem je jeho rychlost 

hoření viz obrázek č. 58. Na obrázku č. 61a je řez hubicí pro směs kyslíko-acetylénového plamene. 
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Tento plamen dosahuje nejvyšší rychlosti hoření a není potřeba jej nějak usměrňovat. Proto končí 

nahřívací a řezací hubice zároveň a nahřívací směs i řezací plyn ústí na vrcholu hubice. Naopak  

u pomaleji hořících směsí, jako je například směs kyslík-propan, je potřeba směs hořlavého plynu 

usměrňovat řezacím kyslíkem (viz obrázek č. 61b). Řezací hubice končí dříve než hubice nahřívací  

a vytváří tak tzv. usměrňovací prostor, kde dochází k usměrnění hořlavého plynu řezacím kyslíkem.  

 

Obrázek 61 - Rozdíl mezi hubicemi a) hubice pro acetylén, b) hubice pro propan 

 

8. Plyny pro řezání kyslíkem  

Plyny použité pro řezání kyslíkem hrají zásadní roli na kvalitě a rychlosti řezu. Velký význam  

má čistota řezacího kyslíku a použitý typ hořlavého plynu.  

Čistota plynu se podle ČSN EN ISO 14175 udává dvěma číslicemi oddělenými tečkou. První číslice 

uvádí počet „devítek“ v procentuálním vyjádření čistoty, druhá číslice udává poslední desetinné číslo. 

Pro příklad, označení plynu 4.8, znamená čistotu 99,998 % daného plynu, zbytek do 100 % tvoří 

nečistoty. 

Čistota kyslíku by měla být minimálně 2.5 (99,5 %). „Při použití kyslíku o čistotě 3.5 (99,95 %) může 

být dosaženo až o 20 % vyšších řezacích rychlostí při téže kvalitě řezu než s kyslíkem 2.7 (99,7 %)“ 

[18]. To je ale relativní, jelikož se v České republice běžně v lahvích se stlačeným kyslíkem o čistotě  

2.5 nebo 2.7 objevuje kyslík vyšší čistoty (výrobce však nezaručí vyšší čistotu). Co je ale pro řez 

podstatnější než čistota kyslíku v lahvích či zásobnících, je čistota kyslíku na výstupu z řezací trysky. 

Která lze docílit používáním kvalitního zařízení pro řezání kyslíkem a zejména potom čištěním  

a pravidelnou údržbou tohoto zařízení. 

Hořlavé plyny používané pro aplikaci kyslíkového řezání se používají zejména pro předehřev řezaného 

materiálu na jeho zápalnou teplotu. Používají se acetylen, propan, MAPP, zemní plyn a další. Tyto 

plyny se rozlišují maximální teplotou hoření ve směsi s kyslíkem, tepelným výkonem a rychlostí 
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hoření. Tyto parametry ovlivňují zejména rychlost samotného řezu. Srovnání parametrů 

nejpoužívanějších plynů je uvedeno v tabulce č. 3 a na obrázku č. 62. [18] 

Tabulka 3 - Porovnání vlastností hořlavých plynů [14],[6] 

Název plynu 

Teplota 

plamene 

s kyslíkem [°C] 

Směšovací 

poměr 

s kyslíkem 

Rychlost hoření 

s kyslíkem 

[cm/s] 

Tepelný výkon [kJ/ mᶾ] 

Primární 

plamen 

Sekundární 

plamen 

Acetylen 3 160 1,1 : 1 1 350 18 890 35 882 

Propan 2 828 4,3 : 1 370 10 433 85 325 

MAPP 2 976 3,3 : 1 470 15 445 56 431 

Zemní plyn 2 770 1,8 : 1 303 1 490 35 770 

MAPP- viz kapitola 8.3.2 

   

Obrázek 62 - Srovnání plynů a) teploty hoření, b) podle rychlosti hoření, c) podle výkonu v primárním 

pásmu spalování [19] 
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8.1. Kyslík -    [8,7] 

Jedná se o bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, je nehořlavý, ale hoření podporuje, běžně se vyskytuje 

v plynné formě. Při atmosférickém tlaku kyslík zkapalní při teplotě -182,95 °C a vytváří tak modrou 

kapalinu o měrné hmotnosti 1,13 kg/dmᶾ.[8,7] Kyslík je obsažen ve vzdušné atmosféře, kde zaujímá 

objemový podíl 20,95 %. Velkým nebezpečím při používání čistého kyslíku je jeho velká reaktivita.  

Ve styku s mastnotou je kyslík výbušný. Pro příklad je zde uveden obrázek č. 63, na kterém  

je výbuchem roztržená kyslíková lahev. Příčinou byl zaparkovaný jeřáb, nad objektem skladu lahví,  

ze kterého kapal olej přímo na lahvový ventil tlakové lahve s kyslíkem. Naneštěstí byl ventil netěsný  

a unikající kyslík reagoval s mastnotou. Po výbuchu lahev proletěla stěnou skladu a roztržená zůstala 

ležet před objektem.  

 

Obrázek 63 - Výbuch kyslíkové lahve po kontaktu s mastnotou [2,5] 

Kyslík se v technologii kyslíkového řezání používá zejména jako řezací plyn, s hořlavými plyny vytváří 

směs používanou pro předehřívání řezaného materiálu. Pro aplikaci řezání kyslíkem je však 

požadovaná čistota kyslíku minimálně 2.5 (99,5 %). Abychom tohoto dosáhli, je potřeba kyslík  

ze vzduchu vyčistit a to například pomocí destilační kolony. S nižší čistotou kyslíku klesá rychlost 

řezání a zhoršuje se kvalita řezu. 

Kyslík se vyrábí nejběžněji destilací zkapalněného vzduchu. Kapalný vzduch se skládá ze dvou hlavních 

složek: dusíku (přibližně 78 %) a kyslíku (přibližně 21 %) a dalších doprovodných plynů, jako je např. 

argon (přibližně 1 %). Pro získání kyslíku z této směsi se využívá destilace v destilační koloně. 

Nejdůležitějším parametrem pro oddělení jednotlivých složek je jejich teplota varu,  

která je u kapalného kyslíku – 182,95 °C, u argonu – 185,8 °C a u kapalného dusíku – 195,8 °C.   
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To znamená, že kyslík zkapalní dříve a je možné jej oddělit (separovat) od ostatních plynů (viz obrázek 

č. 64). 

 

Obrázek 64 – Schéma destilace vzdušných plynů [8,7] 

Kyslík je nejčastěji dodáván v plynném stavu v 50 l tlakových lahvích stlačený na 20 MPa. Běžně  

se kyslík dodává v kapalném stavu cisternou, kontejnerem i v Dewarových nádobách s různou 

kapacitou.  

8.2. Acetylen -      [8,7], [14], [2] 

Jedná se o hořlavý bezbarvý nejedovatý plyn specifického zápachu. Hustota acetylenu při 20 °C  

a atmosférickém tlaku je 1,17 kg/mᶾ, je tak lehčí než vzduch (1,29 kg /mᶾ)[6]. Nejnižší teplota 

vzplanutí je zhruba 350 °C. Rychlost hoření směsi acetylenu a kyslíku dosahuje podle obsahu kyslíku 

90 až 200 m/s, detonační rychlost je až 3 000 m/s. 

Acetylen je nejpoužívanější hořlavý plyn pro plamenové svařování, kyslíkové řezání a další aplikace. 

Vyniká nejen svou vysokou teplotou hoření, ve směsi s kyslíkem dosahuje teploty až 3 160 °C,  

ale i nejvyšší rychlostí hoření a výkonem při nejnižší spotřebě kyslíku. Směšovací poměr kyslíku  

a acetylenu je pro neutrální plamen 1 až 1,1 : 1. Díky vysokému výkonu 18 890 kJ/mᶾ  a vysoké 

rychlosti ohřevu se plamen soustředí a intenzivně zahřívá dané místo, dochází tak k zúžení tepelně 

ovlivněné oblasti.   

Acetylen se vyrábí rozkladem karbidu vápenatého za působení vody ve vyvíječích podle rovnice č. 2. 

Výsledkem této reakce je acetylen a vedlejší produkt hašené vápno. Samotná výroba acetylenu  

je schematicky vyobrazena na obrázku č. 65. 
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                                                           (2) 

                                                                                    

 

 

Obrázek 65 - Schéma výroby acetylenu [8,7] 

Acetylen nelze stlačovat, při stlačení dochází k jeho rozkladu a hrozí nebezpečí exploze. Proto jsou 

tlakové lahve pro acetylen vyplněny (dnes obvykle bezazbestovou) porézní hmotou, 

která je napuštěná acetonem, ve kterém je acetylen rozpuštěný viz. Kapitola 7.1. To umožní zvýšit 

tlak v lahvích až na 1,5 MPa. Nejvyšší povolený pracovní přetlak acetylenu je 0,15  MPa a provozní 

teplota acetylenu nesmí přesáhnout 50 °C. Při zvýšení tlaku nebo teploty se acetylen samovolně 

rozkládá podle rovnice č. 3. 

                                                             (3) 

Při dosažení tlaku 0,2 MPa dochází k vnitřnímu rozkladu plynného acetylenu, dalšímu zahřívání, 

zvyšování tlaku a následnému výbuchu.  
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Hoření kyslíko- acetylénového plamene 

Druhy kyslíko-acetylénového plamene lze rozdělit podle směšovacího poměru na (viz obrázek č. 66): 

 Redukční plamen – směšovací poměr je                       Jedná se o plamen 

s přebytkem acetylenu, používá se pro svařování hliníku, hořčíku a jejich slitin, zejména 

z důvodu vysoké afinity ke kyslíku. 

 Neutrální plamen - směšovací poměr je                      Jedná se o plamen 

nejpříznivější pro svařování ocelí, používá se také pro svařování slitin niklu, mědi a také jako 

nahřívací plamen pro řezání kyslíkem. 

 Oxidační plamen - směšovací poměr je                 Jedná se o plamen s přebytkem 

kyslíku, který je vhodný pro svařování mosazi a bronzů, zejména z důvodu vytvoření oxidické 

vrstvy, která brání úniku zinku. Oxidační plamen se používá pro řezání kyslíkem. 

 

Obrázek 66 - Druhy plamene podle směšovacího poměru a) redukční, b) neutrální, c) oxidační [2] 

Druhy kyslíko-acetylénového plamene lze rozdělit podle výstupní rychlosti na: viz kapitola 7.5 

 Měkký – výstupní rychlost 70 až 100 m/s, plamen je nestabilní, hrozí zde zpětné šlehnutí. 

 Střední – výstupní rychlost 100 až 120 m/s, plamen je stabilní, nedochází ke zpětnému 

šlehnutí. 

 Ostrý – výstupní rychlost nad 120 m/s, plamen má velký dynamický účinek, dochází 

k rozhánění lázně do stran, rozpouštění plynů v lázni a vzniká velká tepelně ovlivněná oblast. 

Hoření kyslíko-acetylénového plamene lze rozdělit do dvou fází (viz obrázek č. 67). Pro dokonalé 

spalování acetylenu je potřeba 2,5 násobné množství vzduchu, proto v první (primární) fázi,  

kde je poměr acetylenu ke kyslíku při normálním nastavení 1:1, dochází k nedokonalému spalování, 

tato zóna se nachází na povrchu světelného kužele plamene. Plamen zde dosahuje maximální teploty 

až 3 160 °C. V blízké oblasti za světelným kuželem má plamen redukční účinek. Spalování v první fázi 

je možné popsat rovnicí č. 4. 

                                         (4) 
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 V druhé fázi dochází ke spalování ve vnější části plamene. Plamen si v této části bere potřebný kyslík 

ze vzduchu a plamen tak má redukční účinek, probíhá zde dokonalé spalování. Spalování v druhé fázi 

je možné popsat rovnicí č. 5. 

                                (5) 

 

Obrázek 67 - Fáze hoření kyslíko-acetylénového plamene [2,5] 

8.3. Další typy hořlavých plynů 

Následuje srovnání ostatních používaných hořlavých plynů s acetylenem. 

8.3.1. Propan 

Jedná se o bezbarvý plyn, nejedovatý, hořlavý, se specifickým zápachem, který je těžší než vzduch.  

Propan má nižší teplotu hoření než acetylen a to 2 828 °C. Jeho tepelný výkon je vyšší  

než u acetylenu, ale v sekundární oblasti plamene, která je pro technologii řezání méně vhodná. 

V primární části plamene je tepelný výkon 10 433 kJ/mᶾ, který je o téměř polovinu menší  

než u acetylenu.  Srovnání je vidět v tabulce 6.1. Pro hoření propanu je potřeba asi čtyřikrát více 

kyslíku, než je tomu u acetylenu. Směšovací poměr s kyslíkem je 4,3 : 1.  

8.3.2. MAPP 

Jedná se o bezbarvý, nejedovatý, silně specificky zapáchající plyn, který je těžší než vzduch.  

„Při koncentraci nad 0,5% má narkotický účinek“.[6] 

MAPP je směsný plyn methylacetylenu a propadienu. Má relativně vysokou teplotu hoření 2 976 °C 

s velkým tepelným výkonem v oblasti primárního plamenu 15 445 kJ/mᶾ, který je o něco málo menší 

než u acetylenu, ale podstatně vyšší než u propanu. V oblasti sekundárního plamenu je tepelný 

příkon mnohem vyšší než u acetylenu a blíží se propanu. MAPP je možno používat při vyšším tlaku 

než acetylen, proto může být MAPP použit pro řezání pod vodou. „Je totiž méně pravděpodobné,  

že se disociuje na jednotlivé složky uhlíku a vodíku, které jsou výbušné“.[14] 
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8.3.3. Zemní plyn 

Zemní plyn má nízkou teplotu hoření 2 770 °C, která se velmi blíží teplotě hoření propanu. Tepelný 

výkon v primární části plamene je 1 490 kJ/mᶾ, což je téměř třináctkrát méně než u acetylenu. Jedná 

se o bezbarvý, nejedovatý, hořlavý plyn specifického zápachu, který je lehčí než vzduch. 

9. Vliv řezání kyslíkem na základní materiál 

Při použití technologií tepelného dělení vždy vzniká tepelně ovlivněná oblast - TOO (viz obrázek  

č. 68). Tepelně ovlivněná oblast vzniká působením tepla vyvíjeného při předehřívání a řezání 

materiálu. Vnesené teplo do řezné hrany má nežádoucí účinek, který se projevuje vyšší tvrdostí hran 

řezaného materiálu. Pokud tvrdost hrany řezaného materiálu překročí u konstrukčních ocelí hranici 

380 HV10 je zde nebezpečí výskytu nežádoucí martenzitické struktury. To se děje především rychlým 

ochlazováním řezaného materiálu. To může být způsobeno rychlým odvodem tepla a velkou řeznou 

rychlostí. Opatřením proti rychlému ochlazování je například předehřátí řezaného materiálu  

nebo snížení řezné rychlosti. Hrany s vyšší tvrdostí než je 380 HV10 je možné také odstranit pomocí 

obrábění.  

 

Obrázek 68 - Řez tepelně ovlivněnou oblastí [4] 
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10. Kvalita řezu a tvrdost řezných hran 

Kvalitu řezu při tepelném dělení, v tomto případě řezání kyslíkem, je možné dle současných 

legislativních požadavků hodnotit dvěma způsoby. První způsob zahrnuje především hodnocení 

kvality řezu podle geometrických požadavků v souladu s normou ČSN EN ISO 9013:2003. Druhý 

způsob potom zahrnuje jak hodnocení kvality řezu podle geometrických požadavků, tak zejména 

hodnocení ovlivnění tvrdosti řezných hran v souladu s ČSN EN ISO 1090 – 2+A1:2012. 

10.1. Geometrické požadavky na kvalitu řezu 

Hodnocení geometrických požadavků kvality řezu po tepelném dělení je popsáno v normě  

ČSN EN ISO 9013:2003, „Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky  

na výrobky a úchylky jakosti řezu.“ [11] 

Tato norma je určena pro posouzení kvality řezu materiálů vhodných pro řezy kyslíkem  

od 3 do 300 mm, pro řezy plazmou od 1 do 150 mm a pro řezy laserem od 0,5 do 40 mm 

(což odpovídá oblastem použití jednotlivých metod). V této normě jsou zahrnuty geometrické 

požadavky na výrobky a úchylky jakosti povrchu řezu. Jednotlivé úchylky geometrických tolerancí  

se posuzují a zařazují do tolerančních polí podle tabulek jakosti řezaných povrchů nacházejících  

se v této normě. 

10.1.1. Úchylka kolmosti nebo úchylka úhlu, u 

Úchylka kolmosti (respektive přímosti) nebo úhlu je definována vzdáleností mezi dvěma 

rovnoběžnými přímkami dotýkajících se řezného povrchu, mezi které je vepsán profil povrchu řezu. 

Přičemž přímky svírají s povrchem stanovený úhel, u úchylky kolmosti je to 90°. V normě je dále 

definován parametr Δa, který označuje zmenšení tloušťky řezaného materiálu od jeho horní a spodní 

hrany. Tato oblast Δa není uvažována při posuzování parametru u z důvodu povoleného natavení 

hrany řezu. Rozměr parametru Δa je dán podle tloušťky řezaného materiálu v tabulce č. 4. Velikost 

úchylky kolmosti nebo úhlu řezu se potom zařadí do patřičného tolerančního pole 1-5 v tabulce č. 5, 

kde je dán stupeň kvality řezu a parametr a značí tloušťku měřeného materiálu. Pro názornost  

je v obrázku č. 69 označena oblast pro stanovení úchylek kolmosti i úhlu.  
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Tabulka 4 - Velikost parametru Δa  

pro různé tloušťky řezu [11] 

 

Tloušťka řezu, 

a [mm] 

Δa [mm] 

≤3 0,1a 

˃3     ≤6 0,3 

˃6     ≤10 0,6 

˃10      ≤20 1 

˃20      ≤40 1,5 

˃40      ≤100 2 

˃100    ≤150 3 

˃150    ≤200 5 

˃200    ≤250 8 

˃250    ≤300 10 

Tabulka 5 - Velikost úchylky u pro jednotlivá toleranční pole 

[11] 

 

Toleranční 

pole 

Úchylka kolmosti nebo úhlová 

úchylka, u [mm] 

1 0,05 + 0,003a 

2 0,15 + 0,007a 

3 0,4 + 0,01a 

4 0,8 + 0,02a 

5 1,2 + 0,035 

 

Obrázek 69 - Oblast pro stanovení úchylek kolmosti (vlevo)  

a úchylek úhlu (vpravo) [11] 

 

10.1.2. Průměrná výška prvků profilu, Rz5 

Průměrná výška prvků profilu je aritmetickým průměrem z jednotlivých výšek prvků profilu, což jsou 

součty výšek výstupku a hloubky prohlubně prvku profilu, na pěti za sebou následujících základních 

délkách (viz obrázek č. 70). Měření se provádí dle ČSN EN ISO 4288:1999 s použitím měřidel  

dle ČSN EN ISO 3274:1999. Výška profilu se pak zařazuje do tolerančních polí dle tabulky č. 6,  

kde parametr a je tloušťka měřeného materiálu. 

 

Obrázek 70 - Průměrná výška prvků profilu Rz5  

Tabulka 6 Toleranční pole Rz5[11] 

 

Toleranční 

pole 

Průměrná výška 

profilu, Rz5 [μm] 

1 10 + (0,6a mm) 

2 40 + (0,8a mm) 

3 70 + (1,2a mm) 

4 110 + (1,8a mm) 
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10.1.3. Hlavní faktory ovlivňující kvalitu řezu  

 Přesnost a rovnoměrnost vedení hořáku řezacím strojem 

 Materiál a kvalita řezaného plechu 

 Tlak a průtočné množství kyslíku a hořlavého plynu 

 Parametry řezací trysky   [18] 

 

10.2. Tvrdost řezných hran 

Norma ČSN EN 1090-2+A1:2012 stanovuje dovolené maximální hodnoty tvrdosti dle Vickerse HV10, 

respektive maximální dovolené tvrdosti volných hran, které vzniknou zejména po tepelném dělení, 

stříhání a děrování. Pokud je to nutné pro dosažení požadované tvrdosti volných hran, 

tak se musí materiál předehřát. Hodnoty maximálních tvrdostí jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka 7 - Maximální hodnoty tvrdosti řezných hran dle ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 

Normy výrobků Pevnostní třída oceli Hodnoty tvrdosti [HV10] 

EN 10025-2 až -5 
S235 až S 460 380 

EN 10210-1,EN 10219-1 

EN 10149-2, EN 10149-3 S260 až S 700 
450 

EN 10025-6 S460 až S690 

 

10.3. Hodnocení kvality řezu 

Způsobilost procesu tepelného dělení se musí pravidelně kontrolovat dle ČSN EN ISO  

1090 2+A1:2012. V této normě jsou uvedeny požadavky na kontrolu těchto parametrů: 

 Maximální tvrdost řezných hran (viz kapitola 10.2) 

 Úchylka kolmosti u, respektive přímost (viz obrázek č. 69) 

 Střední výška profilu, Rz5, respektive drsnost (viz obrázek č. 70) 

 Tyto parametry musí být měřeny na následujících čtyřech částech výrobku: 

 Přímý řez nejtlustšího základního materiálu 

 Přímí řez nejtenčího základního materiálu 

 Ostrý úhel z reprezentativní tloušťky 

 Zakřivený oblouk z reprezentativní tloušťky 
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Měření se musí provést na vzorku s přímým řezem o délce minimálně 200 mm a provést kontrolu 

podle jakostní třídy. „Ostrý úhel a zakřivené vzorky se musí kontrolovat, aby se prokázalo, zda byly 

zhotoveny hrany ekvivalentního standardu přímého řezu“[9] Požadavky na geometrické úchylky 

řezných hran jsou uvedeny v tabulce 8, kde jsou zařazeny jednotlivá toleranční pole do jednotlivých 

tříd provedení konstrukcí EXC, kde nejpřísnější třída je EXC4.  Tvrdost povrchů řezných hran  

se hodnotí podle tabulky č. 7. Měření tvrdosti musí proběhnout v souladu s EN ISO 6507-1:2005  

viz kapitola 12. 

Tabulka 8 Jakost řezaných povrchů [9] 

 Úchylka kolmosti a úchylka úhlu u Střední výška profilu Rz5 

EXC2 Toleranční pole 4 Toleranční pole 4 

EXC3 Toleranční pole 4 Toleranční pole 4 

EXC4 Toleranční pole 3 Toleranční pole 3 

10.3.1. Měřící místa 

Počet a umístění měřících míst závisí na tvaru a velikosti zpracovávaného dílu. Běžně bývá stanoveno 

výrobcem. Pokud nejsou stanoveny žádné požadavky, měření probíhá takto: 

 u – dvakrát tři měření vždy ve vzdálenosti 20 mm na každý metr řezu 

 Rz5  – jedno měření na každý metr řezu v celkové délce 15 mm ve směru posuvu hořáku. 

Měření musí být provedeno v místě maximální drsnosti povrchu řezné tloušťky. Měření  

se obvykle prování ve vzdálenosti 2/3 tloušťky řezu od horní hrany řezu 

 Tvrdost řezných hran – tři měření na každé části řezu 

Měření musí probíhat na kartáčovaných řezech, které jsou očištěny od oxidů, strusky a mimo oblasti 

s vadami.  
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11. Vady při řezání kyslíkem 

Vady při řezání kyslíkem jsou uvedeny v normě ČSN EN 12584:1999 „Vady při řezání kyslíkem, 

laserem a plasmou – Terminologie“ Jednotlivé vady a doporučení pro jejich odstranění jsou popsány 

na obrázku č. 71. 

 

Obrázek 71 - Doporučení pro odstranění vad a zajištění kvalitních řezů [18] 
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12. Měření tvrdosti podle Vickerse  

Měření tvrdosti materiálu podle Vickerse se provádí podle normy ČSN EN ISO 6507-1:2005 „Kovové 

materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda“ [12].  

Principem metody měření tvrdosti podle Vickerse je vnikání diamantového tělíska (indentoru)  

ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou a s vrcholovým úhlem 136°  

do měřeného materiálu (viz obrázek č. 72). Po odlehčení se vyhodnocuje délka úhlopříček vtisku, 

které zůstanou na povrchu měřeného materiálu. Zkušební zatížení je dáno v newtonech, například 

zatížení HV10 je zatížení 10 kg, tedy 100 N. Důležitou proměnnou je doba výdrže zkušebního zatížení, 

která musí být 10 až 15 s. Měření se musí provádět na hladkém povrchu, který je očištěn od okují  

a různých mastnot, tak aby nedocházelo ke zkreslení tvaru vpichu a bylo snadné vytvořené úhlopříčky 

změřit. Měření se provádí minimálně ve vzdálenosti 2,5 násobku délky úhlopříčky od hrany 

měřeného vzorku. Vzdálenost mezi středy sousedních vpichů musí být alespoň 3 násobek délky 

úhlopříčky. „Tvrdost podle Vickerse je úměrná podílu zkušebního zatížení k průmětu plochy vtisku,  

který se považuje za pravidelný čtyřboký jehlan o čtvercové základně se shodným vrcholovým úhlem 

jako vnikací těleso.“[12] Výpočet tvrdosti je podle rovnice 6: 

 

Obrázek 72 - Princip zkoušky tvrdosti dle Vickerse [12] 

                      
                 

                    
       

      
    

 

          
 

         (6) 

Kde:  

 d… aritmetický průměr délek dvou úhlopříček         [mm] 

 F… zkušební zatížení [N] 
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Při vyhodnocování tvrdosti dle Vickerse se naměřené hodnoty tvrdosti, které přesahují tvrdost  

100 HV, zaokrouhlují na celá čísla. Hodnoty tvrdosti, které jsou pod hranicí 100 HV, se uvádějí  

na desetinná místa. 

Značení tvrdosti je uvedeno v následujícím příkladu: 

640  HV  30  / 20 

 

Hodnota tvrdosti 

podle Vickerse 

Značka tvrdosti Přibližná hodnota 

použitého zkušebního 

zatížení v kg 

Doba zkušebního zatížení (20 s)  

se uvádí pouze, pokud se 

nenachází v rozsahu (10 až 15 s) 
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13. Experimentální část 

Experimentální část je motivována zavedením nové výrobkové normy ČSN EN 1090-2+A1:2012. 

Zejména pak hodnocením požadavků na kvalitu řezných hran podle této normy. V experimentální 

části jsou měřeny úchylka kolmosti u, dále bude v DP používán přesnější termín označení „úchylka 

přímosti“ (na doporučení pracovníků měrového střediska Carl Zeiss), kolmost řezných hran, střední 

výška profilu Rz5 a největší důraz je kladen na požadavky tvrdosti řezných hran. 

13.1. Podmínky vyhotovení řezů 

Pro možnost porovnání vlivu řezání kyslíkem na vlastnosti základního materiálu byly zvoleny 

následující proměnné: 

 Řezaný materiál – konstrukční ocel S355J2 

 Dvě tloušťky řezaného materiálu – 40 mm a 100 mm (viz obrázek č. 73 a č. 74) 

 Dva hořlavé plyny – acetylén a propan (viz kapitola 8) 

 Dvě rychlosti řezání  

Rychlosti řezání byly voleny s ohledem na tloušťku řezaného materiálu, typu hořlavého plynu a typu 

trysky podle katalogu „Příslušenství pro strojní řezání“ [38]. První rychlost „maximální“ byla volena 

tak, aby odpovídala 100 % řezné rychlosti pro danou tloušťku materiálu. Druhá rychlost byla volena 

nižší, tak aby odpovídala 70 % maximální řezací rychlosti.  

 

Obrázek 73 - S355, tloušťka 40 mm 

 

Obrázek 74 - S355, tloušťka 100 mm 
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Podle požadavků ČSN EN 1090-2:2012 na vytvoření řezů (viz kapitola 10.3), je potřeba zhotovit 

následující čtyři typy řezů: 

 Přímý řez nejtlustšího základního materiálu 

 Přímí řez nejtenčího základního materiálu 

 Ostrý úhel z reprezentativní tloušťky 

 Zakřivený oblouk z reprezentativní tloušťky 

Vzhledem k vytvoření řezů na deskách o neproměnlivé tloušťce 40 mm a 100 mm je potřeba zhotovit 

tři řezy a to přímý řez v minimální délce 200 mm, řez obloukem a řez ostrým úhlem. Pro splnění 

těchto podmínek byl vybrán takový tvar vzorku, který zahrnuje všechny tři řezy (viz obrázek č. 75). 

 

 

Obrázek 75 - Tvar řezaného vzorku 
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13.2. Řezaní vzorků 

Samotné řezání jednotlivých vzorků bylo provedeno v CIA (Centre of Industrial Applications - 

Centrum Průmyslových Aplikací) v areálu společnosti GCE s.r.o. Chotěboř (viz obrázek č. 76),  

kde byl použit pálicí stroj ESAB SUPRAREX SXE-P 2500. 

 

      Obrázek 76 - CIA - Centrum Průmyslových Aplikací [38] 

K řezání byl použit strojní řezací hořák GCE FIT+A pro acetylén a řezací hořák GCE FIT+ PM pro propan 

(viz obrázek č. 77). Hořák má integrovaný chladicí systém Coolex, viz kapitola 7.6.3. Hořák  

pro acetylén využívá axiální bezpečnostní spirálový injektorový směšovač nahřívacího plynu, v hořáku 

pro propan je potom využito axiálního bezpečnostního injektoru pro propan viz kapitola 7.6. 

Pro acetylén je v kombinaci s hořákem GCE FIT+A použita rychlořezná řezací hubice GCE – ASF  

(viz obrázek č. 78) a nahřívací hubice GCE – GSF(viz obrázek č. 80).  Pro propan je v kombinaci 

s hořákem GCE FIT+PM použita rychlořezná řezací hubice GCE – PSF (viz obrázek č. 79) a nahřívací 

hubice GCE – GSF. Výběr řezacích hubic podle řezných parametrů je uveden v tabulce č. 9  

pro acetylen a v tabulce č. 10 pro propan.  Použité hubice jsou potom uvedeny v popiscích tabulek. 
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Obrázek 77 - Hořák GCE FIT+[12] 

 

 

Obrázek 78 –GCE ASF [12] 

 

Obrázek 79 –GCE PSF [12] 

 

Obrázek 80 - GCE GSF [12] 
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Tabulka 9 - Výběr řezací hubice pro acetylen GCE – ASF, pro 40 mm výrobní č. 0769927, pro 100 mm 

výrobní č. 0769929 [12] 

 

Tabulka 10 - Výběr řezací hubice pro propan GCE – PSF, pro 40 mm výrobní č. 0769917, pro 100 mm 

výrobní č. 0769920 [12] 
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Podle požadavků výše je celkem provedeno následujících osm řezů (viz tabulka č. 11), na nichž  

je následně hodnocena kvalita řezných hran. 

Jednotlivé řezané vzorky jsou označeny písmenem a číslem př. A435 kde: 

 Písmeno = typ hořlavého plynu (A = acetylen, P = propan) 

 Číslo = řezací rychlost [mm/min] 

Tabulka 11 - Parametry řezů 

Označení Tloušťka 

řezaného 

materiálu 

[mm] 

Řezací 

rychlost 

[mm/min] 

Hořlavý 

plyn 

Tlak 

hořlavého 

plynu [bar] 

Tlak 

nahřívacího 

kyslíku 

[bar] 

Tlak 

řezacího 

kyslíku 

[bar] 

A435 40 435 acetylen 0,5 2,5 5,8 

A310 40 310 acetylen 0,5 2,5 5,8 

P420 40 420 propan 0,2 2,0 5,5 

P300 40 300 propan 0,2 2,0 5,5 

A275 100 275 acetylen 0,5 2,5 6,5 

A200 100 200 acetylen 0,5 1,5 6,5 

P260 100 260 propan 0,2 2,0 7,5 

P180 100 180 propan 0,2 1,5 7,5 

 

Tabulka 12 - Čistota technických plynů 

Technický plyn Čistota plynu 

Acetylen čistý 

Propan 2.5 

Nahřívací kyslík 2.5 

Řezací kyslík 2.5 
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Řezání vzorků o tloušťce 40 mm 

 Prvním krokem bylo nastavení řezacího programu tak, aby bylo možné vyřezat požadovaný tvar 

vzorku, viz kapitola 13.1. První vzorek byl řezán na zkušebním materiálu (viz obrázek č. 81). Výsledek 

řezání zkušebního vzorku je vidět na obrázku č. 82, kde na spodní straně řezu ulpěla těžce 

odstranitelná struska, navíc vznikly na řezné ploše vruby. Tyto vady při řezání vznikly pravděpodobně 

pomalou rychlostí posuvu hořáku, zoxidovaným povrchem plechu nebo příliš měkkým plamenem,  

viz kapitola 11. 

Po upravení parametrů řezu, viz tabulka 11, byly provedeny řezy tvarů přímo na ocelové desce  

o tloušťce 40 mm. Na obrázcích č. 83, 84, 85, 86, 87 a 88 je vidět průběh řezání a výsledek,  

kde na hranách jednotlivých vzorků ulpívá minimální množství těžce odstranitelné strusky a oxidů, 

což bylo dosaženo právě díky upravení parametrů řezu.  

 

Obrázek 83 - Propalování desky o tloušťce 40 mm 

  

Obrázek 84 - Řezání tvaru vzorku 

 

 

Obrázek 81 - První zkouška řezání  

 

Obrázek 82 - Nepovedený zkušební vzorek 
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Obrázek 85 - Řezání vzorků 

 

Obrázek 86 - Chladnutí vzorků 

 

Obrázek 87 - Vzorek řezaný acetylenem a rychlostí 

435 mm/min 

 

Obrázek 88 - Vzorek řezaný propanem  

a rychlostí 300 mm/min 

 

 

 

Řezání vzorků o tloušťce 100 mm 

Pro řezaný materiál o tloušťce 100 mm byl použit stejný program jako u materiálu o tloušťce 40 mm, 

jen byly změněny parametry řezů podle tabulky č. 11. Samozřejmostí potom byla výměna řezacích 

hubic dle tabulky č. 9 a 10. Tento materiál nebyl propalován přímo, ale bylo využito nájezdu zboku. 

Na obrázcích č. 89, 90, 91, 92, 93 a 94 je průběh řezání vzorků o tloušťce 100 mm. 
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Obrázek 89 - Nahřívání materiálu na zápalnou 

teplotu zboku 

 

Obrázek 90 - Nájezd do řezaného materiálu 

zboku 

 

Obrázek 91 - Řezání acetylenem 

 

Obrázek 92 - Vyproštění vzorků z ocelové desky 

 

Obrázek 93 - Nařezané vzorky o tloušťce 100 mm 

 

Obrázek 94 - Zbytek řezané desky s viditelnými 

nájezdy zboku 
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Úprava nařezaných vzorků 

Vzorky bylo potřeba po řezání upravit kvůli ulpělé strusce na spodní hraně řezu a oxidům na ploše 

řezu. Dle ČSN EN ISO 9013:2002 je potřeba plochy vzorků před měřením geometrických požadavků 

kartáčovat. Pro měření tvrdosti je potom potřeba povrch srovnat a vybrousit. Pro očištění od oxidů  

a strusky bylo použito svářečské kladívko a ocelový kartáč (viz obrázek č. 96). Nejlépe se ulpělé oxidy 

z řezné plochy odstraňovaly u řezů provedených kyslíko-propanovým plamenem. 

 

Obrázek 95  - Vzorky připravené k úpravě 

 

Obrázek 96 - Nástroje pro úpravu vzorků 

 

Obrázek 97 - Plocha řezu 100 mm 

 

Obrázek 98 - Struska ulpělá na spodní 

hraně řezu 
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14. Geometrické požadavky 

Geometrické vlastnosti řezných hran a jejich měření vychází z normy ČSN EN ISO 9013:2002.  

Podle požadavků z ČSN EN 1090-2+A1:2012 na jakost řezaných povrchů se měří úchylka kolmosti u 

(viz kapitola 10.1.1), dále je zde uveden parametr u jako přímost a vyhodnocení kolmosti je zde pro 

zjištění úhlu mezi horní plochou vzorku a svislou plochou řezu. Dále je zde měřena střední výška 

profilu Rz5 (viz kapitola 10.1.2). 

Měření daných veličin proběhlo v Měrovém a školícím středisku Carl Zeiss na ČVUT  v Praze. Veškeré 

měření proběhlo na profiloměru Mahr XCR 20 (viz obrázek č. 99). Jedná se o dotykový přístroj,  

který posunem hrotu po povrchu měřené části měří a vyhodnocuje hodnoty. Tyto hodnoty jsou poté 

zasílány do počítače, kde jsou zpracovány v přehledném programu MarSurf XC 2 [39]. 

Měření jednotlivý geometrických požadavků proběhlo na přímé a obloukové části tvaru řezu. V části 

řezu ostrým úhlem byl problém s upnutím vzorku do přípravku, proto tato část nebyla měřena. 

 

Obrázek 99 - Profiloměr Mahr XCR 20 

  

Obrázek 100 - Měření přímosti u a kolmosti 

 

Obrázek 101 - Měření střední výšky profiluRz5 
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14.1. Přímost a kolmost 

Geometrické požadavky na přímost u a kolmost byly měřeny třikrát na přímé a třikrát obloukové části 

řezu (viz obrázek č. 102) Jednotlivá měřená místa jsou od sebe vzdáleny 20 mm. Veškeré naměřené 

hodnoty a protokoly z měření jsou uvedeny v přílohové části této diplomové práce (viz příloha 

kapitola 3 a 4). 

 

Obrázek 102- Místa měření 

14.1.1. Kolmost a přímost – vzorky o tloušťce 40 mm 

V této části jsou v tabulce č. 13 uvedeny a porovnány průměrné hodnoty přímosti s tolerančním 

polem podle normy ČSN EN ISO 9013:2002. V tabulce č. 13 jsou uvedeny hodnoty kolmosti  

na jednotlivých částech řezů pro řezaný materiál o tloušťce 40 mm. Dále jsou zde hodnoty vyneseny 

do sloupcových grafů (viz obrázek č. 103, 104, 105 a 106). 

Tabulka 13 - Kolmost vzorků o tloušťce 40 mm 

 

 

 

 

Vyhodnocení kolmosti 

Kolmost řezných hran pro řezy tloušťky 40 mm se pohybuje blízko hodnoty 90°. Při řezání přímého 

řezu má řezná plocha větší tendenci k rozšiřování řezné mezery (být podkosená) než řezná plocha 

řezu obloukem. Pro lepší orientaci hodnoty uvedené v tabulce č. 13, které jsou nižší než 90°, 

Vzorek 
Kolmost přímý  
řez [°] 

Kolmost řez  
obloukem [°] 

A435 89,09 91,46 

A310 89,29 91,61 

P420 90,13 88,18 

P300 89,94 89,17 
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znamenají podkosení hrany. Naopak hodnoty, které jsou vyšší než 90°, ukazují zúžení řezné mezery. 

V grafech na obrázcích č. 103 a 104 je hranice 90° vymezena černou tlustou čarou. 

 

Obrázek 103 - Kolmost přímého řezu - 40 mm 

 

Obrázek 104 - Kolmost řezu obloukem - 100 mm 

Tabulka 14 – Vyhodnocení přímosti na řezu o tloušťce 40 mm 

Vzorek 
Přímost přímý  
řez [mm] Toleranční pole 

Přímost řez  
obloukem [mm] Toleranční pole 

A435 0,287 2 0,408 2 

A310 0,146 1 0,542 3 

P420 0,479 3 0,160 1 

P300 0,315 2 0,370 2 

Vyhodnocení přímosti 

Přímost řezných hran pro tloušťku řezu 40 mm je uvedena a zařazena do tolerančních polí v tabulce 

č. 14. Hodnoty přímosti jsou si v přímé i obloukové části řezu podobné. Zajímavé je prohození 

tolerančního pole v jednotlivých částech řezu podle hořlavého plynu. V přímé části má lepší kvalitu 

řez acetylenem, v obloukové části naopak řez propanem.  
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Obrázek 105 - Přímost přímého řezu - 40 mm 

 

Obrázek 106 - Přímost řezu obloukem - 40 mm 
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14.1.2. Kolmost a přímost – vzorky o tloušťce 100 mm 

V této části jsou uvedeny hodnoty kolmosti naměřené jen na řezu obloukem, na přímém řezu 

kolmost měřena nebyla, jelikož nebylo možné tento vzorek upnout v požadovaném směru. Také jsou 

zde uvedeny průměrné hodnoty přímosti u, které jsou vyhodnoceny podle tolerančního pole  

dle ČSN EN ISO 9013:2002. 

Tabulka 15 - Kolmost řezu o tloušťce 100 

mm 

 

Vzorek 
Kolmost řez 
obloukem [°] 

A275 90,45 

A200 90,95 

P260 90,30 

P180 90,50 

 

Obrázek 107 - Kolmost řezu obloukem - 100 mm 

Vyhodnocení kolmosti 

Kolmost v řezu obloukem přesahuje hranici 90° u všech řezů, tudíž dochází k zužování řezné mezery. 

V porovnání s kolmostí u řezu o tloušťce materiálu 40 mm je zde dosahováno příznivějších hodnot, 

kdy je odchylka od 90° maximálně 0,95°, kdežto u tenčího materiálu je to až 1,61°. 

 

Tabulka 16 - Vyhodnocení přímosti řezu o tloušťce 100 mm 

Vzorek 
Přímost přímý  
řez [mm] 

 
Toleranční pole 

Přímost řez  
obloukem [mm] Toleranční pole 

A275 0,388 2 0,390 2 

A200 0,122 1 0,116 1 

P260 0,419 2 0,428 2 

P180 0,207 1 0,213 1 

 

Vyhodnocení přímosti 

Hodnoty přímosti jednotlivých částí řezu jsou porovnány s tolerančními poli dle ČSN EN ISO 

9013:2002, v tabulce č. 16, kde jsou průměrné hodnoty trochu odlišné pro přímý i obloukový řez, 

 ale zařazení do tolerančních polí je stejné. Řezy o vyšší rychlosti spadají do horšího tolerančního pole 

2, naopak hodnoty přímosti na řezech řezaných nižší rychlostí spadají do tolerančního pole 1. 
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Zajímavé je, že v porovnání s řezy provedenými na tloušťce materiálu 40 mm vykazují řezy na tloušťce 

materiálu 100 mm lepší kvalitu z hlediska parametru přímosti. 

 

Obrázek 108 - Přímost přímého řezu - 100 mm 

 

Obrázek 109 - Přímost řezu obloukem - 100 mm 

 

 

14.2. Měření střední výšky profilu Rz5 

Geometrické požadavky na střední výšku profilu Rz5 byly měřeny ve vzdálenosti 2/3 tloušťky řezu  

od horní hrany řezu. Podle normy ČSN EN ISO 9013:2002 se má provést měření na úseku 15 mm  

na každý metr řezu, tento úsek se dělí na 5 dílčích úseků, které měří každý 3 mm. Měření se má  

ale provést podle normy ČSN EN ISO 4288:1999, kde jsou dílčí úseky normalizovány a odpovídají 

délce 2,5 mm, potom je měřený úsek 12,5 mm. Celkový úsek měření je tedy v délce 17,5 mm, tento 

úsek se skládá z 2,5 mm náběhové délky, 12,5 mm měřící délky a z 2,5 mm výběhové délky. Měření 

střední výšky profilu je tedy měřeno podle této normy.  Veškeré protokoly z měření jsou uvedeny 

v přílohové části této diplomové práce (viz příloha kapitola 5 a 6). 
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14.2.1. Střední výška profilu Rz5 pro tloušťku materiálu 40 mm 

Hodnoty pro střední výšku profilu jsou uvedeny a porovnány s tolerancí dle ČSN EN ISO 9013:2002 

v tabulkách č. 17 a č. 18. Hodnoty jsou pak graficky znázorněny ve sloupcových grafech na obrázcích 

č. 110 a č. 111 s vyznačeným tolerančním polem. 

Tabulka 17 - Střední výška profilu, přímý řez tloušťky 40 mm 

Přímý řez A435 A310 P420 P300 

RZ [μm] 30,74 29,13 44,07 29,73 

Toleranční pole 1 1 2 1 

 

Tabulka 18 - Střední výška profilu, řez obloukem tloušťky 40 mm 

 

 

 

 

Obrázek 110 - Střední výška profilu, přímý řez 

tloušťky 40 mm 

 

Obrázek 111 - Střední výška profilu, řez 

obloukem tloušťky 40 mm 

Vyhodnocení střední výšky profilu 

Hodnoty střední výšky profilu Rz5  u řezu o tloušťce 40 mm se nacházejí v tolerančním poli 1, pouze  

u přímého řezu propanem rychlostí 420 mm/min a obloukového řezu acetylenem rychlostí  

310 mm/min se nacházejí hodnoty v tolerančním poli 2.   
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14.2.2. Střední výška profilu Rz5 pro tloušťku materiálu 100 mm 

Hodnoty pro střední výšku profilu jsou uvedeny a porovnány s tolerancí dle ČSN EN ISO 9013:2002 

v tabulkách č. 19 a č. 20. Hodnoty jsou pak graficky znázorněny ve sloupcových grafech na obrázcích 

č. 112 a č. 113 s vyznačeným tolerančním polem. 

Tabulka 19 - Střední výška profilu, přímý řez tloušťky 100 mm 

Přímý řez A275 A200 P260 P180 

RZ [μm] 24,40 22,48 22,00 35,14 

Toleranční pole 1 1 1 1 

 

Tabulka 20 - Střední výška profilu, řez obloukem tloušťky 100 mm 

Řez obloukem A275 A200 P260 P180 

RZ [μm] 22,68 24,36 25,35 21,90 

Toleranční pole 1 1 1 1 

 

 

Obrázek 112 - Střední výška profilu, přímý řez, 

tloušťka 100 mm 

 

Obrázek 113 - Střední výška profilu, řez 

obloukem, tloušťka 100 mm 

Vyhodnocení střední výšky profilu 

Všechny hodnoty střední výšky profilu u řezů o tloušťce 100 mm spadají do tolerančního pole 1. 

Dosahují lepších výsledků jakosti než je tomu u řezů o tloušťce 40 mm. 
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14.3. Celkové vyhodnocení geometrických požadavků 

Podle výsledků a porovnání s tolerančními poli výše je zřejmé, že všech parametrů dosahují vyšší 

kvalitu řezu řezné hrany o tloušťce materiálu 100 mm. Nejhorší hodnoty kvality řezu jsou dosahovány 

u měření přímosti na řezech o tloušťce materiálu 40 mm. U vzorků o tloušťce 40 mm je u měření 

přímosti při vyšší rychlosti řezání u přímého vzorku dosahováno lepší kvality než u rychlosti pomalejší. 

U řezání obloukem je situace opačná. U vzorků o tloušťce 100 mm mají lepší kvalitu řezy řezané nižší 

rychlostí. Nejhorší hodnoty zde naměřené a hodnocené spadají do tolerančního pole 3, nicméně 

toleranční pole 3 spadá do nejpřísnější třídy provedení konstrukcí EX4 dle ČSN EN 1090-2:2012  

(viz tabulka č. 21). Veškeré řezané vzorky vyhověly požadavkům dle ČSN EN 1090-2:2012.  

Tabulka 21- Jakost řezných povrchů ČSN EN 1090-2:2012 

 Úchylka kolmosti a úchylka 

úhlu u (přímost) 

Střední výška profilu, Rz5 

EXC2 Toleranční pole 4 Toleranční pole 4 

EXC3 Toleranční pole 4 Toleranční pole 4 

EXC4 Toleranční pole 3 Toleranční pole 3 
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15. Měření tvrdosti 

Měření tvrdosti proběhlo v návaznosti na výrobkovou normu ČSN EN 1090-2+A1:2012,  

kde je uvedena maximální dovolená tvrdost volných hran v závislosti na skupině základního materiálu 

(viz tabulka č. 22). 

Tabulka 22 - Dovolené maximální hodnoty tvrdosti dle ČSN EN 1090-2:2012 

Normy výrobků Pevnostní třída oceli Hodnoty tvrdosti [HV10] 

EN 10025-2 až -5 
S235 až S 460 380 

EN 10210-1,EN 10219-1 

EN 10149-2, EN 10149-3 S260 až S 700 
450 

EN 10025-6 S460 až S690 

  

Pro měření tvrdosti v rámci této práce je hodnota maximální dovolené tvrdosti 380 HV10. Veškeré 

měření tvrdosti je provedeno metodou podle Vickerse v souladu s normou ČSN EN 6507. Měřené 

místa tvrdosti jsou ve všech částech řezu tři v přímé části, tři v obloukové části a tři v části ostrého 

úhlu (viz obrázek č. 114). 

 

Obrázek 114 - Části řezu, na kterých je měřena tvrdost 
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15.1. Povrchová tvrdost 

Povrchová tvrdost byla měřena na kartáčovaném  

a obroušeném povrchu jednotlivých řezů. Pro měření tvrdosti 

bylo využito přenosné ruční zařízení, tvrdoměr TIV (Through 

Indenter Viewing), kde se měří tvrdost dle Vickerse HV5. Princip 

měření na tomto tvrdoměru je založen na optickém systému 

s CCD kamerou, který poskytuje pohled „skrz indentor“. 

Průběžné zobrazení vpichu Vickersovým diamantem  

je zobrazováno na LCD displeji v reálném čase (viz obrázek  

č. 116). Zkušební zatížení se vyvozuje ručně a je regulováno 

mechanickou částí (viz obrázek č. 115). Jakmile je dosažena 

zkušební síla, zařízení zobrazí obrys vpichu s úhlopříčkami  

na TFT displeji. Drobné korekce velikostí úhlopříček je možné 

upravit přímo v měřícím programu (viz obrázek č. 117).  

 

Obrázek 116 - Sonda TIV, pro měření 

tvrdosti HV5 

 

Obrázek 117 - Měřící zařízení pro sondu TIV 

Při měření je důležité, aby byla sonda postavena kolmo na povrch měřeného vzorku tak,  

aby se prstenec sondy opíral o tento povrch pokud možno celou plochou, jen tak je možné zabezpečit 

správnost měření. Pokud by došlo k vychýlení sondy z kolmého směru, došlo by ke zkreslení 

měřených úhlopříček a měření by bylo nepřesné. Prstenec sondy je přidržován jednou rukou  

a druhou rukou je vyvíjena síla 5 kg na vršek sondy do té doby, než zazní tón měřicího přístroje,  

kdy se tvrdost zapíše.  

Tvrdost byla měřena ve vzdálenostech 1, 2, 5 a 10 mm od řezné hrany na vrchním i spodním povrchu 

ve třech částech: přímý řez, řez obloukem a řez ostrým úhlem.   

Obrázek 115 - Schéma TIV 

tvrdoměru 
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15.1.1. Povrchová tvrdost vzorku A435 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 19) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 20) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané acetylenem 

rychlostí 435 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.1. 

Tabulka 23 - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu A435 

Vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 310 275 202 

2 254 227 186 

5 169 166 184 

10 173 153 209 

 

Tabulka 24 - Průměrné hodnoty spodní strana řezu A435 

Vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 188 208 175 

2 176 186 151 

5 162 167 149 

10 158 152 181 

 

 

Obrázek 118 - Povrchová tvrdost přímého řezu A435 
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Obrázek 119 - Povrchová tvrdost řezu obloukem A435 

 

Obrázek 120 - Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem A435 

Vyhodnocení tvrdosti, řez acetylenem, rychlostí 435 mm/min - A435 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran nepřesahuje maximální 

dovolenou tvrdost 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Ve všech případech je na horním povrchu tvrdost vyšší  

než na spodním povrchu. Nejvyšší tvrdost je dosažena u přímého řezu vrchního povrchu 310 HV. 

Tvrdost řezu na ostrém úhlu ve vzdálenosti od řezné hrany klesá a poté zase stoupá (viz obrázek  

č. 120), to je způsobeno měřením od jedné řezné hrany ke druhé.  

140 

190 

240 

290 

340 

390 

1 2 5 10 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
5

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost řezu obloukem  A435 

Maximální dovolená tvrdost 
380 HV5 

Horní povrch 

Spodní povrch 

Tvrdost základního materiálu 
155 HV5 

140 

190 

240 

290 

340 

390 

1 2 5 10 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
5

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost řezu ostrého úhlu A435 

Maximální dovolená tvrdost 
380 HV5 

Horní povrch 

Spodní povrch 

Tvrdost základního materiálu 
155 HV5 



- 77 - 
 

15.1.2. Povrchová tvrdost vzorku A310 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 25) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 26) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané acetylenem 

rychlostí 310 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.2. 

Tabulka 25 - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu A310 

Vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 237 268 210 

2 210 217 162 

5 160 175 173 

10 157 154 184 

 

Tabulka 26 - Průměrné hodnoty spodní strana řezu A310 

Vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 194 233 173 

2 178 174 150 

5 151 143 140 

10 141 146 169 

 

 

Obrázek 121 - Povrchová tvrdost přímého řezu A310 
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Obrázek 122 - Povrchová tvrdost řezu obloukem A310 

 

Obrázek 123 - Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem  A310 

Vyhodnocení tvrdosti A310, řez acetylenem, rychlostí 310 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran nepřesahuje maximální 

dovolenou tvrdost 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u řezu obloukem vrchního povrchu 268 HV. Tvrdost řezných hran 

provedená touto rychlostí je nižší, než u rychlosti 435 mm/min. To bude způsobeno pomalejším 

ochlazováním řezných hran u řezu pomalejší rychlostí.   
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15.1.3. Povrchová tvrdost vzorku P420 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 27) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 28) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané propanem 

rychlostí 420 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.2. 

Tabulka 27  - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu P420 

Vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 307 287 221 

2 252 234 193 

5 174 165 169 

10 151 151 172 

 

Tabulka 28  - Průměrné hodnoty spodní strana řezu P420 

Vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 232 240 184 

2 208 183 170 

5 158 158 154 

10 154 148 189 

 

 

Obrázek 124 - Povrchová tvrdost přímého řezu P420 
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Obrázek 125- Povrchová tvrdost řezu obloukem P420 

 

Obrázek 126- Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem P420 

Vyhodnocení tvrdosti, řez propanem, rychlostí 420 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran nepřesahuje maximální 

dovolenou tvrdost 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u přímého řezu vrchního povrchu 307 HV. Tvrdost řezných hran 

provedená touto rychlostí je podobná jako u řezu acetylenem rychlostí 435 mm/min.   
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15.1.4. Povrchová tvrdost vzorku P300 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 29) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 30) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané propanem 

rychlostí 300 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.4. 

Tabulka 29  - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu P300 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 296 261 196 

2 253 241 178 

5 220 187 177 

10 166 158 189 

 

Tabulka 30   - Průměrné hodnoty spodní strana řezu P300 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 210 191 173 

2 166 167 157 

5 164 156 142 

10 144 148 184 

 

Obrázek 127 - Povrchová tvrdost přímého řezu P300 

140 

190 

240 

290 

340 

390 

1 2 5 10 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
5

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost přímého řezu P300 

Maximální dovolená tvrdost 
380 HV5 

Horní povrch 

Spodní povrch 

Tvrdost základního materiálu 
155 HV5 



- 82 - 
 

 

Obrázek 128- Povrchová tvrdost řezu obloukem P300 

 

Obrázek 129- Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem P300 

Vyhodnocení tvrdosti, řez propanem, rychlostí 300 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran nepřesahuje maximální 

dovolenou tvrdost 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u přímého řezu vrchního povrchu 296 HV. Tvrdost řezných hran 

provedená touto rychlostí je nižší než u řezu propanem rychlostí 420 mm/min. Stejně jako v případu 

řezu A310 to bude způsobeno pomalejším ochlazováním řezných hran u řezu pomalejší rychlostí. 
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15.1.5. Povrchová tvrdost vzorku A275 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 31) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 32) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané acetylenem 

rychlostí 275 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.5. 

Tabulka 31  - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu A275 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 206 197 190 

2 159 162 163 

5 153 151 144 

10 140 134 143 

 

Tabulka 32  - Průměrné hodnoty spodní strana řezu A275 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 186 183 175 

2 150 156 145 

5 144 141 136 

10 149 132 165 

 

 

Obrázek 130 - Povrchová tvrdost přímého řezu A275 
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Obrázek 131 - Povrchová tvrdost řezu obloukem A275 

 

Obrázek 132 - Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem A275 

Vyhodnocení tvrdosti, řez acetylenem, rychlostí 275 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran je hluboko pod maximální 

dovolenou tvrdostí 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u přímého řezu vrchního povrchu 206 HV. Nízká tvrdost řezných hran 

bude dána pomalou řeznou rychlostí a větší tloušťkou řezaného materiálu, který pomaleji chladne. 
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15.1.6. Povrchová tvrdost vzorku A200 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 33) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 34) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané acetylenem 

rychlostí 200 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.6. 

Tabulka 33  - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu A200 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 190 181 200 

2 187 164 179 

5 152 166 151 

10 143 151 166 

 

Tabulka 34  - Průměrné hodnoty spodní strana řezu A200 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 184 186 168 

2 156 147 137 

5 131 135 134 

10 130 126 145 

 

 

Obrázek 133 - Povrchová tvrdost přímého řezu A200 
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Obrázek 134  - Povrchová tvrdost řezu obloukem A200 

 

Obrázek 135  - Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem A200 

Vyhodnocení tvrdosti, řez acetylenem, rychlostí 200 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran je hluboko pod maximální 

dovolenou tvrdostí 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u řezu ostrým úhlem vrchního povrchu 200 HV. Nízká tvrdost řezných 

hran bude dána pomalou řeznou rychlostí a větší tloušťkou řezaného materiálu, který pomaleji 

chladne. 
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15.1.7. Povrchová tvrdost vzorku P260 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 35) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 36) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané propanem 

rychlostí 260 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.7. 

Tabulka 35  - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu P260 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 197 189 172 

2 167 179 159 

5 144 148 153 

10 130 134 156 

 

Tabulka 36 - Průměrné hodnoty spodní strana řezu P260 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 178 168 165 

2 141 142 144 

5 133 127 137 

10 131 125 138 

 

 

Obrázek 136  - Povrchová tvrdost přímého řezu P260 
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Obrázek 137  - Povrchová tvrdost řezu obloukem P260 

 

Obrázek 138  - Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem P260 

Vyhodnocení tvrdosti, řez acetylenem, rychlostí 200 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran je hluboko pod maximální 

dovolenou tvrdostí 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u přímého řezu vrchního povrchu 197 HV. Nízká tvrdost řezných hran 

bude dána pomalou řeznou rychlostí a větší tloušťkou řezaného materiálu, který pomaleji chladne. 
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15.1.8. Povrchová tvrdost vzorku P180 

V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty povrchové tvrdosti na vrchní straně řezu (viz tabulka  

č. 37) a na spodní straně řezu (viz tabulka č. 38) na materiálu o tloušťce 40 mm řezané propanem 

rychlostí 180 mm/min. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1.8. 

Tabulka 37 - Průměrné hodnoty vrchní strana řezu P180 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 180 204 206 

2 158 185 172 

5 131 165 160 

10 127 138 180 

 

Tabulka 38 - Průměrné hodnoty spodní strana řezu P180 

vzdálenost od řezné hrany 
[mm] Přímý řez [HV5] Řez obloukem [HV5] Řez ostrým úhlem [HV5] 

1 181 169 165 

2 150 140 142 

5 136 135 127 

10 133 129 135 

 

 

Obrázek 139  - Povrchová tvrdost přímého řezu P180 
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Obrázek 140  - Povrchová tvrdost řezu obloukem P180 

 

Obrázek 141  - Povrchová tvrdost řezu ostrým úhlem P180 

Vyhodnocení tvrdosti, řez acetylenem, rychlostí 200 mm/min 

Z tabulek a grafů uvedených výše je zřejmé, že tvrdost řezných hran je hluboko pod maximální 

dovolenou tvrdostí 380 HV, jednotlivé řezy kyslíkem tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. S větší 

vzdáleností od hrany řezu tvrdost klesá. Na horním povrchu je tvrdost vyšší než na spodním povrchu. 

Nejvyšší tvrdost je dosažena u řezu ostrým úhlem vrchního povrchu 206 HV. Nízká tvrdost řezných 

hran bude dána pomalou řeznou rychlostí a větší tloušťkou řezaného materiálu, který pomaleji 

chladne. 
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15.1.9. Porovnání povrchové tvrdosti přímých řezů 

 

Obrázek 142 - Porovnání povrchové tvrdosti na přímé části řezu 

Vyhodnocení 

Tvrdost řezných hran v přímé části povrchu řezu shora je u všech vzorků nižší než maximální dovolená 

tvrdost 380 HV (viz obrázek č. 142). Veškeré řezy tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. Řezy  

na tloušťce řezaného materiálu 40 mm vykazují vyšší tvrdost než řezy na tloušťce 100 mm. To může 

být dáno vyšší tvrdostí základního materiálu u tloušťky 40 mm. Vliv na vyšší tvrdost bude mít 

pravděpodobně i rychlejší ochlazování u vzorků o tloušťce 40 mm. Hrany vzorků řezané rychlejší 

rychlostí také vykazují vyšší tvrdost, to je způsobeno rychlejším odvodem tepla. Povrch s nejvyšší 

tvrdostí byl řezán rychlostí 435 mm/min kyslíko-acetylenovým plamenem.  
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15.1.10. Porovnání povrchové tvrdosti řezů obloukem 

 

Obrázek 143 - Porovnání povrchové tvrdosti na části řezu obloukem 

Vyhodnocení 

Stejně jako v předchozím případě přímého řezu je tvrdost u všech vzorků nižší než maximální 

dovolená tvrdost 380 HV (viz obrázek č. 143). Veškeré řezy tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012. 

Řezy na tloušťce řezaného materiálu 40 mm vykazují vyšší tvrdost než řezy na tloušťce 100 mm.  

To může být dáno vyšší tvrdostí základního materiálu u tloušťky 40 mm. Vliv na vyšší tvrdost bude mít 

pravděpodobně i rychlejší ochlazování u vzorků o tloušťce 40 mm. Hrany vzorků řezané rychlejší 

rychlostí také vykazují vyšší tvrdost, to je způsobeno rychlejším odvodem tepla. Povrch s nejvyšší 

tvrdostí byl řezán rychlostí 420 mm/min kyslíko-propanovým plamenem. Tvrdost řezu materiálu  

o tloušťce klesá rovnoměrněji než u přímého řezu. 
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15.1.11. Porovnání povrchové tvrdosti řezů ostrým úhlem 

 

Obrázek 144 - Porovnání povrchové tvrdosti na části řezu ostrým úhlem 

Vyhodnocení 

V případě řezu ostrým úhlem je tvrdost řezných hran výrazně nižší než maximální dovolená tvrdost 

380 HV (viz obrázek č. 144). Veškeré řezy tak vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012.  Nízká tvrdost 

bude dána pomalým chladnutím řezaného materiálu, způsobená dohřevem v řezání ostrým úhlem. 

Tvrdost řezných hran v řezu ostrým úhlem klesá a poté zase stoupá, to je dáno měřením od jedné 

řezné hrany ke druhé. Nejvyšší tvrdost mají vzorky P420 (221 HV) a A435 (210 HV). 
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15.2. Tvrdost na výbrusech 

Tvrdost řezných hran byla měřena i na příčných řezech (metalograficky upravených výbrusech) 

zhotovených vzorků. Na výbrusech byla měřena tvrdost 2 mm pod horní hranou, uprostřed tloušťky 

řezu a 2 mm od spodní hrany. Měření postupovalo od řezné hrany směrem do hloubky materiálu  

a to ve vzdálenosti 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm a 30 mm (viz obrázek 

 č. 146). Měření proběhlo na každém vzorku třikrát na přímé části řezu, třikrát na obloukové části 

řezu a třikrát na řezu ostrým úhlem (viz kapitola 15). 

Pro měření tvrdosti byl použit mikrotvrdoměr BUEHLER Indentor Met 1000 (viz obrázek č. 145). 

 Na tomto přístroji se tvrdost měří dle Vickerse se zatížením HV1, což odpovídá 1 kg. 

 

Obrázek 145 - Mikrotvrdoměr Buehler 

 

Obrázek 146 - Měřící místa na metalografickém 

výbrusu - a) 2 mm pod horní hranou, b)uprostřed 

tloušťky řezu, c) 2 mm od spodní hrany 

Veškeré naměřené hodnoty jsou uvedeny v přílohové části této diplomové práce. Vyhodnocovány 

jsou zde pak průměrné hodnoty tvrdosti. (viz příloha kapitola 2) 
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15.2.1. Tvrdost na výbrusech A435 

V tabulce č. 39 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 147, 148 a 149).  Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.1. 

Podmínky řezu: A435 Plyn - acetylen, řezná rychlost 435 mm/min, tloušťka materiálu 40 mm 

Tabulka 39 - Průměrné hodnoty tvrdosti A435 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 399 405 248 378 400 270 276 254 231 

1 340 324 224 227 270 225 221 230 202 

2 268 257 203 197 191 194 180 205 195 

3 214 208 201 193 195 195 195 196 186 

4 198 183 193 182 200 185 195 179 178 

5 184 189 188 198 191 194 182 179 180 

10 180 181 186 183 207 191 186 176 180 

15 186 178  183 181  175 180  

30 180 181  167 185  177 182  

 

 

Obrázek 147 - Tvrdost na přímém řezu A435 
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Obrázek 148 - Tvrdost na řezu obloukem A435 

 

Obrázek 149 - Tvrdost na řezu ostrým úhlem A435 

Vyhodnocení 

Na obrázku přímého řezu a řezu obloukem je vidět, že tvrdost ve vzdálenosti 0,5 mm přesahuje 

maximální dovolenou tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy nevyhovuje požadavkům dle ČSN EN 1090-

2:2012. Při přesažení této maximální dovolené hodnoty tvrdosti je nebezpečí výskytu nežádoucí tvrdé 

martenzitické struktury. Vysoké tvrdosti je zde dosahováno díky velké řezné rychlosti 435 mm/min, 

jelikož dochází k rychlému ochlazování řezaných hran. Ve vzdálenosti 1 mm od řezné hrany je tvrdost 

již pod hranicí maximální dovolené tvrdosti. Nejvyšší tvrdosti je dosahováno na měřeném místě 2 mm 

shora, naopak nejmenší tvrdost je 2mm zespoda. V řezu ostrým úhlem je tvrdost řezných hran 

hluboko pod maximální dovolenou tvrdostí. Toto je způsobeno díky dohřevu při řezání ostrým úhlem. 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0,5 1 2 3 4 5 10 15 30 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
1

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost řezu obloukem A435 

Dovolená maximální 
tvrdost 380 HV1 

2 mm shora 

20 mm shora 

2 mm zespoda 

Tvrdost základního 
materiálu180 HV1 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

0,5 1 2 3 4 5 10 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
1

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost řezu ostrým úhlem  A435 

Dovolená maximální 
tvrdost 380 HV1 

2 mm pod povrchem 

20 mm pod povrchem 

2 mm zespoda 

Tvrdost základního 
materiálu 180 HV1 



- 97 - 
 

15.2.2. Tvrdost na výbrusech A310 

V tabulce č. 40 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 150, 151 a 152).  Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.2. 

Podmínky řezu: A310 Plyn - acetylen, řezná rychlost 310 mm/min, tloušťka materiálu 40 mm 

Tabulka 40 - Průměrné hodnoty tvrdosti A310 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 319 345 240 292 336 221 298 299 227 

1 306 355 210 224 223 222 232 245 216 

2 246 281 204 195 195 197 196 178 187 

3 222 233 192 194 190 187 183 186 176 

4 194 199 193 191 195 187 181 187 173 

5 176 192 179 186 193 184 182 180 170 

10 179 182 194 184 176 181 174 179 184 

15 182 187  183 177  175 175  

30 185 176  183 189  177 176  

 

 

Obrázek 150 - Tvrdost na přímém řezu A310 
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Obrázek 151 - Tvrdost řezu obloukem A310 

 

Obrázek 152 - Tvrdost řezu ostrým úhlem A310 

Vyhodnocení 

Oproti minulé situaci při řezací rychlosti 435 mm/min je zde použita nižší řezací rychlost  

310 mm/min. To má za následek pomalejší chladnutí řezaného materiálu a dosažení nižších hodnot 

tvrdosti, než je maximální dovolená tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy vyhovuje požadavkům  

dle ČSN EN 1090-2:2012. Nejvyšší tvrdosti je dosahováno na měřeném místě 2 mm shora, naopak 

nejmenší tvrdost je 2mm zespoda. V řezu ostrým úhlem je tvrdost řezných hran hluboko  

pod maximální dovolenou tvrdostí. Toto je způsobeno díky dohřevu při řezání ostrým úhlem. 
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15.2.3. Tvrdost na výbrusech P420 

V tabulce č. 41 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 153, 154 a 155).  Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.3. 

Podmínky řezu: P420 Plyn - propan, řezná rychlost 420 mm/min, tloušťka materiálu 40 mm 

Tabulka 41 - Průměrná tvrdost P420 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 371 351 223 362 347 245 332 406 246 

1 288 272 220 249 244 203 230 288 232 

2 245 252 198 194 192 197 194 205 179 

3 233 221 189 185 184 205 188 194 180 

4 184 192 193 176 186 185 181 190 174 

5 185 186 187 171 195 180 183 184 180 

10 174 182 196 177 185 211 172 175 210 

15 175 174  179 184  177 175  

30 170 180  173 183  184 173  

 

 

Obrázek 153 - Tvrdost přímého řezu P420 
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Obrázek 154 - Tvrdost řezu obloukem P420 

 

Obrázek 155 - Tvrdost řezu ostrým úhlem P420 

Vyhodnocení 

Na obrázku řezu obloukem (viz obrázek č. 154) je vidět, že tvrdost ve vzdálenosti 0,5 mm přesahuje 

maximální dovolenou tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy nevyhovuje požadavkům dle ČSN EN 1090-

2:2012. Při přesažení této maximální dovolené hodnoty tvrdosti je nebezpečí výskytu nežádoucí tvrdé 

martenzitické struktury. Vysoké tvrdosti je zde dosahováno díky velké řezné rychlosti 420 mm/min, 

jelikož dochází k rychlému ochlazování řezaných hran. Ve vzdálenosti 1 mm od řezné hrany je tvrdost 

již pod hranicí maximální dovolené tvrdosti. Nejvyšší tvrdosti je dosahováno na měřeném místě 2 mm 

zespoda. Na přímém řezu je dosahováno tvrdosti těsně pod maximální dovolenou tvrdostí. U řezu 

ostrým úhlem je tvrdost řezných hran hluboko pod maximální dovolenou tvrdostí. Toto je způsobeno 

díky dohřevu při řezání ostrým úhlem. 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0,5 1 2 3 4 5 10 15 30 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
1

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost řezu obloukem P420 

Dovolená maximální tvrdost 
380 HV1 

2 mm shora 

20 mm shora 

2 mm zespoda 

Tvrdost základního materiálu 
180 HV1 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

0,5 1 2 3 4 5 10 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
1

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost řezu ostrým  úhlem P420 

Dovolená maximální tvrdost 
380 HV1 

2 mm pod povrchem 

20 mm pod povrchem 

2 mm zespoda 

Tvrdost základního materiálu 
180 HV1 



- 101 - 
 

15.2.4. Tvrdost na výbrusech P300 

V tabulce č. 42 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 156, 157 a 158). Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.4. 

Podmínky řezu: P300 Plyn - propan, řezná rychlost 300 mm/min, tloušťka materiálu 40 mm 

Tabulka 42 - Průměrné hodnoty tvrdosti P300 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 326 355 226 304 287 236 245 288 269 

1 290 358 216 230 225 198 207 239 209 

2 263 279 220 182 195 183 181 192 189 

3 226 258 210 201 188 178 177 188 176 

4 212 236 204 184 182 172 190 183 179 

5 200 199 208 174 179 178 186 175 154 

10 177 186 214 189 178 193 187 173 188 

15 172 190  179 181  176 174  

30 174 174  171 176  168 172  

 

 

Obrázek 156 - Tvrdost přímého řezu P300 
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Obrázek 157 - Tvrdost na řezu obloukem P300 

 

Obrázek 158 - Tvrdost na řezu ostrým úhlem P300 

Vyhodnocení 

Na obrázku přímého řezu, řezu obloukem i řezu ostrým úhlem je vidět, že tvrdost nepřesahuje 

maximální dovolenou tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy vyhovuje požadavkům dle ČSN EN 1090-

2:2012. Tvrdostí pod hranicí maximální dovolené hodnoty je zde dosaženo pravděpodobně pomalou 

řeznou rychlostí, kde dochází k pomalejšímu ochlazování řezaného materiálu. Jak je patrné z obrázků, 

tak je vyšší tvrdosti dosaženo u řezu obloukem v měřícím místě 2 mm shora. 
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15.2.5. Tvrdost na výbrusech A275 

V tabulce č. 43 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 159, 160 a 161). Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.5. 

Podmínky řezu: 3A275 Plyn - acetylen, řezná rychlost 275 mm/min, tloušťka materiálu 100 mm 

Tabulka 43 – Průměrné hodnoty tvrdosti A275 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 371 351 223 362 347 245 332 406 246 

1 288 272 220 249 244 203 230 288 232 

2 245 252 198 194 192 197 194 205 179 

3 233 221 189 185 184 205 188 194 180 

4 184 192 193 176 186 185 181 190 174 

5 185 186 187 171 195 180 183 184 180 

10 174 182 196 177 185 211 172 175 210 

15 175 174  179 184  177 175  

30 170 180  173 183  184 173  

 

 

Obrázek 159 - Tvrdost na přímém řezu A275 
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Obrázek 160 - Tvrdost na řezu obloukem A275 

 

 

Obrázek 161 - Tvrdost na řezu ostrým úhlem A275 

Vyhodnocení 

Na obrázku přímého řezu, řezu obloukem i řezu ostrým úhlem je vidět, že tvrdost je hluboko  

pod hranicí maximální dovolené tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy vyhovuje požadavkům  

dle ČSN EN 1090-2:2012. Tvrdostí pod hranicí maximální dovolené hodnoty je zde dosaženo 

pravděpodobně pomalou řeznou rychlostí, a větší tloušťkou materiálu, kde dochází k pomalejšímu 

ochlazování řezaného materiálu. 
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15.2.6. Tvrdost na výbrusech A200 

V tabulce č. 44 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 162, 163 a 164). Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.6. 

Podmínky řezu: A200 Plyn - acetylen, řezná rychlost 200 mm/min, tloušťka materiálu 100 mm 

Tabulka 44 – Průměrné hodnoty tvrdosti A200 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 371 351 223 362 347 245 332 406 246 

1 288 272 220 249 244 203 230 288 232 

2 245 252 198 194 192 197 194 205 179 

3 233 221 189 185 184 205 188 194 180 

4 184 192 193 176 186 185 181 190 174 

5 185 186 187 171 195 180 183 184 180 

10 174 182 196 177 185 211 172 175 210 

15 175 174  179 184  177 175  

30 170 180  173 183  184 173  

 

Obrázek 162 - Tvrdost na přímém řezu A200 
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Obrázek 163 - Tvrdost na řezu obloukem A200 

 

Obrázek 164 - Tvrdost na řezu ostrým úhlem A200 

Vyhodnocení 

Na obrázku přímého řezu, řezu obloukem i řezu ostrým úhlem je vidět, že tvrdost je hluboko  

pod hranicí maximální dovolené tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy vyhovuje požadavkům  

dle ČSN EN 1090-2:2012. Tvrdostí pod hranicí maximální dovolené hodnoty je zde dosaženo 

pravděpodobně pomalou řeznou rychlostí, a větší tloušťkou materiálu, kde dochází k pomalejšímu 

ochlazování řezaného materiálu. 
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15.2.7. Tvrdost na výbrusech P260 

V tabulce č. 45 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 165, 166 a 167).  Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.7. 

Podmínky řezu: P260 Plyn - propan, řezná rychlost 260 mm/min, tloušťka materiálu 100 mm 

Tabulka 45 - Průměrné hodnoty tvrdosti P260 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 

Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 371 351 223 362 347 245 332 406 246 

1 288 272 220 249 244 203 230 288 232 

2 245 252 198 194 192 197 194 205 179 

3 233 221 189 185 184 205 188 194 180 

4 184 192 193 176 186 185 181 190 174 

5 185 186 187 171 195 180 183 184 180 

10 174 182 196 177 185 211 172 175 210 

15 175 174  179 184  177 175  

30 170 180  173 183  184 173  

 

 

Obrázek 165 - Tvrdost na přímém řezu P260 
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Obrázek 166 - Tvrdost na řezu obloukem P260 

 

Obrázek 167 - Tvrdost na řezu ostrým úhlem P260 

Vyhodnocení 

Na obrázku přímého řezu, řezu obloukem i řezu ostrým úhlem je vidět, že tvrdost je hluboko  

pod hranicí maximální dovolené tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy vyhovuje požadavkům  

dle ČSN EN 1090-2:2012. Tvrdostí pod hranicí maximální dovolené hodnoty je zde dosaženo 

pravděpodobně pomalou řeznou rychlostí, a větší tloušťkou materiálu, kde dochází k pomalejšímu 

ochlazování řezaného materiálu. 
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15.2.8. Tvrdost na výbrusech P180 

V tabulce č. 46 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti na jednotlivých částech řezu. Jednotlivé 

hodnoty jsou potom uvedeny v grafech (viz obrázky č. 168, 169 a 170). Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 2.8. 

Podmínky řezu: P180 Plyn - propan, řezná rychlost 180 mm/min, tloušťka materiálu 100 mm 

Tabulka 46 - Průměrné hodnoty tvrdosti P180 

 2 mm pod povrchem shora 
 
 

20 mm pod povrchem 
 

2 mm pod povrchem 
zespoda 

 Vzdálenost 
[mm] Přímý 

řez [HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

Přímý 
řez 

[HV1] 

Řez 
oblouku 

[HV1] 

Řez 
ostrý 
úhel 

[HV1] 

0,5 371 351 223 362 347 245 332 406 246 
1 288 272 220 249 244 203 230 288 232 

2 245 252 198 194 192 197 194 205 179 

3 233 221 189 185 184 205 188 194 180 

4 184 192 193 176 186 185 181 190 174 

5 185 186 187 171 195 180 183 184 180 

10 174 182 196 177 185 211 172 175 210 

15 175 174  179 184  177 175  

30 170 180  173 183  184 173  

 

 

Obrázek 168 - Tvrdost na přímém řezu P180 
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Obrázek 169 - Tvrdost na řezu obloukem P180 

 

Obrázek 170 - Tvrdost na řezu ostrým úhlem P180 

Vyhodnocení 

Na obrázku přímého řezu, řezu obloukem i řezu ostrým úhlem je vidět, že tvrdost je hluboko  

pod hranicí maximální dovolené tvrdost 380 HV. Tento vzorek tedy vyhovuje požadavkům  

dle ČSN EN 1090-2:2012. Tvrdostí pod hranicí maximální dovolené hodnoty je zde dosaženo 

pravděpodobně pomalou řeznou rychlostí, a větší tloušťkou materiálu, kde dochází k pomalejšímu 

ochlazování řezaného materiálu. 
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15.2.9. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – přímý řez 2 mm pod 

povrchem 

 

Obrázek 171 - Porovnání tvrdostí na přímém řezu v hloubce 2 mm 

Vyhodnocení 

Na obrázku č. 172 jsou vyhodnoceny tvrdosti jednotlivých vzorků měřených na metalografických 

výbrusech. Jediný problém s hodnotou tvrdosti dle ČSN EN 1090-2:2012 vyšší než maximální 

dovolená tvrdost, je u řezu acetylenem rychlostí 435 mm/min, kde je průměrná hodnota tvrdosti  

399 HV. V tomto případě je riziko vzniku tvrdé martenzitické struktury. Možností odstranění 

nežádoucí tvrdé struktury by mohlo být obrobení materiálu do hloubky 1 mm od řezné hrany. Dalším 

opatřením by mohlo být zavedení předehřevu, tak aby docházelo k pomalejšímu ochlazování 

řezaného materiálu a dosažení nižší tvrdosti. Tvrdost ostatních vzorků je pod hranicí maximální 

dovolené tvrdosti a řezané vzorky tak vyhovují. Tvrdost klesá pozvolna až zhruba ke vzdálenosti  

10 mm od řezné hrany. Tato vzdálenost bude pravděpodobně hranicí tepelně ovlivněné oblasti. 
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15.2.10. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – přímý řez uprostřed 

 

Obrázek 172 - Porovnání tvrdosti přímého řezu uprostřed 

Vyhodnocení 

Na obrázku č. 173 jsou vyhodnoceny tvrdosti jednotlivých vzorků měřených na metalografických 

výbrusech. V tomto případě průměrné hodnoty tvrdosti vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012 a jsou 

nižší než maximální dovolená tvrdost. Nejvyšší tvrdost je tady u vzorku A435, dosahuje hodnoty  

378 HV. Tvrdost klesá ostře až ke vzdálenosti 2 mm od řezné hrany, kde je tvrdost téměř lineární. 

Tato vzdálenost bude nejpravděpodobněji hranice tepelně ovlivněné oblasti.  
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15.2.11. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – přímý řez 2 mm pod 

povrchem zespodu 

 

Obrázek 173 - Porovnání tvrdosti přímých řezů 2 mm zespoda 

Vyhodnocení 

Na obrázku č. 174 jsou vyhodnoceny tvrdosti jednotlivých vzorků měřených na metalografických 

výbrusech. V tomto případě průměrné hodnoty tvrdosti vyhovují normě ČSN EN 1090-2:2012 a jsou 

nižší než maximální dovolená tvrdost. Tvrdost klesá až k hranici 2 mm, kde bude nejspíš hranice 

tepelně ovlivněné oblasti. 
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15.2.12. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – řez obloukem 2 mm 

pod povrchem 

 

Obrázek 174 - Porovnání tvrdosti přímého řezu uprostřed 

Vyhodnocení 

Na obrázku č. 175 jsou vyhodnoceny tvrdosti jednotlivých vzorků měřených na metalografických 

výbrusech. Stejně jako v minulém případě je jediný problém s hodnotou tvrdosti  

dle ČSN EN 1090-2:2012 vyšší než maximální dovolená tvrdost, je u řezu acetylenem rychlostí  

435 mm/min, kde je průměrná hodnota tvrdosti 405 HV. V tomto případě je riziko vzniku tvrdé 

martenzitické struktury. Tvrdost ostatních vzorků je pod hranicí maximální dovolené tvrdosti a řezané 

vzorky tak vyhovují. Tvrdost jednotlivých řezů klesá pozvolna až do hloubky cca 5 mm, kde bude 

nejspíše hranice tepelně ovlivněné oblasti. 
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15.2.13. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – řez obloukem 

uprostřed 

 

Obrázek 175 -  Porovnání tvrdosti na řezech obloukem uprostřed 

Vyhodnocení 

Na obrázku č. 176 jsou vyhodnoceny tvrdosti jednotlivých vzorků měřených na metalografických 

výbrusech. Stejně jako v minulém případě je jediný problém s hodnotou tvrdosti  

dle ČSN EN 1090-2:2012 vyšší než maximální dovolená tvrdost, je u řezu acetylenem rychlostí  

435 mm/min, kde je průměrná hodnota tvrdosti 400 HV. V tomto případě je riziko vzniku tvrdé 

martenzitické struktury. Tvrdost na těchto vzorků klesá strmě až do vzdálenosti 2 mm od řezné 

hrany, odkud je tvrdost téměř konstantní. Vzdálenost 2 mm by pak mohla být hranice tepelně 

ovlivněné oblasti. 
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15.2.14. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – řez obloukem 2 mm 

zespoda 

 

Obrázek 176 - Porovnání tvrdosti na řezech obloukem 2 mm zespodu 

Vyhodnocení 

Na obrázku č. 177 jsou vyhodnoceny tvrdosti jednotlivých vzorků měřených na metalografických 

výbrusech. Jediný problém s hodnotou tvrdosti dle ČSN EN 1090-2:2012 vyšší než maximální 

dovolená tvrdost, je u řezu propanem rychlostí 420 mm/min, kde je průměrná hodnota tvrdosti  

406 HV. V tomto případě je riziko vzniku tvrdé martenzitické struktury. Tvrdost na těchto vzorcích 

klesá strmě až do vzdálenosti 2 mm od řezné hrany, odkud je tvrdost téměř konstantní. Vzdálenost  

2 mm by pak mohla být hranice tepelně ovlivněné oblasti. Ostatní vzorky mají tvrdost nižší  

než 380 HV a jsou tak vyhovující. 
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15.2.15. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – řez ostrým úhlem  

2 mm pod povrchem shora 

 

Obrázek 177 - Porovnání tvrdosti na vzorcích řezu ostrým úhlem 2 mm shora 

Vyhodnocení 

Tvrdosti všech měřených vzorků na obrázku č. 178 jsou hluboko pod maximální dovolenou tvrdostí 

380 HV a vyhovují tak normě ČSN EN 1090-2:2012. 
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15.2.16. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – řez ostrým úhlem  

uprostřed 

 

Obrázek 178 - Porovnání tvrdosti naměřené na vzorcích řezu ostrým úhlem uprostřed 

Vyhodnocení 

Tvrdosti všech měřených vzorků na obrázku č. 179 jsou hluboko pod maximální dovolenou tvrdostí 

380 HV a vyhovují tak normě ČSN EN 1090-2:2012. Nejvyšší tvrdosti je tu dosaženo u vzorku 

řezaného acetylenem A435. 
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15.2.17. Porovnání tvrdosti na metalografických výbrusech – řez ostrým úhlem  

2 mm pod povrchem zespoda 

 

Obrázek 179 - Porovnání naměřených tvrdoství na řezu ostrým úhlem 2 mm zespoda 

Vyhodnocení 

Tvrdosti všech měřených vzorků na obrázku č. 180 jsou hluboko pod maximální dovolenou tvrdostí 

380 HV a vyhovují tak normě ČSN EN 1090-2:2012. Nejvyšší tvrdosti je tady dosahováno u vzorků  

o tloušťce materiálu 40 mm řezaných propanem. 

  

130 

180 

230 

280 

330 

380 

430 

0,5 1 2 3 4 5 10 

Tv
rd

o
st

 [
H

V
1

] 

Vzdálenost od řezné hrany [mm] 

Tvrdost - řez ostrým úhlem 2 mm pod zespoda 

Maximální dovolená trvdost 
380 HV1 

A435/ 40 mm 

A310/ 40 mm 

P420/ 40 mm 

P300/ 40 mm 

A275/ 100 mm 

A200/ 100 mm 

P260/ 100 mm 

P180/ 100 mm 

Tvrdost základního materiálu 
180 HV1 / 40 mm 



- 120 - 
 

16. Tepelně ovlivněná oblast 

Řezání kyslíkem i jakékoli jiné tepelné dělení vytváří v úzké oblasti na hraně řezu tepelně ovlivněnou 

oblast. Jak je psáno v kapitole 9, tepelně ovlivněná oblast (TOO) vzniká působením tepla vyvíjeného  

při předehřívání a řezání materiálu. Vnesené teplo do řezné hrany má nežádoucí účinek,  

který se projevuje změnou struktury materiálu, zvýšením tvrdosti řezných hran a jinými změnami 

vlastností materiálu. Tepelně ovlivněnou oblast lze na vybroušených a vyleštěných metalografických 

výbrusech poznat pouhým okem bez použití zvětšení. Na pohled se vyznačuje jinou barvou,  

než je barva základního materiálu. Na následujících obrázcích metalografických výbrusů (v příčných 

řezech materiálem) jednotlivých vzorků je vyznačena tepelně ovlivněná oblast bílou čárkovanou 

čarou. Její šířka je zde pak zakótována ve třech částech: horní, prostřední a spodní. 

TOO na vzorcích o tloušťce 40 mm 

 

Obrázek 180 - TOO vzorku A435 

 

Obrázek 181 - TOO vzorku A310 

 

Obrázek 182 - TOO vzorku P420 

 

Obrázek 183 - TOO vzorku P300 

Vyhodnocení: 

Řezy řezané vyšší rychlostí mají užší tepelně ovlivněnou oblast než řezy řezané pomaleji. Nejméně 

TOO je uprostřed tloušťky řezu. Tato oblast, která je nejužší u vzorku A435 se šířkou 0,54 mm 

koresponduje s hodnotami naměřené tvrdosti, kde ve vzdálenosti 0,5 mm od řezné hrany byla 

naměřena tvrdost nejvyšší (viz kapitola 15.2.1). Nejširší TOO v horní části je u vzorku A310, což bude 

způsobeno pomalou řeznou rychlostí 310 mm/min. Oproti řezu P300, který je řezaný také pomalou 

rychlostí, bude k velké šířce přispívat i vysoká teplota použitého hořlavého plynu acetylenu. 

Z porovnání šířky TOO a hodnot tvrdosti vyplývá, že s užší TOO je tvrdost řezných hran vyšší. 
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TOO na vzorcích o tloušťce 100 mm 

 

Obrázek 184 - TOO vzorku A275 

 

Obrázek 185 - TOO vzorku A200 

 

Obrázek 186 - TOO vzorku P260 

 

Obrázek 187 - TOO vzorku P180 

Vyhodnocení: 

U vzorků o tloušťce 100 mm se nechová tepelně ovlivněná oblast stejně jako u vzorků o tloušťce  

40 mm. Nejužší oblast uprostřed vzorku zde nesouvisí ani tak s rychlostí, jako s typem použitého 

hořlavého plynu. Nejužší TOO zde byla dosažena použitím acetylenu. Nejužší TOO v průběhu celého 

vzorku je potom u řezu A275. U všech vzorků navazuje TOO na jejich tvrdost, kde v této oblasti  

je nejvyšší. Zároveň platí, čím širší TOO tím nižší tvrdost řezných hran. 
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17. Závěr 

V této diplomové práci byla popsána technologie kyslíkového řezání, stručná historie této metody  

a  využití zařízení pro řezání kyslíkem. Dále byly popsány nejčastěji používané technické plyny a další. 

Hlavní náplní diplomové práce bylo experimentální porovnání vlivu řezání kyslíkem na základní 

materiál při řezání konstrukčních ocelí. Hlavním impulsem pro vytvoření této práce potom bylo 

zavedení nové výrobkové normy ČSN EN 1090-2:2012, kde jsou kladeny požadavky  

jak na geometrickou jakost řezných hran, tak na tvrdost řezných hran, která v tomto případě nesmí 

přesáhnout maximální dovolenou hodnotu 380 HV10. Práce vznikla ve spolupráci se společností  

GCE s.r.o., kde proběhlo řezání daného materiálu, jakosti S355 (tento materiál byl vybrán jako 

standardní dnes používaná konstrukční ocel). Pro vyhodnocení požadavků na jakost byly zvoleny 

parametry řezu popsané v experimentální části - viz kapitola 13.2. 

První byly hodnoceny geometrické požadavky, viz kapitola 14. Požadavky byly měřeny podle normy 

ČSN EN 1090:2012 v návaznosti na normu ČSN EN ISO 9013:2002. V práci je hodnocena přímost 

řezných ploch u, kolmost a střední výška profilu Rz5. Přímost vyšla nejhůře u vzorku řezaném 

propanem o tloušťce materiálu 40 mm, tyto řezy se řadí do tolerančního pole č. 3. Nicméně 

toleranční pole č. 3, je stále vyhovující i pro nejpřísnějších třídy provedení konstrukcí  

dle ČSN EN 1090-2:2012. Ostatní výsledky měřených geometrických tolerancí se vešly  

do tolerančního pole 1 a 2.  Zajímavé je, že vzorky o tloušťce řezaného materiálu 100 mm vykazují 

lepší geometrickou jakost než vzorky o tloušťce řezaného materiálu 40 mm. 

Všechny hodnoty geometrických tolerancí je tedy možné zařadit do třídy EX4 dle ČSN EN 1090-

2:2012. Z tohoto lze usoudit, že podle této normy a použitých parametrů řezu nevykazuje řezání 

kyslíkem výraznější problémy z pohledu požadavků na geometrické vlastnosti řezaného materiálu. 

Měření tvrdosti bylo provedeno jak na povrchu řezaných vzorků, tak na metalografických výbrusech 

vytvořených ze třech částí viz kapitola 15. Tvrdost byla měřena dle požadavků ČSN EN 1090-2:2012 

v souladu s normou ČSN EN ISO 6507-1:2005.  

Tvrdost na povrchu byla měřena přenosným tvrdoměrem TIV podle Vickerse při zatížení HV5. Měření 

proběhlo ve čtyřech vzdálenostech od řezné hrany 1, 2, 5 a 10 mm, vždy ve třech částech: přímé, 

obloukové a ostrého úhlu.  Ve všech těchto měřících bodech a u všech měřených vzorků se tvrdost 

nacházela pod hranicí maximální dovolené tvrdosti 380 HV. Nejvyšší tvrdost byla dosažena u řezů  

o tloušťce materiálu 40 mm při vyšších řezných rychlostech, kde docházelo k rychlejšímu odvodu 

tepla. Tvrdost naměřená u vzorků o tloušťce řezaného materiálu 100 mm byla hluboko  

pod maximální dovolenou tvrdostí. Z měření povrchové tvrdosti plyne, že změna parametrů řezu  

má výrazný vliv na změnu tvrdosti, nicméně tvrdost je podle ČSN EN 1090-2:2012 vyhovující.  
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Tvrdost na metalografických výbrusech (v příčných řezech materiálem) byla měřena 

mikrotvrdoměrem Buehler Indentor Met 1000, podle Vickerse při zatížení HV1. Měření bylo 

provedeno v hloubce materiálu 2 mm pod vrchní hranou, uprostřed a 2 mm od spodní hrany.  

Pro zjištění tvrdosti blíže k řezné hraně byla zvolena vzdálenost od řezné hrany 0,5 mm a dále potom 

ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 mm. U dvou vzorků o tloušťce 40 mm, řezaných vyšší řezací 

rychlostí 435 mm/min acetylenem a rychlostí 420 mm/min propanem, byla naměřena ve vzdálenosti 

0,5 mm tvrdost překračující maximální dovolenou tvrdost 380 HV1. Pro odstranění této nežádoucí 

tvrdosti by bylo možné využít obrobení řezných hran do vzdálenosti od řezné hrany cca 1 mm. Další 

možností by bylo zařazení předehřevu řezaného materiálu, tak aby docházelo k pomalejšímu 

ochlazování řezných hran a bylo tak dosaženo tvrdosti nižší než 380 HV (lze použít doporučení normy 

ČSN 42 0282:1973 pro volbu teploty předehřevu). Je ale otázka, jestli se nevyplatí spíše použít nižší 

řezací rychlost, kde není riziko vzniku tvrdé martenzitické struktury, než zbytečně zvyšovat náklady 

výroby o obrábění či předehřev.  

Tvrdost řezných hran o tloušťce řezaného materiálu 100 mm je u všech vzorků hluboko  

pod maximální dovolenou hodnotou tvrdosti 380 HV. To je pravděpodobně způsobeno nižší řezací 

rychlostí a větší tloušťkou materiálu, kde dochází k pomalejšímu ochlazování materiálu. 

Na metalografických výbrusech vzorků přímého řezu byla hodnocena šířka tepelně ovlivněné oblasti, 

tato oblast koresponduje s naměřenou tvrdostí jednotlivých vzorků, kde platí: čím je tepelně 

ovlivněná oblast užší, tím je vyšší tvrdost na řezných hranách. S větší šířkou tepelně ovlivněné oblasti 

pak tvrdost klesá.  

Lze tedy konstatovat, že řezání kyslíkem z hlediska požadavků ČSN EN 1090-2: 2012 nemá výraznější 

vliv na geometrické požadavky řezu, ale při vyšších rychlostech řezání může mít vliv na tvrdost 

řezných hran.  
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19. Seznam použitých zkratek a veličin a vzorců 

 

Číslo Vztah strana 

1 Exotermická reakce 17 

2 Rozklad karbidu vápenatého za působení vody 43 

3 Samovolný rozklad acetylenu 43 

4 Spalování v první fázi 44 

5 Spalování ve druhé fázi 45 

6 Tvrdost dle Vickerse 52 

 

číslo Značka Význam Jednotka 

1 Ma Mach – rychlost zvuku - 

2  Tepelný výkon kJ/ mᶾ 

3  Rychlost hoření cm/s 

4  Teplota plamene °C 

5  Výstupní rychlost plamene m/s 

6  Tlak plynu bar 

7  Řezací rychlost mm/min 

8 u Úchylka kolmosti nebo úhlu mm 

9 Δa Zmenšení tloušťky řezu mm 

10 a Tloušťka řezu mm 

11 Rz5 Střední výška profilu μm 

12 d Aritmetický průměr délek dvou úhlopříček mm 

13        Délky úhlopříček mm 

14 F Zkušební zatížení N 

15 HV Vickers HV 
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