
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

V současné technické praxi se stále zvyšují požadavky na vyšší pevnost a vrubovou 

houževnatost ocelových tažených tyčí. Pro zlepšení těchto charakteristik je často nutné 

materiál tepelně zpracovat. Z tohoto důvodu se společnost Třinecké železárny, a.s. snaží  

u tažených tyčí rozšířit portfolio nabízených možností tepelného zpracování. Jedná se 

především o zušlechtěný stav, ve kterém nastává dobrý poměr mezi vysokou pevností, 

tažností a vrubovou houževnatostí. Jelikož se tažením za studena zvyšuje pevnost a snižuje 

houževnatost, je nutné optimalizovat parametry zušlechtění pro dosažení hodnot 

mechanických vlastností s cílem splnění těchto vlastností také po tažení. 

Diplomová práce je věnována teorii tažení tyčí a vliv vybraných činitelů na vlastnosti 

tažených tyčí. Práce se také zabývá strukturou a mechanickými vlastnostmi tažené oceli 

42CrMo4 v procesu válcování, žíhání, zušlechtění a tažení a porovnává dosažené výsledky 

v jednotlivých procesech. V experimentální části byly také optimalizovány parametry 

tepelného zpracování pro docílení požadovaných vlastností. 

 

Klíčová slova: tyč, tažení tyčí, geometrie průvlaku, mechanické vlastnosti, deformace 

Abstract 

Current technological trends are often described by increasing demands on the high 

strength material and high impact strength of steel drawn bars. For increasing of these 

characteristics is of ten necessary to carry out heat treatment. For these reasons is company 

Trinecke Zelezarny, a.s. trying to extend product portfolio of heat-treated drawn rod, 

especially quenched and tempered drawn bars. Quenching and tempering provils good 

relation between tensile strength, elongation and impact strength. As during drawing 

proces increases strength and decreases toughness, is itnecessary to optimise parameters  

of quenching and tempering to achieve requested mechanical properties after drawing.  

This thesis deals with theory of steel drawing and mechanical and structural properties 

of drawn steel 42CrMo4. In the thesis isdescribed strength, hardness, impact strength and 

microstructure of steel after hot-rolling, annealing and drawing and compares the results. 

In experimental part were optimise parameters of heat treatment to achieve demanded 

properties. 

 

Keywords: rod, drawn rod, die geometry, mechanical properties, deformation. 
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1 ÚVOD 

1.1 Historie tažení  

  

Počátky výroby drátu můžeme najít již v době bronzové. Šlo o malé měděné, bronzové  

a výjimečně i stříbrné a zlaté drátky, které se ručně zhotovovaly při velké fyzické námaze. 

Vyráběly se pouze tenké dráty, neboť na výrobu drátu o větším průměru (tyče) nebyly 

potřebné nástroje a také lidská síla byla limitovaná. 

 

V minulosti se první psaná informace o tažení drátu objevuje ve 12. století v Theophilově 

spisu „De Diversis Artibus“. Šlo o tažení drátu přes tažná železa, která byla vyrobena 

z kusu plochého železa. V něm bylo několik tažných otvorů, které byly zhotoveny 

železnými průboji. Tohoto způsobu tažení se používalo až do 13. století, kdy se tažení 

drátu zhotovovalo pomocí dvou bubnů. Toto tažení již nebylo tak fyzicky náročné a bylo 

podstatně rychlejší. Zahrocený konec tyče se provlekl tažným železem (tažítkem), kleštěmi 

povytáhl a zaklesl do bubnu. Tento se otáčel klikou, drát se protahoval a zároveň navíjel  

na buben. Výsledný drát byl nevzhledný, pomačkaný a zadřený. 

 

Ke zlepšení kvality tažení došlo v roce 1820, kdy se surovina pro tažení začala vyrábět  

na válcovacích stolicích. Na scénu vstoupily jednotkové drátotahy a později drátotahy 

vícenásobné pro tažení drátu a tažné stolice pro tažení tyčí. Začal rozmach výroby 

válcování a tažení tyčí a drátů. 

Tažená ocel se uplatňuje v průmyslové výrobě v průmyslu strojním, automobilovém, 

leteckém a také v šroubárenských závodech. Vzhledem k dnešní velké konkurenci v oboru 

tažení a rozvoji tažírenských technologií proces tažení nabývá stále většího významu.  

Jsou vyráběny stále kvalitnější nástroje, zdokonalují se jejich tvary a geometrie. Jedním 

z mnoha pomůcek pro kvalitu taženého drátu a tyčí, je průvlak, který ovlivňuje 

mechanické (povrchové a vnitřní) vlastnosti taženého produktu. Pozornost se také 

zaměřuje na složitost procesu tažení drátu a tyčí a jejich cenu. Z tohoto důvodu je tažení 

přes průvlaky základní technologií pro proces výroby tažených produktů. 
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Velká pozornost je také věnována výsledným mechanickým vlastnostem tažené oceli.  

Tyto vlastnosti lze ovlivnit různými typy tepelného zpracování. Vzhledem ke stále 

narůstajícím požadavkům na mechanické vlastnosti tažené oceli, je důležité zvolit vhodný 

typ tepelného zpracování a optimalizovat jeho parametry pro docílení vlastností  

pro jednotlivé požadavky zákazníků. Optimalizací právě těchto parametrů se zabývá  

tato práce. 

1.2 Profil společnosti Třinecké železárny a.s. 

 

Třinecké železárny a.s. patří mezi nejstarší hutní podniky v České republice. Tradice 

výroby sahá až do roku 1839. Jsou největší českou hutí s domácím kapitálem 

a nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL a.s., která patří mezi deset 

největších firem v ČR. Hlavními produkty Třineckých železáren jsou tzv. dlouhé ocelové 

výrobky, tzn. kolejnice a příslušenství, válcovaný drát, válcované tyče, lité a válcované 

polotovary, bezešvé trubky a tažená ocel. Třinecké železárny a.s. jsou také největším 

výrobcem dlouhých válcovaných výrobků v ČR. 

 

Výrobky společnosti Třinecké železárny a.s. nacházejí uplatnění v širokém spektru 

průmyslového odvětví, např. ve strojírenství, v automobilovém průmyslu, šroubárenství, 

stavebnictví apod. 

 

1.3 Výrobní provoz VF – Tažírna oceli 

 

Tažírna oceli ve Starém Městě u Uherského Hradiště je jedním z výrobních provozů 

Třineckých železáren a.s. Tento provoz vznikl fúzí Třineckých železáren s dceřinou 

společností Ferromoravia, s.r.o. v roce 2011. 

Výrobním programem provozu Tažírna oceli je tažená ocel kruhového, šestihranného  

a čtvercového průřezu vyráběna v rozměrech od ∅ 5mm – 65 mm a to technologií ze svitků  

do tyčí a z tyčí do tyčí. Vstupní materiál je za tepla válcovaná ocel. Technologie zahrnuje 

mnoho technologických operací jako je: tryskání, tažení, stříhání nebo řezání, rovnání  

a leštění, nedestruktivní zkoušení a balení výrobků. 
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Součástí provozu Tažírna oceli jsou pracoviště pěti kombinovaných tažných strojů,  

dvou tažných stolic, sklady vstupního materiálu a hotových výrobků, pracoviště 

nedestruktivního zkoušení materiálu, výstupní kontroly a zkušební laboratoř, ve které jsou 

prováděny zkoušky na pevnost a tvrdost materiálu. 

2 TEORIE TAŽENÍ TYČOVÉ OCELI ZA STUDENA 
 

Tažení oceli za studena je takový technologický proces objemového tváření, kdy polotovar 

protahujeme přes otvor v průvlaku tažnou silou působící v osovém směru. Při tomto 

procesu se mění mechanické vlastnosti tyče, zvyšuje se mez pevnosti Rm a mez kluzu Re, 

klesá tažnost A. Pro tažení rozměrů 4 – 40 mm je vstupním polotovarem drát kruhového 

průřezu o průměru 5 - 42 mm, který je svinutý do svitku o hmotnosti až 3000 kg.  

Pro rozměry 40 – 65 mm se používá vstupní materiál 42 – 68 mm, který je válcovaný  

do tyčí. Dále lze táhnout 6HR a 4HR profily. 

 

Samotná výroba je náročná obzvláště velkým počtem technologických operací - odstranění 

okují, samotné tažení, dělení, rovnání a frézování, žíhání a zušlechtění válcované oceli  

před tažením. Na celkový pochod tváření má nemalý vliv kvalita válcovaného vstupního 

polotovaru, technický stav technologického zařízení, na kterém jsou dráty a tyče taženy, 

samotný proces výroby a jednotlivé technologické operace. Tvorba optimálních podmínek 

pro ideální kontrolu a řízení technologie výroby a neméně také lidský faktor – obsluha 

stroje. 

 
 

Válcovaná i tažená ocel se dělí dle normy EN 10278 do tří skupin:  

 ocel měkké jakosti, obsah C < 0,25 %, 

 ocel tvrdé jakosti, obsah C ≤  0,25 %, 

 ocel korozivzdorné, nástrojové a na valivá ložiska. 
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2.1 Základní poznatky teorie tažení 

 

Základním principem tažení je protahování tyčové oceli nejčastěji kruhového průřezu 

kuželovým otvorem v průvlaku. Během tohoto procesu dochází k plastické deformaci. 

Plastická deformace musí při tažení probíhat za takových teplot, aby tvářením vyvolané 

zpevnění tyčové oceli zůstalo zachováno. 

Základním principem, který musí zůstat při tažení zachován a který platí nejen při tažení, 

je zákon o zachování objemu tyčové oceli procházející průvlakem za časovou jednotku. 

Jeho dodržení zabrání přetržení během procesu tažení. 
 

𝑆0 ∙ 𝑙0 = 𝑆1 ∙ 𝑙1 = 𝑆2 ∙ 𝑙2 = ⋯ = 𝑆n ∙𝑙n,        (1) 

a také 

𝑆0  ∙ 𝑣0 = 𝑆1 ∙ 𝑣1 = 𝑆2 ∙ 𝑣2 = ⋯ = 𝑆n ∙ 𝑣n,       (2) 

kde:  𝑆0, 𝑆1, 𝑆2……Sn – označují průřezy,  

l0, l1, l2………ln – označují délky,  

v0, v1, v2…… vn – označují rychlosti tažení [1]. 

V průběhu tažení je nástrojem deformace tažení v průvlaku pouze kuželovitá část průvlaku  

se vstupním úhlem 2α- viz. obr.1. 

 

Obr. 1 Průvlak – rozložení sil [2] 
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V zóně pásma deformace na povrchu průvlaku délky l působí příčná síla Q. Tato síla  

je vyvolána účinkem vnější tahové síly F. Vliv na příčné působení vstupního úhlu 2α 

a třením mezi povrchem tažného materiálu a pracovní částí průvlaku ve vztahu k vertikální 

složce síly N pod úhlem α + ρ. 

Z obr.1 je zřejmé, že z trojúhelníku se dá určit základní rovnice, kde tahová síla je značena 

jako F a příčná síla jako Q: 

F = Q ∙ sin(𝛼+𝜌)          (3) 

F = N ∙ tg(𝛼+𝜌)          (4) 

kde d0, d1 je vstupní a výstupní průměr, 2α je úhel tažné části průvlaku, 𝜌 je třecí úhel, τ je 

smykové napětí, σ je střední tahové napětí, F je tahová síla a Q je příčná síla. 

Vzhledem k tomu, že vstupní úhel 2α se pohybuje nejčastěji v rozmezí 10° až 20° 

a koeficient tření μ = tg · ρ mívá při efektivním mazání hodnoty pod 0,05 (ρ< 3°), dosahuje 

velikost příčné síly Q 4 až 7 násobku hodnoty tahové síly F [1,3]. 

 

2.2 Rozložení napětí v průvlaku 

 

Při deformačním procesu pod vlivem vnějších sil (tažné síly stroje; tlaku, který vzniká  

při odporu průvlaku při tažení a síly vnějšího tření mezi kontaktní plochou tažného 

materiálu a tažného nástroje) vzniká v taženém materiálu intenzita vnitřních sil, kterou 

označujeme termínem napětí. Znalost stavu napjatosti v pásmu deformace průvlaku a její 

matematická analýza je potřebná pro výpočet tažných sil. Je důležitá také jako další 

podklady pro výrobu a průběžné vyhodnocení daného technologického postupu. Tečné 

napětí, které vzniká důsledkem vnějšího tření, a geometrický stav při deformaci způsobuje, 

že směry hlavních os napjatosti a geometrické osy pásma deformace nejsou ve shodě.  

To zapříčiňuje velkou komplikaci matematických výpočtů. Tento činitel významně 

ovlivňuje mechanickou podmínku plastičnosti při tažení. V důsledku tohoto ji poté 
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nemůžeme vyjádřit jednoduchými matematickými vztahy pro základy plasticity.  

Jako nejvhodnější řešení se tedy jeví použít metodu skluzových linií. 

Velké deformace materiálu při tažení jsou umožněny vyvoláním tříosého stavu napjatosti  

s tlakovým napětím ve vertikálním a horizontálním směru. U materiálu s kruhovým 

průřezem se jedná o všestranně radiální tlak, který je podmínkou pro vyvolání potřebných 

plastických deformací rozměrových změn tyčové oceli. Přesto však největším napětím, jež 

je vyvoláno účinkem tažné síly, je napětí tahové. Dalším faktorem omezující velikost 

plastické deformace při průchodu průvlakem je zpevňování materiálu při tažení za studena. 

2.3 Deformace v průvlaku 

 

K samotné deformaci tyčové oceli dochází přitažení v kuželovité části průvlaku, která 

přechází v krátkou kalibrační část a zde dostává vstupní materiál finální rozměry. Tyč 

o průměru d0 vstupující do průvlaku se vlivem tažné síly F deformuje a vzniká nový 

průměr d1, který je výsledným průměrem tyče po tažení. Na povrchu tažené tyče působí 

v pásmu deformace elementární normálové tlaky dN a elementární třecí síly dT = μ ∙ dN. 

Tyto síly posléze určují celkový stav napjatosti v deformačním pásmu.  

V kalibrační části průvlaku jsou normálové tlaky a třecí síly výrazně menší, a proto nemají 

vliv na průběh deformace v deformačním pásmu. Na příčný element materiálu, který má 

nekonečně malý rozměr dx, působí na povrchu materiálu v deformačním pásmu normálové 

napětí σn a tečné napětí τ = μ ∙ σn. V příčných řezech dochází k působení podélného 

tahového napětí σ1 a (σ1 + dσ1) a jeho rozložení není rovnoměrné. Vliv již uvedených 

hodnot na materiál v deformačním pásmu průvlaku můžeme vidět na obr.2. 

 

 

Obr.2 Stav napjatosti a deformace během tažení [2] 
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Rozhodující napětí, která tvoří tříosý stav napjatosti v jakémkoliv bodě pásma deformace 

průvlaku, jsou: 

a) největší napětí σ1, které je tahové a působí ve směru podélném, 

b) střední napětí σ2, které je tlakové a působí ve směru radiálním, 

c) nejmenší napětí σ3, které je také tlakové a působí ve směru obvodovém [2]. 

 

Tomuto tříosému stavu napjatosti odpovídá tříosý stav hlavních deformací: 

+ σ1; - σ2; - σ3    +Ɛ1; - Ɛ2; - Ɛ3      (5) 

Na deformaci kružnic v podélných osových řezech můžeme pozorovat intenzitu podélné 

deformace (obr.3). 

 

Obr.3 Tok materiálu v pásmu deformace[4] 

Původní čtvercová síť, do níž jsou kružnice vepsány, se deformuje protažením  

do elipsovitého tvaru. Kružnice se ve směru tažení protahují a ve směru radiálním se 

zkracují. Samotná síť se tak zakřivuje. Hlavní osy kružnic, jež byly původně rovnoběžné 

s osou tažení a kolmé k této ose, mění v průběhu tažení 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 znázorněné 

deformace zakreslených kružnic zobrazuje podélnou deformaci v libovolných průřezech, 

jež nejsou rozloženy rovnoměrně. Jedná se tedy o nehomogenní podélnou deformaci. 
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Z tohoto důvodu lze intenzitu deformace v jakémkoliv příčném průřezu pásma deformace 

vyjádřit jen formou diferenciálu této intenzity. 

Dle obr.3 se pásmo deformace rozděluje na tři úseky. Úsek o délce l1 prezentuje vstupní 

část, tedy část, která ještě nevstoupila do geometrického pásma deformace ld. Velikost  

a tvar tohoto úseku závisí na vstupním a výstupním průměru d0 a d1, na tažném úhlu 2α, 

velikosti úběru a na vnějším tření. Úsek l1 je od úseku l2 odděluje plocha Γ1 a v této oblasti 

dochází ke změně rychlosti ve směru tažení.  

Střední úsek l2 představuje podstatnou část délky pásma deformace ld. Zde dochází 

k vlastní redukci průřezu tyčové oceli, tedy k vlastní deformaci. Úsek l1 je tedy plynulým 

přechodem deformační rychlosti mezi průřezem, v němž k deformaci ještě nedochází 

a průřezem, v němž je deformaci vystaven celý průřez taženého tyčové oceli. Úsek l2 

a poslední úsek l3 od sebe separuje plocha Γ2. Poslední úsek l3 je v geometrickém pásmu 

deformace. Zde dochází k vyrovnání rychlosti dílčích vláken a končí redukce průřezu. 

2.4 Analýza napjatosti v průvlaku 

 

Komplikovaný průběh deformace v rozsahu tvářeného materiálu v deformačním pásmu 

souvisí s rozložením napětí v jednotlivých místech tohoto objemu. U tažené tyče 

s kruhovým průřezem můžeme vycházet z monotónnosti rozdělení podélných složek napětí 

σ1 v různých příčných řezech pásma deformace. Tato napětí mají různou velikost a jejich 

profil se modifikuje v průběhu od začátku vstupu do pásma deformace, až po jeho výstup 

(obr.4). 

 

Obr.4 Modifikující se podélná napětí σ1 v příčných řezech délky pásma deformace ld  [2] 
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V pásmu počátku elastických deformací lze dále předpokládat působení napětí  

σ1 s homogenním stavem napjatosti. V této oblasti vzniká pružná deformace. V oblasti 

plastické deformace mají na povrchové vrstvy materiálu vliv tlaková napětí -σ1. Ta jsou 

způsobena brzdícím účinkem vnějšího tření. Díky těmto tlakovým napětím může dojít  

i k napěchování materiálu. Naopak vrstvy vprostřed materiálu jsou již vystaveny tahovým 

složkám +σ1. V jakémkoliv příčném řezu uprostřed deformačního pásma působí toliko 

podélná tahová napětí +σ1 a největších hodnot dosahují v osovém paprsku. Ve výstupním 

průřezu deformace působí také pouze podélná tahová napětí +σ1, ale tato napětí dosahují 

maximálních hodnot naopak v povrchových vrstvách. 

Tlakové složky radiálního a obvodového napětí v jednostech příčných řezech se musí 

rovnat σr= σ0. Po délce deformačního pásma zůstává jejich průběh ve všech úrovních 

identický. 

Na obr.5 je znázorněn průběh podélných a radiálních napětí v zóně deformace,  

jenž je rozdělena na tři úseky l1, l2 a l3. Jsou v něm zakresleny tři křivky podélného napětí 

+σ1, -σ1 a tři křivky radiálního napětí σr. Křivka 1 znázorňuje napětí v osovém vláknu, 

křivka 2 v mezilehlém vláknu a křivka 3 znázorňuje napětí v povrchové vrstvě. Směrem 

k ose se radiální napětí zmenšují a rostou směrem ke styčnému povrchu, jenž je v kontaktu 

s průvlakem. Zde dosahují největších hodnot. V důsledku elastické deformace se v úseku l1 

projevují radiální tlaková napětí dříve v osových vrstvách, což je objasnitelné z průběhu 

radiálních pružných deformacích přenášených mezi jednotlivými vrstvami kovu. Podélná 

napětí σ1 mají v jednotlivých vrstvách odlišný průběh. Průběh podélných napětí, která mají 

ve středových oblastech nejvyšší hodnoty, může být příčinou zrodu trhlin ve středových 

vláknech materiálu při tažení. Rychlost prodlužování středových vláken při tažení je totiž 

větší než u vláken povrchových [5]. 
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Obr.5 Pásmo deformace – průběh radiálních a podélných napětí [2] 

2.5 Důsledky napjatosti v deformačním pásmu z technologického 

hlediska 

 

Podmínku plasticity, která je pro technologický postup tažení nezbytná, můžeme  

ve zjednodušené formě matematicky vyjádřit na základě hypotézy největších smykových 

napětí: 

σ1 – σr = Re                          (6) 

Podmínka plasticity platí v rozsahu všech bodů deformace. U kruhového průřezu  

to znamená pro veškeré body plochy mezi průřezy A-A a B-B (viz. obr.5). Re je tady 

okamžitá mez kluzu tvářeného materiálu, jež demonstruje okamžitý deformační odpor σd 

daného tvářeného materiálu. Napětí σ1 a σr musí být do rovnice dosazovány i s ohledem  

na znaménka.  

Podmínka plasticity pak má následující tvar: 

± σ1 + σr = Re                     (7) 

Napětí σr bude dosazováno pro obě vrstvy – jak pro povrchovou vrstvu, tak i pro vrstvu 

osovou, a to po celé délce deformačního pásma. Napětí σ1 bude naopak nezbytné 

dosazovat u povrchových vrstev začátku deformace ve tvaru – σ1 a až v následující části 
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tohoto pásma ve tvaru +σ1. Důsledkem tohoto je, že podmínka plastičnosti a také celkový 

technologický proces tažení v průvlaku ovlivňuje průběh podélných napětí. 

Součet napětí σ1 a σr je dle rovnice (6) a (7) konstantní a je roven okamžité mezi kluzu Re. 

Vzhledem k tomu, že podmínka plastičnosti je dána pro celistvý stav stabilní deformace, 

platí že σd= Re až σd = Rm. Rm se rovná skutečné mezi pevnosti. Ve skutečném procesu 

tažení roste deformační odpor materiálu se stupněm deformace exponenciálně.  

Toto je dáno poměrem:  

Sσ = k ∙ 𝑆𝜀
𝑛                               (8) 

kde Sσ označuje intenzitu napětí, SƐ je intenzita deformace, k označuje materiálovou 

konstantu a n je koeficient zpevnění <1. Akceptujeme-li ideální stav, v němž deformační 

odpor materiálu se zvyšuje lineárně se stupněm deformace, nastane stav největšího 

zpevnění materiálu, tedy n = l. Tuto změnu deformačního materiálu znázorňuje obr.6,  

kde nám ji reprezentuje čára kd = σd. 

 

Obr.6 Změna deformačního odporu v deformačním pásmu [6] 

Na obrázku je také zobrazen ideální průběh napětí +σ1. Rozdíl čar kd a σ1 nám udává 

v kterémkoliv příčném průřezu žádoucí radiální napětí nezbytné ke splnění podmínky 

plasticity s ustáleným růstem deformace. V praxi se můžeme setkat se situací, kdy hodnota 

napětí +σ1 bude tak vysoká, že se bude rovnat deformačnímu odporu σd na mezi pevnosti 

Rm, eventuálně i vyšší. 

Vzhledem k tomu, že -σr je toliko tlakové napětí, nastane porušení soudržnosti tyče 

v příčném průřezu. K tomuto porušení může dojít jenom v osových vrstvách, a to pouze  
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za předpokladu, že tahové napětí stavu +σ1≥Rm a nastane tak vytvoření podmínek 

nestabilní deformace. Srovnatelné šíření trhliny od osy směrem ke vnějším vrstvám  

se formuje při vzniku krčku u tahové zkoušky. U tažené tyče může dojít k přetažení 

materiálu, což znamená, že tlakové radiální napětí zarazí šíření trhliny v osových vrstvách 

[1,6]. 

 

2.6 Tažná síla 

 

Pokud bychom chtěli tažnou sílu vyjádřit výpočtem, mohli bychom to udělat téměř 

30 - ti různými způsoby. Proto je rozdělujeme do 4 skupin: 

 klasická teorie tažení, 

 teorie tažení využívající metody horní a dolní meze, 

 hydrodynamické teorie tažení, 

 optimální tažný úhel 2α. 

2.6.1 Výpočet tažných sil 

 

V klasických teoriích tažení se napětí a tažná síla určují řešením podmínek plastičnosti  

a diferenciálních rovnic rovnováhy napětí v bodě tvářeného objemu. Tyto systémy rovnic 

jsou ovšem neřešitelné, a proto se pro řešení používají jednodušší předpoklady. Ty však 

potom ovlivňují přesnost výpočtu. Jako názorný příklad můžeme použít vzorce autorů  

Pomp – Siebel – Houdermont.  

 

Celková tažná síla Fc je koncipována jako součet tří individuálních sil, které ovlivňují 

proces tažení – obr.7.     
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Obr.7 Zobrazení deformační, třecí a ztrátové síly při tažení [7] 

 

Jedná se o sílu deformační taženého drátu Fd, sílu třecí Ft, která je potřebná k překonání 

vnějšího tření a síly ztrátové Fz potřebné pro překonání vnitřních ztrát.     

𝐹𝑐 = 𝐹𝑑 + 𝐹𝑡 + 𝐹𝑧           (9) 

𝐹𝑑 = 𝑆1 ∙ 𝑅𝑚𝑠 ∙ 𝑙𝑛
𝑆0

𝑆1
                   (10) 

𝐹𝑡 = 𝑆1 ∙ 𝑅𝑚𝑠 ∙ 𝑙𝑛
𝑆0

𝑆1
∙

𝜇

𝛼
                           (11) 

𝐹𝑧 = 𝑆1 ∙ 𝑅𝑚𝑠 ∙
2

3
𝛼                  (12) 

 

Výsledná Siebelova rovnice [8] 

𝐹𝑐 = 𝑆1 ∙ 𝑅𝑚𝑠 ∙ 𝑙𝑛
𝑆0

𝑆1
[1 +

𝜇

𝛼
+

2𝛼

3𝑙𝑛
𝑆0
𝑆1

]                           (13) 

 

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

 𝑅𝑚𝑠  střední mez pevnosti tyče v tahu [MPa], 
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 𝑙𝑛
𝑆0

𝑆1
  skutečná logaritmická deformace, 

 μ  koeficient tření, 

 α  polovina tažného úhlu průvlaku v obloukové míře [RAD].  

 

Podle tohoto rozboru není tažná síla, která je potřebná pro deformaci kovu Fd ovlivněna 

velikostí tažného úhlu průvlaku. Je také při všech jeho velikostech stejná. Vzhledem 

k tomu, že se zmenšuje styková plocha mezi tyčí a průvlakem, tak síla potřebná 

k přemáhání tření v průvlaku Ft se s rostoucím tažným úhlem snižuje. 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 v tomto případě prezentují ztráty:  

Ft je ztráta vnější a Fz je ztráta vnitřní. Rozdíl jednotlivých komponentů na celkové síle Fc 

při běžných rychlostech a správném režimu mazání je následující: 

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

 

Účinnost přetvářené síly při tažení je vyjádřena podílem síly nezbytné k deformaci 

materiálu a celkové potřebné tažné síly. Toto znázorňuje následující rovnice: 

𝛾 =
𝐹𝑑

𝐹𝑐
∙ 100                        (14) 

 

Účelem je nepochybně získání nejvyšší účinnosti přetváření. K jejímu dosažení musíme 

zvolit vhodnou velikost tažného úhlu 2α a to v závislosti na použitém materiálu, mazivu 

a dílčí deformaci.  

Optimální úhel tažení lze obecně vyjádřit rovnicí: 

𝑑𝐹

𝑑𝛼
= 0                      (15) 

Siebel stanovil optimální úhel v závislosti na dílčí deformaci a součiniteli vnějšího  

tření [6,8,9].           
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Příklady vztahů používaných pro výpočet optimálního úhlu α v průvlaku: 

Gerrmann:    

𝑠𝑢𝑛2𝛼𝑜𝑝𝑡 = √6 ·  𝜇 · 𝑙𝑛
𝑆0

𝑆1
                 (16) 

Tarnavský: 

𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑜𝑝𝑡 = √5,2 ·  𝜇 · 𝑙𝑛
𝑆0

𝑆1
                 (17) 

Avitzur: 

𝛼𝑜𝑝𝑡 = √1,5 ·  𝜇 · 𝑙𝑛
𝑟0

𝑟1
                 (18) 

Geleji: 

𝛼𝑜𝑝𝑡 = √
kstř (𝑆0−𝑆1)·𝜇

0,77·𝑆1· 𝑅𝑚𝑠
                  (19) 

Wistreich: 

𝛼𝑜𝑝𝑡 = √ 085 · 𝜇 ·
𝑆0−𝑆1

𝑆1
                 (20) 

kde: 𝜇  součinitel tření mezi tyčí a průvlakem, 

 𝑆0,  𝑆1 vstupní a výstupní průřez [mm
2
], 

 𝑟0, 𝑟1 vstupní a výstupní poloměr [mm], 

 𝑘𝑠𝑡ř  střední přetvárný odpor [MPa], 

 𝑅𝑚𝑠  střední mez pevnosti tyče [MPa]. 

 

Zamýšlený model deformace je založen na jednom ze stavů reálného toku materiálu, jemuž 

je předpokládaný typ toku podobný. Tento tok materiálu ovšem ovlivňují různí  

činitelé – např. dílčí úběry, vstupní úhel 2α nebo vnější tření. V mezích normálního toku 

materiálu je pro malé úhly 2α velká tažná síla. Toto je dané vysokými ztrátami třením. 
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Ztráty se zmenšují se zvětšujícím se vstupním úhlem 2α a tažná síla se taktéž zmenšuje  

až k hodnotě tzv. optimálního úhlu tažení αopt  (obr.8). 

 

𝛼𝑜𝑝𝑡 = √1,5 · 𝜇 ·  𝑙𝑛
𝑟0

𝑟1
             (21) 

 

 

 

Obr.8 Závislost tažného napětí na vstupním úhlu 2α [6] 

 

Při zvyšování tažného úhlu 2α roste rovněž hodnota tažné síly, až dosáhne prvního 

kritického úhlu 2αcr1. V tomto úhlu dojde ke změně toku materiálu z normálního na tzv. 

mrtvé pásmo, kdy dochází k přilnutí vnějších vrstev materiálu k průvlaku a k jejich 

znehybnění. Když úhel 2α dosáhne dalšího kritického úhlu 2αcr2 dojde ke vzniku smykové 

plochy a z oblasti tzv. mrtvého pásma se vytvoří průtočný kanál taženého drátu. Mezi 

tokem materiálu v úhlu 2αcr2 a povrchem průvlaku v mrtvém pásmu dojde ke tření, jež 

vyjadřuje hodnotu odporu materiálu ve smyku.  Hodnotu úhlu mrtvého pásma můžeme 

vyjádřit vztahem: 

 

2αcr1 ≅ √1,5 · ln
r0

r1
             (22) 

 

Pokud je hodnota tažného úhlu větší než hodnota 2αcr2, tak materiál, který je kumulován  

u stěn průvlaků, se začne pohybovat opačným směrem a postupně nabere takovou rychlost,  

jejímž výsledkem je „zhoblování“ povrchových vrstev. Jádro materiálu poté prochází 

průvlakem se stejnou rychlostí na vstupu i výstupu [6,10].  
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2.6.2 Velikost tažné síly v závislosti na tažném úhlu, součiniteli tření a střední meze 

pevnosti 

2.6.2.1 Materiál 42CrMo4+A+C, S0 = 32 mm, S1 =30 mm, úhel α = 3-16°, 

součinitel tření = 0,03 – 0,07, Rms = 626 MPa 

 

Tab.1 Celková tažná síla v závislosti na tažném úhlu a součiniteli tření  

 

 

Graf 1 Grafické znázornění tab.1 
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2.6.2.2 Materiál 42CrMo4+QT+C, S0 = 32 mm, S1 = 30 mm, úhel α = 3-16°,  

součinitel tření = 0,03 – 0,07, Rms = 1044 MPa 

 

Tab.2 Celková tažná síla v závislosti na tažném úhlu a součiniteli tření  

 

 

Graf 2 Grafické znázornění tab.2 

, 
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2.7 Nástroje pro tažení 

 

2.7.1 Průvlak 

 

Nástroj pro tažení drátu, tyčí a profilů nazýváme průvlak. Musí být zkonstruován tak,  

aby zajistil požadovanou povrchovou i vnitřní jakost v taženém polotovaru, čímž se rozumí 

rozměrová přesnost, kvalita povrchu, struktura a mechanické vlastnosti. Konstrukce 

průvlaku dále ovlivňuje efektivnost procesu tažení a opotřebení průvlaku. Je také určující  

pro ekonomiku výroby tažení.  

 

Průvlak je složen ze dvou částí, jádra a objímky (obr.9). 

 

 

 

Obr.9 Schéma průvlaku [5] 
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Obr.10 Řez tažným průvlakem [11] 

 

Z obr.10 můžeme vidět, že otvor v průvlaku se člení na čtyři části. 

 

V první části jde o mazací kužel. Hlavní úlohou kužele je vpravit mazivo do deformační 

části. Velikost mazacího úhlu 2β závisí na způsobu mazání a typu profilu, jež je tažen.  

Při použití tuhých maziv je velikost úhlu 2β přibližně 40°až 60°. Pokud dochází k mazání 

kapalnými mazivy, velikost úhlu 2β je v rozpětí 60° až 90°. Délka mazacího kužele  

je přímo úměrná zajištění řádných podmínek mazání. Obvykle má hodnotu v rozsahu  

2,5 mm až 7,0 mm. 

 

Druhou, nejdůležitější částí průvlaku, je část pracovní. V ní dochází k plastické deformaci  

a tedy ke změně průměru.  Velikost tažného úhlu 2α je podmíněna délkou pracovní části l2. 

Platí, že čím menší je úhel 2α, tím větší je délka l2, což je dáno vztahem: 

 

tgα = 
𝑑0−𝑑1

𝟐𝑙2
                   (23) 
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kde d0 a d1 jsou vstupní a výstupní průměry tyčí a tgα je tangenta úhlu pracovní části. 

Obecně platí princip, že čím tvrdší je materiál, tím menší je tažný úhel. Proto  

u vysokouhlíkových ocelí je úhel α 4° až 6° a u nízkouhlíkových ocelí je to 9° až 12°. 

 

Další částí je kalibrační válec. V tomto válci vzniká konečný tvar a žádaný průměr 

taženého materiálu. Tato část je charakterizována délkou kalibračního válce l1 a průměrem 

d1. V případě, kdy by délka l1 byla příliš malá, došlo by k rychlému opotřebení kalibrační 

části. Při příliš velké hodnotě délky l1 se naopak tření zvyšuje a může tak dojít k zaostření 

tažené tyče. Obecně platí zásada, že čím menší je průměr d1 tím menší je hodnota délky l1  

a poměr l1/d1 roste.  

 

Poslední částí je výstupní kužel. V porovnání s předchozími částmi nehraje v procesu 

tažení příliš významnou roli. Jeho hlavním účelem je zabezpečit ochranu kalibrační části. 

Výstupní úhel 2𝛾 se pohybuje v mezích hodnot 20°, 30°nebo 45° [12]. 

 

2.7.2 Rozdělení průvlaků 

 

Specifikace průvlaků se obvykle provádí podle materiálu jádra na: [2] 

 průvlaky ze slinutých karbidů neboli tvrdokovové průvlaky, TKP (obr.11) 

 diamantové průvlaky: 

- z přírodních monokrystalických diamantů, MKD (obr.12) 

- ze syntetických, polykrystalických diamantů, PKD (obr.13) 

 průvlaky z dalších materiálů (keramické průvlaky, průvlaky z nástrojové oceli). 

 

  

Průvlaky [2] 

Obr.11 Tvrdokovový průvlak    Obr.12 Jádro MKD průvlaku    Obr.13 PDK průvlaky 
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Průvlaky lze také dělit dle tvaru pracovní plochy na průvlaky kuželové (konické), vyduté, 

radiální (obloukové) a sigmoidální, viz obr.14. 

 

Obr.14 Tvary průvlaků [13] a) kuželový, b) vydutý, c) radiální, d) sigmoidální 

 

V dnešní době jsou při tažení oceli nejvíce používány tvrdokovové průvlaky s kuželovým 

tvarem deformačního pásma. V některých průmyslových zemích jsou pro malé průměry 

drátu až do průměru 0,5 mm používány průvlaky z přírodního materiálu, 

ze syntetických pak až do průměru 12 - 15 mm. V našich firmách jsou používány zásadně 

tvrdokovové průvlaky od průměru 0,15 mm výše. Diamantové průvlaky, přírodní 

i syntetické, jsou uplatňovány při tažení neželezných kovů (měď, hliník atd.) a pro tažení 

speciálních ocelových drátů. Výsledky z výzkumů ukazují, že nejmenších tažných sil 

se dosahuje při kuželových průvlacích a nejmenší nehomogenní přetváření jsou 

u sigmoidálních [14]. 

 

2.7.2.1 Průvlaky ze slinutých karbidů – TKP 

 

Slinuté karbidy jsou v podstatě směsi tvořené z jemných zrnek karbidů kovů s vysokou 

teplotou tavení. Tato zrnka jsou spojena metodou slinování, kde hlavními složkami  

jsou karbidy wolframu, titanu a jako pojivo se používá kobalt. Někdy se používají také 

karbidy tantalu, chromu, vanadu, niobu a místo kobaltu také nikl nebo železo. Obě zásadní 

součásti slinutých karbidů – kobalt a karbidy – se vhodně navzájem doplňují  

ve vlastnostech. 

 

Karbidové složky skýtají jádru otěruvzdornost a tvrdost, zatímco pojící kov pevnost  

a houževnatost. K výrobě objímek se používá uhlíková ocel o pevnosti v tahu v rozmezí  

500-700 MPa. Z důvodů vyšší životnosti průvlaků se v současnosti používá úprava 
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povrchu prostřednictvím difúzních pochodů, a to zejména nanášením vrstev boru, titanu 

a rovněž nanokrystalické kompozitní diamantové vrstvy.  

2.7.2.2 Průvlaky diamantové – MCD, PCD 

 

2.7.2.2.1 Průvlaky z přírodních diamantů 

 

V přírodě můžeme zaznamenat tři formy diamantu nazývané Bort, Ballas a Carbon. 

Na výrobu průvlaku se většinou používají diamanty Bort, jež charakterizuje vysoká jakost  

a kruhový tvar. Velikost krystalu podléhá průměru taženého drátu a zpracovávanému 

materiálu. Z ekonomického hlediska se používají krystaly, jejichž velikost je jen o něco 

málo větší než zpracovávaný průměr drátu tak, aby šlo průvlak přeleštit. K výrobě 

průvlaku jsou používány diamanty s hmotností 0,1 – 3,5 karátů.  

 

Diamant je velice křehký a zároveň nejtvrdší za známých materiálů (tvrdost 10  

dle Mohseovy stupnice). Specifická hmotnost podléhá struktuře krystalu, množství  

a velikosti vměstků a má hodnotu přibližně 3,5 g/cm. Přírodní diamant patří k systému 

pravidelné nebo kubické krystalové struktury. Charakterizují jej tři svislé osy, jež mají 

stejnou délku, ale má i osy a roviny souměrnosti vedoucí mnohdy k pravidelným 

šestistěnným nebo kubickým tvarům. Může se také vyskytovat ve tvaru oktaedru nebo 

kosočtverečném tvaru dvanáctistěnu nebo je také kombinací uvedených typů krystalů. 

 

2.7.2.2.2 Průvlaky ze syntetických diamantů 

 

První polotovar syntetického diamantového průvlaku (polykrystalického diamantu - dále 

jen PKD) zavedla v roce 1974 severoamerická firma General Electric pod obchodním 

označením Compax. Tyto průvlaky se osvědčily jako cenově efektivnější než průvlaky 

z přírodních diamantů nebo slinutých karbidů. Nejdříve se používaly při tažení 

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

 

Zkratkou MCD se označují monokrystalické přírodní diamanty, zkratkou PCD zase 

polykrystalické syntetické diamanty. 
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Cena diamantových průvlaků je výrazně vyšší než cena průvlaků ze slinutých karbidů. 

Proto se používají jenom v určitých případech. Používají se zejména pro tažení menších 

průměrů nebo pro tažení neželezných kovů. Drát tažený přes diamantový průvlak má 

minimální ovalitu a výbornou jakost povrchu [1]. 

2.7.2.3 Keramické průvlaky 

 

Průvlaky z keramiky vynikají tvrdostí, odolností proti otěru a nízkou náročností na údržbu. 

Díky své tvrdosti jsou schopny odolávat velkým napětím. Výroba keramických průvlaků  

je však náročná. Vyrábí se slinováním a povrch je nutné následně zbrousit, což se provádí 

pomocí diamantových brusných kotoučů. Dalšími výhodami keramických průvlaků  

je vysoká docílená kvalita povrchu protaženého drátu a konzistentní průměr. Je zde také 

nižší možnost vzniku defektu průvlaku a tak je údržba stroje snadnější.  

 

2.7.2.4 Průvlaky z nástrojové oceli 

 

Nástrojová ocel, která se používá k výrobě průvlaků, disponuje tvrdostí 62 až 64 HRC. 

Tyto průvlaky mají své využití zejména v malosériové výrobě a při nižších redukcích, 

které nepřekračují 20%. Při větší redukci se musí tvrdost oceli snížit na 60 až 58 HRC,  

aby se předešlo vzniku lomu na průvlaku. Naneštěstí se tak zvýší rychlost opotřebení 

nástroje.  

 

2.8 Stroje pro tažení 

 

Stroje pro tažení označujeme termínem tažné stolice. Můžeme je rozdělit podle: 

 počtu průchodů průvlaků na jednoduché stroje a tandemové stroje, 

 použitého maziva na stroje pro suché nebo mokré tažení, 

 způsobu tažení drátů a tyčí na stolice s přímočarým pohybem řetězové (obr.15) 

nebo poháněné dvěma desmodronickými vačkami na hlavním hřídeli (obr.16). 
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Obr.15 Tažná stolice řetězová              Obr.16 Tažná stolice poháněná vačkami 

 

Tažné stolice jsou bezvýhradně poháněny elektromotorem, jednoduché stroje lze pohánět 

i ručně. Tyto ručně poháněné stroje se používají takřka výhradně při domácím použitím 

nebo v malosériové výrobě. 

 

2.8.1 Tažné stolice pro tandemové tažení 

 

Tandemové tažné stolice mají využití pro všechny typy tažení a využívají se zde všechny 

typy mazání. Využívají se zejména při procesech, v nichž dochází k velké redukci 

materiálu.  

 

Tyto víceprůvlakové stolice můžeme dělit dle: 

 pozice tažného bubnu na vertikální a horizontální, 

 dráhy drátu na stolice s přímým pohybem (obr.17) a tzv. OTO (Overhead  

také-Off) stolice, což značí tažení přes „závěsné kladky“. 

 

U vertikálních tažných stolic se používá jen suché mazivo, a z tohoto důvodu  

se zde uplatňuje tažení bez prokluzu. Stroje pro přímé tažení drátu zajišťují lepší tažnost  

a nižší tření (to je sníženo díky omezení plochy pro jeho možný vznik). Další výhodou je 

snížení nutnosti zásahu obsluhy stroje do procesu tažení. Velkou předností tohoto typu 

stolic je velká variabilita použitých průvlaků, vyšší produktivita díky vysokým tažným 

rychlostem a také velmi dobrá efektivita chlazení. V této souvislosti je nutné zmínit  

i jednoduchou obsluhu stroje a vysokou kvalitu povrchu finálního výrobku.  
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Obr.17 Tažná stolice s přímým pohybem [15] 

 

2.8.2 Tažné stolice pro jednoduché tažení 

 

Stroje s přímočarým pohybem (obr.18) se skládají z: 

 rámu, 

 ližin, po kterých se pohybuje vozík s tažnými čelistmi, 

 hnací (tažnou) kladkou, která je poháněna elektricky. 

 

 

Obr.18 Schéma přímočaré tažné stolice [16] 

 

Tento typ strojů se používá především při tažení tyčí větších průměrů z důvodu nutnosti 

vysokých tažných sil. Elektrický pohon se používá spíše u vyšších rychlostí, tyto jsou však, 

ale i tak nižší, než u bubnových tažných stolic (cca 30 - 100 m· min
-1

), a v případě menších 

redukcí. Velkou výhodou těchto typů strojů je velmi jednoduchá kalkulace vstupních 

parametrů. 
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2.9 TECHNOLOGICKÝ POSTUP TAŽENÍ 

 

Před samotným procesem tažení musí proběhnout tzv. přípravné procesy. Jde o postup 

přípravných kroků, které zohledňují stav drátu a tyče před tažením a požadovanou 

výslednou kvalitu hotové tyčové oceli. Následným pojezdem tažných kleštin, dojde 

k prokluzu drátu a tyče přes průvlak a samotné redukci průměru. 

 

2.9.1 Přípravné procesy 

 

Mezi přípravné procesy řadíme: 

 vyrovnání polotovaru v případě, že je polotovar ve formě svitku, 

 zúžení konce, který se bude vsouvat do průvlaku, 

 úpravu povrchu. 

 

2.9.1.2 Vyrovnání polotovaru 

 

Polotovary ve formě svitku se vyrovnávají na rovnacích strojích, tzv. rovnačkách 

(obr.19 a 20). Bývají součástí tažných stolic, ale mohou být instalovány i samostatně. 

V rovnacím stroji jsou střídavě umístěny válce, přes které prochází drát. Tímto dochází 

k postupnému prohýbání v opačných směrech a následnému vyrovnání.  

 

  

Obr.19 Horizontální předrovnačka  Obr.20 Vertikální předrovnačka 
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2.9.1.3 Zúžení konce drátu 

 

Zúžení, neboli také hrotování, zahrnuje zmenšení průměru drátu polotovaru na velikost 

nepatrně menší, než je průměr průvlaku. Tato procedura se provádí na malé délce 

počáteční části, jež se následně protáhne přes průvlak a připevní se do tažných kleštin. 

Zkosení se provádí při pokojové teplotě válcováním nebo soustružením. Ve velkovýrobě 

jsou k těmto postupům určeny speciální stroje (obr.21). 

 

 

Obr.21 Válcová hrotovačka 

 

U větších průměrů se zúžení dosáhne pomocí protlačení drátu a tyče přes průvlak. Krátká 

koncová část se protlačí průvlakem. K tomuto procesu je však zapotřebí mnohem větších 

sil než na samotné tažení. Popsaný typ zúžení však nelze využít u menších průměrů drátů 

z důvodu ztráty vzpěrné stability. Toto se však dá minimalizovat pomocí důkladné 

podpěry. U drátů o průměru 9,5 mm a méně se používá jedna z metod popsaných 

v předchozím odstavci.  

 

2.9.1.4 Tepelné zpracování 

 

K zajištění dostatečné tvárnosti materiálu se ještě před samotným tažením snižuje jeho 

tvrdost. Zvýší se tak procenta eventuální redukce. Z tohoto důvodu se provádí žíhání. 

Zejména toto nesmíme opomenout u kovů, které jsou tvrdé či křehké nebo pokud už byly 

deformačně vytvrzeny při předchozím tváření. Žíhání se nejčastěji realizuje za pomoci 

elektrického odporu, který se ve velkovýrobě provádí na speciálních strojích.  
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V přípravných procesech tažení je k dispozici mnoho typů žíhání, kterým se zajišťuje 

zvýšená tvarovatelnost, tažnost a obrobitelnost materiálu. K dosáhnutí potřebných 

vlastností je nutno vybrat nejvhodnější žíhací proces, jež je kompromisem mezi 

optimálními parametry žíhacího procesu a jeho proveditelností. Příkladem je žíhání svitků, 

u nichž nelze použít ideální žíhací teplotu, při které by bylo dosaženo optimální měkkosti. 

Ideální teplota u žíhání by způsobila rozměrové změny svitků drátu a svazku tyčí a mohlo 

by dojít k jejich vzájemnému propojení.  

 

2.9.1.5 Úprava povrchu 

 

Pokud chceme předejít poškození polotovaru nebo průvlaku v průběhu tažení, musí  

být povrch polotovaru řádně očištěn ve více separátních procesech. Díky tomu je zbaven  

např. okují nebo rzi, které narušují povrch oceli vlivem recipročního elektrochemického  

a chemického působením s okolním prostředím. Toto čištění se provádí pomocí moření 

a v případě větších průměrů pomocí otryskávání (obr.22). 

 

Polotovar ve tvaru tyče nebo drátu vyrobený válcováním za tepla musí být očištěn 

v samostatné operaci. Výlučně u pokročilého kontinuálního lití je možné tento krok 

vypustit, neboť při tomto postupu je docíleno lepší kvality povrchu. Před opuštěním 

válcovny projde polotovar čistící stanicí. 

 

 

Obr.22 Tryskání drátu v žíle, rozmístění metacích kol [1]   
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2.9.2 Tažný proces 

 

Svitek drátu je umístěn na odvíjecí trn. Poté se přední konec polotovaru, který byl předtím 

zúžen, vyrovnán a otryskán, protáhne přes průvlak a upne se do tažných čelistí. V případě 

stolic, jež jsou určeny pro tažení za sucha, je průvlak umístěn do nádoby, která obsahuje 

mazivo ve formě prášků. Před vstupem do samotného průvlaku tak drát nejdříve prochází 

mazivem.   

 

U stolic pro tažení za mokra není zapotřebí průvlak umísťovat do nádoby s mazivem.  

Je možné ho nanést pomocí trysky přímo na materiál. Poté se tažný vozík začne pohybovat 

požadovanou rychlostí. Tažné čelisti se začnou pohybovat směrem od průvlaku. 

 

2.9.3 Dělení 

 

Dělení tyčí se provádí při tažení tyč – tyč, kotoučovými pilami (obr.23) nebo v případě 

tažení svitek – tyč, letmými nůžkami (obr.24).  

 

  

Obr.23 Kotoučová pila    Obr.24 Letmé nůžky 
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2.9.4 Rovnání 

 

Po dělení dochází k rovnání v dvouválcových rovnačkách (obr.25), na přímost 

max. 1 mm/m. 

 

 Obr.25 Dvouválcová rovnačka 

 

2.9.5 Frézování konců 

 

Po procesu rovnání se frézují konce tyčí. Konce tyčí mohou být frézovány buď z jedné 

strany nebo z obou stran (obr.26). Velikost sražení je 1 – 6 mm, pod úhlem 45° nebo 30°. 

 

 

Obr.26 Fréza k frézování konců tyčí 
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2.10 Alternativní technologie tažení 

 

Mezi alternativní metody tažení drátu patří bezprůvlakové tažení pomocí zahřátí a tažení  

při ultrazvukových vibracích. Bezprůvlakové tažení je toliko ve fázi výzkumu 

a experimentů. Tažením za použití ultrazvukových vibrací se vyrábí těžko tažitelné 

materiály – např. titan. 

 

Metoda vlečného tažení drátu za pomoci rolek se v praxi příliš nepoužívá. Je to z důvodu 

časové náročnosti výměny mikrokazet při výměně průměru taženého drátu. V případě,  

že by byl sortiment výroby nadmíru různorodý, muselo by se disponovat velkým 

množstvím mikrokazet určených pro jednotlivé tahy na skladě. Proto je tato technologie 

ideální tam, kde se na strojích táhne pořád jeden průměr drátu.  

 

2.10.1 Princip vlečného tažení drátu 

 

2.10.1.1 Technologie 2+2 

 

Redukce průměru drátu probíhá za pomocí zařízení, které se nazývá kazeta  

nebo mikrokazeta pro vlečné tažení. Mikrokazety (obr.27) se používají zejména při tažení 

drátu o průměru od cca 0,7 mm do 3,1 mm. 

 

 

 

Obr.27 Zařízení pro vlečné tažení drátu, technologie 2+2 [17] 



33 

 

Mikrokazety vznikly jako náhrada za tradiční průvlaky používané při víceúběrovém tažení 

kruhového drátu. A to pro nízkouhlíkovou či vysokouhlíkovou ocel, legované  

a nelegované oceli, neželezné kovy nebo svařovací drát. Použitím mikrokazet můžeme 

dosáhnout vyšších rychlostí tažení, úspory maziva a výrazného snížení prostojů díky 

extrémně dlouhé životnosti rolek [17,18].   

 

Na zařízení na obr. 27 je použita technologie 2+2, která znamená, že drát při tažení 

prochází skrz dva páry nepoháněných průvlakových rolek. Nejdříve vstupuje mezi 

horizontální rolky a následně proniká mezi další rolky, jež jsou umístněny ve vertikálním 

postavení. Pořadí postavení rolek může být i opačné. Toto závisí na nastavené technologii 

(obr.28). 

 

Obr.28 Uspořádání rolek v mikrokazetě [19] 

 

Jednotlivý úběr obsahuje dva kroky (meziúběry). Nejdříve je drát deformován za vzniku 

oválného průřezu a následnou deformací vzniká opět kruhový průřez požadovaného 

průměru (obr.29). 

 

 

Obr.29 Průřezy drátu po jednotlivých krocích [20] 

 

Předností využití mikrokazet pro tažení je možnost zvýšení maximální redukce v průběhu 

jednoho úběru a také zvýšení rovnoměrnosti vlastností drátu. Při vlečném tažení,  
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jež probíhá přes nepoháněné rolky, dochází na rozdíl od obvyklého tažení ke snížení tření, 

neboť koeficient tření závisí vyjma na kontaktním tlaku také na rozdílu rychlostí obou 

těles. Síly, které jsou potřebné k tažení drátu, umožňuje, stejně jako u konvenčního tažení, 

drátotah. Rozdílné podmínky tření a deformace v deformačním pásmu rolek ovlivňují 

tvorbu uspořádanosti materiálu. Struktura vláken při použití technologie 2+2 u vlečného 

tažené je méně homogenní a textura je méně výrazná než při konvenčním tažení [19]. 

 

Při použití technologie 2+2 dochází, na rozdíl od standardního způsobu tažení, k odlišné 

deformaci. Je to díky tomu, že rolky mají v obvodové části vybroušenou drážku 

požadovaného rozměru a rádiusu. Rozestavění rolek je uspořádáno takovým způsobem,  

že mezi rolkami je nastavena mezera čítající cca 0,35 mm. Prostupuje-li tedy drát prvním 

meziúběrem mezi rolkami s horizontálním uspořádáním, dojde u drátu, který nemá kontakt  

s drážkou rolky, k bočnímu šíření, jenž vzniká působením tlakové síly. Šíření je velmi 

podobné vzniku soudkovitosti při zkoušce tlakem. Boční deformaci ovlivňuje rozměr 

a tvar drážky v rolce a vynaložené napětí. V druhém úběru jsou rolky uspořádány 

vertikálně.  

Když materiál vstupuje do druhého meziúběru, kde jsou rolky uspořádány vertikálně, 

oblast drátu, kdedošlo k šíření, vstupuje do kontaktu s pracovní plochou rolek, což vede 

k vysoké rychlosti deformace a k prudkému nárůstu kumulované plastické deformace 

[20].  

 

2.10.1.2 Technologie 3+3 

 

Technologie 3+3 se obvykle používá pro tažení drátu většího průměru (obr.30).  

 

Obr.30 Zařízení pro vlečné tažení drátu, technologie 3+3 [20] 
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Zařízení technologie 3+3 je osazeno šesti rolkami. První mezúběr představuje jednu trojici 

rolek a druhý meziúběr je tvořen druhou trojicí rolek. Úhel, který mezi sebou rolky z první 

trojice svírají je 120°. Druhá trojice rolek v druhém meziúběru je ještě pootočena o 60°. 

Nejnovější zařízení tohoto typu již mají zabudovány samovystřeďovací a mazací systém, 

který snižuje počet operací potřebných k instalaci a nastavení rolek [20]. 

 

Výše popsané zařízení se používá k tažení drátů větších průměrů, nebo k tažení tyčí  

pro výztuž do betonu s žebrováním na povrchu a to o průměru až 16 mm. Slouží k tažení 

nízkouhlíkové i vysokouhlíkové oceli, mědi, hliníku a titanového drátu. Žebrovaný povrch 

zabezpečí rolky s upravenou drážkou. 

Podle tvaru a nastavení rolek je možno vyrábět dráty či tyče odlišných průřezů: kruhové, 

čtvercové, šestihranné, nebo již zmíněné s žebrováním na povrchu [18,21]. 

 

Průřez drátu po jednotlivých meziúběrech představuje obr.31. 

    

Obr.31 Průřezy drátu po jednotlivých krocích [20] 

 

2.11 Bezprůvlakové tažení pomocí zahřátí 

 

Technologii bezprůvlakového tažení obsahuje princip zahřátí na 400°C až 900°C  

dle tažného materiálu a následné protažení drátu napětím pomocí diferenciálních rychlostí 

jednotlivých tažných válců (obr. 32). Aby se zpevnila zredukovaná část a potlačil se vznik 

krčku, musí být drát ihned po opuštění zahřívací zóny zchlazen. Výhodou technologie 

bezprůvlakového tažení je velký rozsah průměrů drátů, jež jsou protaženy z jednoho 

průměru polotovaru. Výhodná je také eliminace nutnosti zásob mnoha typů průvlaků. 

Naneštěstí je tento proces nadmíru náročný na kontrolu finálního průměru a zároveň 

potřebné vybavení je finančně náročné. 
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Obr.32 Schéma bezprůvlakového tažení pomocí zahřátí [22] 

 

2.12 Tažení s ultrazvukovými vibracemi 

 

Tato metoda se zakládá v působení ultrazvukových vibrací na průvlak (obr.33). 

Testováním bylo zjištěno, že při tažení s ultrazvukovými vibracemi jsou potřeba nižší 

tažné síly a současně jsou možné vyšší redukce na jeden průchod. Využití této technologie 

je z hlediska vyšších ekonomických nákladů omezeno na případy, kdy i náklady 

standartních metod převyšují náklady této metody tažení. Například při tažení drátů 

z titanu je standartními metodami potřebné polotovar táhnout za zvýšených teplot. Díky 

této metodě je možné tyto dráty táhnout za studena a současně při absenci maziva. 

 

 

Obr.33 Průvlak s vibračními tělesy [23] 
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3 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ PROVOZU 
 

3.1 Technologie vybavení provozu tažení tyčí ze svitků +A+C 

 

V Tažírně oceli ve Starém Městě u Uherského Hradiště se k tažení tyčí ze svitků používají 

tažné stroje KTS (kombinované tažné stroje). Používají se k tažení kruhových, 

šestihranných a čtyřhranných tvarů a ploché oceli. V některých případech se na nich dají 

táhnout i speciální profily. Rychlost tažení je v rozmezí od 20 do 100m/min.  

Průměr vytaženého profilu se pohybuje od 5 do 40 mm. 

 

Obr.34 Dispozice KTS [24] 

 

Následující obrázky jsou fotografie stroje KTS (kombinovaný tažný stroj), používaného 

v provozu Tažírny oceli pro tažení +A+C, ze svitků do tyčí. 

 

  

Obr.35 Dvojtrnové odvíjedlo               Obr.36 Otvírač svitků 
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Obr.37 Manipulátor    Obr.38 Horizontální předrovnačka 

 

  

Obr.39 Vertikální předrovnačka  Obr.40 Tryskací zařízení 

 

  

Obr.41 Tažné zařízení   Obr.42 Vertikální rovnačka profilu 
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Obr.43 Circograph s defectomatem  Obr.44 Horizontální rovnačka profilu 

 

  

Obr.45 Letmé nůžky pro dělení  Obr.46 Trubkové vedení 

  

Obr.47 Dvouválcová rovnačka  Obr.48 Frézovací zařízení 
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Obr.49 Zásobník hotových výrobků 

 

3.2 Technologie vybavení provozu tažení z tyčí do tyčí +QT+C 

 

Pro tažení z tyčí do tyčí se používá v Tažírně oceli ve Starém Městě tažná stolice. Na této 

stolici se táhnou kruhové, čtyřhranné, ploché a specifické profily. Tažení z tyčí do tyčí  

se provádí ve dvou kombinacích: 

 jednotah – jde o průměry v rozmezí 37-65 mm, 

 dvojtah – průměr v rozmezí 25-36mm. 

 

 

Obr.50 Schéma tažné stolice [24] 

 

Následující obrázky jsou fotografie stroje TL 35 (tažná linka 35 t.), používaného v provozu 

Tažírny oceli pro tažení +QT+C, z tyčí do tyčí. 
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Obr.51 Rozdružovací stůl   Obr.52 Tryskací zařízení 

 

  

Obr.53 Tažná stolice    Obr.54 Dělící zařízení (pily) 

 

  

Obr.55 Dvouválcová rovnačka  Obr.56 Zásobník hotových výrobků 
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Obr.57 Frézovací zařízení   Obr.58 Rovnačka profilů 

 

4 POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ TAŽENÝCH DRÁTŮ 

Z TYČÍ A ZE SVITKŮ 
 

4.1 Válcování 

 

V tab.3 je uvedeno chemické složení zkoumaného materiálu, udávané v hmotnostních 

procentech, na kterém byly provedeny zkoušky technologií válcování, žíhání, zušlechtění 

a tažení. 

 

Tab.3 Chemické složení zkoušených taveb
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4.1.1 Zařízení pro válcování 

 

V TŽ, a.s. se pro válcování používá kontijemnátrať (dále jen KJT), na které lze válcovat  

od průměru 16 mm do průměru 80 mm, rychlostí až 15 m.s
-1

, jak ve svitcích, tak i v tyčích. 

Kontijemná trať (obr.59) má kapacitu až 530 kt válcovaných výrobků za rok. 

 

Obr.59 Dispozice kontijemné válcovací tratě [24] 

 

4.1.2 Popis válcovací trati KJT v TŽ a.s. 

 

Základní technická charakteristika KJT: 

KJT umožňuje válcování hladké kulatiny od průměru 16 mm do průměru 80 mm  

při výstupní válcovací rychlosti až 15 m.s
-1

. Lze válcovat kruhovou ocel v tyčích  

i ve svitcích, plochou ocel, úhelníky, betonářskou žebírkovou, čtvercovou a šestihrannou 

ocel. Kruhová ocel v tyčích se válcuje v rozmezí ø 16-80 mm, kruhová ocel ve svitcích  

ø 16-50 mm, šestihran v tyčích 16-48 mm, šestihran ve svitcích 16-38 mm, klasická plochá 

ocel 25x5 až 50x10 mm, úhelníky rovnoramenné 30 x 30 x 3 až 50 x 50 x 6 mm, žebírková 

ocel ø 10-32 mm a čtvercová ocel 20 x 20 až 55 x 55 mm. 

 



44 

 

4.1.3 Ohřev materiálu 

 

Ohřev materiálu se realizuje v krokové peci. Ta je vyhřívána směsným plynem 

(vysokopecním, konventorovým, koksárenským), který má výhřevnost 8235 kJ/Nm3  

a vzduchem v poměru 1:2, s výkonem 120 t/hod. Ohřev probíhá automaticky podle 

ohřevových křivek. Vsázkovým materiálem jsou sochory velikosti 150 x 150 mm 

o hmotnosti 2 tuny a délce 12 m. Pec zaručuje rovnoměrný ohřev sochorů s odchylkou  

+ - 20°C. Sochory se ohřívají na válcovací teplotu 1050 – 1150 °C. 

 

4.1.4 Válcování materiálu 

 

Sochor se zbaví okují z povrchové vrstvy a zavede se do přípravného pořadí SIMAC,  

které je čtyřstolicové, jednožilové a vytváří deformaci z rozměru 150 x 150 mm na průměr 

100 mm. Aby se zabránilotepelným ztrátám mezi pořadími, prochází provalek 

termovalníkem, za kterým je sekundární ostřik okují. Následně jde do osmistolicového 

středního pořadí, kde je deformován na průměr 31 až 82 mm, dle válcovaného průměru.  

Po středním pořadí se válcovací trať dělí na dvě žíly – pravé a levé hotovní pořadí.  

Obě hotovní pořadí jsou vybaveny letmými nůžkami pro ostřih konců provalku,  

a jsou tvořeny celkem osmi válcovacími stolicemi v uspořádání H-H-V-H-V-H-V-H.  

Levé hotovní pořadí se používá k válcování betonářské oceli. Pravé hotovní pořadí se 

používá k válcování profilů a hladké kruhové oceli do svitků a tyčí. Za poslední stolicí jsou 

letmé nůžky na dělení. Následují dvě finální stolice ASC, které provádějí přesné válcování 

s přesností + - 0,125 mm. Stolice ASC má plně automatickou regulaci rozměru. Přesnost 

zajišťuje laserový měřící přístroj. Na základě zjištěných informací řídící systém ovládá 

základní veličiny válcování: otáčky (MON systém), mezeru mezi válci (AGC systém),  

tah mezi stolicemi (PMTC systém) a rozměr vývalku (HPC systém). 

 

4.1.5 Úprava materiálu 

 

Za finálním pořadím ASC hotový vývalek pokračuje na chladící lože nebo do navíjecí 

linky zn. Garret (obr.60). Před ložem je vodní chladící skříň a letmé nůžky, které dělí tyče  

na požadované délky. Tyče pokračují na chladící lože a ochlazují se volně na vzduchu.  
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Obr.60 Pohled na navíjecí linku zn. Garret 

 

4.1.6 Výsledky zkoušek 

 

Pro válcování jakosti 42CrMo4 se používají teploty 1050 - 1150°C, s odchylkou teploty  

+ - 20°C.  

Po válcování byla provedena zkouška tahem a rázem v ohybu. Výsledky těchto zkoušek 

jsou uvedeny v tab.4, 5 a 6. Grafické vyjádření je v grafech 3-9. 

Tab.4 Mechanické hodnoty vyválcovaných svitků a tyčí 
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Graf 3 Porovnání pevnosti mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 

 

 

Graf 4 Porovnání meze kluzu mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 

 

 

Graf 5 Porovnání tažnosti mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 
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Tab.5 Nárazová práce a vrubová houževnatost vyválcovaných svitků a tyčí 

 

 

Graf 6 Porovnání nárazové práce při +20°C mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 

 

 

Graf 7 Porovnání vrubové houževnatosti při +20°C mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 
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Tab.6 Nárazová práce a vrubová houževnatost při -40°C mezi vyválcovanými svitky 

a tyčemi 

 

 

Graf 8 Porovnání nárazové práce při -40°C mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 

 

Graf 9 Porovnání vrubové houževnatosti při -40°C mezi vyválcovanými svitky a tyčemi 
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4.2 ŽÍHÁNÍ 

4.2.3 Žíhání materiálu 

 

Žíhání je způsob tepelného zpracování, jehož cílem je dosáhnout nebo se přiblížit 

rovnovážnému stavu zpracovávané oceli. Účelem žíhání je zmenšení strukturní a chemické 

heterogenity výrobků, snížení vnitřních pnutí, snížení tvrdosti a zlepšení obrobitelnosti 

nebo tvařitelnosti za studena.  

Účelem žíhání na měkko je získat požadované mechanické vlastnosti (snížení tvrdosti)  

pro následující tažení za studena. Dle normy EN 10277 se označuje doplňkovým  

písmenem +A. 

 

4.2.2 Zařízení pro žíhání 

 

Pro žíhání +A se používají pece typu STC (Short Time Cycle – krátký výrobní cyklus) 

(obr.61). Jsou to komorové pece s válečkovou nístějí. K ohřevu se používá zemní plyn, 

který je spalován v radiačních trubicích, které jsou vybaveny rekuperačními hořáky. Čistící 

atmosféra je dusík a je doplňován ze zásobníku. 

Během žíhání se používá ochranná atmosféra zvaná endoplyn. Ten je vyvíjen v generátoru 

plynu. Endoplyn se skládá ze složek CO – 20%, CO2 – 0,5%, H2 – 40%. Hodnoty  

CO a CO2 se průběžně vyhodnocují infračerveným analyzátorem. Vyžíhaný materiál  

má garantovanou mikrostrukturu a je bez oduhličení povrchu. 

 

4.2.3 Popis žíhací pece v TŽ a.s. 

 

Základní technická charakteristika pece: 

Zaváděcí délka pece: 13 440 mm 

Výška zavádění: 1 200 mm 

Počet roštů: 14 ks 

Maximální provozní teplota: 800 °C 
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Systém ohřevu: 4 ohřívací zóny, 28 radiačních trubic, cirkulace atmosféry zajišťuje  

7 ventilátorů 

Ochranná atmosféra: endoplyn (dusík) 

Objem vsázky: svitky 22 tun, tyče 28 tun 

 

Obr.61 Pohled na STC žíhací pec 

 

4.2.4 Výsledky zkoušek 

 

Pro žíhání na měkkojakosti 42CrMo4 se používají teploty 710-770°C a doba žíhacího 

cyklu je 32 hodin v peci. 

Po žíhání byla provedena zkouška tahem a rázem v ohybu. Výsledky těchto zkoušek jsou 

uvedeny v tab.7, 8 a 9.Grafické vyjádření je v grafech 10-16. 

Tab.7 Mechanické hodnoty vyžíhaných svitků 
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Graf 10 Porovnání pevnosti vyžíhaných svitků 

 

 

Graf 11 Porovnání meze kluzu vyžíhaných svitků  

 

 

Graf 12 Porovnání tažnosti vyžíhaných svitků 
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Tab.8 Nárazová práce a vrubová houževnatost při +20 u vyžíhaných svitků 

 

 

Graf 13 Porovnání nárazové práce při +20°C vyžíhaných svitků 

 

 

Graf 14 Porovnání vrubové houževnatosti při +20°C u vyžíhaných svitků 
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Tab.9 Nárazová práce a vrubová houževnatost při -40°C u vyžíhaných svitků 

 

 

Graf 15 Porovnání nárazové práce při -40°C u vyžíhaných svitků 

 

 

Graf 16 Porovnání vrubové houževnatosti při -40°C u vyžíhaných svitků 
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4.3 Zušlechtění 

4.3.1 Zušlechťování materiálu 

 

Zušlechťování je způsob tepelného zpracování, při němž dochází k navýšení mechanických 

vlastností materiálu (Rm, Rp, A, Z, KV2, KV, tvrdost HV). Dále se při zušlechtění změní 

struktura na martenzit. Při ohřevu se kalící teplotou dostáváme do oblasti austenitu. Cílem 

je martenzitická struktura, proto po zahřátí následuje rychlé ochlazování. Zakalený 

martenzit je tvrdý, ale křehký. Proto po kalení následuje popouštění. 

Účelem zušlechtění je získat požadované mechanické vlastnosti dle normy EN 10277. 

Zušlechtění se označuje doplňkovým písmenem +QT. 

 

4.3.2 Zařízení pro zušlechťování 

 

Pro zušlechťování +QT se používá indukční zušlechťovací linka (obr.62), která je určena  

pro tyčovou kruhovou ocel o průměru 16–80 mm. Délky tyčí je 6–10 m. K ohřevu  

na kalící teplotu v rozsahu 800–1100 °C se používá 20 induktorů. Pro ochlazování  

se používají dvě kalící hlavy s vodní sprchou, které mají intenzitu ochlazování 6–28 l/min. 

Na popouštěcí teplotu 500 – 750 °C se používá 28 induktorů a k udržení popouštěcí teploty  

je určeno 14 induktorů. Po popouštění je možné materiál ochlazovat vodní sprchou  

a intenzitou ochlazování 1–24 l/min. Pro nastavení požadovaných teplot a kontrolu  

je v lince instalováno pět pyrometrů. K odstranění kalících trhlin na koncích tyčí  

je součástí linky pila zn. Simax 100, která tyto konce odřezává. 

 

4.3.3 Popis zušlechťovací linky v TŽ a.s. 

 

Základní technická charakteristika linky: 

Délka kalící sekce: 15,4 m 

Délka popouštěcí sekce: 21,2 m 

Kalící teplota: 800-1100 °C 
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Popouštěcí teplota: 500–750 °C 

Systém ohřevu: 20 ks induktorů (kalící sekce), 28 ks induktorů (popouštěcí sekce)  

a 14 ks induktorů (na výdrž na popouštěcí teplotě). 

Maximální výkon: 3 t/hod. 

 

Obr.62 Indukční zušlechťovací linka v TŽ [24] 

 

4.3.4 Výsledky zkoušek (Optimalizace zušlechtění jako vhodný vstup pro tažení) 

 

Pro zušlechtění 42CrMo4 byl navržen diagram zušlechtění s těmito parametry: teplota 

kalení: 880-900 °C, teplota popouštění: 650-680 °C, intenzita ochlazování 18 l/s. Výsledky  

po zušlechtění byly: Rm=1090 MPa. Tato pevnost není vhodná jako vstup pro proces 

tažení, jelikož je zde riziko překročení požadavku na pevnost po tažení 1000-1200 MPa. 

Z tohoto důvodu byl upraven diagram zušlechtění a byly upraveny teploty popouštění  

na 680-710 °C. Po zušlechtění byla pevnost 983–992 MPa. 

S těmito parametry bylo pro ověření provedeno zušlechtění celkem 6 taveb v rozměru  

32 mm s těmito parametry zušlechtění: 

Kalicí teplota volena z rozsahu 880-900 °C, teplota popouštění volena z rozsahu  

680-710 °C, intenzita ochlazování 18 l/s. 
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Po zušlechtění byla provedena zkouška tahem, rázem v ohybu. Výsledky těchto zkoušek 

jsou uvedeny v tab.10, 11a 12. Grafické vyjádření je v grafech 17-23. 

Tab.10 Mechanické hodnoty zušlechtěných tyčí 

 

 

Graf 17 Porovnání pevnosti zušlechtěných tyčí 

 

 

Graf 18 Porovnání meze kluzu zušlechtěných tyčí 
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Graf 19 Porovnání tažnosti zušlechtěných tyčí 

 

 

Tab.11 Nárazová práce a vrubová houževnatost při +20°C u zušlechtěných tyčí 

 

 

Graf 20 Porovnání nárazové práce při +20°C u zušlechtěných tyčí 
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Graf 21 Porovnání vrubové houževnatosti při +20°C u zušlechtěných tyčí 

 

 

Tab.12 Nárazová práce a vrubová houževnatost při -40°C u zušlechtěných tyčí 

 

 

Graf 22 Porovnání nárazové práce při -40°C u zušlechtěných tyčí 
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Graf 23 Porovnání vrubové houževnatosti při -40°C u zušlechtěných tyčí 

 

 

4.4 Tažení 

4.4.1 Tažení materiálu 

 

Tažení je způsob zpracování oceli za studena, při kterém dochází k navýšení 

mechanických vlastností materiálu pevnosti Rm (MPa), mez kluzu Rp0,2 (MPa), a ke snížení 

tažnosti A5 (%), kontrakcí Z (%). Dále se při tažení mění rozměr (tolerance rozměru)  

a délka hotového výrobku, dle požadavku zákazníka.  

Účelem tažení je získat požadované mechanické vlastnosti dle normy EN 10277  

se označuje doplňkovým písmenem +A+C, +QT+C a rozměry, tolerance rozměru, přímosti 

dle normy EN 10278. 

 

4.4.2 Zařízení pro tažení 

 

K tažení za studena se v TŽ - VF pro tažení z tyčí do tyčí používají tažné stolice  

TL 10 (10 t), TL 35 (35 t) pro tažení průměru 15–65 mm, tolerance průměru max. h9, 

délky 2900–6200, tolerance délky +100-0 mm. Vstupním materiálem je válcovaná tyč 

průměru 16–68 mm, délky podle délky hotového výrobku. Dále se pro tažení ze svitků  

do tyčí používají kombinované tažné stolice KTS 0, KTS 1, KTS 2, KTS 3 a KTS 4  

pro tažení průměru 5–40 mm, tolerance průměru max. h9, délky 2900–7900 mm, tolerance 
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délky +30-0 mm. Vstupním materiálem je vyválcovaný svitek maximální hmotnost 3 t, 

průměru 5,5–42 mm.  

4.4.3 Popis tažných linek v TŽ – VF a.s. 

 

Základní technická charakteristika linky TL 35: 

Tažná síla: 350 kN 

Tažná rychlost: 0–30 m/min 

Vstupní průměr: 26–68 mm (tyče) 

Finální průměr kruh: 25–36 mm (dvojtah) 

37–65 mm (jednotah) 

Finální průměr 6HR:  25–36 mm (dvojtah) 

   37–60 mm (jednotah) 

Finální průměr 4HR:  25–36 mm (dvojtah) 

37–46 mm (jednotah) 

Finální délka: 2900–6200 mm 

 

Základní technická charakteristika linky KTS 4: 

Tažná síla: 250 kN 

Tažná rychlost: 0–80 m/min 

Vstupní průměr: 20–44 mm (svitky) 

Finální průměr kruh: 19–42 mm 

Finální průměr 6HR: 19–40 mm 

Finální průměr 4HR: 19–36 mm 

Finální délka: 2500–6900 mm 
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4.4.4 Výsledky zkoušek 

 

Po tažení žíhané a zušlechtěné oceli byla provedena zkouška tahem, rázem v ohybu. 

Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v tab.13, 14 a 15. Grafické vyjádření je v grafech 

24-30. 

Tab.13 Mechanické hodnoty žíhané tažené tyče a zušlechtěné tažené tyče 

 

 

Graf 24 Porovnání pevnosti žíhané tažené tyče a zušlechtěné tažené tyče 

 

Graf 25 Porovnání meze kluzu žíhané tažené tyče a zušlechtěné tažené tyče 
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Graf 26 Porovnání tažnosti žíhané tažené tyče a zušlechtěné tažené tyče 

 

 

Tab.14 Nárazová práce a vrubová houževnatost při +20°C u žíhané tažené tyče  

a zušlechtěné tažené tyče 

 

 

Graf 27 Porovnání nárazové práce při +20°C u žíhané tažené tyče a zušlechtěné tažené tyče 
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Graf 28 Porovnání vrubové houževnatosti při +20°C u žíhané tažené tyče a zušlechtěné 

tažené tyče 

 

 

Tab.15 Nárazová práce a vrubová houževnatost při -40°C u žíhané tažené tyče  

a zušlechtěné tažené tyče 

 

 

Graf 29 Porovnání nárazové práce při -40°C u žíhané tažené tyče a zušlechtěné tažené tyče 
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Graf 30 Porovnání vrubové houževnatosti při -40°C u žíhané tažené tyče a zušlechtěné 

tažené tyče 

 

 

5 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 
 

V této části uvádím porovnání dvou zkoumaných technologií, a to: 

 technologií žíhání + tažení (+A+C), 

 technologií zušlechtění + tažení (+QT+C). 

 

Tažením oceli za studena dochází k změnám mechanických vlastností materiálu pevnost 

Rm (MPa), mez kluzu Rp0,2 (MPa) se zvyšuje a tažnosti A5 (%), a kotrakce Z (%)  

se snižují. Dále dochází ke změně rozměru (tolerance rozměru) a dělení na délku hotového 

výrobku podle požadavku zákazníka. Účelem je dodržet mechanické vlastnosti dle normy  

ČSN EN 10277. Rozměry (tolerance rozměru a přímosti) dle normy ČSN EN 10278. 

Pro zušlechtění oceli jakosti 42CrMo4 byl navržen diagram zušlechtění s parametry teploty 

kalení: 880-900 °C, teploty popouštění: 650-680 °C a intenzita ochlazování: 18 l/s. 

Výsledky po zušlechtění s těmito parametry byly: Rm = 1090 MPa. Tato pevnost vstupního 

materiálu pro tažení není vhodná, jelikož je zde riziko překročení požadavku na pevnost  

po tažení 1000-1200 MPa. Z tohoto důvodu byl upraven diagram zušlechtění a byly 

upraveny teploty popouštění na 680-710 °C. Po zušlechtění byla pevnost:  
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Rm = 983–992 MPa, po zkoušce tažení byla zjištěna jako pevnost optimální.  

Při čemž pevnost po tažení byla: Rm = 1107 MPa. 

 

5.1 Porovnání zkoušky tahem a zkoušky rázem v ohybu 

 

Po tažení vyžíhané a zušlechtěné oceli průměru 30 mm, jakosti 42CrMo4, tavba T16236 

byla provedena zkouška tahem a rázem v ohybu. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny 

v tab.16, 17 a 18. Grafické vyjádření je v grafech 31–39. 

Tab. 16 Porovnání +A+C a +QT+C 

 

 

Pevnost se snižuje po žíhání a zušlechtění a následným tažením se zvyšuje.  

Hodnota Rm po žíhání a tažení (+A+C) je 679 MPa, po zušlechtění a tažení (+QT+C) 

je 1107 MPa. Rozdíl mezi oběma technologiemi je 428 MPa. 

 

Graf 31 Porovnání pevnosti +A+C a +QT+C 
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Mez kluzu se snižuje po žíhání a po zušlechtění se zvyšuje. Následným tažením se Rp0,2  

při obou technologií zvyšuje. Hodnota Rm po žíhání a tažení (+A+C) je 612 MPa,  

po zušlechtění a tažení (+QT+C) je 1077 MPa. Rozdíl mezi oběma technologiemi 

 je 465 MPa. 

 

Graf 32 Porovnání meze kluzu +A+C a +QT+C 

 

 

Tažnost se zvyšuje po žíhání i zušlechtění. Následným tažením se snižuje. Hodnota A5  

po žíhání a tažení (+A+C) je 15,2%, po zušlechtění a tažení (+QT+C) je 13,2%. Rozdíl 

mezi oběma technologiemi je 2%. 

 

Graf 33 Porovnání tažnosti +A+C a +QT+C
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Tab.17 Porovnání nárazové práce a vrubové houževnatosti u +A+C a +QT+C 

 

 

Nárazová práce při +20°C se zvyšuje po žíhání i zušlechtění. Následným tažením 

se snižuje. Hodnota KV2 po žíhání a tažení (+A+C) je 9,7 J, po zušlechtění a tažení 

(+QT+C) je 106,5 J. Rozdíl mezi oběma technologiemi je 96,8 J. 

 

Graf 34 Porovnání nárazové práce při +20°C u +A+C a +QT+C 

 

 

Vrubová houževnatost při +20°C se zvyšuje po žíhání i zušlechtění. Následným tažením se 

snižuje. Hodnota KCV po žíhání a tažení (+A+C) je 12,2 J/cm
2
, po zušlechtění a tažení 

(+QT+C) je 133,1 J/cm
2
. Rozdíl mezi oběma technologiemi je 120,9 J/cm

2
. 
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Graf 35 Porovnání vrubové houževnatosti při +20°C u +A+C a +QT+C 

 

Tab.18 Porovnání nárazové práce a vrubové houževnatosti při -40°C u +A+C a +QT+C 

 

Nárazová práce při -40°C se zvyšuje po žíhání i zušlechtění. Následným tažením se snižuje  

u žíhání a tažení (+A+C) a zvyšuje při zušlechtění a tažení (+QT+C). Hodnota KV2 

po žíhání a tažení (+A+C) je 5,7 J, po zušlechtění a tažení (+QT+C) je 73,4 J. Rozdíl mezi 

oběma technologiemi je 67,7 J. 

Graf 36 Porovnání nárazové práce při -40°C u +A+C a +QT+C 
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Vrubová houževnatost při -40°C se zvyšuje po žíhání i zušlechtění. Následným tažením 

se snižuje. Hodnota KCV po žíhání a tažení (+A+C) je 7,1 J/cm
2
, po zušlechtění a tažení 

(+QT+C) je 91,7 J/cm
2
. Rozdíl mezi oběma technologiemi je 84,6 J/cm

2
. 

 

Graf 37 Porovnání vrubové houževnatosti při -40°C u +A+C a +QT+C 

 

 

5.2 Porovnání profilu tvrdosti 

 

Po tažení vyžíhané a zušlechtěné oceli průměru 30 mm, jakosti 42CrMo4, tavby 

T16236,byla provedena zkouška profilu tvrdosti. Vzorky byly přeleštěny a v místě s max. 

hloubkou oduhličení byl měřen profil tvrdosti HV2. Výsledky těchto zkoušek jsou 

znázorněny v grafech 38 a 39. 

U vyžíhané a tažené oceli (+A+C) se tvrdost pohybuje v rozmezí 214–241 HV.  

Na povrchu v místě největšího oduhličení je tvrdost 198 HV. 

U zušlechtěné a tažené oceli (+QT+C) se tvrdost pohybuje v rozmezí 314–337 HV.  

Na povrchu v místě největšího oduhličení je tvrdost 285 HV. 

 

Rozdíl mezi oběma technologiemi zpracování je cca 100 HV. 
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Graf 38 Tvrdost po žíhání a tažení (+A+C) 

 

 

Graf 39 Tvrdost po zušlechtění a tažení (+QT+C) 

 

 

5.3 Metalografická analýza 

 

Po tažení žíhané a zušlechtěné oceli průměru 30 mm, jakosti 42CrMo4, tavby T16236, 

byla následně provedena metalografická analýza. Byly zhotoveny příčné metalografické 

výbrusy, na kterých byly po naleptání 2% nitalu hodnoceny hloubka oduhličení a podíl 

fází. Velikost sekundárního zrna nelze ve stavu po žíhání naměkko a po zušlechtění 

stanovit. Výsledky těchto zkoušek jsou znázorněny obr.63-66. 
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Struktura žíhané a tažené oceli (+A+C) je 100% globulární perlit. 

 

Obr.63 100% Globulární perlit  Obr.64 Hloubka oduhličení 

 

 

Struktura zušlechtěné a tažené oceli (+QT+C) je 100% popuštěný martenzit. 

 

Obr.65 100% Popuštěný martenzit  Obr.66 Hloubka oduhličení 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6 ZÁVĚR 
 

V diplomové práci jsem se věnoval struktuře a vlastnostem tažené oceli 42CrMo4  

se zaměřením na dvě odlišné technologie tažení drátu za studena: 

 technologií žíhání + tažení (+A+C), 

 technologií zušlechtění + tažení (+QT+C). 

 

Popsal jsem proces, kdy vyválcovaná, vyžíhaná ocel byla tažena ze svitků do tyčí  

a vyválcovaná, zušlechtěná ocel byla tažena z tyčí do tyčí. Podstatou práce bylo porovnání 

mechanických hodnot, struktury a tvrdosti oceli 42CrMo4a u obou výše zmíněných 

technologií zpracování. 

 

Bylo odzkoušeno celkem 5 taveb na tepelné zpracování žíhání - zušlechtění. Po procesu 

žíhání u všech taveb došlo následně k technologii tažení. V procesu zušlechtění a tažení 

byla tažena pouze jedna tavba, která poukázala na schopnost dodržet tolerance 

mechanických hodnot dle normy ČSN EN 10277.Pro dosažení požadovaných 

mechanických vlastností po tažení byl navrhnut optimální diagram zušlechtění, aby bylo 

možné tažení provádět na stroji TL 35 (tažná síla 35 t), a to v rozměrech 25-35 mm. 

 

Z porovnaných výsledků je zřejmé, že vzhledem ke klesající vrubové houževnatosti 

a zároveň zkoušení při nízkých teplotách po tažení u žíhaného materiálu, je možné 

náročným zákazníkům s požadavkem na KV/KCV nabídnout i zušlechtěný stav tyčí. 

Proces zušlechtění a tažení je technologicky velice náročný, jelikož je nutné navrhnout 

vhodné parametry zušlechtění tak, aby byly splněny mechanické vlastnosti také po tažení. 

Tuto technologickou náročnost ale nahrazuje ekonomické hledisko. 
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