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Abstrakt  
 

V předložené diplomové práci je popsán experiment, v kterém se posuzoval vliv změny úhlu 

průvlaků na mechanické vlastnosti patentovaného drátu taženého za sucha.  

Při experimentu byly použity tři sady průvlaků o různých úhlech, kdy se po zkouškách tahem, 

krutem a ohybem porovnával jejich vliv na vlastnosti drátu. Tažené dráty se používají 

v různých odvětvích. V automobilovém průmyslu například jako výztuhy  

do pneumatik, jako různá táhla, pružiny, bovdenová lanka, ve stavebnictví do předpjatého 

betonu, v hutnictví a hornictví do nosných a jeřábových lan. Tažení je tváření za studena, při 

kterém probíhá plastická deformace průchodem drátu přes kuželový otvor pracovního nástroje 

nazvaným průvlak. V průvlaku dochází k prodlužování ve směru napětí,  

k zmenšování plochy příčného průměru drátu za současného zvyšování pevnosti, tvrdosti  

a snižování jeho plastických vlastností. 

Klíčová slova: tažení za studena, drát, průvlak, mechanické vlastnosti, deformace  

 

Abstract 

This thesis describes an experiment, during which the effect of changing angle of dies on 

mechanical features of lead patented dry-drawing wire was evaluated. There were three sets 

of dies with different angles used during the experiment whose influences on the features of 

the wire were compared after they had been checked by tensile testing, twist testing and 

bending. Drawn wires are used in various branches, for example in automotive industry as 

beat wire or steel cords, different pull pins, springs, Bowden cables, in building construction 

for pre-stressed concrete and as wires used in cables and crane ropes in metallurgy and mining 

industry. Wire drawing is cold forming, during which plastic deformation of wire takes place 

due to pervasion of the wire through a cone opening of a work instrument called die. This 

process leads to prolongation and reducing of the area of the wire (diameter) simultaneously 

with strength and hardness increasing and reduction of its plastic features. 

 

Keywords: dry drawing, wire, die, mechanical features, deformation 
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1. Úvod 

V dnešní průmyslové době se bez výrobků, které obsahují materiály z drátu, téměř 

neobejdeme. Drát provází lidstvo od pravěku především pro své univerzální použití. Malé 

měděné, bronzové a výjimečně i stříbrné a zlaté drátky se zhotovovaly již v době bronzové. 

Drát byl zpočátku, jako ostatně vše, co se z kovu vyrábělo, velice drahý a proto sloužil 

především ke zhotovování náročných dekoračních předmětů, určených pro nejbohatší členy 

společnosti. V pravěku se užíval zejména ke zhotovování šperků (jehlic, spon, náramků)  

a rozmanitých ozdob. Sloužil také při výrobě zbraní a zbroje, vtepával se do podkladového 

kovu a zdobily se jím například prsní štíty, přilby nebo jílce krátkých mečů a dýk. Nejstarší 

dráty se zhotovovaly roztepáváním prutu za horka kladivem na kovadlině. Ve středověku  

se ve větší míře dostal železný drát do městského a venkovského prostředí jako materiál pro 

běžnou hospodářskou výrobu (zhotovování jednoduchých domácích pomůcek  

či zemědělského nářadí). Záhy začali lidé na venkově užívat drát i k výrobě předmětů, které 

nabízeli na prodej [1] 

Znalost tažení drátu se objevuje až na začátku našeho letopočtu a zdá se, že přišla z Blízkého 

východu a rozšířila se do západní Evropy. Potvrzují to primitivní průvlaky fénického původu 

z doby před 2000 léty, které byly nalezeny v roce 1923 v Jižní Africe. 

V Evropě byla nalezena tažná železa asi v 5. století našeho letopočtu viz obr. 1.  

 

  

Obr. 1 Ve Francii nalezená tažná železa Obr. 2 Ručně kované tažné železo 

 

K tažení železného ocelového drátu se přitom tažná železa používala až do 30. let  

20. století. Příklad ručně kovaného tažného železo ze začátku 19. století na obr. 2.  
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Obr. 3 Tažení drátu přešlapujícím tažcem Obr. 4 Tažec drátu na houpačce 

 

Jednotlivé výrobní postupy tažení se přitom mohou časově prolínat. Příklady ručního tažení 

drátu v historii viz obr. 3 a obr. 4. 

Technologie tažení drátu se vyvíjela postupně při objevování a výrobě nových zařízení, 

zdokonalovaly se vlastnosti vstupních polotovarů, nástrojů a zvyšovaly se výkony strojů 

 i produktivita práce. Byly vyráběny kvalitnější nástroje, zdokonalovaly se jejich tvary  

a geometrie. Jedním z mnoha potřebných pomůcek je průvlak, který je důležitý pro tažení jak 

z pohledu nákladů ve výrobě (je to poměrně dráhy nástroj), tak i z pohledu jeho kvality, která 

ovlivňuje mechanické (povrchové i vnitřní) vlastnosti taženého drátu. 

Cílem této práce je porovnat vliv geometrie průvlaků na mechanické vlastností taženého 

patentovaného drátu. Při experimentu se porovnával hlavně vliv uhlu 2α na drát 

patentovaným na austenitizační lince a opatřeným povrchovou úpravou. Porovnávaly 

se výsledky pomocí tahové zkoušky, zkoušky krutem a ohybem. 

  

2. Popis technologie výroby taženého patentovaného drátu   

2.1 Patentování ocelového drátu  

Patentování ocelového drátu je zvláštní případ izotermického zušlechťování. Drát získává 

průchodem olověnou lázní o teplotě 500 až 590 °C velmi houževnatou a pevnou strukturu 

směsi jemného lamelárního perlitu viz obr. 5. Takto upravený materiál umožňuje značné 

redukce průřezu při dalším tažení. Lamelární perlit je tvořen z feritických a cementitických 

destiček o tloušťce 10 - 20 nm (miliontiny mm).  
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Princip patentování spočívá v ohřevu do oblasti austenitu (cca 100°C nad Ac3 nebo Acm 

v závislosti na chemickém složení: 850 – 1000 °C; s rostoucím obsahem uhlíku až do obsahu 

C = 0,765 se teplota snižuje, pak roste) a v izotermickém podchlazení (za konstantní teploty) 

okolo 550 °C. Patentování je používáno pro vstupní tepelné zpracování válcovaného drátu 

anebo mezioperační tepelné zpracování předtahového drátu z oceli o obsahu uhlíku 0,3 až 0,9 

%. Známe více způsobů patentování, je to zejména patentování do olova, patentování do soli, 

patentování stlačeným vzduchem, patentování ve fluidních ložích. Jiným způsobem tepelného 

zpracování s obdobným účinkem jako patentování je řízené ochlazování válcovaného drátu 

(ŘOVD). 

Izotermická i anizotermická přeměna austenitu (patentování) je ovlivňována zejména těmito 

základními faktory:  

- chemickým složením oceli 

- průřezem patentovaného drátu 

- teplotou ohřevu a teplotou ochlazování 

- rychlostí drátu v lince 

- velikostí zrn austenitu 

Kvalitu patentování hodnotíme jak metalografickým rozborem struktury drátu, tak zejména 

levnější a rychlejší tahovou zkouškou. Patentováním dostáváme pevnost drátu, která je cca o 

100 – 150 MPa vyšší než ŘOVD. Ke zvyšování hospodárnosti výroby jsou zařízení 

k patentování povrchové úpravy drátu před tažením a k zinkování spojovány do linek.  

 

Velmi důležité je také dokonalé prohřátí drátů při vstupu do olověné lázně. To se reguluje 

rychlostí a nastavením teplot na jednotlivých zónách pece. Podle parametrů pece (délka pece) 

a nastavené rychlosti určujeme dobu pobytu drátu v peci. Zpomalením rychlosti docílíme 

lepšího prohřátí drátů v peci (delší výdrž na teplotě) a zrno stačí více narůst. Austenizovaný 

drát získává průchodem olověnou lázní o teplotě 500 – 550 °C (v našem případě i vyšší 

teplotou) velmi houževnatou a pevnou strukturu směsi jemného perlitu a bainitu. Ta 

umožňuje značné redukce průřezu při dalším tažení. 

Zároveň lze na linkách tepelně zpracovávat při teplotách Pb kolem cca 580 °C nízkouhlíkatý 

drát za účelem snížení pevnosti a obnovení tažitelnosti. Tímto zpracováním v podstatě 

nahrazujeme stacionární žíhání [2]. Jakost zapatentovaného drátu je zpravidla hodnocena 

provedením rozboru struktury oceli a hodnocením rozptylů dosažených mechanických a 

technologických vlastností. 
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 Je ovlivněna zejména: 

          - parametry použitého materiálu 

          - technologií patentování 

          - technickou úrovní technologického zařízení 

Z hlediska chemického složení ocelí vhodných k patentování je uváděn pouze vliv uhlíku a 

manganu. U podeutektoidních ocelí se s přibývajícím obsahem uhlíku nos S – křivky 

posunuje doprava. U obsahu uhlíku 0,35 % nastává počátek přeměny ve velmi krátkém čase, 

takže úplné přeměny austenitu při používaných teplotách nelze dosáhnout ani při vysoké 

rychlosti ochlazování. Největší stálost austenitu má eutektoidní ocel. Obsah manganu do 

značné míry ovlivňuje polohu S-křivky. S přibývajícím obsahem manganu se nos křivky 

posouvá vpravo současně s rozšířením oblasti izotermické přeměny. 

Důležitým činitelem při rozpadu austenitu je průměr drátu. Drát větších průměrů je vlivem 

větší akumulace tepla ochlazován v jádře pomaleji. Střed drátu po ponoření do ochlazovací 

lázně setrvává ještě určitou dobu na kalící teplotě, začátek ochlazování je oproti povrchu 

časově posunut doprava. Lze konstatovat, že čím menší je průměr drátu, čím vyšší je obsah 

uhlíku a čím nižší je teplota ochlazování lázně, tím více se přeměna austenitu bude přibližovat 

izotermickému ději [3].   

Austenitizační pec  

- je vyrobena z nosné konstrukce z pevného kovu a obvodového pláště z plechu. Uvnitř je pec 

vyzděná žáruvzdorným a izolačním materiálem tak, aby na vnějším povrchu pece bylo 

dosaženo stejné teploty, jako je teplota okolí. Boční stěny pece jsou vybaveny hořáky na 

ohřev. 

- spalování ve správných poměrech - O2 ,CO, CO2 umožňuje, aby dráty procházející tímto 

zařízením byly ohřívány plynule a rovnoměrně po celou dobu jejich pobytu v peci. Nesprávné 

nastavení spalovacích poměrů v peci může mít za následek zvýšenou tvorbu okují, výnos 

olova z lázně. 

- pec je 4. zónová s přímým ohřevem, vytápěna zemním plynem 

Olověná kalící lázeň 

- v přední části lázně je chladící komora, v závislosti na okamžitém zatížení pece jsou 

v olověné lázni dvě čerpadla, která slouží k promíchávání olověné lázně  
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- chladící zařízení je typu trubkového výměníku tepla, ve kterém obíhá vzduch hnán pomocí 

ventilátoru a horký vzduch pomocí komínku je vyfoukáván do prostoru   

- kalící lázeň je 2. zónová s vytápěním zemním plynem 

- v zadní časti lázně je umístěno stírací lože naplněné antracitem, který se používá k zajištění 

konečného odstranění tekutého olova, jež by se mohlo zachytit na drátech 

- celý povrch lázně je pokryt z důvodu tepelné izolace a jako ochrana před oxidací olova 

antracitem, ale může být pokryt taky vermikulitem, uhlím  

Chlazení  

- vana je z nerezové oceli, rozdělena na dvě nezávislé časti 

- účel - ochladit dráty na teplotu nižší než 60 °C 

- chladící medium je voda, odstraňuje co nejvíce kalu a sazí 

 

Obr. 5 Schéma patentování drátu v lince 

 

 

2.2 Moření drátu 

 

Proces moření do chemických povrchových úprav slouží k odstranění nečistot a zejména 

oxidů. Provádí se ponorem do kyselin např. kyseliny chlorovodíkové anebo sírové, zásaditých 

např. louhem [4]. Při moření ocelových drátů se používá teplota kyselin od 20 - 60°C. Uvádí 

se, že materiál je celkově omořený, pokud na 1 m2 jeho povrchu připadá ne více než 0,01 do 

0,04 g železa [5]. V praxi na tažení drátu nemá vliv obsah okuji      

do 3 g/m
2
.  Je známo, že kyselina chlorovodíková rozpustí okuje rychleji než kyselina sírová o 

stejné koncentraci. Okujová vrstva je tvořena několika vrstvami v pořadí wüstit - FeO, 

magnetit - Fe2O3, hematit - Fe3O4.  

2.3 Tažení drátu 

Tažení drátu se nazývá tvářecí proces charakterizovaný plastickou deformaci, která probíhá 

při přechodu ocelového drátu přes kuželový otvor – průvlak viz obr. 6 a obr. 7. Dochází 

k prodlužování drátu ve směru hlavního působícího napětí a k zmenšování plochy příčného 
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průměru taženého drátu za současného zvyšování meze pevnosti, kluzu, tvrdosti a snižování 

jeho plastických vlastností [6]. 

 

Obr. 6 Schéma tažení drátu 

 

Obr. 7 Průběh deformace při tažení 

 

3.   Průvlak 

3.1 Popis průvlaku 

      Průvlak je základním nástrojem, v němž probíhá plastická deformace taženého 

polotovaru. Musí být navržen tak, aby se v taženém polotovaru zajistila požadovaná 

povrchová i vnitřní jakost, čímž se rozumí rozměrová přesnost, kvalita povrchu, struktura a 

mechanické vlastnosti. 

      Průvlak je konstruován tak, aby u taženého materiálu zajistil požadovanou přesnost 

rozměrů, jakost povrchu, žádané mechanické vlastnosti a odpovídající strukturu drátu. 

Konstrukce průvlaků také ovlivňuje efektivnost procesu tažení a opotřebení průvlaků, a tím 

také ekonomiku výroby taženého drátu. 
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      Průvlak je poměrně drahý pracovní nástroj. Pro jeho výrobu jsou používány specifické 

suroviny, náročná technologie výroby a vyžaduje relativně pracné opracování. Mnohonásobně 

vyšší než samotná cena průvlaku mohou být však výpadky výroby způsobené nekvalitní 

výrobou drátu nebo prostoje drátotahů zapříčiněné nevhodnou volbou nebo špatnou jakostí 

průvlaku. 

      Průvlak tvoří 2 části – jádro a objímku viz obr. 8. Specifikace průvlaků se obvykle 

provádí podle materiálu jádra [3]. 

 

Obr. 8 Popis průvlaků 

 

3.2 Rozdělení průvlaků 

Podle materiálu jádra 

- ze slinutých karbidů – také tvrdokovové průvlaky – TKP – obr. 9  

         - pokovované průvlaky ze slinutých karbidů 

- diamantové 

         - z přírodních monokrystalických diamantů – MKD – obr. 10 

         - ze syntetických, polykrystalických diamantů – PKD – obr. 11 

- z jiných materiálů 
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Obr. 9 Tvrdokovový průvlak Obr. 10 Jádro MKD průvlaku Obr. 11  PKD  průvlaky 

Podle tvaru pracovní plochy - obr. 12 

- kuželové 

- vyduté 

- radiální (obloukové)  

- s jiným profilem [7] 

 

Obr. 12 Tvary průvlaků [6] 

a - kuželový, b - vydutý, c - radiální (obloukový), d - sigmoidální 

 

V současnosti jsou při tažení ocelového drátu v hromadném měřítku používány tvrdokovové 

průvlaky s kuželovým tvarem pracovní plochy. V některých průmyslových zemích se pro 

malé průměry drátu až do průměru 0,5 mm používají průvlaky z přírodního diamantu, ze 

syntetických pak až do průměru 12 až 15 mm. U nás jsou používány zásadně tvrdokovové 

průvlaky od průměru 0,15 mm výše. Diamantové průvlaky (včetně syntetických) jsou 

aplikovány pro tažení neželezných kovů (měď, hliník atd.) a pro tažení speciálních ocelových 

drátů. Výsledky z výzkumu ukazují, že nejmenších tažných sil se dosahuje při kuželových 

průvlacích a nejmenší nehomogenní přetváření jsou u sigmoidálních [8]. 
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Průvlaky ze slinutých karbidů 

Slinuté karbidy jsou v podstatě směsi, v nichž převážnou část tvoří jemná zrnka karbidů kovů 

s vysokou teplotou tavení, která jsou navzájem spojena slinovadlem, tj. kovem skupiny 

železa. Základními složkami slinutých karbidů jsou karbidy wolframu, titanu a jako pojivo se 

používá kobalt. Někdy se aplikují také karbidy tantalu, chromu, vanadu, niobu a místo 

kobaltu také nikl nebo železo. Obě základní složky slinutých karbidů – kobalt a karbidy – se 

vhodně navzájem doplňují ve vlastnostech. 

Karbidy kovů WC a TiC dodávají slinutým karbidům tvrdost a otěruvzdornost, kobalt  

je činí pevnými a houževnatými. K tažení ocelového drátu jsou aplikovány slinuté karbidy 

skupiny WC-Co. 

K výrobě objímek je používána uhlíková ocel o pevnosti v tahu v rozsahu 500-750 MPa. 

K výrobě průvlaků pro tažení za mokra jsou rovněž používány objímky z hliníku nebo 

mosazi, které mají lepší odvod tepla. 

K výrobě jader průvlaků se aplikují technologie: 

- klasického slinování 

- hydrostatického lisování 

- izostatického slinování 

 

Nejčastěji se aplikuje technologie klasického slinování. Vlastnosti slinutých karbidů jsou 

kromě chemického složení ovlivněny dalšími činiteli, jako je zrnitost, přítomnost jiných fází, 

nečistot apod. 

Podle Pompa nemá materiál jádra průvlaku vliv na mechanické vlastnosti taženého drátu. 

Nejnovější výzkumy tento názor potvrdily. 

Postup výroby tvrdokovových průvlaků:   

1. výroba jádra 

2. zhotovení objímky 

3. vkládání jádra do objímky 

4. zhotovení a opracování otvoru průvlaku 
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Technologie výroby jádra sestává z těchto pracovních operací: 

- výběr a příprava homogenní směsi z karbidu wolframu o zrnitosti 0,8-6,0 mikrometru, 

kovového kobaltu o zrnitosti 1 až 1,5 mikrometru, plastifikátoru (parafín, polyetylenglycol) a 

sazí, mletí surovin za mokra (přidává se aceton) v mlecích stolicích pomocí tvrdokovových 

mlecích tělísek, zahřívání a sušení směsi, oddělení mlecích tělísek, granulace a testování 

směsi 

- výrobu jádra přímým lisováním směsi ve formě pod tlakem 80 až 200 MPa. Tlak se mění 

v závislosti na objemu a hustotě prášku. Pro stanovení přídavku na smrštění směsi při spékání 

se provádí laboratorní testy (smrštění asi 16 až 20 %) 

- slinování, které probíhá ve vakuové peci řízené elektronicky podle předem zadaného 

programu. Materiál se umísťuje na grafitové kotouče. Úplný cyklus trvá 8 až 12 hodin, 

přičemž se teplota mění od 20°C do teploty slinutí 1 300 až 1 500 °C. Nejmodernější 

slinovací zařízení provádí v jednom cyklu odplastifinování – předsliňování a sliňování, vše je 

řízeno mikroprocesorem s uplatněním naprogramovaných technologických postupů včetně 

možnosti uplatnění izostatického zhutňování, které odstraňuje poréznost slinutých karbidů při 

aplikaci velice jemnozrnných slinutých karbidů 

- testování jakosti povrchu, pórovitosti, mikrostruktury pod mikroskopem při zvětšení 20-200-

1 500 krát, popř. metalograficky. Naměřené hodnoty musí odpovídat příslušným předpisům 

Vlastnosti slinutých karbidů jsou přitom charakterizovány jejich mikrostrukturou, která se 

může měnit v závislosti na: 

- chemickém složení karbidů a slinovacího prvku 

- tvaru a velikosti zrna prášku  

- podílu karbidů a slinovacích prvků 

- nedostatkem nebo přebytkem uhlíku 

- kvalitou lisování 

Nedostatek uhlíku může být způsoben čistotou prostředí, nesprávným složením směsi nebo 

oduhličením, které vzniká během slinování. 
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Objímka se vyrábí z uhlíkové oceli o pevnosti v rozsahu 500 až 750 MPa třískovým 

obráběním klasickým postupem. Pro malé objímky se může použít mosaz, bronz nebo hliník. 

Vkládání jádra do objímky a zajištění mechanickým spojením. Objímka zachycuje radiální 

síly vznikající při průchodu drátu průvlakem. Materiál má mít předepsanou pevnost a dobrou 

tepelnou vodivost. Základní podmínkou je zajištění adheze mezi povrchem jádra a vnitřku 

objímky. 

 Používají se následující postupy: 

- zapouzdření za tepla 

- zapouzdření za studena lisováním 

Při zapouzdření kuželových a válcových jader za tepla se objímka ohřívá na teplotu 450 až 

700 °C v závislosti na použitém materiálu. Vnitřní dosedací část objímky má proti jádru 

určitý přesah (0,1 až 0,25 mm). Rozměr jádra a objímky je dán příslušnou normou ISO 1684. 

Průměr objímky je cca 2x tak veliký jako průměr jádra. Při zapouzdřování za tepla se dává 

přednost broušenému povrchu jádra. 

Zapouzdřování broušených kuželových jader za studena se provádí u jader do průměru 20 

mm. Vnější kuželovitost kolísá v rozsahu mezi 3-10°. Vnitřní část objímky musí mít 

kuželovitý tvar identický s jádrem. K zapouzdřování se používá lisu o tlaku  

0,15 až 0,4 MPa. Horní část jádra je během lisování utěsněna, aby nemohlo dojít 

k vyklouznutí jádra z objímky v důsledku zpětného tahu vyvolaného brzděním drátotahu. 

 Zhotovení a opracování otvoru průvlaku je prováděno v závislosti na provedení surového 

jádra. V zásadě je v současnosti surové jádro vyráběno s předběžně zhotoveným otvorem, 

který zkracuje dobu potřebnou pro opracování tvrdokovového průvlaku. 

 Pracovní postup probíhá ve dvou fázích: 

- broušení jednotlivých částí pracovního otvoru průvlaku (tažný kužel, kalibrační válec) 

- leštění jednotlivých částí otvoru průvlaku 

  Pro hrubé zhotovení pracovní části průvlaku jsou aplikovány tyto postupy: 

- vysoce rychlé a produktivní vrtání otvoru laserem s horší jakostí povrchu 
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- pomalejší a méně produktivní elektrojiskrové vrtání, které ale zabezpečuje velice jemný 

povrch otvoru průvlaku po opracování a může být aplikováno jako následná operace  

po vyvrtání otvoru průvlaku laserem 

Nejrozšířenější metodou opracování tvrdokovových průvlaků je mechanické broušení pomocí 

brusné jehly, brusného prášku a brusné pasty. K broušení jsou obvykle používána brusná dia 

vřetena válcového nebo kuželového tvaru s diamantovým práškem na povrchu anebo prášky 

z karbidu boru a křemíku. 

Po broušení je prováděno čištění v rozpouštěcích prostředcích. Čištěním se odstraňují zbytky 

obroušeného kovu a brusiva. 

Leštění a lapování průvlaku se provádí nejčastěji pomocí pasty z umělého diamantu. V tomto 

případě jsou lapovací nástroje zhotoveny ze dřeva (vrba, líska). 

Konstrukce jednotlivých mechanicky pracujících strojů pro opracování průvlaků jsou 

relativně jednoduché a náklady relativně nízké. Tyto jsou ale postupně nahrazovány 

výkonnějším zařízením. 

 K progresívním strojům jsou např. počítána zařízení k: 

- elektrochemickému opracování TKP 

- anodicko-mechanickému opracování TKP 

- ultrazvukové opracování TKP 

Elektrochemické opracování TKP sestává z aerobického rozpouštění slinutých látek 

v elektrolytickém roztoku za pomoci stejnosměrného proudu. Nepohyblivý průvlak je 

katodou, otáčející se jehla, která je vyrobena z nízkouhlíkové oceli, grafitu nebo grafitových 

spékacích materiálů, je anodou. Jako elektrolyt slouží vodní roztok NaCl nebo Na2CO3. 

Anodicko-mechanické opracování TKP je založeno na principu elektrochemického 

rozpouštění tvrdokovu a mechanického odstraňování vzniklých produktů. 

Při ultrazvukovém opracování TKP jsou obdobně jako u mechanického opracování používány 

brousící pasty B4C a SiC. Tvar nástroje, který ve velikém měřítku odpovídá požadovanému 

profilu je spojen s oscilátorem. Ultrazvukové kmity spojené s brousící suspenzí vytrhávají 

velice malé částice z tvrdokovu. Suspenze sestává z 50% brousícího prostředku a z 50% vody. 
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Výkon zařízení výrazně ovlivňuje materiál nástroje, velikost rozkmitu, tvar a rozměry 

opracovávané plochy. K opracování tvrdokovových průvlaků bývá používána kombinace 

hrubého opracování elektrojiskrovým postupem a finální opracování ultrazvukem. 

Při tažení ocelového drátu dochází k opotřebení průvlaku. Velikost opotřebení průvlaků 

je teoreticky definována přírůstkem průměru taženého drátu, ke kterému dojde při tažení 

předem stanovené délky drátu a je vyjádřena poměrem mikron/km. Z toho plyne, že životnost 

průvlaku je vyjádřena v km/mikron. V praxi se za opotřebený považuje průvlak tehdy, kdy 

průměr otvoru průvlaku je již tak veliký, že je mimo používané standartní tolerance a průvlak 

je nutno opravit. V závislosti na stupni a druzích opotřebení průvlaku nutno zvolit vhodnou 

metodu opravy. 

Postup opravy ovlivňuje: 

- vznik tzv. kroužku v místě vstupu drátu do průvlaku 

- zvětšení kalibrační části průvlaku mimo přípustné tolerance 

- vznik trhlin v důsledku eroze a vytrhávání zrn jádra 

- změny tažného úhlu průvlaku 

- navaření materiálu drátu na povrch pracovní části průvlaku 

- jiné vady 

Vyjmenované vady průvlaku s výjimkou prasklého jádra lze vhodným pracovním postupem 

odstranit. Výběr optimálního postupu opravy je závislý na druhu a stupni opotřebení průvlaku 

a na zabezpečení požadované pracovní části průvlaku. Postup reparace průvlaku je take 

ovlivněn technologickým zařízením, které je pro opravu v tažírně k dispozici. 

Při opravě průvlaku je nutno postupovat tak, aby byla po přebroušení a přeleštění otvoru 

průvlaku zachována geometrie, která odpovídá příslušnému průměru.   
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Diamantové průvlaky 

Průvlaky z přírodních diamantů 

Diamant se v přírodě vyskytuje ve třech formách nazývaných Bort, Ballas a Carbon. K výrobě 

průvlaků jsou zpravidla používány diamanty Bort, které jsou charakterizovány vysokou 

jakostí a kruhovým tvarem. Velikost krystalu je závislá na průměru taženého drátu 

a zpracovávaném materiálu. Z hlediska hospodárnosti je doporučováno používat krystaly, 

jejichž velikost je jen o něco málo větší než zpracovávaný průměr drátu tak, aby šlo průvlak 

přeleštit. K výrobě průvlaku jsou aplikovány diamanty o hmotnosti 0,1 až 3,5 karátů. 

Diamant je nejtvrdší ze známých minerálů (tvrdost 10 podle Mohseovy stupnice). Je to velice 

křehký materiál. Specifická hmotnost je závislá na struktuře krystalu a na množství a velikosti 

vměstků a má hodnotu asi 3,5 g/cm. Přírodní diamant náleží k systému pravidelné nebo 

kubické krystalové struktury. Je charakterizován přítomností tří svislých os stejné délky, ale 

má i osy a roviny souměrnosti vedoucí často k pravidelným šestistěnným nebo kubickým 

tvarům. Může mít také tvar oktaedru nebo kosočtverečný tvar dvanáctistěnu nebo je také 

kombinací popsaných typů krystalů. 

Krystaly jsou charakterizovány anizotropií, která hraje roli při výběru průvlaku. Směr otvoru 

průvlaku musí být v jistém vztahu ke směru krystalické struktury, protože odolnost proti 

opotřebení je v různých částech a směrech krystalu rozdílná. 

S ohledem na vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení, ale také na vysokou cenu, jsou 

průvlaky z přírodních diamantů aplikovány k tažení v těchto doporučených případech: 

- k tažení tenkých drátů s vysokou rozměrovou přesností 

- při vysokých nárocích na jakost povrchu drátu a životnost průvlaků 

- při potížích tažení drátu pod 0,2 mm přes TKP 

- při tažení drátu průměru 0,18 - 0,75 mm vysokými rychlostmi 

- v případě, kdy při tažení nelegovaných i legovaných ocelí je předpokládáno navařování 

materiálu ve vstupní části průvlaku 
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Postup výroby průvlaků z přírodních diamantů je následující: 

- zarovnání ploch diamantu, vrtání laserem, profilování, elektrochemické vrtání, vrtání 

k zahloubení otvoru ultrazvukovou jehlou, ultrazvukové leštění, broušení drátem, usazení 

jader do objímky, kontrola způsobu balení. 

 Průvlaky ze syntetických diamantů 

V roce 1974 zavedla severoamerická firma General Electric do tažírenství první polotovar 

syntetického diamantového průvlaku (polykrystalického diamantu – dále PKD) pod 

obchodním označením Compax, ty se velmi rychle ukázaly cenově efektivnější než průvlaky 

z přírodních diamantů nebo slinutých karbidů. Začaly se nejdříve používat při tažení 

neželezných a pak i ocelových drátů, dnes již v rozsahu od 0,15 do 15 mm.      

Polykrystalický diamant je výrobek připravený slinutím diamantových prášků s přídavky na 

bázi katalyzátorových kovů při vysokých teplotách nad 1 500 °C a tlacích okolo 

6000 MPa. Extrémně vysoké tlaky vyžadující zvládnutí specifické technologické oblasti 

(vysokotlaké nástroje, měřící a regulační technika, způsob ohřevu apod.) zajišťují, že vlastní 

pochod slinování diamantů probíhá v podmínkách termodynamické stability a nedojde ke 

zpětné přeměně diamantu na grafit.  

Výsledkem slinování je výrobek z náhodně orientovaných zrn pevně vzájemně vázaných 

přímo mezi sebou nebo přes pojící fázi, uloženou převážně na hranicích zrn. 

Následkem nepravidelné orientace krystalů má diamantové jádro stejnoměrně vysokou tvrdost 

a odolnost proti opotřebení. Oproti monokrystalickému diamantu nevykazuje vhodné či 

nevhodné směry nebo roviny štěpení a tak směr tažného otvoru nemusí být souosý 

s krystalickou strukturou. Proto se syntetický diamant opotřebuje stejnoměrněji a pomaleji 

než přírodní diamant. 

      Podle aplikace polykrystalických diamantů (PKD) jsou jako vstupní suroviny voleny 

diamantové prášky o zrnitosti v rozmezí 10 až 100 mikronů. Výrobce průvlaku Compax např. 

doporučuje velikost zrna 30 až 50 mikronů, firma Syndite – De Beers velikost zrna asi 10 až 

25 mikronů. Dalším výrobcem PKD je japonská firma Sumitomo (Sumidia). 

Jádra průvlaků z PKD jsou zhotovována ve dvou provedeních: 

- ve formě sdruženého kompaktu, který tvoří vlastní PKD jádro a podpůrný kroužek ze 

slinutého karbidu 
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- ve formě jádra z PKD bez kroužku a to pro obtížně tažitelné tenké dráty 

Základní postup výroby průvlaků z polykrystalického diamantu – PKD – sestává např. 

z těchto pracovních operací: 

- výroba jádra z PKD (s kroužkem a bez kroužku) 

- objímkování jádra z PKD do ocelové objímky 

- mechanické spojení jádra s ocelovou objímkou lisováním 

- spojení jádra pomocí meziobjímky z mosazi s ocelovou objímkou 

- vrtání jádra PKD laserem 

- opracování otvoru průvlaku ultrazvukem 

- broušení otvoru průvlaku suspenzí diamantového brusiva o velikosti zrna 40 až 60 mikronů 

- leštění otvoru průvlaku suspenzí diamantového brusiva o velikosti zrn do 1 mikronu 

      Povlakované průvlaky ze slinutých karbidů  

 Za účelem zlepšení životnosti průvlaků ze slinutých karbidů (PSK) je pozornost výrobců 

průvlaků orientována: 

- na zlepšení jakosti wolframkarbidu legujícími přísadami (Ta, Ti, Ni, Mo) 

- na dodatečné povrchové úpravy PSK difuzními pochody, boridování, nitridování 

Boridování je difúzní pochod, kterým se kovové i nekovové povrchy nasycují borem. 

Boridování je adekvátní známým postupům jako je např. nitridování, cementování aj. 

Všechny tyto postupy jsou aplikovány za účelem zlepšit vlastnosti povrchu materiálu 

zvýšením jejich odolnosti proti opotřebování, u průvlaků také snížit koeficient tření. 

Mezi základní postupy boridování patří: boridování v prášku, v plynu a v tavenině. 

V ŽDB byla ověřena technologie PSK v prášku s velice dobrými výsledky. 

Průměrná životnost boridovaných PSK při tažení drátu průměru 0,22 až 0,28 mm  

pro pomosazené ocelové kordy byla v porovnání s PSK průvlaky 7,4 krát větší.  
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K povlakování PSK nitridem titanu byla výzkumně aplikována technologie plazmatické 

přípravy tenkých vrstev. Této metody bylo použito při deponování vrstvy titannitridu na 

průvlaky vyrobené z běžného materiálu G1 (94 % WC a 6 % Co) v laboratořích Ústavu 

fyziky plasmatu ČSAV – Praha. Experimentální průvlaky povlékané nitridem titanu byly 

ověřeny při tažení drátu jakosti C 74 na 6-ti tahovém drátotahu HERBORN. Životnost těchto 

průvlaků na posledním tahu byla v porovnání s PSK průvlaky při tažení drátu 4 až 5 mm 

dvojnásobná. 

Výrobě povlakovaných průvlaků ze slinutých karbidů vysoké životnosti v současné době 

úspěšně konkuruje zlepšená výroba průvlaků ze slinutých karbidů vyšší jakosti. Aplikace 

nových materiálů ze slinutých karbidů submikronové velikosti WC a nových progresívních 

slinovacích zařízení včetně izostatického dohutňování vytváří podmínky pro výrobu PSK 

vysoké tvrdosti nad 1 800 HV a dodatečné houževnatosti, která se projevuje ve zvýšené 

životnosti PSK [3].   

4. Teorie tažení, vlivy při tažení   

4.1 Princip tažení  

 

Tato deformace má vliv na mechanické vlastnosti tvářeného materiálu – zvýšení pevnosti, 

meze kluzu, tvrdosti a snižování jeho plastických vlastností. 

Plastická deformace při taženi drátu (tyče) probíhá za takových teplot, při nichž tvářením 

vyvolané zpevnění zůstává zachováno [3]. Během deformace nedochází k uzdravovacím 

procesům. 

Během tažení (tváření) za studena jsou zrna materiálu prodlužované a natažené, napětí 

postupně narůstají, tato následně zvyšují pevnost, mez kluzu a pevnost v tahu. Důsledkem 

toho drát (tyč) během tažení zpevňuje. To je jeden způsob zpevňování při tažení. 

Při plastickém tváření kovů za studena se orientace krystalové mřížky v každém zrně mění ve 

směru toku materiálu. Tato orientace nebo textura přetváření je závislá na materiálu a 

samotném způsobu tváření. U drátu (tyče) dochází obvykle k tvorbě tzv. osové struktury, při 

které je textura rovnoběžná s osou tažení a je tedy symetrická v poměru k ose drátu. 

Zpevňování po plastické deformaci nazýváme deformační zpevňování. Plastické tváření 

mřížky začíná tehdy, když působící vnější síly (napětí) uvedou do pohybu dislokace schopné 

pohybu, vhodně orientovaných skluzových rovin (>k). Dislokace projdou celým zrnem 

nebo se ukotví na překážkách, případně se vzájemně protnou.  
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Na pokračování plastické deformace je potřeba zvýšit vnější napětí tak, aby se zakotvené 

dislokace uvolnily, resp. uvedly do pohybu dislokace v jiných méně příznivě orientovaných 

skluzových rovinách. Pokračování plastických deformací v kovech vyžaduje zvyšování 

vnějšího zatížení, kovy kladou větší odpor a nastává deformační zpevnění, projevující se 

hlavně zvýšenou mezí kluzu a zvýšením pevnosti, to je vlastně zvýšení odporu materiálu 

vůči plastické deformaci [9]. 

 

Druhý princip zpevňování drátu při tažení je založen na teorii dislokací. Mřížkové poruchy, 

které jsou zobrazeny na obr. 13, se nazývají dislokace. Jsou to čárové poruchy, které jsou 

ovlivněny smykovým napětím  a působí na každé zrno pohybem a dávají skutečnou 

deformaci materiálu. Dislokace se pohybují téměř rychlostí zvuku. Nové dislokace jsou 

generovány během této deformace a mohou si navzájem překážet. Zvýšení počtu dislokací 

během plastické deformace vede ke zvýšení napětí potřebného pro dislokační pohyb. To je 

princip zpevňování [10]. 

 

obr. 13 Pohyb dislokací 

 

Vzájemné přemísťování hmoty v procesech plastické deformace vzniká bezdifúzně 

(skluzem) a difúzí. Při přemísťování hmoty skluzem na úrovni atomů vzniká přednostně        

v místech s nejmenší spotřebou energie. Jsou to místa se skluzovými rovinami a směry, které 

jsou nejhustěji obsazeny atomy [11].  

Dílčí úběr – je stupeň redukce plochy průřezu taženého drátu. Je velmi významným faktorem 

při procesu tažení. Závisí na plastičnosti materiálu a podmínkách deformace např. geometrii 

průvlaku, mazivu, rychlosti tažení, intenzitě chlazení, apod. 
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Při tažení je vlastním nástrojem deformace kuželová část průvlaku s vrcholovým uhlem 2α, 

viz obr. 14. Na kuželovém povrchu průvlaku délky „l“ působí v pásmu deformace příčná sila 

„Q“, která je vyvolána působením vnější tahové síly „F“. Příčná síla působí vlivem tažného 

úhlu kužele a tření mezi povrchem drátu a pracovní části průvlaku ve vztahu k vertikální 

složce síly „N“ pod uhlem α+ρ. 

 

 

 

obr. 14 Rovnováha sil v otvoru průvlaku podle E. Siebela 

 

kde  d0, d1             vstupní a výstupní průměr 

2α  úhel tažné části průvlaku 

  třecí úhel 

  smykové napětí 

Σ  střední tlakové napětí 

F   tahová síla 

Q  příčná síla 

 

Z trojúhelníku sil lze stanovit základní rovnici pro tahovou sílu: 

F = Q × sin (α + ρ) 

F = N × tg (α + ρ) 
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Vzhledem k tomu, že se tažný úhel 2α pohybuje nejčastěji v rozsahu od 10
o
 do 20

o           
          

a koeficient tření μ = tg ρ dosahuje při dobrém mazání hodnoty pod 0,05 (ρ < 3
o
), dosahuje 

velikost příčné síly 4 až 7 násobku hodnoty tahové síly. 

4.2 Stav napjatosti v průvlaku 

 

Znalost stavů napjatosti v pásmu deformace při tažení v kuželovitém průvlaku a jejich 

matematická analýza má význam nejen pro výpočet tažných sil a tím pro správné 

dimenzování tažných stolic, ale i pro návrh a hodnocení samotného technologického postupu. 

Matematický rozbor úlohy je komplikovaný, protože geometrická povaha pochodu                 

a tangenciální napětí vyvolána vnějším třením mají za následek, že se směry hlavních os 

napjatosti neshodují s geometrickými osami pásma deformace. Tato okolnost ovlivňuje 

především mechanickou podmínku plastičnosti při tažení, kterou pak nelze vyjádřit 

jednoduchými matematickými vztahy známými v základech plasticity. Přitom je výhodné 

použít pro řešení metodu skluzových linií, neboť stav deformace lze považovat za osově 

symetrickou rovinnou úlohu.  

Dostatečně velké deformace materiálu při tažení jsou umožněny tím, že v pevném průvlaku je 

vyvolán tříosý stav napjatosti s tlakovými napětími v příčném směru. U výrobku kruhového 

průřezu je to všestranně radiální tlak, který je podmínkou pro vyvolání požadovaných velkých 

plastických deformací a rozměrových změn drátu. Avšak největší hlavní napětí je tahové 

napětí v podélném směru vyvolané účinkem tažné síly. Tím ve schématu tříosé napjatosti 

převažuje napětí v tahu, což omezuje velikost plastické deformace při jednom průchodu 

průvlakem. Další omezení je způsobeno zpevňováním kovu při tažení za studena [3]. 

4.3 Deformace v průvlaku 

 
Pracovní části průvlaků pro tažení drátu mají základní kuželovitý tvar, jak je znázorněno na 

obr. 15. Kuželovitá část průvlaku přechází v krátkou válcovitou pracovní část, která má 

funkci kalibrační a upravuje přesné rozměry taženého výrobku. 
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Obr. 15 Princip tažení v průvlaku 

 

Výchozí materiál o průměru do se účinkem tažné síly F protahuje průvlakem, jehož průměr dl 

určuje rozměr drátu po tažení. Na kuželovitém povrchu taženého drátu působí v pásmu 

deformace elementární normálové tlaky dNa elementární třecí síly dT- μdN. Tyto síly jsou 

rozhodující pro celkový stav napjatosti v pásmu deformace. Normálové tlaky a třecí síly        

ve válcovité části průvlaku jsou podstatně menší a nemají vliv na průběh deformace              

ve vlastním deformačním pásmu.  

Na libovolný příčný element materiálu v pásmu deformace, který má nekonečně malou 

tloušťku dx, působí na kuželovitém povrchu normálové napětí σn a tečné napětí τ = μ.σn.  

V příčných řezech působí podélné tahové napětí σ1 a (σ1 + dσ1), které není v příčném průřezu 

rozděleno rovnoměrně. Další napětí působí v obvodovém směru a je to tlakové napětí σ0. 

 V libovolném bodě kuželovité části pásma deformace je tříosý stav napjatosti vyznačen 

těmito hlavními napětími: 

a) absolutně největším tahovým napětím σ1, které působí v podélném směru, 

b) středním tlakovým napětím σ2, které působí v radiálním směru, 

c) absolutně nejmenším tlakovým napětím σ3, které působí v obvodovém směru. 
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Tomuto tříosému stavu napjatosti odpovídá tříosý stav hlavních deformací znázorněn 

 na obr. 16. 

+σ1;−σ2;−σ3    +ε1;−ε2;−ε3 

 

 

 

obr. 16 Schéma napětí a deformace procesu tažení 

Deformace při tažení drátu je nehomogenní, protože povrchové vrstvy materiálu jsou brzděny 

třením, čímž se zpožďují za vnitřními vrstvami. Velikost nerovnoměrnosti deformace závisí 

na stupni deformace a podle velikosti součinitele tření. 

Intenzitu podélné deformace lze zkoumat v podélných osových řezech na deformaci kružnic, 

které znázorňují elementární částice kovu viz obr. 17. Původní čtvercová síť, do níž jsou 

kružnice vepsány, se deformuje tak, že tyto kružnice se protahují do elipsy a síť samotná      

se zakřivuje. Hlavní osy kružnic, původně rovnoběžně s osou tažení a kolmé k této ose, mění 

v průběhu taženi svůj sklon vzhledem k této ose, s výjimkou elementů, které leží v ose tažení. 

Zkosení původně čtvercových obrazců sítě a zakřivování jejich stran, jakož i znázorněná 

deformace zakreslených kružnic jsou důkazem, že podélné deformace v jednotlivých příčných 

průřezech nejsou rozděleny rovnoměrně, jde o nehomogenní podélné deformace [12]. 

 

obr. 17 Tok materiálu v pásmu deformace 

Složitý průběh deformace v celém objemu tvářecího kovu v pásmu deformace souvisí se 

σ2 

σ1 

σ3 

ε2 

ε1 

ε3 
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složitým rozdělením a průběhem napětí v jednotlivých místech tohoto objemu.  

U tažené tyče kruhového průřezu lze uvažovat, že v jednotlivých příčných řezech pásma 

deformace je rozdělení podélných složek napětí σ1 monotónní, jak to potvrzují podrobné 

rozbory napjatosti ve zkušební tyči při zkoušce tahem. Avšak v jednotlivých příčných řezech 

nemají tyto složky stejnou velikost a charakter jejich průběhu se mění od vstupního průřezu 

pásma deformace k výstupnímu průřezu znázorněné na obr. 18 

 

 

obr. 18 Průběh podélných napětí σ1 v příčných řezech pásma deformace ld 

 

Pro posouzení technologického procesu je důležitá znalost průběhu napětí po délce pásma 

deformace. Týká se to jak radiálních složek r, tak hlavně podélných složek 1. Přitom je 

třeba sledovat tyto složky v celém rozsahu deformace, tj. od vzniku nejdříve pružných a pak 

plastických deformací, až do okamžiku, kdy tažená tyč vychází z průvlaku a dochází             

k odpružení tyče. Takovýto průběh je znázorněn na obr. 19. 

Pro vlastní tvářecí operaci přichází v úvahu pouze úsek pásma deformace l2. Úsek l1 přísluší 

pružným a vznikajícím plastickým deformacím, úsek 13 je úsekem doznívání plastické 

deformace a úsekem zbylé pružné deformace. 
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obr. 19 Průběh radiálních a podélných napětí v pásmu deformace 

Na obr. 19 jsou tři křivky pro radiální a tři křivky pro podélná napětí. Křivka 1 znázorňuje 

průběh napětí v osové vrstvě, křivka 3 v povrchové vrstvě a křivka 2 v mezilehlé vrstvě. 

Jak lze očekávat, největší hodnoty tlakových radiálních složek - t jsou v povrchové vrstvě, 

která je v dotyku s nástrojem. Směrem k ose tvářeného materiálu se radiální napětí zmenšují, 

přičemž jejich průběh po délce pásma deformace je ve všech vrstvách stejný. Jen v úseku l1 

pružné deformace se následkem této deformace projevují radiální tlaková napětí v osových 

vrstvách dříve, což je rovněž vysvětlitelné z průběhu radiálních pružných deformací 

přenášených mezi jednotlivými vrstvami kovu. Podélná napětí 1 mají v jednotlivých 

vrstvách odlišný průběh. V osové vrstvě je tato složka od prvopočátku tahová a vzniká již       

v průřezu, kde začíná pružná deformace. Avšak v povrchové vrstvě jsou nejdříve tlaková 

podélná napětí a teprve v další části pásma deformace přecházejí na napětí tahová.  

Ve vstupním průřezu se podélná napětí všech vrstev vyrovnávají, ale v průřezu výstupu 

tyče z válcovité části průvlaku jsou povrchové vrstvy vystaveny většímu tahovému napětí 

než vrstvy osové, což je v souladu s obr. 18 [13]. 
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4.4 Tažná síla 

 

K odvození vzorců pro výpočet tažné síly a práce jsou aplikovány různé teorie procesu tažení, 

které lze shrnout do pěti skupin [14]: 

- formulace vzorců podle klasické elementární teorie plasticity, 

- formulace vzorců pomocí celkové deformační práce, 

- odvození vzorců podle „přísnějších" teorií (teorie skluzových čar, teorie vizkozivní 

plasticity, teorie postupného vyrovnání chyb, metoda elementárních fází), 

- empirické postupy (empiricky získané výsledky jsou interpolovány pomocí matematických 

funkcí), 

- hydrodynamická teorie tažení s využitím Navierových - Stokesových pohybových rovnic 

vazké tekutiny. 

Nejčastěji jsou pro výpočet tažné síly a práce aplikovány vzorce první a druhé skupiny. 

Vysoká systémová hodnota vzorců podle elementární teorie plasticity je dána primárním 

zájmem praktiků na výpočet očekávaného potřebného výkonu stroje, který pomocí tažného 

bubnu vyvozuje v drátě požadované tahové napětí a požadavků techniků pro stanovení 

optimální úběrové řady průvlaků.  

Tažná síla a napětí se určují v klasických teoriích tažení řešením přibližných diferenciálních 

rovnic rovnováhy napětí v bodě tvořeného objemu a z podmínek plastičnosti. Tyto systémy 

rovnic jsou obecně neřešitelné. Proto se při jejich řešení používá řada zjednodušujících 

předpokladů, které ovlivňují přesnost výpočtu. Příkladem mohou být vzorce podle Siebela, 

Pompa a Houdremonta. 

Celková tažná síla je pojímána jako součet síly nutné k deformaci taženého drátu Fd, síly 

potřebné na překonání vnějšího tření Ft, a síly nutné pro překonání vnitřních ztrát Fz. 

Fc = Fd + Ft + Fz        [N]  (2) 

1

0
1 ln

S

S
RSF msd        [N]  (3) 
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Výsledná Siebelova rovnice [15] : 
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   [N]  (6)   

kde: S0, S1   průřezy vstupního a výstupního průměru drátu mm
2
 

Rms   střední mez pevnosti drátu v tahu MPa 

ln S0/S1  skutečná logaritmická deformace  

   koeficient tření 

   polovina tažného úhlu průvlaku v obloukové míře RAD 

 

Podle tohoto rozboru není tažná síla potřebná k deformaci kovu Fd ovlivněna velikostí 

tažného úhlu průvlaku, a je při všech jeho velikostech stejná. Síla potřebná k přemáhání tření 

v průvlaku Ft s rostoucím tažným úhlem klesá, protože se zmenšuje styková plocha mezi 

drátem a průvlakem. Síla k překonání vnitřních posuvů materiálu Fz se na rozdíl od síly 

potřebné k překonání tření v průvlaku s rostoucím tažným úhlem zvyšuje. Tažné síly Ft a Fz 

představují ztráty, přičemž Ft je ztráta vnější a Fz ztráta vnitřní. Podle [16], je rozdíl 

jednotlivých složek na celkové síle Fc při běžných rychlostech a správném režimu mazání 

následující:  

Fd= 68 %, Ft = 20 %, Fz = 12 % 

Účinnost přetvárné síly při tažení se vyjadřuje podílem deformační síly a celkové potřebné 

síly vztahem:  

   
  

  
            [%]  (7) 

Pro dosažení dobré účinnosti je nutno volit pro různé materiály, použitá maziva a dílčí 

deformace, takový úhel tažného kužele, při kterém je účinnost přetváření nejvyšší.  
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Obecně lze najít optimální úhel tažení řešením rovnice:  

  

  
            (8) 

Siebel stanovil optimální úhel v závislosti na dílčí deformace a součiniteli vnějšího tření [15, 

16, 17]. Příklady vztahů používaných pro výpočet optimálního úhlu α v průvlaku: 

Gerrmann: 

1

0ln62sin
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S
opt  

       (9)

 

Tarnavský: 
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Geleji: 
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Wistreich: 
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       (13)

 

kde    součinitel tření mezi drátem a průvlakem 

S0, S1   vstupní a výstupní průřez drátu mm
2
 

r0, r1   vstupní a výstupní poloměr drátu mm 

kstř    střední přetvárný odpor MPa 

Rms   střední mez pevnosti drátu MPa 
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První úplné řešení ve smyslu elementární teorie plasticity navrhl G. Sachs. Později vyvinuté 

možnosti výpočtu vycházely z těchto úvah (z rovnováhy sil na proužkovém elementu), viz 

obr. 20 [10, 11]. 

 

obr. 20 Rovnováha sil na proužkovém elementu (podle Sachse) 

Poznámka: F = plocha z německého dieFläche 

 

 

Síla se vypočítá z nejužšího průřezu tažného otvoru v případě, že se předpokládá element 

pásku ve vzdálenosti x a se šířkou dx. Pokud se ve směru tažení předpokládá vodorovná síla 

S potom od tohoto bodu ve vzdálenosti dx je v rovnováze s opačnou podélnou silou, která je 

zvětšena o nepatrný přírůstek d (S). Vně na tažený drát působí též vnější síla (složka příčné 

síly dQ) tehdy, když za jejím působením vzniká normálová reakční síla v dotykové linii. 

Kromě toho je známo, že mezi stěnou tažného otvoru a povrchem taženého materiálu            

se mohou vyskytnou třecí síly. Tyto za předpokladu smykového tření jsou dané částečnou 

třecí silou dQ. Předpokládá se, že na kroužkovém elementu jsou všechny síly v rovnováze, 

z toho vyplývá rovnice: 

( + d)    (S + dS) – S + dQ sin + dQ cos = 0    (14) 

nebo 

dS  + S d + dQ sin + dQ cos = 0     (15) 

složkou příčné síly se může vyjádřit příčné tlakové napětí 
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                                                                                                            (16) 

z elementární teorie plasticity a z podmínky Tresca lze vyjádřit 

1 – 2 =  + q = kp           (17) 

q = kp –          (18) 

z tohoto vyplývá rovnováha sil 

         (   )  
  

    
        (   )  

  

    
                   

po integraci, matematických úpravách a dosazení pts střední meze pevnosti v tahu dospěl 

Sachs ke vztahu: 

           (  
 

     
)  [  (

  

  
)
       

]                                           (20) 

Všeobecně je síla potřebná pro tahání drátu přes průvlak ovlivnitelná: 

- homogenními deformacemi (redukcí průřezu z d0 na d1) 

- třením mezi drátem a průvlakem 

- skluzem materiálu drátu kvůli nehomogenním deformacím [16]. 

V současnosti existuje více jak 50 vztahů pro výpočet celkové tažné síly odvozené více 

autory. 

Všeobecně lze říci, že velikost celkové tažné síly je závislá na: 

- výstupním průřezu S1 

- dílčím úběru ε 

- součiniteli tření μ 

- pevnosti v tahu Rm 

- velikosti úhlu tažného kužele 2α 

a je její funkcí: Fc = f (S1, ε, μ, Rm 2α) 
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Podle [14] lze konstatovat: 

 z hlediska přetvárné účinnosti jsou optimální úhly v rozmezí 2α = 6 až 12° 

 optimální úhel je v poměrně širokém rozsahu nezávislý na rychlosti taženi  

(při odpovídajícím způsobu mazání) 

 hodnota úhlu se snižuje s velikostí dílčí deformace a obráceně 

 optimální úhel je také závislý na druhu použitého maziva a na podmínkách mazání, 

tj. na součiniteli vnějšího třeni. 

 

Ve většině rovnic pro výpočet tažných sil není brána v úvahu síla potřebná na překonání tření 

ve válcové části průvlaku. V této části nedochází sice k plastické deformaci, ale materiál je 

ještě pod tlakovým napětím. S rostoucí délkou kalibračního válce se zvyšuje i potřebná tažná 

síla. 

Vzorce odvozené podle klasické teorie obvykle neuvažují o vlivu rychlosti tažení na tažnou 

sílu či napětí. Bacherer-Soliz [14] formulovali pro výpočet tažné síly složitý vzorec, který 

také zohledňuje pomocí exponentu rychlosti deformace m vliv rychlosti tažení. 

Tažná síla je tím větší, čím větší je průřez drátu S1, dílčí deformace ε, součinitel vnějšího tření 

μ a čím vyšší pevnost v tahu Rm má tažený materiál. Vliv úhlu tažného kužele průvlaku 2α je 

složitější. 

Z uvedených veličin se za daných technicko–výrobních podmínek tažení obtížně určuje 

součinitel vnějšího tření μ. Při obvyklém tažení oceli dochází zejména ke kluznému 

smíšenému třeni mezi povrchem drátu a pracovní části průvlaku s koeficientem  

μ = 0,01 až 0,1 [18, 19].  

 

4.5 Vliv parametrů tažení 

4.5.1 Vliv mazání 
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Při tažení vzniká mezi povrchem drátu a tažným otvorem průvlaku vnější tření, které je 

v závislosti na stavu povrchů, maziva a podmínek tažení různě velké. Během procesu tažení 

je nutno ztráty způsobené vnějším třením minimalizovat, tj. snížit koeficient kluzného tření. 

Při kluzném tření dvou pevných kovů vznikají podle Stribecka viz obr. 21 při určitém 

zjednodušení 4 druhy tření [19]. 

 

Obr. 21 Závislost mezi koeficientem tření, relativní rychlostí a plošným tlakem při kluzném 

tření podle R.Stribecka 

1- suché tření; 2-hraniční tření; 3-hydrodynamické tření; 4-smíšené tření; 5-růst plošného tření 

 

Suché tření je charakterizováno vysokou hodnotou koeficientu tření. 

Hraniční tření vzniká mezi dvěma kluznými plochami, mezi kterými je velice tenká 

molekulová vrstva mazacího filmu. Je charakterizováno tím, že se při zvyšující se relativní 

rychlosti třecích ploch výrazně snižuje koeficient tření. Hraniční tření vzniká při velkém 

zatížení a relativní malé kluzké rychlosti. 

Hydrodynamické tření vzniká při tak vysoké relativní kluzké rychlosti, při které nelze přesně 

stanovit závislost mezi koeficientem tření a relativní kluzkou rychlostí. Tření vzniká 

působením vnitřního tření mazací vrstvy. U hydrodynamického tření roste koeficient tření 

v závislosti na relativní kluzké rychlosti jen velice pomalu. Kromě toho je velikost 
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koeficientu tření výrazně závislá na středním tlakovém napětí mazacího filmu. Čím vyšší je 

plošný tlak, tím nižší je hodnota koeficientu tření. 

Smíšené tření je definováno jako přechodná oblast mezi hraničním třením                             

a hydrodynamickým třením. Tlak přenášející mazací film hydrodynamického tření je  

v důsledku vrcholků drsnosti povrchu třecích ploch přerušován. Smíšené tření vzniká 

především při nízkých relativních kluzných rychlostech a vysokých zatížených při tenkých 

tekutých mazacích filmech anebo při nedostatečném přísunu maziv k třecím plochám. 

Tření při tažení je od popisovaného kluzného tření odlišné. Při tažení drátu se plochy 

povrchů kovů zvětšují, kov se zpevňuje, specifické plošné tlaky jsou velice vysoké, 

povrchové plochy se plasticky přetvářejí. S určitou spolehlivostí se dá říci [15], že při 

klasickém tažení dochází ke smíšenému tření. Podle Rangeva a Wistracha bylo zkouškami 

prokázáno, že závislost koeficientu tření na tažné rychlosti vykazuje nejdříve znaky 

hraničního tření a při vysokých rychlostech tažení také přechod k podmínkám 

hydrodynamického tření. Bližší informace jsou uvedeny v práci [15, 16]. Namáhání 

mazacího filmu v průvlaku je ovlivněno rychlostí, plošným tlakem (500 až 2 500 MPa)          

a teplotou (100 až 400°C), která v důsledku tření vystupuje na povrch drátu nebo průvlaku.  

Při tažení drátu je nutno z hlediska mazání, tření a opotřebení rozlišovat: 

mazání za sucha, 

mazání za mokra. 

Mazání za sucha 

Sklon k meznímu nebo hydrodynamickému (kapalnému) tření při tažení ovlivňují zejména 

tyto faktory:  

- množství maziva vtaženého drátem do otvoru průvlaku, 

- reologické vlastnosti maziva (viskozita, tvárlivost, konzistence, penetrace, duktilita), 

- délka mazacího kužele v otvoru průvlaku, 

- plošná hraniční teplota v otvoru průvlaku, 

- velikost specifického tlaku v otvoru průvlaku. 

U čerstvého maziva s nízkou vlhkostí je do otvoru průvlaku ověřené geometrie 

dopravováno drátem dostatečné množství maziva, u opotřebovaného maziva pak 

nedostatečné množství. K tažení za sucha mají běžná maziva následující zrnitost: 
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> 2,5 mm - 0 %, 

2,5 až 1 mm - 10 až 20 %, 

1,0 až. 0,2 mm - 75 %, 

0,2 mm - 5 až 15 %. 

Mazivo s 30 % podílem zrn pod 0,2 mm má větší sklon k absorpci vlhkosti, což snižuje 

dopravu maziva do tažného otvoru průvlaku. Zjemňování průměrné zrnitosti maziva drátem 

nelze zabránit. Zejména u stearanu vápenatého s malým obsahem vápna se projevuje malá 

odolnost proti otěru. Tažná mýdla s vysokou odolností proti otěru a malou sypnou hmotností 

mají s ohledem na lepší dopravu maziva drátem do otvoru průvlaku lepší vlastnosti [3]. 

Velkou roli při dopravě maziva do otvoru průvlaku hraje rychlost pohybu drátu v mazací 

skříňce zobrazené na obr. 22. S rostoucí rychlostí se tloušťka mazacího filmu zmenšuje. 

 

 

Obr. 22 Mazací skřínka na drátotahu KOCH – VŠB-TU Ostrava 

 

Z hlediska životnosti a provozu technických zařízení s třecími uzly mazání s vytvořenou 

celistvou, nosnou vrstvou kapalinového maziva je nejvýhodnějším stavem, který lze 

dosáhnout. Při hydrodynamickém mazání se tlak v mazací vrstvě vytváří samočinně mezi 
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dvěma relativně se pohybujícími povrchy. Výchozí podmínky vytvoření hydrodynamického 

režimu mazání jsou:  

- klínový tvar mazacího profilu,  

- dostatečná rychlost pohybu.  

Požadovaný efekt se dosáhne přilnutím maziva k povrchům těles tvořících kluznou dvojici, 

relativním pohybem mezi nimi a prouděním maziva mazací mezerou zužující se ve směru 

relativního pohybu, viz obrázek 23. Odpor proti relativnímu pohybu je určován smykovými 

napětími ve vrstvě maziva. 

 

Obr. 23 Mechanizmus hydrodynamického režimu mazání [17] 

Děje při hydrodynamickém mazání jsou popsány v Reynoldsově teorii hydrodynamického 

mazání a poprvé je uvedl Reynolds v roce 1883. 

Smíšené tření je definováno jako přechodná oblast mezi hraničním třením                              

a hydrodynamickým třením. Tlak přenášející mazací film hydrodynamického tření je 

v důsledku vrcholků drsnosti povrchů třecích ploch přerušovaný. Smíšené tření vzniká 

především při relativně nízkých kluzných rychlostech a vysokých zatíženích při tenkých 

tekutých mazacích filmech nebo při nedostatečném přísunu maziva k třecím plochám, 

 viz obr. 24b. 

 

Obr. 24 Skluzné tření; a-suché, b-smíšené, c-hydrodynamické [20] 
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Zatížení v oblasti smíšeného tření se přenáší nejen tlakem v kapalině, ale i tuhými tělesy. 

Podmínky při smíšeném tření, nezbytné pro jeho existenci, čili velké normálové zatížení a 

nižší kluzné rychlosti, neumožňují vznik dostatečně hrubé, nosné, hydrodynamické, mazací 

vrstvy a proto teoreticky nelze řešit tyto problémy na základě zákonů hydrodynamického 

mazání. 

Při smíšeném tření je nutné uvažovat s vlivem pružné a plastické deformace tuhých těles,       

s fyzikálními i chemickými změnami v oblasti kontaktu, s možnými adhezními spojeními a 

vznikem mikrosvarů jakož i s projevy procesu opotřebení [21]. 

Velikost součinitele tření pro kluzné dvojice pracující v podmínkách smíšeného tření určuje 

vztah: 

  
  

  
    (  

      

  
)     (

      

  
)                                            

 

Vtažení dostatečného množství mazadla do pracovní části průvlaku je základním 

požadavkem, aby tvářecí proces probíhal lépe, s menším třením na stykových plochách drát - 

průvlak a s menším opotřebením průvlaků. K vtažení dostatečného množství mazadla do 

pracovní části průvlaku viz obr. 25, přispívá kvalitní povrchová úprava drátu.  

 

Obr. 25 Přívod mazadla do deformační zóny průvlaku 
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Mazadla nesmějí vytvářet tunel po přechodu drátu a také nesmí hrudkovatět (vytvářet 

hrudky). Při optimálním přívodu mazadla do průvlaku dochází k vytvoření téměř souvislé 

vrstvy mazadla na taženém drátě. Také na hotovém drátě zůstává tato vrstva, kterou 

nazýváme zbytkový film. Zbytkový film vytváří dočasnou ochranu drátu vůči korozi. Někdy 

je však tato vrstva nežádoucí a je třeba ji redukovat, nebo úplně odstranit (např. 

technologický proces u zákazníka nedovoluje použít drát se zbytkovým mazadlem). 

4.5.2 Vliv povrchu – povrchové úpravy 

 

U ocelí se používají různé typy povrchových úprav. Začátek je moření viz kapitola 2.2, vodní 

oplach, nosiče maziva (vápno, borax, mýdla, fosfatizační proces). 

Fosfatizační proces se uplatňuje díky schopností fosfátové vrstvy zamezit přímého styku 

tvářeného materiálu s nástrojem a zároveň vytvořit kvalitní nosnou vrstvu pro mazivo. 

Spojení vrstvy maziva a nosiče maziv ovlivňuje při průběhu tažení jeho kvalitu povrchu  

i samotný průběh plastické deformace, zmenšuje opotřebování průvlaku, při současném 

snížení spotřeby energie zejména při tažení vyššími rychlostmi [22]. 

4.5.3 Vliv rychlosti tažení 

 

Při vyšších rychlostech tažení se snižuje doba ochlazování drátu, což znamená zaměřit se na 

účinné ochlazování drátu tak, aby v důsledku většího zvyšování teplot drátu při tažení 

nedocházelo ke zhoršení jakosti. Během zkoumání tohoto problému se došlo k závěru, 

že u ocelových drátu o středním a vysokém obsahu uhlíku, při dobrém ochlazování drátu 

během tažení nedochází k ovlivňování mechanických a technologických vlastností, vlivem 

tažné rychlosti [2]. 

4.5.4 Vliv geometrie pracovní části – delta faktor 

 

Klíčovým faktorem při tažení je i geometrie pracovní časti průvlaku, kterou definujeme 

pomoci delta faktoru ∆. Jedná se o poměr mezi středním průměrem drátu d a délkou kontaktu 

mezi drátem a průvlakem l. Delta faktor se týká tvaru deformační zóny znázorněným             

na obr. 26. Vypočítá se podle vztahu: 

   
 

 

            
(22) 
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Obr. 26 Delta faktor 

Velké úhly, malý úběr = vyšší hodnoty ∆ indikuji zvýšený podíl ztrátové deformace a 

povrchového zpevnění vlivem velké smykové deformace. Velké ∆ často ústí ve zvýšení 

tendence ke vzniku trhlin. 

Malé uhly, velké deformace = malé hodnoty ∆ indikuji velký vliv tření a ohřevu na rozhrání 

drátu průvlaku. V praxi se doporučuje velikost delta faktoru 1,5 [23]. 

5.  Popis experimentu 

 

Experiment byl prováděn na jednotahovém drátotahu KOCH typu KGT 25 – E  

na VŠB-TU Ostrava (obr. 27). 

 

Parametry drátotahu :  

- ocelový drát - maximální obsah uhlíku C = 0,95 %  

- maximální průměr 6,5 mm 

- doporučený pracovní průměr 2,0 – 5,5 mm 

- maximální rychlost 2,0 m/s 

- průměr bubnu 630 mm [24] 
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Obr. 27 Drátotah KOCH na VŠB-TU Ostrava 

 

Na začátku experimentu se rozdělil dovezený vstupní materiál o hmotnosti 100 kg na tři části 

tažením přes první průvlak (průměr 4,95 mm) z každé vypočtené úběrové řady s navrženým 

úhlem 2 α. Rozdělená část materiálu se naložila pomoci jeřábku na odvíjecí pole 

znázorněném na obr. 28.  

Před každým tažením se drát musel zahrotovat hrotovačkou viz obr. 29 na požadovaný 

průměr. 

 

  

Obr. 28 Odvíjedlo drátotahu Obr. 29 Hrotování 

 



Vliv geometrie průvlaku na mechanické vlastnosti taženého patentovaného drátu  

41 
 

Drát se prostrčil přes vodící válečky, viz obr. 30 do průvlakové skřínky s požadovaným 

průvlakem obr. 22 tak, aby konec zahrotovaného drátu vyčníval cca 30 mm pro uchycení 

drátu zatahovacím zařízením (řetěz). Pomocí zatahovacích samosvorných kleští zachycených 

o válec, příklad zachycení na obr. 31, byl po spuštění stroje na zatahovací rychlost prvně 

natažen drát na spodní část válce v počtu cca 5 – 6 obrátek.    

  

Obr. 30 Vodící válečky Obr. 31 Zatahování drátu na válec 

Zpětným chodem válce se uvolnily a odpojily zatahovací kleště včetně drátu. Počet obrátek 

natažených na spodní část válce musí být v dostatečném množství, aby po odmotání 

2 obrátek potřebných na převedení drátu vodícími kladkami (zobrazených na obr. 32),           

na válci zůstaly minimálně 3 – 4 obrátky podle průměru drátu na dostatečnou velikost tření. 

 

 

 

Obr. 32 Vodící kladky za tažným válcem 
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V případě, že válec prokluzuje, je potřebné přidat větší množství obrátek na válec.  

Po odmotání potřebné délky se drát převedl kladkami a znovu napojil do zatahovacího 

zařízení. Poté se zatáhl drát na horní část válce opět 3 – 4 obrátky. Po uvolnění zatahovacího 

zařízení, stejným způsobem popsaném v předešlém kroku, se konec drátu zahnul za vodící tyč 

válce. Po kontrole a doplnění maziva do průvlakové skřínky 

se drátotah rozjel na otáčky cca 1m/s. Po natažení potřebné délky materiálu  

na válec se stroj zastavil, drát se v potřebné délce za odvíjedlem přerušil a následovalo dojetí 

zbytku materiálu, viz obr. 33. 

 

Obr. 33 Natažený drát na válci drátotahu 

 

 Na odvíjedle  zůstal zbytek drátu potřebný na zkoušení, který se označoval barevně podle 

úběrové řady s použitým průvlakem s daným úhlem 2α. Po dojetí na válec se materiál zavázal 

vázacím drátem a jeřábem přeložil zpátky na odvíjedlo. Tažení drátu pokračovalo po výměně 

potřebné velikosti průvlaku a další přípravě popsané v textu výše. Příprava se prováděla při 

každé změně průvlaku. Při tomto tažení se použily tři sady průvlaku s tažným úhlem 2α  6°, 

8° a 12 ° po 6 ks dle vypočtené sady. Celkem bylo potřebných 18 příprav se zatahováním. 

Jedna příprava tažení trvala cca 30 minut, samotné tažení každé zkoušky cca 10 minut.    
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Vstupní materiál se po rozdělení na tři části postupně táhnul přes sadu průvlaků vypočtené 

sady podle tabulky č. 1, č. 2, č. 3 a zobrazených sad na obr. 34.  

Tabulka č. 1 Úběrová řada pro 2α 6° 

   
2,90 mm 

    
         č. 
tahu 

 Úd Úc 
2 

alfa 
delta  l/d L2 c1/c 

[-] [mm] [%] [%] [ 
o 

] [ - ] [%] [mm] [%] 

         

         

         

         

         

         

         

Ud stř: 
 

       

Tabulka č. 2 Úběrová řada pro 2α 8° 
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Tabulka č. 3 Úběrová řada pro 2α 12° 

   
2,90 mm 

    
         č. 
tahu 
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delta  l/d L2 c1/c 
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Vliv geometrie průvlaku na mechanické vlastnosti taženého patentovaného drátu  

44 
 

 

Obr. 34 Charakteristika průvlakové sady – procentuální závislost dílčího  

na celkovém úběru 

 

Každá část experimentu se táhla středním dílčím úběrem 19,21 [%] při odlišném úhlu 2α až 

na finální průměr drátu 2,9 mm.  

 

Použitý materiál: 

- ŘOVD patentovaný na austenitizační lince průměr 5,5 mm  

- Tavba 12406  - tavební rozbor viz tabulka č. 4 

- zpracován při teplotách pece 1000 – 950 °C, teplota Pb lázně 565 - 551°C,  

rychlost 10,4 m/min 

- povrchová úprava - fosfát + mýdlo 

- mazivo SUMAC 3T 

 

Tabulka č. 4  Chemické složení použité oceli 

 

Složka C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo Al 

Obsah 

[%] 
0.79 0.65 0.22 0.012 0.014 0.03 0.02 0.05 0.006 0.008 
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Odebírání vzorků: 

Po každém úběru se odebraly vzorky v počtu 5 kusů ke zkoušení mechanických vlastností 

drátu – 90 vzorků na každý druh mechanické zkoušky (tah, krut, ohyb) – celkem tedy 

270 kusů zkoušek. 

Vzorky z připraveného drátu se odebíraly postupně: jedna na tahovou zkoušku v délce  

cca 30 - 50 cm, jedna na zkoušku ohybem cca 30 - 50 cm, jedna na zkoušku krutem 

cca 100 – 120 cm atd. Každá zkouška tím pádem byla odebrána co 200 cm. Zkoušení 

probíhalo ve zkušebnách výrobního závodu. 

 

Zkoušení vzorků: 

Tahová zkouška probíhala na stroji Zwick Z 150 s rozsahem 0 – 150 kN viz obr. 35, kterou se 

sledovala mez pevnosti Rm, smluvní mez kluzu Rp02, Rp01, závislost smluvní meze kluzu        

na pevnosti Rp02/Rm, Rp01/Rm, celková tažnost Agt, At, modul pružnosti v tahu E, kontrakce Z, 

dále počet krutů Nk a počet ohybů do lomu No.  

 

 

Obr. 35 Přístroj na zkoušení tahem ZWICK 
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Průběh zkoušky tahem 

Účelem zkoušky je zjištění pevnosti drátu v tahu. Zkoušeným parametrem je pevnost v tahu 

Rm , Rsk. Fyzikálním rozměrem je MPa. Zkouška tahem je prováděna dle ČSN EN ISO 6892-

1 metodou A. Zkušební tyč – drát nebo výrobek z drátu se natahuje působením zvětšujícího se 

zatížení až do přetržení. Pevnost v tahu Rm (MPa) nebo Rsk(MPa) je napětí odpovídající 

největšímu zatížení F (N).  

Po zapnutí trhacího stroje se provedlo nastavení rozsahu trhacího stroje spínačem. Provedla se 

kontrola nulového bodu ukazatele síly zvoleného rozsahu trhacího stroje. Vzorek drátu se 

upnul mezi vložky čelisti kolmo k ose čelisti. Délka upnutých konců drátů musí být taková, 

jako je délka vložek čelistí. Uvedl se do chodu pohon a vzorek se zatěžoval. Po přetržení se z 

ukazatele síly odečetla největší síla zatížení s přesností podle uvedené tabulky. 

 

Obr. 36 Přístroj na zkoušení krutem 

 

Průběh zkoušky krutem 

Účelem zkoušky je zjištění tvárnosti a stejnorodosti materiálu, kde měřítkem je počet krutů. 

Zkoušeným parametrem je počet krutů potřebných k porušení zkušebního vzorku drátu. 

Zkouška spočívá ve zkrucování vzorku drátu kolem jeho osy až do dosažení stanoveného 

počtu krutů nebo až do jeho porušení podle normy ČSN ISO 7800. 

Zkušební zařízení pro zkoušku krutem je zařízení, jehož konstrukce musí umožňovat změnu 

délky mezi upínacími čelistmi - viz obr. 36. Upínací čelisti musí být umístěny v jedné ose, 

jedna z čelistí se musí otáčet kolem osy zkušebního vzorku drátu, druhá je pevná. Čelist          

s podélným osovým posuvem musí umožňovat napínání zkoušeného drátu. 

Před započetím zkoušení podle průměru drátu a předepsané normy se zjistila zkoušená délka, 

tj. vzdálenost mezi čelistmi, dále se musela zjistit jmenovitá pevnost drátu v tahu  
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k určení tahového napětí, které nesmí překročit 2 %.  

 

Průběh zkoušky ohybem 

Účelem zkoušky je zjištění odolnosti materiálu proti porušení střídavým ohýbáním v úhlu 90° 

na obě strany do jeho lomu. Počet ohybů je mírou houževnatosti materiálu. 

Zkoušeným parametrem je počet střídavých ohybů potřebných k porušení zkušebního drátu. 

Vzorek drátu upnutý jedním koncem v čelistech upínacího zařízení se ohýbá mezi válečky 

(zobrazené na stroji viz obr. 37) střídavě v úhlu 90° na obě strany a počítá se počet ohybů dle 

ČSN ISO 7801.  

 

Obr. 37 Přístroj na zkoušení ohybem 

 

Před započetím zkoušení podle průměru drátu se vybraly valečky do ohýbacího zařízení. 

Poloměr ohýbacích válečků pro zkoušku drátu střídavým ohýbáním dle ČSN ISO 7801. 

Použité válečky pro zkoušení vzorku experimentu jsou popsány v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5 Poloměry ohýbacích válečků 

 

Průměr drátu (mm) Poloměr ohýbacích válečků r (mm) 

nad 2,0 do 3,0 7,5 

nad 3,0 do 4,0 10,0 

nad 4,0 do 6,0 15,0 
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Zkoušený vzorek drátu se upevnil mezi vložky čelistí kolmo k ose ohýbacích válečků. Délka 

upnutého konce drátu musí být nejméně taková, jako je výška vložek čelistí nebo větší než      

je délka upínací čelisti, horní konec zkoušeného vzorku musí procházet přes otvor v unášeči. 

Rychlost ohýbání musí být rovnoměrná, bez rázů a nesmí být vyšší než jeden ohyb                 

za sekundu. Při zkoušení na zkušebním zařízení se ohýbal vzorek drátu o 90° proti výchozí 

svislé poloze a vracel se do výchozí polohy, což představuje jeden ohyb.  

Pracovní nástroje – průvlaky, byly ještě před použitím na drátotahu proměřeny, 

na mikroskopickém měření přístrojem CONOPTIKA CU – 11 viz obr. 38, pořízeném 

s dalšími přístroji v rámci investic na závod ŽDB DRÁTOVNA a. s. za účelem kvalitnější 

výroby průvlaků a potažmo kvalitnější výroby drátů a výrobků z drátu, hlavně jejich povrchů, 

což výsledky v poslední době jenom potvrzují. Celkové výsledky měření všech průvlaků jsou 

přiloženy jako příloha ve výzkumné zprávě [25].  

 

 

Obr. 38 Přístroj CONOPTIKA CU-11  [26] 

Příklad výsledků měření průvlaku jsou zobrazeny na obr. 39.  
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Obr. 39 Příklad měření -CONOPTIKA 

5. Diskuse výsledků 

Kompletní výsledky mechanických hodnot jsou znázorněny v příloze, tabulka přílohy č. 1,    

č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7. Souhrnná tabulka středních hodnot pro všechny úběrové sady a 

pro všechny tažné úhly viz tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6 Střední hodnoty všech výsledků experimentu 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Výsledky hodnot Rm 

Střední hodnoty se pohybovaly od 1374 MPa do 1765 MPa. Nejvyšší hodnoty vyšly pro tažný 

úhel 2α 6°, nejnižší hodnoty pro tažný uhel 2α 12° viz tabulka č. 6 a obr. 39. Největší 

zpevnění bylo po prvním tahu, pak pozvolna klesalo. Na finálním průměru 2,9 mm byla 

nejvyšší hodnota 1765 MPa na tažném úhlu 2α 6° a nejnižší 1716 MPa na tažném  

úhlu 2α 12°. 

 

Výsledky hodnot Rp02,Rp01 

Průběhy smluvních mezí kluzu přibližně kopírují křivku zpevnění. Pro úhly 6°, 8°, vycházely 

stejně, nižší hodnoty vyšly pro tažný úhel 12°. Pro finální průměr 2,9 mm byla nejvyšší Rp01 

1383 MPa a Rp02 1539 MPa  na tažném úhlu 6° a nejnižší Rp01  1301 MPa 
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 a Rp01 1451 MPa na tažném úhlu 12° viz obr. 40.

 

Obr. 39 Graf závislosti jmenovité pevnosti Rm na celkovém úběru Úc  

pro různé tažné úhly alfa 

 

 

Obr. 40 Graf závislost smluvních mezí kluzu Rp01 a Rp02 na celkovém úběru Úc  

pro různé tažné úhly alfa 
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Výsledky hodnot - poměr Rp02 / Rm, Rp01 / Rm 

Z výsledku vyplývá, že největší nárůst hodnot poměru Rp02 / Rm a Rp01 / Rm je po prvním 

tažení (úběru), pak je nárůst jen pozvolný viz tabulka č. 6 a obr. 41. 

 

 

 

Obr. 41 Graf závislosti poměru smluvních mezi kluzu ku jmenovité pevnosti Rp02/Rm  

a Rp01/ Rm na celkovém úběru Úc pro různé tažné úhly alfa 

 

 

 

Oproti hodnotám pevnosti a meze kluzu, kde byly hodnoty nejvyšší pro tažný úhel 2α 6°, 

nejnižší hodnoty pro tažný uhel 2α 12°, tak při poměru vyšly hodnoty nejvyšší pro tažný úhel 

2α 8°, nejnižší hodnoty opět pro tažný úhel 2α 12°. Rozdíly hodnot nebyly markantní. 

 

Výsledky hodnot Agt – tažnost při maximálním zatížení 

Tažením drátu dochází k poklesu tažnosti výrazně při první úběru, tedy mezi vstupem a po 

prvním průvlaku pak dalším tažením klesá mírně. Při experimentu docházelo k nárůstu 

pevnosti a poklesu tažnosti viz obr. 42. 
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Obr. 42 Graf závislosti tažnosti Agt a At na celkovém úběru Úc 

pro různé tažné úhly alfa 

 

 

 

Výsledky hodnot krutů 

Z dosažených výsledků vyplývá, že s rostoucím úběrem stoupá počet krutů. 

Po celkovém úběru cca 60 % počet krutů roste a nad 60 % celkového úběru se výsledky 

pohybují od 33 do 37 krutů. Nejmenší byly pro tažný úhel 2α 6°, nejvyšší hodnoty pro tažný 

úhel 2α 12° viz tabulka č. 6 a obr. 43. 
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Obr. 43 Graf závislosti počtu krutů Nk (100xd) na celkovém úběru Úc 

pro různé tažné úhly alfa 

 

 

Výsledky hodnot ohybů 

Podle výsledku experimentu nejvyšší hodnoty - finální průměr 2,9 mm vyšly pro tažný uhel 

2α 6°, nejnižší hodnoty pro tažný úhel 2α 12°. Výsledky ohybů jsem porovnal taky podle 

přepočtu na ohýbací váleček 7,5 mm dle empirického vzorce 
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a Bůrggellerova vzorce 

 

       
  

(            
 

   
) 

       (24) 

 

No  počet ohybů zjištěných na válečku o poloměru R     [mm] 

R  poloměr ohýbacího válečku        [mm] 

d                     průměr drátu           [mm] [3] 

 

Výsledky oba propočty potvrdily, že čím vyšší úhel 2α, tím větší počet ohybů do lomu  

- graf přílohy č. 3. 

 

 

Graf č. 1 Počet krutů v závislostech na tažném úhlu 2 alfa 
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6. Shrnutí a závěr 

Diplomová práce je zaměřena na ověření vlivu geometrie průvlaků, konkrétně vlivu 

velikosti tažného úhlu 2, na mechanické vlastnosti holého taženého drátu. Vstupním 

materiálem byl patentovaný drát  5,5 mm o obsahu uhlíku 0,79 % s povrchovou úpravou 

fosfát a mýdlo. Tažení bylo provedeno na 6-ti tahové průvlakové degresivní sadě, celkovým 

plošným úběrem 72,2 % a středním dílčím úběrem 19,2 %. Pro porovnání vlivu úhlu průvlaků 

byly použity 3 různé úhly 2: 6 - 8 a 12. Experiment byl proveden 

na jednotažném stroji VŠB-TU Ostrava. 

Po tažení byly hodnoceny následující parametry drátů: jmenovitá pevnost Rm, smluvní 

meze kluzu Rp01 a Rp02, poměry mezí kluzu ke jmenovité pevnosti Rp01/Rm 

 a Rp02/Rm, tažnost při maximálním zatížení Agt, celková tažnost při přetržení At, kontrakce Z, 

počet ohybů No a počet krutů na délce zkušebních vzorků 100xd.  

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že nejpříznivějších výsledků bylo dosaženo při tažení 

na průvlacích s úhlem 2 12  

Nejnižších hodnot Rm, Rp01, Rp02, Rp01/Rm, Rp02/Rm. 

Nejvyšších hodnot Agt, At. 

Hodnoty No a Nk byly srovnatelné s nejvyššími hodnotami, které byly dosaženy na 2 8 

Výsledky Z jsou stejné ze všech tří použitých 2. 

Nejpříznivějších výsledků při tažení na průvlacích s úhlem 2 12 bylo dosaženo 

pravděpodobně proto, že použitá kombinace úhlu průvlaků, použitých dílčích úběrů, 

celkového úběru a použitého maziva dávala nejoptimálnější podmínky tažení. 

Pro další hodnocení kvality drátů je možno doporučit provedení únavových zkoušek např. 

zkouškou ohybu za rotace. 

Vzhledem k tomu, že experiment byl proveden na jednotahovém stroji lze rovněž 

doporučit pro ověření dosažených výsledků „praktický“ test v reálných provozních 

podmínkách; na vícetahovém drátotahu při provozních rychlostech. Takovým testem navrhuji 

ověřit tažení na průvlacích s úhlem 2 12, které daly nejpříznivější výsledky a na průvlacích 

s 2 8, které daly druhé nejpříznivější výsledky. 

V této diplomové práci se vzhledem k nesouhlasu výrobního závodu neuvádějí některé 

naměřené hodnoty. Proto se zde vyskytují prázdné tabulky a neoznačené grafy. Veškeré tyto 

hodnoty jsou uvedeny pouze ve Výzkumné zprávě [25]. 
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Přílohy: 
Tabulka přílohy 1. Hodnoty vstupního patentovaného drátu  

Vstupní patentovaný drát Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]

 



 
1 

Tabulka přílohy 2. Hodnoty pro tažný úhel 2 alfa 6°  

 Tažný úhel 2 alfa 6 
o

Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]
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Tabulka přílohy 3. Střední hodnoty pro tažný úhel 2 alfa 6°  

 Tažný úhel 2 alfa 6 
o

Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R  
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Tabulka přílohy 4. Hodnoty pro tažný úhel 2 alfa 8°  

 Tažný úhel 2 alfa 8 
o

Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]
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Tabulka přílohy 5. Střední hodnoty pro tažný úhel 2 alfa 8°  

 Tažný úhel 2 alfa 8 
o

Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R
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Tabulka přílohy 6. Hodnoty pro tažný úhel 2 alfa 12°  

 Tažný úhel 2 alfa 12 
o

Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]
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Tabulka přílohy 7. Střední hodnoty pro tažný úhel 2 alfa 12°  

 Tažný úhel 2 alfa 12 
o

Počet vzorků: 5

jm  sk  Rm Rsk Rp01 Rp02 Rp01/Rm Rp02/Rm Agt At Z r vál. No Nk (100xd)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] [%] [%] [%] [mm] [-] [-]

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max

R

stř

min

max
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Graf přílohy 1 

 

 

Graf přílohy 2 
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Jmenovitá pevnost v závislosti na tažném úhlu 2 alfa 

(finální pr. 2,9 mm) 
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Poměr Rp02/Rm v závislosti na tažném úhlu 2 alfa 
(finální pr. 2,9 mm) 
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Graf přílohy 3 

 

 

 

Graf přílohy 4 
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Počet krutů v závislosti na tažném úhlu 2 alfa 
(finální pr. 2,9 mm) 
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Počet ohybů v závislosti na tažném úhlu 2 alfa 
(finální pr. 2,9 mm) 
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Graf přílohy 5 

 

 

 

Graf přílohy 6 
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Tažnost při maximálním zatížení v závislosti na tažném úhlu 2 alfa 
(finální pr. 2,9 mm) 
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Celková tažnost v závislosti na tažném úhlu 2 alfa 
(finální pr. 2,9 mm) 


