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ABSTRAKT 

Cílem této práce je statistické zkoumání výsledků zkoušek drátu střídavým ohybem a 

krutem. Všechny zkoušky jak krutem tak střídavým ohybem byly provedeny na zkušebních 

strojích VŠB - TUO. Pro zkoušku krutem bylo použito zařízení typu ZKZE 02/5, pro zkoušku 

střídavým ohybem byl použit ohýbací stroj ZOZP 02/5. Celkem bylo zkoušeno 7 různých 

průměrů. Čtyři průměry (3; 4; 1,6 a 0,6 mm) byly zkoušeny střídavým ohybem, a tři průměry 

(0,9; 1,8; 3,15 mm) byly zkoušeny krutem. Všechna data byla statisticky zpracována 

vhodnými statistickými metodami. Jako nejvhodnější metody pro popis naměřených dat se 

ukázaly medián a kvartilové rozpětí. 

Klíčová slova: drát, zkoušení, statistika 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is examining the results of statistical tests of wire alternating 

bending and torsion. All tests as torsion and alternating bending test were performed on 

machines VSB - TUO. The torsion test was performed by using device named ZKZE 02/5, 

the alternating bending test was performed by using bending machine ZOZP 02/5.All data 

were statistically processed. During the test was used seven different diameters. Four 

diameters (3, 4, 1.6 and 0.6 mm) were tested in an alternating bending and three diameters 

(0.9, 1.8, 3.15 mm) were tested in torsion. All data were statistically analyzed using 

appropriate statistical methods. The best method for describing the measured data was the 

median and interquartile range. 

Keywords: wire, testing, statistics 
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1. Úvod  

Dráty a výrobky z drátů jsou hojně využívány v každodenním životě i v průmyslu. 

Jejich široké použití nalezneme například v průmyslu a to jako dráty do betonu, svařovací 

dráty, vázací dráty, ocelová lana nebo jako kordy do pneumatik. V běžném životě se s 

výrobky z drátů můžeme setkat jako s hřebíky, šrouby, kancelářskými sponkami, pružinami, 

špendlíky, apod. 

Téma bakalářské práce je zaměřeno na statistické vyhodnocení zkoušek drátu. 

Zkoušky, kterými se budu ve své prácí zabývat jsou zkouška drátů krutem a zkouška 

střídavým ohybem, jimiž výrobci deklarují vlastnosti daných materiálu odběratelům. Hlavním 

úkolem tohoto tématu je ověřit relevantnost výsledků těchto zkoušek, protože z dříve na 

katedře vypracovaných diplomových a bakalářských zkoušek vyplývá, že tyto zkoušky se 

mohou pro stejné materiály výrazně lišit. 

Pro zajištění dostatečné vypovídající hodnoty bude zapotřebí udělat velké množství 

zkoušek pro různé průměry drátů. Z toho důvodu jsem se rozhodl provést na každém průměru 

drátu minimálně 50 zkoušek krutem a 50 zkoušek střídavým ohybem. Pro výsledky těchto 

zkoušek se bude hledat vhodná metoda statistického vyhodnocení. 

Po provedení požadovaného počtu zkoušek se na vzorcích s extrémními (minimum a 

maximum pro daný průměr) hodnotami provede analýza lomových ploch a metalografické 

zkoumání v podélném směru cca 1 cm za lomem.  



4 

 

2. Klasifikace taženého ocelového drátu 

2.1. Tažení  

Pří tažení drátů se za studena protahuje polotovar průvlakem s průměrem shodným s 

požadovaným průměrem hotového výrobku. Výsledným produktem tažení za studena jsou 

tyče, trubky, ale hlavně dráty. 

Proces tažení za studena se skládá z několika kroků, ty zahrnují veškeré operace od 

převzetí polotovaru přes jeho čištění, až po samotné tažení a tepelné zpracování. [1] 

Jednotlivé kroky:  

Polotovar- pro tažení drátů za studena se jako polotovary používají válcované dráty za 

tepla. Tyto válcované dráty mohou mít drsný povrch a mohou vykazovat rozdíly v řezu a 

velikosti.  

Čištění polotovaru- abrazivní odstraňování oxidu železitého z povrchu za tepla 

válcovaných drátů. 

Hrotování- Několik centimetrů na konci drátu se zúží (např. pěchováním) tak aby 

mohlo uchopovací zařízení dráty za co uchopit a aby prošel průvlakem. Toto se děje proto, že 

průvlak je vždy menší než vstupní polotovar.  

Tažení- Je to proces tváření za studena (tzn. pod 0,4Tt). Špičatý konec projde 

průvlakem, kde jej uchopí uchopovací zařízení výrobní linky. Je to zařízení, které táhne 

zbytek zatím netvářeného materiálu skrz průvlak, který zmenšuje průřez původního drátu, 

udává mu tak finální rozměr (tzn. upravuje profil výrobku a prodlužuje jej). [2] 

2.1.1. Průvlak 

Je nepohyblivý (i když kvůli snížení opotřebení se v poslední době konstruují průvlaky 

rotační) pracovní nástroj, který se používá při tažení drátů. Nejčastěji jsou průvlaky vyráběny 

z nástrojové oceli, karbidu wolframu a nebo syntetického diamantu. Nejpoužívanějšími jsou 

wolframové a diamantové průvlaky. Každý průvlak je rozdělen na části, každá z nich má při 

tažení drátu svůj úkol. První z nich je část vstupní a mazací dále tažná, kalibrační a výstupní. 

Vstupní a mazací část- úhel otevření 45-60°, zajišťuje rozprostření maziva okolo 

celého polotovaru, tím zajišťuje také snížení tření v průvlaku a lepší odvod tepla. 
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Tažná část- úhel otevření 10-12°. V této části probíhá hlavní plastická deformace. 

Kalibrační část- tato část průvlaku zajišťuje hladký povrch taženého drátu. 

Výstupní část- zabraňuje poškození průvlaku, tím že umožňuje odpružení 

deformovaného průřezu a vystup bez pasivních odporů [3, 4]. 

2.1.2. Drátotah 

Tažné stolice, které jako hlavní nastroj plastické deformace používají průvlaky, se 

nazývají drátotahy. Drátotahy se dělí na stolice s přímočarým pohybem materiálu a na stolice 

s navíjením taženého materiálu. 

2.1.2.1. Stolice s přímočarým pohybem materiálu 

 Řetězové tažné stolice jsou nejčastěji používané k tažení tyčí, trubek a tvarových 

výrobků omezených délek, jsou vyráběny jako jednotažné, nebo vícetažné stolice. Skládají se 

z ocelového rámu, po kterém se pohybuje tažný vozík s klešťovým zařízením, které je 

vybaveno tažnými čelistmi s unášecím hákem. Po zaháknutí unášecího háku do řetězu čelisti 

sevřou hrot materiálu a protahují jej průvlakem. Schéma stolice s přímočarým pohybem 

materiálu obr. 1. 

 

Obr. 1. 1- rám stolice, 2-stojan, 3- průvlak, 4- hnací hřídel, 5-poháněcí kolo, 6- napínací kolo,             

7- motor, 8- převodovka, 9- nekonečný řetěz, 10- tažný vozík, 11- hák  

2.1.2.2. Stolice s navíjením taženého drátu 

Dělí se podle konstrukce na: 

 akumulační 

 přímotažné 

 s klínovou drážkou 

 pracující se skluzem 
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Akumulační drátotah- má zásobu drátu na bubnech stejných průměrů, změny délek 

drátu se kompenzují zvětšením rychlosti otáček bubnu. Drát se z jednoho bubnu k 

následujícímu vede přes systém kladek a průvlak. Schéma akumulační stolice obr. 2.  

 

a) s převodem drátu horem b) s převodem drátu spodem c) s dvojitými bubny 

Obr. 2: 1 – drát; 2 – skříňka s průvlakem; 3 – tažný buben; 4 – převáděcí kladka 

Přímotažné drátotahy- průtažná rychlost drátu a obvodová rychlost tažného bubnu u 

tohoto typu stolic jsou stejné. Neměnnost tohoto stavu zajišťuje automatická regulace otáček 

tažného bubnu. Obr. 3. 

 

a) vertikální bubny b) šikmé bubny c) stupňovité bubny 

Obr 3: 1 – drát; 2 – skříňka s průvlakem; 3 – tažný buben; 4 – převáděcí kladka; 5 – napínací 

kladky; 9 – odstupňované tažné kotouče 

Drátotahy s klínovou drážkou- patří k nejnovějším typům vícenásobných strojů pro 

tažení ocelového drátu bez skluzu za sucha. Tyto stroje využívají tahu drátu vyvozeného 

klínovou drážkou tvaru V na tažném kotouči a pracují bez zásoby drátu na kotouči. Toto 

koncepční řešení vytváří podmínky pro rychlé a snadné zatahování drátu, jednodušší vedení 

drátu strojem, tažení velikého rozsahu průměrů drátů, aplikaci přímého vodního chlazení, 

vyloučení vzduchového chlazení, snížení hlučnosti, snadnější obsluhu a jednosměrné ohýbání 

drátu při tažení obr. 4. 
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Obr. 4. 1 - drát, 4 - převáděcí kladka, 5 - napínací kladka, 6 - přímé vodní chlazení, 7 - kotouč s 

klínovou drážkou, 8 - vzduchový nuž 

 

Vícetahové drátotahy pracující se skluzem- drát je veden dvěma průvlaky přes 

tažné kotouče. Na tažném kotouči je drát navinut  1- 3 krát. Potřebné tažné síly je dosaženo 

třením vznikajícím mezi drátem a povrhem tažného kotouče. Díky tomu, že kotouče jsou 

upořádány stupňovitě dochází k tomu, že drát probíhá průvlaky vzrůstající rychlostí. Schéma 

vícetahových drátotahů pracujících se skluzem obr. 5. [5, 16].  

 

Obr. 5. 1 – drát; 2 – skříňka s průvlakem; 4 – převáděcí kladka; 9 – odstupňované tažné kotouče 



8 

 

3. Zkoušení ocelového drátu 

Zkoušení materiálu zahrnuje důležitou část výroby drátu. Zjišťují se jím vlastnosti 

materiálu, ze kterého je drát vyroben. Toto zkoušení zahrnuje: 

 Kontrolu vstupního materiálu 

 Kontrolu v průběhu výroby (mezioperační) 

 Výstupní kontrolu 

Ke zkoušení drátů během výroby nebo hotových kusů se používá mnoho různých 

zkoušek a analýz, jako jsou: 

Mechanické zkoušky: Zkouška tahem, tvrdosti 

Technologické zkoušky: Zkouška střídavým ohybem, krutem, namotáváním, 

svařitelnosti, atd. 

Rozměrová kontrola [7] 

3.1. Mechanické zkoušky 

Při zpracování i při použití jsou materiály vystaveny různému namáhání, jako je tah, 

tlak, krut, střih a ohyb, toto jsou mechanické vlastnosti a ty nám umožňují kvantitativní 

hodnocení materiálů při působení vnějších sil. Některé hodnoty mají fyzikální význam - lze je 

tedy přepočítávat pro jiný tvar a rozměr, jiné vystihují chování za určitých podmínek (nelze 

převádět) pro posouzení vlastností a zpracování materiálů. Celkové zkoušení je velmi důležité 

a nezbytné pro kontrolu jakosti výrobků. [8, 9] 

3.1.1. Tahová zkouška 

Jednou z nejpoužívanějších mechanických zkoušek je zkouška tahem. Účelem této 

zkoušky je stanovení meze pevnosti, meze pružnosti, tažnosti a zúžení. Je prováděná jako 

krátkodobá zkouška za normální teploty. Zkušební tyče (obr. 6.) jsou namáhány postupně se 

zvyšujícím jednoosým zatížením do jejich lomu. Zkušební tyče mohou být buď kruhové nebo 

obdélníkové, dále se dělí také na dlouhé a krátké, mají stejný průřez po celé délce, jejich 

rozměry jsou určeny normami. Zkušební tyče se na obou koncích upínají co čelistí 

zkušebního stroje, který provádí deformaci vzorku. Mechanický trhací stroj je možno vidět na 

obr. 7. 
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Obr. 6. vlevo-kruhová tyč, vpravo-plochá 

tyč [10] 

 

Obr. 7. 1-siloměr, 2-upínací čelisti, 3- vzorek, 4- 

otáčející se šrouby.[11] 

  

3.1.1.1. Základní výpočty pro tahovou zkoušku 

Registrační zařízení zapisuje závislost síly F na změně délky Δl. Diagramu, který je 

sestrojen z těchto údajů se říká pracovní, ten se dá přepočítat na smluvní diagram, který je 

závislostí napětí σ na poměrném prodloužení ε. 

 Rozdíl mezi skutečným a smluvním napětím 

      
    

     
       

       
    

  
       

 Vyjádření deformace 

Absolutní deformace                

Poměrná deformace     
  

  
 [%] 

 Tažnost 
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 Zúžení (kontrakce průřezu) 

  
  

  
         

   
     

  
       

3.1.1.2. Významné meze v diagramech tahové zkoušky 

Mez pevnosti- Rm- Vyjadřuje maximální napětí, které materiál vydrží bez porušení 

soudržnosti. 

Mez kluzu- Re- Je napětí kdy se v materiálu vyvolá trvalé prodloužení, aniž by se 

hodnota napětí zvyšovala, popřípadě může i klesat. 

Mez elasticity- RE- Nazývá se také mez pružnosti a je to napětí, při kterém se vyvolá 

trvalé prodloužení. 

Mez úměrnosti- RU- Je to napětí do něhož platí Hookův zákon, tzn. přímá úměra 

mezi napětím a poměrným prodloužením. [12] 

Všechny tyto meze jsou vyznačeny v grafu na obr. 8. 

 

Obr. 8. Rm- mez pevnosti, Re- mez kluzu, RE- mez elasticity, Ru- mez úměrnosti [13]. 
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3.1.2. Zkoušky tvrdosti 

Tvrdost je odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Výsledky zkoušky jsou 

ovlivněny způsoby a podmínkami měření, proto je hodnota tvrdosti bezrozměrná veličina. Z 

důvodu malé velikosti průřezu se na drátech neprovádí klasické zkoušky tvrdosti, ale provádí 

se na nich zkoušky tvrdosti malým zatížením (2 - 30 N) [14]. 

3.1.2.1. Vickersova zkouška tvrdosti 

Zatlačovaným tělískem je v tomto případě jehlan se čtvercovou podstavou. Je 

zatlačován předepsanou silou do vzorku po určitou dobu. Po odtížení se změří úhlopříčky 

vtisku a pro jejich aritmetický průměr se odečte hodnota tvrdosti z tabulek. Vickersova 

zkouška tvrdosti se velmi často používá jako zkouška tvrdosti s malým zatížením. Touto 

metodou se dají zkoušet materiály měkké, až velmi tvrdé.  

3.1.2.2. Knoopova zkouška tvrdosti 

Označována také jako metoda určení mikrotvrdosti, se používá pro malé díly, nebo pro 

měření hloubky nanášených povrchových vrstev. Vtiskací tělísko je podobné jako u 

Vickersovy zkoušky. Je to také jehlan, ale liší se ve vrcholových úhlech. Jedna dvojice 

protilehlých hran svírá úhel 130° a druhá svírá úhel o hodnotě 172°30'. Vtisk má pak tvar 

kosočtverce. Na rozdíl od Vickersovy zkoušky tvrdosti se nedělá aritmetický průměr obou 

úhlopříček, ale měří se pouze delší z nich a podle její velikosti se určí číslo tvrdosti z tabulek. 

[15]. 

3.2. Technologické zkoušky 

Technologické vlastnosti udávají schopnost materiálu k technologickému zpracování. 

Určují, zda je materiál ve vhodném stavu pro zpracování na polotovar či hotový výrobek. 

Nelze je popsat jednoduchou veličinou s přesným fyzikálním významem. Technologickými 

zkouškami, které napodobují zpracovávání materiálu v praxi, zjišťujeme pouze srovnatelné 

veličiny. 

3.2.1. Zkouška střídavým ohybem 

Je to technologická zkouška, jejíž účelem je zjistit odolnost materiálu proti porušení 

při střídavém ohýbání. Tato zkouška byla vyvinuta výhradně pro zkoušení drátu. Na 

zkušebním stroji (Obr. 9.), který je určen k této zkoušce je několik parametrů které se musí 

nastavit podle průměru zkoušeného drátu. Jsou to v první řadě válcové plochy přes které se 
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drát ohýbá, dále je to průměr otvoru v unášeči přes který je drát prostrčen a jeho vzdálenost 

od válcových ploch. Všechny tyto hodnoty jsou uvedeny v příslušné normě pro tuto zkoušku. 

Normu je třeba dodržet, aby byly výsledky zkoušky použitelné a měly vypovídající hodnotu. 

Mírou houževnatosti materiálu z hlediska dynamického namáhání je počet ohybů o 180°, 

které vydrží drát pevně upnutý v čelistech zkušebního stroje mezi válcovými plochami. Při 

této zkoušce je objem materiálu, který je podroben namáhání relativně mály, proto je při této 

zkoušce  velice malá pravděpodobnost odhalení kritické vady drátu. Při střídavém ohýbání 

materiálu, což je relativně složitý proces, dochází k odpovídajícímu posuvu neutrální osy a 

cyklickému zpevňování a změkčování materiálu. Toto se nazývá Bauschingerův jev. 

Bauschingerův jev- Je to vlastnost oceli, která umožňuje její zpevnění vytažením [6, 

16].  

 

Obr. 9. 1- motor, 2- unášeč, 3- upínací čelisti se zaoblenými hranami 

3.2.2. Zkouška krutem 

Touto technologickou zkouškou se zjišťuje tvárnost a stejnorodost materiálu, můžeme 

pomocí této zkoušky také zjistit povrchové a částečně také vnitřní vady materiálu. Zkouška 

probíhá tak, že se drát zkrucuje kolem jeho vlastní osy v jednom směru. Zkouška je ukončena 

buď dosažením předepsaného počtu krutů, nebo přerušením zkoušeného vzorku. Výsledný 
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počet krutů je měřítkem houževnatosti materiálu. U drátů, které mají být v praxi torzně 

zatíženy je tato zkouška rozhodující pro zhodnocení jejich způsobilosti. Zkušební stroj se 

skládá ze dvou čelistí, z nichž jedna je pevná a jedna je otočná. Pevná čelist je posuvná ve 

směru osy kroucení kvůli změně délky zkoušeného drátu a je vybavena zatěžovacím 

zařízením aby se zkoušený drát neprověšoval poté, co se vlivem deformace prodlouží. Čelisti 

musí být dobře kalené. Zkušební stroj musí zajišťovat, že uchycený vzorek bude mít svou osu 

ve shodné poloze jako osa kroucení. Tato zkouška na rozdíl od zkoušky střídavým ohybem 

namáhá relativně velký objem materiálu a tím pravděpodobnost odhalení vady materiálu 

roste. Zkouška krutem je nejnáročnější zkouška, které jsou dráty podrobovány [6, 16]. Obr. 

10. zobrazuje stroj, na kterém byly pro tuto práci prováděny zkoušky krutem.  

 

Obr. 10. 1- otočná čelist, 2- pevná čelist, 3- zatěžovací zařízení, 4- utahovací šrouby 

3.3. Rozměrová kontrola 

Rozměry drátů jsou dány tzv. jmenovitými rozměry, ty jsou uváděny v milimetrech. 

Při výrobě drátů se jakostní parametry drátů vztahují k jmenovitým průměrům. 

Odchylky průměrů- Jsou limitovány rozměrovými tolerancemi. Tolerance se dělí do 

5 stupňů přesnosti drátu IX - XIII. Od nejmenších tolerancí, což jsou nejpřesnější rozměry 

drátů, až po největší tolerance. Tabulka tolerancí pro dané průměry drátů je na obr. 11. 

Rozměry drátu- Stanovují se měřidly, od nejpřesnějšího jsou to tyto měřidla: optické 

měřidlo, mikropasamert, mikrometr a nejméně přesné je posuvné měřítko.  
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Ovalita drátu- Stanovuje se jako rozdíl největšího a nejmenšího naměřeného průměru 

v jedné rovině [16]. 

 

Obr. 11. tabulka rozměrových tolerancí drátu[marcol] 
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4. Základy pravděpodobnosti a statistiky 

4.1. Náhodná veličina 

Označujeme ji X. Je to pojem, kterým se označuje výsledek náhodného pokusu, který 

lze velmi často popsat číselnou hodnotou. Například při házení hrací kostkou je to hodnota na 

horní stěně kostky. Náhodné veličiny se značí velkými písmeny latinské abecedy, nejčastěji z 

konce abecedy. Rozlišujeme dva základní typy náhodných veličin. 

Diskrétní náhodná veličina: nabývá maximálně nejvyšší spočtené reálné hodnoty. 

Jejím oborem hodnot je posloupnost. 

Spojitá náhodná veličina: nabývá nespočetně mnoha reálných hodnot. Jejím oborem 

hodnot je interval. 

4.1.1. Rozložení pravděpodobnosti náhodné veličiny 

Náhodná veličina X může být popsána svým oborem hodnot a pravděpodobností 

výskytu jednotlivých hodnot tohoto oboru. Hovoříme pak o distribuční resp. frekvenční 

(pravděpodobnostní) funkci, které charakterizují základní zákonitosti náhodné veličiny. Na 

Obr. 12. je uveden příklad obou funkcí, popisující náhodnou veličinu při hodu kostkou. 

Pravděpodobnostní funkce udává pro každou realizaci náhodné proměnné (hod kostkou) 

pravděpodobnost s jakou se vyskytne, distribuční funkce pak udává pravděpodobnost s jakou 

při hodu kostkou padne toto číslo, či číslo s nižší hodnotou [17]. 

  

Obr. 12.vlevo- pravděpodobnostní funkce, vpravo- distribuční funkce  

Podle tvaru pravděpodobnostní funkce a typu veličiny (diskrétní nebo spojitá) pak 

rozlišujeme více druhů rozdělení spojité náhodné veličiny: 
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 Diskrétní 

o Alternativní 

o Binomické 

o Hypergeometricé 

o Poissonovo 

 Spojité 

o Rovnoměrné 

o Exponenciální 

o Normální 

Normální rozdělení je jedno z nejdůležitějších rozdělení náhodné veličiny. Uplatňuje 

se ve většině případů, kdy náhodná veličina je výsledkem působení velkého počtu nepatrných 

a na sobě nezávislých vlivů. Setkáme se s ním u chyb měření, rozměrů výrobků, při hromadné 

výrobě, medicíně. Grafy hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce rozdělení jsou 

zobrazeny na Obr. 13 a Obr. 14. Graf hustoty pravděpodobnosti se nazývá Gaussova křivka. 

je zvonovitého tvaru a maxima nabývá v bodě x=µ [17]. 

  

Obr. 13. Distribuční funkce Obr. 14. Pravděpodobnostní funkce 

4.1.2. Číselné charakteristiky rozložení pravděpodobnosti náhodné veličiny 

Charakteristiky polohy: určují střed, kolem kterého kolísají náhodné veličiny při 

opakování pokusu. Charakteristiky polohy jsou například modus nebo medián. 

Charakteristiky rozptylu: určují, jak jsou hodnoty rozptýleny kolem střední hodnoty 

náhodné veličiny. Mezi charakteristiky rozptylu patří rozptyl, směrodatná odchylka, průměrná 

a pravděpodobná odchylka. 

Charakteristiky šikmosti a špičatosti: určují průběh a rozdělení náhodné veličiny. 
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4.1.3 Výpočty číselných charakteristik 

Aritmetický průměr- Jinak také střední hodnota. Vypočítá se jako suma všech 

hodnot krát jejich četnost, děleno počtem zkoušek. 

 

 

Medián- Rozděluje hodnoty na dvě stejně velké části, tzn. že nejméně 50% hodnot je 

menších nebo rovných a nejméně 50% hodnot je větších nebo rovných této hodnoě. 

 

Modus- Nejčastěji se vyskytující hodnota (hodnota s největší četností) 

 

Směrodatná odchylka- Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od 

jejich aritmetického průměru. Vypočítá se jako druhá odmocnina z rozptylu náhodné veličiny 

X. 

         

Dolní kvartil a Horní kvartil- Mezi těmito hodnotami leží 50% všech hodnot, tzn. že 

25% hodnot je menších než dolní kvartil a 25% hodnot je větších než horní kvartil. 

 

Kvartilové rozpětí- rozdíl hodnoty horního a dolního kvartilu [17].  

n

fx

f

fx
x

ii

i

ii 
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5. Návrh experimentu 

Experimentální část této práce se zabývá zkouškou drátu střídavým ohybem a krutem. 

Výsledky zkoušek byly statisticky analyzovány, byl sestrojen histogram a stanoveny  číselné 

charakteristiky. Na drátech, které vydržely minimum a maximum ohybů byla následně 

provedena analýza elektronovým mikroskopem a metalografické výbrusy. Výsledky těchto 

analýz jsou součástí experimentální části této práce. Zvolené průměry drátu pro dané zkoušky. 

5.1. Použitý materiál 

Veškeré vlastnosti drátů testovaných střídavým ohybem jsou uvedeny v tabulce 1,  

dráty použité na zkoušku krutem jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 1. Parametry drátů zkoušených ohybem 

Drát Složení Průměr(mm) Využití Povrch Stav 

O1 10MnSi5 3 Svařovací 

elektrody 

neupravený Zpevněný (ε = 57 %) 

O2 10MnSi5 4 Svařovací 

elektrody 

neupravený Zpevněný (ε = 49 %) 

O3 C9D 1,6 Vázací drát neupravený Rekrystalizovaný 

O4 C4D 0,6 Vázací drát Žárově 

zinkovaný 

Rekrystalizovaný 

Tabulka 2. Parametry drátů zkoušených krutem 

Drát Složení Průměr (mm) Využití Povrch Stav 

K1 C4D 0,9 Vázací drát Žárově 

zinkovaný 

Rekrystalizovaný 

K2 C9D 1,8 Vázací drát neupravený Rekrystalizovaný 

K3 C9D 3,15 Vázací drát neupravený Rekrystalizovaný 

 

5.2. Popis experimentu 

Zkouška střídavým ohybem- Zkoušený drát byl nastříhán na dostatečně dlouhé kusy, 

v případě zkoušky střídavým ohybem 20 cm. Dráty průměru 4 a 3 mm byly ve stavu 

rovnaném, takže se mohly hned po nastříhání upnout do ohýbacího stroje a podrobit zkoušce. 
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Průměry 1,6 a 0,6 mm byly ve svitcích, ale díky jejich malému průměru šly lehce rovnat v 

rukou. Pneumatický ohýbací stroj ZOZP 02/5 (viz. obr. 9.), na kterém se prováděly zkoušky 

má rozmezí použití od 0,5 do 6 mm. Zkoušku jsem prováděl podle ČSN ISO 7801 Kovové 

materiály - Zkouška drátu střídavým ohýbáním [18]. Pro každý průměr drátu bylo zapotřebí 

vyměnit čelisti s válcovými plochami, přes které se drát ohýbal, změnit výšku unášeče a 

průměr otvoru v unášeči, přes který je drát veden. Všechny tyto parametry jsou uvedeny v 

následující tabulce 3. 

Tabulka 3. Parametry nastavení pro zkoušku střídavým ohýbáním 

Jm. průměr Poloměr válcové podpěry Vzdálenost Průměr otvoru unášeče 

d (mm) r (mm) h (mm) d´ (mm) 

1,0 < d ≤ 1,5 3,75 20 2,0 

1,5 < d ≤ 2,0 5,00 20 2,0 - 2,5 

2,0 < d ≤ 3,0 7,50 25 2,5 - 3,5 

3,0 < d ≤ 4,0 10,00 35 3,5 - 4,5 

Po výměně všech potřebných komponentů jsem do zkušebního stroje upnul zkoušený 

kus drátu, zajistil bezpečnostní kryt, vynuloval počítadlo a mohl spustit samotnou zkoušku. 

Po zlomení vzorku se stroj automaticky vypnul a Já opsal číslo z počítadla na tabuli do 

tabulky naměřených hodnot. Po vyjmutí zlomeného drátu jsem celý proces opakoval, dokud 

nebyl proveden dostatečný počet zkoušek. 

Zkouška krutem- Zkoušky krutem byly prováděny dle ČSN ISO 7800 Kovové 

materiály – Dráty – Zkouška jednoduchým krutem [19] na zařízení typu ZKZE 02/5 (viz. 

obr. 10.).  

Na zkoušku krutem bylo zapotřebí nastříhat vzorky na délku přibližně 40 cm. Délka 

zkoušené části drátu byla 130 mm. Při této zkoušce byly všechny dráty ve svitcích, ovšem 

tyto dráty nebylo třeba rovnat. Po upnutí do jedné z čelistí a dostatečným napnutím se drát 

vyrovnal. Po řádném upnutí do čelistí, které musím zajišťovat, aby se osa kroucení kryla s 

osou vzorku, odjištění zatěžovacího zařízení a zajištění bezpečnostního krytu mohla být 

zkouška spuštěna. Po přetržení vzorku byl stroj automaticky vypnut a po odečtení počtu krutů 

z displeje počítadla, zapsání do tabulky a vyjmutí přetrženého vzorku se celý proces opakoval 

až do dosažení požadovaného počtu zkoušek. 
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6. Analýza výsledků  

6.1. Analýza naměřených hodnot zkoušky střídavým ohybem 

Pro detailní analýzu naměřených hodnot jsem ze zkoušky střídavým ohybem vybral 

zkoušku prováděnou na drátu o průměru 3 mm. Z naměřené hodnoty byly zaznamenány do 

variační řady, která je v tabulce 4. Grafické vyjádření variační řady, tedy pravděpodobnostní 

funkce, je uvedeno na obr. 15. 

Tabulka 4: Variační řada zkoušky střídavým ohybem pro průměr 3mm 

Průměr 3mm 

Počet ohybů Četnost 

7 1 

8 3 

9 1 

10 4 

11 4 

12 2 

13 6 

14 11 

15 12 

16 1 

 

Obr.15. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 
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Pro tyto hodnoty jsem pomocí programu Microsoft Excel (analýza dat) stanovil 

popisnou statistiku, výsledky jsou zobrazeny tabulce 5. 

Tabulka 5. Statistický popis naměřených hodnot. 

Statistický popis naměřených hodnot 

Střední hodnota 12,80 

Chyba střední hodnoty 0,35 

Medián 14 

Modus 15 

Směrodatná odchylka 2,37 

Rozptyl výběru 5,62 

Dolní kvartil 11 

Horní kvartil 15 

Kvartilové rozpětí 4 

Minimum 7 

Maximum 16 

Součet 576 

Počet hodnot 45 

K posouzení zda data mají normální rozdělení lze využít srovnání s histogramem 

vytvořeným pro data, která mají stejnou střední hodnotu a směrodatnou odchylku, ale jsou 

vygenerována generátorem pseudonáhodných čísel jako data s normálním rozdělením. 

Do generátoru pseudonáhodných čísel jsem tedy zadal střední hodnotu a směrodatnou 

odchylku z tabulky 5. a získaná čísla jsem zaokrouhlil pomocí funkce zaokrouhlit. Pro tato 

čísla jsem sestrojil histogram. Stanovil jsem minimum a maximum a tím rozpětí hodnot. 

Délku třídního intervalu jsem stanovil tak, aby se shodovala s obr. 15. Následně jsem stanovil 

hranice tříd. Poté jsem pomocí funkce četnosti určil kumulativní četnost a následně četnost 

každé hodnoty a sestrojil pro ně graf (viz. obr.16.). Z obrázku je zřejmé, že vygenerovaná 

data se normálnímu rozložení hodně podobají (téměř zvonovitý tvar histogram). Srovnám-li 

nyní vizuálně obr. 15 a obr. 16., je zřejmé, že naměřená data nemají normální rozdělení. Pro 

srovnání jsem si provedl popisnou statistiku i pro vygenerovaná data tabulka 6.  
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Tabulka 6. Srovnání popisných charakteristik naměřených a vypočtených hodno 

  naměřené vypočtené 

Střední hodnota 12,8 12,13 

Chyba střední hodnoty 0,35 0,37 

Medián 14 12 

Modus 15 12 

Směrodatná odchylka 2,37 2,47 

Rozptyl výběru 5,62 6,12 

Dolní kvartil 11 10,59 

Horní kvartil 15 13,6 

Kvartilové rozpětí 4 3,01 

Minimum 7 6 

Maximum 16 17 

Součet 576 546 

Počet 45 45 

 

 

Obr. 16. Grafické vyjádření upravených hodnot (histogram), O1 

Z důvodu zjevné nenormality dat není možné naměřená data popsat aritmetickým 

průměrem a směrodatnou odchylkou (či rozptylem). Proto bylo nutné najít vhodnou metodu 

popisu dat. Nakonec se jako nejideálnější popis těchto dat ukázal medián a také kvartilové 

rozpětí, což je rozdíl horního a dolního kvartilu. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

če
tn

o
st

 

počet ohybů do lomu 



23 

 

6.1.1. Výsledky zkoušky ohybem 

Tato část práce se zabývá zpracováním výsledků ostatních průměrů drátu. Tyto 

hodnoty již nebudou detailně rozebírány. Popisné statistiky všech průměrů zkoušených na 

ohyb jsou v tabulce 7. Grafické vyjádření naměřených hodnot pro drát O2 je na obr. 17, O3 

na obr. 18 a drát O4 na obr. 19.  

Tabulka 7. popisné statistiky 

 

O1 O2 O3 O4 

Střední hodnota 12,80 8,25 31,96 36,13 

Chyba střední hodnoty 0,35 0,17 0,50 0,77 

Medián 14 8 31,50 35 

Modus 15 7 29 31 

Směrodatná odchylka 2,37 1,33 3,45 7,29 

Rozptyl výběru 5,62 1,77 11,91 53,21 

Dolní kvartil 11 7 29 31 

Horní kvartil 15 9 33 40 

Kvartilové rozpětí 4 2 4 9 

Minimum 7 7 28 24 

Maximum 16 12 41 51 

Součet 576 520 1534 3216 

Počet 45 63 48 89 

 

Obr. 17. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

7 8 9 10 11 12 

če
tn

o
st

 

počet ohybů do lomu 

O2 



24 

 

 

Obr. 18. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 

 

Obr. 19. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 

Grafické vyjádření pro drát O1 na obr. 15. je jasně sešikmené zprava doleva. Vyšší 

hodnoty jsou seskupeny ve skupině od 13 do 15 ohybů. Na obr. 17.  je zobrazeno grafické 

vyjádření pro drát O2 a na něm je vidět, že je sešikmený zleva doprava. Na tomto drátu bylo 

naměřeno velmi malé množství tříd na rozdíl od  ostatních drátů.U grafického vyjádření drátu 

O3 na obr. 18. je vidět hned několik rozdělení. U skupin od 27 do 31 ohybů se zdá rozdělení 

jako normální (zvonovité), skupiny od 32 do 35 ohybů jsou zase výrazně sešikmené zleva 

doprava, zbytek hodnot od 36 do 41 ohybů je rozdělení téměř rovnoměrné.Na grafickém 

vyjádření drátu O4 obr. 19.  je nejzvláštnější to, že je velmi roztažený. Krajní hodnoty 
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nabývají četnost 5 a zároveň jsou mírně odlehlé. Tato četnost je velmi vysoká pro krajní 

hodnoty. Dále jsou zde dvě skupiny sešikmené zleva doprava a jsou to skupiny od 31 do 34 

ohybů a skupina od 35 do 41 ohybů. Jedna skupina je naopak sešikmená zprava doleva a to 

skupina od 43 do 48 ohybů. Zajímavé na těchto grafických vyjádřeních není jen to, že nemají 

normální rozdělení, ale také to, že nemají žádný společný trend tzn. vypadají každý úplně 

jinak. 

6.1.2. Výsledky zkoušky krutem 

Popisné statistiky zkoušek krutem jsou zobrazeny v tabulce 8., a grafická vyjádření 

krutových zkoušek jsou na obr. 20. (drát K1), obr. 21. (drát K2) a obr. 22. (drát K3). 

Tabulka 8. Popisné statistiky 

 

K1 K2 K3 

Střední hodnota 52,23 69,60 29,38 

Chyba střední hodnoty 4,49 0,91 0,19 

Medián 49 72 29,5 

Modus 26 74 29 

Směrodatná odchylka 29,76 6,31 1,40 

Rozptyl výběru 885,71 39,86 1,95 

Dolní kvartil 26 65 29 

Horní kvartil 77 74 30 

Kvartilové rozpětí 51 9 1 

Minimum 10 56 23 

Maximum 115 82 32 

Součet 2298 3341 1469 

Počet 44 48 50 
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Obr. 20. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 

 

Obr. 21. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 

 

Obr. 22. Grafické vyjádření variační řady (histogram) 
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Na grafických vyhodnoceních naměřených hodnot je vidět, že ani jedno se nepodobá 

normálnímu rozdělení. Na  obr. 20., který zobrazuje grafické vyjádření zkoušek krutem pro 

drát K1 je vidět téměř rovnoměrné rozdělení, pár hodnot se kumulovalo okolo hodnot 25 až 

28. Grafické vyjádření pro drát K2 na obr. 21. má dvě odlehlé skupiny hodnot, které mají 

rovnoměrné rozdělení, jednu skupinu hodnot od 68 do 77, má normální rozdělení a jednu 

odlehlou hodnotu. Nejpodobnější tvar normálnímu rozdělení je vidět na obr. 22. kde rozdělení 

je téměř normální, je zde však jedna odlehlá hodnota. 

6.2. Analýza metalografických výbrusů 

Metalografické výbrusy byly provedeny na drátech, které byly podrobeny zkoušce 

střídavým ohybem a vydržely minimum nebo maximum ohybů. Všechny výbrusy byly 

provedeny v podélném směru zhruba 1 cm za lomem. Výbrusy byly provedeny v této oblasti, 

kvůli větší pravděpodobnosti odhalit vadu materiálu, která by zapříčinila zlomení drátu. 

Detaily zkoumaných struktur drátu O1 jsou na obr. 23. (minimum ohybů), obr. 24. (maximum 

ohybů), dráty O2 obr.25. (minimum ohybů), obr. 26. (maximum ohybů), dráty O3 obr. 27. 

(minimum ohybů), obr. 28. (maximum ohybů), dráty O4 obr.29.(minimu ohybů) obr. 30. 

(maximum ohybů). 

  



28 

 

 

Obr. 23. drát O1, 7 ohybů, zvětšení 500x 

 

Obr. 24. drát O1, 16 ohybů, zvětšení 500x 
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Obr. 25. drát O2, 7 ohybů, zvětšení 500x 

 

Obr. 26. drát O2, 12 ohybů, zvětšení 500x 
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Obr. 27. drát O3, 27 ohybů, zvětšení 500x 

 

Obr. 28. drát O3, 41 ohybů, zvětšení 500x 
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Obr. 29. drát O4, 24 ohybů, zvětšení 500x 

 

Obr. 30. drát O4, 51 ohybů, zvětšení 500x 
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Drát O1: Na strukturách drátu O1 je vidět, že drát má feriticko-perlitickou strukturu, 

protažená zrna ve směru tažení. Drát nebyl žíhaný a ve struktuře se vyskytuje poměrně velké 

množství vměstků. Mezi minimem a maximem ohybů není zřetelný rozdíl. 

Drát O2: Má měně deformovanou strukturu než předchozí drát O1. Na první pohled 

není vidět větší rozdíl mezi dráty s minimálním a maximálním počtem ohybů. Na fotce s 

větším počtem ohybů se zdá být jemnější struktura. U fotky vzorku s maximálním počtem 

ohybů je zřetelné větší množství lamelárního perlitu. 

Drát O3: Má feritickou strukturu, po rekrystalizaci je vidět místy zhrublou strukturu. 

Při rekrystalizaci se lamelární perlit přeměnil na globulární, který má lepší plastické 

vlastnosti. Mezi snímky minima a maxima nejsou na první pohled zřetelné rozdíly. 

Drát O4: Drát má feritickou zrekrystalizovanou strukturu, perlit se zde také nachází 

v podobě globulí. Na obr. 29. se objevují větší tmavé téměř gloubulitické útvary (označené 

šipkou) v jednom místě dokonce uspořádané v řádku, ty by mohly být důvodem, proč tento 

vzorek drátu O4 vydržel nejméně ohybů do lomu. 

Ostatní fotky struktur jsou v příloze 1. 

 

6.3. Analýza lomových ploch 

Lomové plochy byly zkoumány na skenovacím elektronovém mikroskopu. 

Elektronovým mikroskopem lze zkoumat strukturu lomu, a tím odhalit zda se lomové plochy 

nějak výrazně liší, např. výskyt větších vměstků, které by mohly lom zapříčinit, podíl 

křehkého a houževnatého lomu, trhliny apod.  

Snímky lomů drátů O1 jsou na obr. 31. (minimum ohybů), obr. 32. (maximum 

ohybů), dráty O2 obr. 33. (minimum ohybů), obr. 34. (maximum ohybů), dráty O3 obr. 35. 

(minimum ohybů), obr. 36. (maximum ohybů), dráty O4 obr. 37.(minimu ohybů) obr. 38. 

(maximum ohybů). 
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Obr. 31. drát O1, 7 ohybů 

 

Obr. 32. drát O1, 16 ohybů 
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Obr. 33. drát O2, 7 ohybů 

 

Obr. 34. drát O2, 12 ohybů 
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Obr. 35. drát O3, 27 ohybů 

 

Obr. 36. drát O3, 41 ohybů 
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Obr. 37. drát O4, 24 ohybů 

 

Obr. 38. drát O4, 51 ohybů 
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Na lomových plochách (ani při větším zvětšení (detaily fotek lomových ploch jsou v 

příloze 2.)) není vidět žádný větší vměstek, který by mohl zapříčinit lom drátu. Je pouze vidět 

rozdílná velikost inicializační plochy lomu (šedé hladké oblasti různých velikostí). 

Nepřítomnost vměstku byla pravděpodobně způsobena jejich vyplavením při oplachování 

lomových ploch acetonem před vlastní analýzou. Pouze na jediném snímku (detail obr.33 – 

oblast označená šipkou) se nám vměstky podařilo zaznamenat (viz. obr. 39.). Zde se vměstky 

nacházejí v jednotlivých jamkách houževnatého lomu. 

 

Obr. 39. drát O2, 7  ohybů – detail oblasti dolomu (houževnatá jamková morfologie) 
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7. Diskuse a závěr 

Teoretická část této práce se zaměřuje na výrobu drátů, což zahrnuje popis výrobního 

zařízení (průvlaku), výrobních strojů (drátotahy) a zkoušení drátů. Kapitola zkoušení drátů se 

zabývá mechanickými, technologickými zkouškami a také rozměrovou kontrolou drátu. 

Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na základy pravděpodobnosti a statistiky, která 

objasňuje použité postupy vyhodnocení dat. 

Cílem experimentální části bylo zjistit, zda lze výsledky zkoušky krutem a střídavým 

ohybem, pro potřeby deklarování vlastností drátů odběratelům, či při provádění výzkumu 

v laboratořích interpretovat pomocí běžně používaného aritmetického průměru a směrodatné 

odchylky. Za tímto účelem bylo provedeno na každém typu drátu minimálně 50 zkoušek, a to 

jak  pro zkoušku krutem, tak pro zkoušku střídavým ohybem. U některých zkoušek jak je 

vidět v popisných statistikách není do výsledků zaneseno všech 50 hodnot, a to proto, že 

zkouška v některých případech neproběhla v pořádku. Např. se drát přetrhl nebo zlomil v 

čelistech zkoušecího stroje a zkouška proto nebyla automaticky přerušena. Těmito hodnotami 

by byl výsledek práce velmi zatížen, a proto jsem je do práce vůbec nezanesl. 

Ze statistické analýzy výsledků vyplynul velmi zajímavý (ale do jisté míry očekávaný) 

závěr. Data těchto zkoušek nemají normální rozdělení naměřených hodnot. Grafické vyjádření 

se až na jednu výjimku ani trochu nepodobají normálnímu rozdělení a v některých případech 

se nejvíce ze všeho podobají rozdělení rovnoměrnému (viz. obr. 20.). 

 Na metalografických výbrusech, ani na snímcích lomových ploch však nebyly 

odhaleny žádné vměstky či jiné vady, které by toto rozdělení mohly zapříčinit. Proto je na 

místě uvažovat o vlivu povrchu zkoušených drátů. Povrch drátu mohl být mírně poškozený 

při manipulaci, skladování drátu či při přípravě vzorků ke zkouškám, a protože povrch drátu 

nebyl zkoumán lupou, ale pouhým okem tyto skutečnosti mohly zůstat neodhaleny a mohly 

zapříčinit předčasný lom drátu. Extrémní maximální hodnoty mohly být zapříčiněny 

prasknutím drátu v čelistech, které nebylo odhaleno a proto se mohly i tyto hodnoty dostat do 

vyhodnocení této práce. 

Do  budoucna, si myslím, že by se mělo pokračovat v těchto zkouškách, v tomto 

množství. Hlavně se zaměřit na podmínky zkoušek, které by mohly ovlivnit její výsledky. 
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Velkým množstvím zkoušek by se mohlo podařit stanovit takové podmínky zkoušek, aby 

měly zkoušky odpovídající výpovědnou hodnotu. 
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