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1 Úvod 

Předložená diplomová práce se zabývá popisem mikrostruktury a 

mechanických vlastností wolframových drátů.  

V práci je proveden literární rozbor, zaměřený na použitelnost wolframového 

materiálu jakož to světelného zdroje. Jsou zde principielně popsány technologické 

aplikace, kde je využíván wolframový materiál. Krátce je zmíněn základní sortiment 

společnosti Osram. Podrobně se v práci zabývám popisem technologie tažení 

wolframového drátu a procesu spiralizace. Materiály zkoumané v této práci byly 

dodané  společností Osram. V prostorách této společnosti byly provedeny veškeré 

úkony nutné k uskutečnění experimentu.  

V experimentální části jsem se zaměřil na technologický krok svařování 

wolframových tyčí. Cílem diplomové práce bylo ověřit, zda li tento operační krok je 

kořenovou příčinou praskání wolframových drátů a spirál během následného 

zpracování. Těžiště předložené diplomové práce je popsat deformační chování 

wolframových drátů ze svařovací zóny a drátů z normální zóny. Dále pak 

zaznamenat změny původních vlastností před a po deformaci tažením a 

následném tepelném zpracováním u vybraných operačních kroků, kde se 

předpokládaly změny v chování materiálů. Následně provést porovnání 

dosažených výsledků pro jednotlivé typy drátů.  

 Porovnávala se především pevnost, tažnost a struktura. Změny struktury 

způsobené plastickou deformací u jednotlivých materiálů se zjišťovaly pomocí 

metalografických výbrusů a pomocí RTG. 
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2  Význam, výskyt a aplikace wolframu 

Wolfram (švédsky „sten tung“ znamenající “těžký kámen”) chemická 

značka W, (lat. Wolframium). Byl objeven roku 1781 švédským chemikem 

Wilhelmem Scheelem. Je to šedý až stříbřitě bílý, velmi těžký a mimořádně obtížně 

tavitelný kov. Pro svůj obsah v zemské kůře kolem 1,5–34 mg/kg jej lze zařadit do 

skupiny kovů vzácných. Jeho relativní atomová hmotnost je 183,85, teplota tání je 

cca 3400 °C, teplota varu p řibližně 5900 °C a hustota 19300 kg/m 3. Pevnost v tahu 

ve vyžíhaném stavu je 882 až 1078 MPa. V čistém stavu je houževnatý. Chemicky 

je wolfram za obyčejné teploty velmi stálý i na vlhkém a nečistém vzduchu a 

neporušuje se ani kyselinami. Silnější oxidační činidla (peroxid vodíku), fluór, a 

kyselina fluorovodíková na něj výrazně působí. Ohřevem na vzduchu nad 600°C 

se okysličuje a také hodně přehřátá vodní pára jej porušuje. Krystalizuje v kubické 

stereocentrické mřížce. Z kovů má wolfram nejvyšší bot tání a nejvyšší modul 

pružnosti v tahu. Současně je však jeho stlačitelnost nejmenší [1 ]. 

Wolfram je kov s širokým rozsahem použití. Průmyslové aplikace technicky 

čistého wolframu jsou dány jeho vlastnostmi. Běžně se sním setkáváme ve 

slitinách ocelí s vysokými požadavky na tvrdost a mechanickou a tepelnou 

odolnost. 

 Zásadní využití wolframu je jako karbid wolframu (W2C, WC) ve slinutých 

karbidech v důlních stavebních a jiných průmyslech. Právě pro své vlastnosti, 

tvrdost a odolnost proti zvýšeným teplotám a otěru, se používají k výrobě řezných 

nástrojů jako jsou soustružnické nože, hoblovací nože, frézy, vrtáky, výstružníky, 

protahovací trny, brusné kotouče. 

Pro vysokou teplotu tání a malou rychlost odpařování za vysokých teplot ve 

vakuu je wolfram důležitým materiálem na výrobu žhavících vláken. Odpařování 

wolframu se omezuje na minimální hodnotu např. argonem, nebo kryptonem. 

V konstrukci rentgenových lamp se používá wolfram na anody a ve vysílacích 

elektronkách na přímo a nepřímo žhavené katody a různé konstrukční části, jako 

jsou držáky elektrod, popř. zatavený materiál pro svařování se zhotovují z 

wolframu svařovací elektrody.  

Jeho význam stále roste, zvláště v oblasti moderních tepelných aplikací. 

Používá se běžně jako topné těleso v elektrických odporových pecích pro žíhání 

v extrémních teplotách dosahujících až 2700°C. 
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Spotřeba wolframu značně kolísá a řídí se především množstvím vyrobené 

nástrojové a konstrukční oceli. Největšími spotřebiteli wolframu jakožto produktu 

pro světelné zdroje lze odvodit z podílu jednotlivých společností na trhu v čele 

s OSRAM, PHILIPS a GE.  

 

3 Technologický postup výroby Wolframu 
 

3.1  Zpracování W koncentrát ů. 
 

K výrobě kovového wolframu je nutná čistá kyselina wolframová. Čistá 

kyselina wolframová H2WO4 nebo kysličník wolframový WO3 se připraví buď 

alkalickým vyluhováním koncentrovaným louhem sodným za varu v kotli nebo v 

autoklávu, a nebo tavením wolframitu se sodou při teplotě 800 až 900°C:  

  

 

3.2  Reduk ční pochody p ři výrob ě wolframu 
  

Redukce kysličníku wolframového na práškový wolfram probíhá dvěma 

způsoby: uhlíkem nebo vodíkem.  

Uhlíkem se kysličník wolframový redukuje v grafitových kelímcích, které se 

plní suchou směsí kysličníku wolframového se 14 % sazí a malým množstvím 

kalafuny a zahřívají se 8 hodin na teplotu 1 300 až 1 400°C. Získa ný wolfram 

obsahuje kyslík, uhlík a křemík, uplatňuje se především v ocelářství.  

Redukcí vodíkem se získá kov až  s 99,8 % W.Tento technologický proces 

probíhá ve 2 stupních:  

1) Při teplotě 500 až 700°C se WO 3 redukuje na WO2.  

2) Ten se proseje a vrací se do pece, kde se zahřeje na teplotu 1 000 až 1 

100°C, p řičemž se redukuje na kov.  

 



 6 

 

Obr. 1   Formy  wolframového prášku [6 ]. 

 

Obrázek 1 ukazuje uspořádání krychlovitých krystalů po jednotlivých fázích 

redukčních pochodů. Jednotlivé krystaly jsou vyobrazením prostorově centrované 

mřížky wolframu.  

 

 

4 Rozbor technologie výroby wolframových drát ů 
 

4.1 Lisování wolframových ty čí 
 

Vstupním polotovarem pro operaci lisování je kovový prášek s různých 

velikostí. Jednotlivé krystaly jsou vyobrazením prostorově centrované mřížky 

wolframu (Obr. 2). Snaha krystalů, zaujmout svůj přirozený tvar, je založena na 

tom, že z množství všech forem, které by připadaly v úvahu, zajišťuje při daném 

objemu minimální povrchovou energii. S přirozenou formou krystalů wolframu se 

nesetkáváme pouze zde u kovového prášku, ale také ještě jednou – mnohem 

později – u dlouhodobě svítících vstupních drátů. 
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Obr. 2   Fotografie wolframových krystalů.  

.  

Samotný proces lisování je rozčleněn do několika na sebe navazujících 

kroků. Nejprve se předem odvážené množství prášku rovnoměrně nasype do 

rozebíratelných ocelových lisovacích forem. Lisovací formy se vkládají do 

hydraulického lisu o síle až 6 MN, kde se wolfram tlakem 1÷6 Mpa slisuje na 

čtyřhranné tyče  30 X 40 mm v průměru a dlouhé 600÷1200 mm (Obr. 3).  

 

 

 

Obr. 3   Rozebíratelná lisovací forma a hotový výlisek  

.  

Lisy používané musejí mít zaručenou dostatečnou tuhost, aby se zabránilo 

vzniku lisovacích vad, které mohou nepříznivě působit při dalším zpracování. 

U současných lisů je zařízení dovolující automatické zvyšování tlaku. Velikost 

lisovacího tlaku a jemnozrnnost prášku má vliv na dosaženou výslednou hustotu 

vylisovaných tyčí. Po vylisování tyče ve stroji se forma rozebere a hotová tyč je po 

přeměření hustoty transportována na další operační krok čímž je sintrace. 

 

10µm 



 8 

4.2  Sintrace wolframových ty čí 
 

Sintrací se označuje tepelné zpracování prášku, při kterém dochází k  

zhuštění materiálu, které bylo na začátku pórovité. Cílem sintrace je získání 

celistvosti a hlavně vysoké pevnosti wolframových tyčí pro další zpracování. 

Technologický proces sintrace je rozdělen do dvou kroků, lehké slinování a husté 

slinování. 

 

4.2.1 Předběžná sintrace wolframu 

Hlavním cílem je získání větší pevnosti vylisovaných tyčí, které se následně 

umísťují do sintračního zvonu (obr. 5) ke konečnému slinování. Operace se 

provádí v horizontálních průběžných elektrických odporových pecích (Obr. 4). 

Tento pochod probíhá při teplotách od 950 °C až po 1150 °C. Celková doba 

předběžného slinování je asi 30 minut. Atmosféra v níž se předběžně sintruje je 

tvořena suchým čistým vodíkem. 

 

Obr. 4   Horizontální průběžná vodíková pec pro předběžné sintrování  

 

Princip sintrace je zasunutí wolframové tyče ležící na molybdenové podložce 

do žíhací zóny pece. Čas sintrace je cca 20 min. Takto slinuté tyče se dále 

ochlazují v chladícím pásmu pece. Doba chlazení se pohybuje kolem 10min. 

Protože teplota předběžného slinování leží pod teplotou rekrystalizace nedochází 

k výraznému růstu zrna. Po předběžném slinování mají tyče velkou pórovitost a 

jsou velmi křehké (Obr. 5).  
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Obr. 5   Lehce sintrovaná wolframová tyč.  

 

Materiál se vyznačuje velkými póry zobrazující ve svém středu většinou 

hranici zrn. Tyto stále ještě volně žíhané struktury se sobě podobají následkem 

absence uspořádání na velkou vzdálenost a následkem mnoha pórům . 

 

 

4.2.2   Konečná sintrace wolframu 
 

Teprve při konečném sintrování získávají tyče potřebné výsledné vlastnosti 

jako je například pevnost, a to za teplot těsně pod bodem tání. Při konečném 

sintrování dochází ke značnému smrštění předběžně slinutých tyčí (13÷17 %), 

které se projevuje změnami vnějších rozměrů a je zapříčiněno nárůstem hustoty. 

Principem konečného sintrování je přímý průchod elektrického proudu přes 

slinovanou tyč, pomocí kterého se tyč ohřívá až na teploty 2700÷3100 °C ve vodou 

chlazeném zvonu (Obr. 6). 

10µm 
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Obr. 6   Schématický popis zařízení pro sintrování wolframových tyčí 

 

Celková doba sintrování je od 30 do 60 minut. U konečného sintrování se 

používá ochranná atmosféra čistého vodíku. Konečné sintrování se dělí na 4 

stadia: 

a) rychlé zvyšování teploty (za 3÷4 min. na asi 1200 °C ) 

 b) pomalé zvyšování teploty (v oblasti 1300÷2000 °C ). Účelem je odstranění 

nečistot. Doba procesu se pohybuje okolo 15 minut. 

 c) rychlé zvýšení teploty na 2600÷2800 °C 

 d) prodleva na této teplotě 5 až 15 minut  [5 ]. 

 

Žíhání je natolik pokročilé, že se zrna dotýkají, mezery  mizí a jsou znatelné 

pouze hraniční plochy mezi zrny (Obr. 7). Se zhuštěním materiálu dochází také ke 

zhrubnutí zrn. Oba procesy jsou hnány  

Nově objevené kulaté bubliny obsahují zamyšlené i nezamyšlené příměsi. Ty 

obsahují také tolik důležitý draslík pro BSD tažení drátu. Wolfram dosáhne v této 

fázi své výroby té nejvyšší teploty. Z tohoto důvodu jsou bublinky zde obzvlášť 

velké. Žíhání trvá asi 45 minut.  
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Obr. 7   Hustě sintrovaná wolframová tyč.  

 

 

4.3 Kování wolframových ty čí 
 

Postup rotačního kování spočívá v překování obvykle pravoúhlého průřezu na 

kruhový, to vše za tepla na kovacím zařízení (Obr. 8). U tohoto postupu se 

materiál kove velkým počtem úderů dvou kovacích čelistí, které se pohybují proti 

sobě a velmi rychle se otáčejí kolem osy zpracovávané tyče. Tímto se hrany 

zakulacují a tyče se prodlužují do délky.  
 

 

Obr. 8  Stroj pro kování tyčí až do průměru 2,3 mm [9 ]. 

10µm 
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Teploty ohřevu při tomto postupu jsou stanoveny na  1300÷600 °C, ale teploty 

v peci jsou asi o 200 °C vyšší kvůli chladnutí způsobenému  odvodem značného 

množství tepla kovacími čelistmi a ztrátám tepla při přenosu z ohřívací pece ke 

kovacímu stroji.  

Počet kovacích průchodů je dán výstupním průměrem pro tažení.  Pro tažení 

jemných drátů se kove na výstupní toleranci 2,35 mm (Tabulka č.1).  

 

 

Tabulka č.1 Technologický proces kování W drátů do průměru 7,6 mm [11]  

Poř. 
Čís. 

Průměr 
 

[ mm ] 

Tolerance 
 

[ mm ] 

Příčný 
průřez 
[ mm 2 ] 

Plošný 
úběr 
[ % ] 

Teplota 
pece 
[ Cº ] 

Rychlost 
posuvu 

[ m/min. ]  
1 15,5 15,2 –  15,8 240,3 - 1350 + 50 5,7 

2 14,0 13,8 –  14,2 196,0 18,4 1350 + 50 5,7 

3 13,0 12,8 –  13,2 169,0 13,8 1350 + 50 5,7 

4 12,0 11,9 –  12,1 144,0 14,8 1350 + 50 5,7 

5 11,0 10,8 – 11,2 121,0 16,0 1350 + 50 5,7 

6 10,2 10,0 – 10,3 104,0 14,1 1350 + 50 5,7 

7 9,5 9,3 – 9,7 90,3 13,2 1250+ 50 8,3 

8 8,8 8,6 – 9,0 77,4 14,3 1250+ 50 8,3 

9 8,2 8,0 – 8,4 67,2 13,2 1250+ 50 8,3 

10 7,6 7,4 –  7,7 57,8 14,0 1250+ 50 8,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1  Bublinové řetězce z draslíku v kovaných ty čích wolframu 
 

Díky prodlužování materiálu kovacích čelistech jsou velké bubliny 

přeformovány na řetězce malých bublinek. Tyto se formují ve směru osy drátu a 

později regulují rekrystalizační procesy. Velké kulovité bubliny se nejprve 

přeformují na elipsy. Ty jsou na jejich velké ose – kvůli nepatrném zakřivení – 

mechanicky málo stabilní a dělí se proto podle účinku síly, která je přeformovává 

na řetězce malých nebo velkých kulovitých bublin. Pod vysokými tlaky mohou však 

existovat pouze malé kulovité bubliny (Obr. 10). 
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Obr. 10  Bublinkové řetězce draslíku v kovaných tyčích 

 

4.3.2 Svařování wolframových ty čí 
 
 

U průměru 8,2 mm dochází z ekonomických důvodů ke svařování 

wolframových tyčí. Tento proces spočívá ve svaření 3 ks wolframových tyčí do 

jednoho celku na svářecím automatu. Operace svařování se dá rozdělit do třech 

operačních kroků. Nejprve se wolframové tyče zabrousí tak, aby jednotlivé hrany 

na sebe svým průřezem navazovaly. Poté se na tyče přivede elektrický proud. 

Díky obrovským přechodovým odporům dojde k natavení těchto těsně přilehlých 

ploch. Při současném přitlačení tyčí k sobě předepsanou silou dojde k pevnému 

spojení a vytvoření sváru (Obr. 11). 

 

 

Obr. 11  Fotografie sváru wolframové tyče 
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Hned po vytvoření sváru přichází operace tzv. odjehlení, kdy dochází ke 

zabroušení vzniklého návaru a přepravě k následujícím operacím tažení. 

 

4.4 Rozbor technologie tažení 

 
Tažení a následující tepelné zpracování kovaných tyček je nejdůležitější 

pracovní operace. Touto operací materiál získá konečné fyzikální a mechanické 

vlastnosti, které jsou důležité pro jeho chování v elektrických žárovkách.  

Tváření drátu tažením je charakterizováno plastickou deformací, probíhající 

průchodem drátu kuželovým otvorem v průvlaku, přičemž dochází k prodloužení 

drátu ve směru hlavního působícího napětí a zmenšování plochy příčného průřezu. 

Tažením se materiál zpevňuje, protože jde o proces probíhající při teplotách 

nižších než je teplota rekrystalizace to znamená v intervalu  900÷1000 °C. Takto 

vzniklé zpevnění se dá odstranit mezižíháním v ochranné atmosféře (např. 

vodíkové). Hlavním důvodem snižování pevnosti  je, aby nedocházelo 

k problémům při  tažení a přílišnému opotřebovávání průvlaků. 

Tažení se provádí na různých typech tažných strojů  přizpůsobených 

průměru drátu. Od řetězových tažících stojů pro průměry do 1,15 mm přes stroje 

bubnové pro průměry až 12 µm. 

Mezi základní části tažného stroje patří: odvíjející stojan, brzda, mazací 

nádoba s grafitem, ohřívací pec a navíjení (Obr. 12). 

 

Obr. 12  Schématický popis stroje pro tažení  
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Drát před samotným tažením prochází nádobou s mazivem. Zpravidla se 

jedná o mazivo s obsahem koloidního grafitu. Mazivo chrání drát před oxidací 

vzdušným kyslíkem a snižuje tření v průvlacích. Po nanesení tenkého filmu maziva 

na drát, vchází drát do ohřívacího zařízení, kde se mazivo pevně vpálí do povrchu 

drátu. Ohřevem drát značně změkne, čímž se připraví pro vlastní zmenšení 

průměru tažením.  

Aby nedošlo k trhání drátu během procesu tažení, musí být mezi jednotlivými 

průvlaky dodržen zákon stálosti objemu drátu procházejících průvlaky za jednotku 

času. 

 

      (1) 

a také 

      (2) 

 

kde  So, S1, S2 … Sa jsou průřezy drátu, 

Lo, L1, L2 … La            jsou délky drátu, 

vo, v1, v2 … va   jsou rychlosti drátu. 

 

Při tažení je vlastním nástrojem deformace kuželová část průvlaku 

s vrcholovým úhlem 2α. (Obr. 13). Na kuželovém povrchu průvlaku délky „l“ působí 

v pásmu deformace příčná síla. 

 

 

Obr. 13   Rovnováha sil v otvoru průvlaku podle E. Siebela 
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„Q“, která je vyvolána působení vnější tahové síly „F“. Příčná síla působí 

vlivem tažného úhlu kužele a tření mezi povrchem drátu a pracovní části průvlaku 

ve vztahu k vertikální složce síly „N“ pod úhlem α+ρ. 

Z trojúhelníku sil lze stanovit základní rovnici pro tahovou sílu: 

( )ρα +⋅= sinQF           (3) 

( )ρα +⋅= tgNF          (4) 

kde d0 , d1  je vstupní a výstupní průměr 

 2α je úhel tažné části průvlaku 

 ρ  je třecí úhel 

 τ  smykové napětí 

 σ  střední tlakové napětí 

 F  tahová síla 

 Q příčná síla 

Vzhledem k tomu, že se tažný úhel 2α pohybuje nejčastěji v rozsahu od 10o 

do 20o a koeficient tření µ = tg ρ dosahuje při dobrém mazání hodnoty pod 0,05 (ρ 

< 3o), dosahuje velikost příčné síly 4 až 7 násobku hodnoty tahové síly [9,14]. 

 

4.4.1 Rozložení nap ětí v pr ůvlaku 
 

Znalost stavů napjatostí v pásmu deformace při tažení v kuželovitém 

průvlaku a jejich matematická analýza má význam nejen pro výpočet tažných sil a 

tím pro správné dimenzování tažných stolic, ale i pro návrh a hodnocení 

samotného technologického postupu. Matematický rozbor úlohy je zkomplikován, 

neboť geometrická povaha pochodu a tangenciální napětí vyvolaná vnějším třením 

mají za následek, že se směry hlavních os napjatosti neshodují s geometrickými 

osami pásma deformace. Tato okolnost ovlivňuje především mechanickou 

podmínku plastičnosti při tažení, kterou pak nelze vyjádřit jednoduchými 

matematickými vztahy známými v základech plasticity. Přitom je výhodné použít 

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

symetrickou rovinnou úlohu. Dostatečně velké deformace materiálu při tažení jsou 
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umožněny tím, že průvlaku je vyvolán tříosý stav napjatosti s tlakovými napětími 

v příčném směru. U výrobku kruhového průřezu je to všestranně radiální tlak, který 

je podmínkou pro vyvolání požadovaných velkých plastických deformací a 

rozměrových změn drátu. Avšak největší hlavní napětí je tahové napětí 

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

převažují napětí v tahu, což omezuje velikost plastické deformace při jednom 

průchodu průvlakem. Další omezení je způsobeno zpevňováním kovu při tažení za 

studena. 

4.4.2 Rozbor deformace 

Průvlaky pro tažení drátu mají základní kuželovitý tvar, jak je znázorněno na 

Obr. 14 a 15. Kuželovitá část průvlaku přechází v krátkou válcovitou pracovní část, 

která má funkci kalibrační a upravuje přesné rozměry taženého výrobku. 

 

Obr. 14   Základní funkční části tvrdokovového (TK) průvlaku 

 

 

 

Obr. 15   Schéma stavu napjatosti 
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Výchozí materiál o průměru do se účinkem tažné síly F protahuje průvlakem, 

jehož průměr dl určuje rozměr drátu po tažení. Na kuželovitém  povrchu taženého 

drátu působí v pásmu deformace elementární normálové tlaky dN a elementární 

třecí síly dT (µ dN). Tyto síly jsou rozhodující pro celkový stav napjatosti v pásmu 

deformace. Normálové tlaky a třecí síly ve válcovité části průvlaku jsou podstatně 

menší a nemají vliv na průběh deformace ve vlastním deformačním pásmu. Na 

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

tloušťku dx, působí na kuželovitém povrchu normálové napětí σn a tečné napětí 

τ = µ.σn. V příčných řezech působí podélné tahové napětí σ1 a (σ1 + dσ1), které 

není v příčném průřezu rozděleno rovnoměrně. Další napětí působí v obvodovém 

směru a je to tlakové napětí σ0. 

 

V libovolném bodě kuželovité části pásma deformace je tříosý stav 

napjatosti vyznačený těmito hlavními napětími: 

 

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

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

c) tlakovým napětím σ3, které působí v obvodovém směru. 

Tomuto tříosému stavu napjatosti odpovídá tříosý stav hlavních deformací: 

     321 ;; σσσ −−+    321 ;; εεε −−+  

Schéma napětí a deformace procesu tažení jsou znázorněna na Obr. 16 

 

 

 

Obr. 16   Schéma napětí a deformace při tažení 
 

 

 

Podélnou deformaci lze zkoumat v podélných osových řezech na deformaci 

kružnic, které znázorňují elementární částice kovu (Obr. 17). Původní čtvercová 

síť, do níž jsou kružnice vepsány, se deformuje tak, že tyto kružnice se protahují 
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v elipsy a síť samotná se zakřivuje. Hlavní osy kružnic, původně rovnoběžně 

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. 

 

Obr. 17   Schéma deformace při tažení 

 

Zkosení původně čtvercových obrazců sítě a zakřivování jejich stran 

a znázorněné deformace zakreslených kružnic je důkazem, že podélné deformace 

v jednotlivých příčných průřezech nejsou rozděleny rovnoměrně; jde o 

nehomogenní podélné deformace. Proto je možno intenzitu deformace 

v kterémkoliv příčném průřezu pásma deformace vyjádřit vztahem: 

 

        (5) 

 

kde dεl je poměrná deformace ve směru prodlužování elementární částice 

 dεr je poměrná deformace částice v radiálním směru 

 dεt je poměrná deformace částice v tečném tj. obvodovém směru. 

 

 

Podle obr. 17 se pásmo deformace rozkládá na tří úseky: 
 

1. Na úsek o délce l1, představující část objemu drátu, který ještě nevstoupil do 

geometrického pásma deformace. Velikost a tvar tohoto úseku závisí na 

vstupním průměru d0, na úhlu průvlaku 2α, vnějším tření a na velikosti 

deformace, tedy také na průměru d1. 
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2. Na střední úsek o délce l2, který představuje podstatnou část délky ld. Zde 

nastává vlastní redukce průřez drátu. Úsek l1 tvoří plynulý přechod mezi 

průřezem, kde ještě deformace nenastává a průřezem, kde je deformaci 

vystaven celý průřez taženého drátu. 

3. Na úsek l3, představující část objemu materiálu, který je v geometrickém pásmu 

deformace. Zde končí redukce průřezu taženého drátu a nastává vyrovnání 

rychlosti deformace v jednotlivých vláknech [9]. 

 

5 Wolframový drát pro sv ětelnou techniku 
 

Vzhledem k neustále zvyšujícím se požadavkům odběratelů na kvalitu a 

rozměrovou přesnost těchto produktů podléhají veškeré výrobky velice přísné 

výstupní kontrole jakosti. To vše ovšem v závislosti na typu a aplikaci daného 

produktu. Naprostým standardem společností vyrábějících tyto speciální produkty  

jsou garance kvality odrážející se v certifikacích DIN ISO 9001, ISO TS,. Nesmíme 

také zapomenout na oblast enviromentální politiky, kdy je prvořadým cílem každé 

společnosti naplňovat a neustále zdokonalovat technologii v rámci ISO 140001. 

 

5.1 Výrobní sortiment, použití W materiál ů v oblasti osv ětlovací 
techniky 

 

 

Nabízená paleta výrobků sahá od wolframového prášku přes slinuté pruty a 

různá tvarová tělíska až po nejjemnější dráty na straně jedné a více něž 1200  

různých provedení a typů spirál na straně druhé. 

 Jednotlivé druhy W slitin  jsou uvedeny v tabulce č. 2. Tyto vyráběné slitiny 

se postupem času vyvinuly v zásadě jako reakci na specifické požadavky výrobců 

světelných zdrojů. Rozhodující dopujícím prvkem je draslík, který posunuje teplotu 

počínající rekystalizace wolframu.  
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Tabulka 2.  Vyráběné slitiny wolframu a jeho aplikace [11] 

Klasifikace Typ Popis Příklady použití 

W 

 nedopovaný 
K 

Čistý wolfram bez přísad , čistota 

≥99,99% (O2≤0,01%, Fe≤0,01%, 

Mo≤0,02%, obsah 

draslíku<5ppm) 

Kontaktní materiál jako tvarová tělíska, 

elektrody, dráty, pruty, kolíky, destičky, 

kotouče, tvarovky pro výrobu polovodičů 

OG 

Čistý wolfram dopovaný K,Si, 

Al,  

obsah draslíku 60-75 ppm 

Žárovkové spirály-žárovky,  infrazářiče, 

halogenové lampy, kolíky a pruty, odpařovací 

spirály, topné spirály pro vysokoteplotní pece, 

odporové dráty pro topení všeho druhu, 

anodový materiál pro výbojky 

BSD 

SVA 

Čistý wolfram dopovaný K, Si, 

Al, 

obsah draslíku 75-85 ppm  

Spirály pro otřesuvzdorné a otřesy 

zatížené žárovky, (SVA: silniční a 

dopravní zařízení a světla) 

W  

dopovaný 

E3 

Čistý wolfram dopovaný K, Si, 

Al, 

obsah draslíku 40-50 ppm 

Odpařovací spirály, elektrody, anodový 

materiál pro vysokotlaké výbojky, tavné 

kontakty pro svody 

Klasifikace Typ Popis Příklady použití 

G10 a G30 
Čistý wolfram dopovaný 1-3% 

ThO2 

Kolíky, tyče pro elektrody, přívody 

proudu 
W  legovaný 

oxidem thoria 
G 18 

Čistý wolfram dopovaný 1,8% 

ThO2 

Pruty, kolíky, dráty pro vysokotlaké 

výbojky, svařovací materiál, přívody 

proudu všeho druhu 

WR 3 
Čistý wolfram dopovaný K,Si, Al 

a 3% Re 

Spirály pro otřesuvzdorné žárovky 
W 

s přídavkem 

rhenia WR 5 
Čistý wolfram dopovaný 3% Re Elektromateriál odolný proti korozi pro 

výrobu výbojek 

 

 

        V současnosti u drátů dopovaných radioaktivními prvky (thoriem) běží aktivity 

s cílem nahradit radioaktivní materiál materiálem neradioaktivním ovšem se 

zachováním mechanických, fyzikálních a chemických vlastností materiálu 

původního. Hlavní jsou extrémně vysoké požadavky na otřesu-vzdornost u 

automobilních spirál.  

 

Rozměrová paleta výrobků (tolerance prutů a drátů) je znázorněna v tabulce 

č. 3. 
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Tabulka 3.  Rozměry a tolerance prutů a drátů [11] 

Provedení Průměr Tolerance Druh kovu 

Sintrovaný pruty Rozměr na přání 

Válcovaný prut 15,0 mm – 7,2 mm 
 

Kovaný prut 25,0 mm – 4,0 mm ± 0,20 mm 

K, BSD, BSD SVA, E3, 

G30, G18, G10, G7 

3,60 mm – 0,20 mm 
K, BSD, BSD SVA, 

WR3, WR5 

3,60 mm – 0,45 mm E3 

3,60 mm – 0,30 mm G10, G7 

Drát černý, nebo lesklý 

(lesklý od průměru 1,26mm) 

3,60 mm – 0,60 mm 

± 0,75% 

G18 

Jemný drát černý nebo 

lesklý 

122 mg/200 mm (=0,2 mm) – 1 

mg/200 mm 

± 1,5% 

[mg/200 mm] 
BSD, BSD SVA, WR3 

Jemný drát černý 1 mg/200 mm – 0,4 mg/200 mm 

Jemný drát lesklý 1 mg/200 mm – 0,2 mg/200 mm 

± 1,5% 

[mg/200 mm] 
BSD, BSD SVA 

 

5.2 Provedení a vlastnosti 
 

Základním produktem jsou wolframové pruty a ty če. Používají se 

například jako žíhací elementy a pomocné součásti pro různé druhy stabilizačních 

a rekrystalizačních pecí. Z těchto tyčí se vyrábějí elektrody do vysoko-výkonových 

výbojek. Standardně jsou dodávány v provedení „bez úpravy“, tzn. s lehkou 

povrchovou okysličenou vrstvou danou zpracováním, nebo v zušlechtěné formě, 

jako hladce kované, usměrněné a broušené.  

Drát černý. S označením jako černý (tažený) má okysličenou povrchovou 

vrstvu s grafitovým potahem. Tyto dráty jsou vhodné všeobecně k dalšímu tažení, 

jakož i pro řadu aplikací, u kterých tato grafiticko – oxidační vrstva nevadí, nebo  

která bude dalším zpracováním odstraněna. Základní použití je pro spirály tzv. 

všeobecné osvětlení, kde grafitová vrstva nevadí vlastní funkci žárovky. Dalšími 

příklady jsou například různé tvary spletených wolframových drátů buď do podoby 

punčoch sloužící jako žíhací element  stabilizačních pecí pro zpracování spirál 

nebo do zvláštních tvarů sloužící jako sušička tmelu při montáží lamp. 

Drát lesklý . Při této úpravě se povrch drátu čistí elektrolyticky nebo žíháním. 

Wolfram vykazuje – v závislosti na procesu čištění – různé drsnosti povrchu, které 
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se projeví různými stupni lesku (matně šedá až vysoce lesklá), ale nemají vztah 

k povrchové čistotě drátu. Tyto materiály se převážně používají pro spirály 

s většími kvalitativními požadavky na povrchovou čistotu. 

Výše uvedené specifikace drátů lze dále členit dle vhodnosti pro různé 

aplikace na další typy. 

Drát vhodný pro halogen.  Tyto materiály jsou určeny pro halogenové lampy. 

Hlavním kritériem zda-li je drát vhodný či nikoliv pro halogen  je tvoření krystalů po 

rekrystalizačním žíhání. Existují empiricky vytvořené tabulky, dle kterých se tato 

kritéria posuzují. 

 Drát nevlnivý  . Drát se považuje za nevlnivý, když při průměru drátu >než 25 

mg/200 mm je výška oblouku h volně visícího ústřižku drátu mezi dvěma body ve 

vzdálenosti 100 mm od sebe menší, než 10 mm.  

 

 

Drát s m ěřením št ěpivosti  - štěpení se definuje jako podélně probíhající 

defekty rozličných délek a hloubek. Rozlišuje se mezi hloubkou štěpiny >d/5 a 

>d/10, jakož i u zvláštních aplikací >d/50 (d = průměr drátu). 

Existují tzv. třídy štěpení vyplývají jako souhrnná délka všech štěpin o určité 

hloubce v relaci k celkové délce prutu nebo drátu. Štěpiny se detekují pomocí 

měřících sond vířivého proudu (citlivost d/50). U některých nekritických aplikací 

nehrají tyto jevy žádnou úlohu. Tyto třídy štěpivosti předurčují použití 

wolframového drátu pro budoucí aplikace. 

Dráty se 100% m ěřeným pr ůměrem. Průměr drátu je základním 

předpokladem pro dosažení předepsaných světelných parametrů lampy. Proto se 

u zvlášť  kritických spirál jako například automotive, halogen energy saver 

garantuje průměr touto zkouškou. Měření průměru drátu se provádí na převíjecích 

strojích, kde je instalován cersa laser. Princip činnosti cersa laseru je založen na 

difrakci monochromatického laserového paprsku vlivem procházejícího drátu (Obr. 

18). 
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Obr. 18   Schématický princip měření průměru laserem 

 

Dalšími znaky v sou časnosti nabývajícími na významu jsou pevnost 

v tahu Rm, tažnost A.  Pevnost v tahu Rm je důležitá vlastnost, která může určovat 

funkci a pozdější použití wolframového drátu. Tyto parametry nabývají v současné 

době vysokého významu, protože zásadním způsobem ovlivňují výsledné chování 

spirály v lampě. Bylo prokázáno, že dráty s menší pevností způsobují tzv. 

prověšení spirály v lampě. Pevnost v tahu je definována jako maximální tažná síla 

(v N) vztažená na výchozí průměr drátu. Určení pevnosti v tahu a tažnost se 

provádí na trhacím stroji podle DIN, přičemž se trhá 100 mm dlouhý vzorek drátu 

konstantní rychlostí 60 mm/min. Rozsah pevnosti v tahu Rm wolframového OG 

drátu v závislosti na průměru drátu zachycuje obr. 19. 

 
Obr. 19   Závislost pevnosti na průměru drátu [11] 
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Rozsah celkové tažnosti A wolframového OG drátu v závislosti na průměru 

zachycuje obr. 20. 

 

 

Obr. 20   Prodloužení v závislosti na průměru drátu [11] 

 
 
 

5.3 Fyzikální a elektrické vlastnosti wolframu 
 

Spec. tepelná kapacita při 293 K    134 J/kg K  

Tepelná vodivost při 293 K    177 W/m K  

Koeficient délkového roztažení (273 – 373 K)  4,3*10-6 K-1  

Teplotní součinitel (273 – 373 K)    4,5*10-3 K -1  

 

          Tabulka 4.  Hustota materiálu  dle zpracování [11] 

Zpracování Hustota [g/cm 3] 

předsintrovaná při 1500 °C 10,0 – 13,0  

vysoce sintrovaná při 3000 °C  16,5 – 17,5  

kovaná 18,0 – 19,0  

pevná 18.9 – 20,2 
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Obr. 21   Relativní tepelná roztažnost wolframu [11] 

 

 

 

        Tabulka 5.  Celkové svítivost [11] 

Teplota [K] Hodnota [W/cm2] 

1500 5,5 

2000 23,9 

2500 69,2 

3000 160,1 
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6 Rozbor technologie tvá ření wolframu - spirály 
 

Nositelem světla každé konvenční žárovky je wolframová spirála 

nespočetných tvarů,  výkonů a životností.  

 

6.1 Proces spiralizace 
 
 

 Technologický proces spiralizace spočívá v ovíjení wolframového drátu 

kolem nástroje s předepsanými parametry stoupání jakož to rozestupem mezi 

jednotlivými závity. Výsledkem je šroubovice, která svým tvarem a použitým 

průměrem wolframového drátu splňuje požadavky na světelný výkon a životnost 

(Obr. 22). Schématický postup spiralizace je uveden v příloze č. 1. 

 

 

 

Obr. 22  Výřez z fotografie wolframového drátu  ve formě spirály 
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6.2 Výrobní sortiment, použití W materiál ů v oblasti osv ětlovací 
techniky  

 

Výrobní sortiment spirál je v zásadě rozdělen dle několika kritérií. Hlavním 

kritériem je použití spirál v lampách dle jejich typů. Dalšími kritérii jsou: tvar vlastní 

spirály, W,V, světelný tok, životnost a v neposlední řadě design lampy. V příloze č. 

2 je uvedeno obecné členění typů spirál dle vybraných kritérií. 

6.2.1 Klasické žárovky 
 

Světlo žárovek vzniká pomocí elektrického proudu, který rozžhaví jemný 

drátek. Na světlo se přitom přemění asi 5 % elektrické energie. Zbytek je odveden 

do okolí jako tepelné záření. U žárovek existuje fyzikálně podmíněná závislost 

mezi vydaným množstvím světla a životností. Jestliže dodáváme do vlákna větší 

příkon, vydává více světla. Současně se však také značně zkracuje životnost 

žárovky, protože materiál vlákna se vlivem vyšší teploty rychleji odpařuje a vlákno 

tak může „ přehořet “. Naopak redukce zatížení vlákna vede u konvekčních 

žárovek k prodloužení životnosti. Použitelnost těchto produktů je v rámci 

úsporných ekologických opatření po celém světe odsouzen k zániku. 

 

 

Obr. 23  Konvenční žárovka [12] 

6.2.2 Halogenové žárovky 
 

Tajemství inovativních  klasických žárovek, jsou tzv .halogenové ENERGY 

SAVER (dále jen ES) produkty. Tento vývojový směr je jediný způsob jak 

v následujících cca 10 letech udržet wolfram na vedoucí mezi materiály pro 

světelné zdroje. Restriktivní opatření v rámci EU pro klasické žárovky (Příloha č.3). 

Díky speciálnímu povrstvení baňky žárovky (infra-Red Coating) je teplo odráženo 

zpět k vláknu a zůstává v žárovce. To umožňuje přivádět na vlákno méně energie 

k dosažení stejné provozní teploty. Vysokého měrného světelného výkonu je 

dosaženo xenonovou náplní. [12] 
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Obr. 24  Princip uvolňování tepla v konvenční a ES žárovce [12] 

 

Nové trendy v oblasti LED systémů však ukazují stále zrychlující se pokrok, 

který může tento zatím velice pozvolný proces „ vymírání“  konvenčních žárovek 

velmi urychlit.  [12] 

 

6.3  Zářivky 
 

Zářivky jsou rtuťové nízkotlaké výbojky. Skleněná trubice je naplněna 

rtuťovými parami při nízkém tlaku. Vnitřní stěna skleněné trubice je povrstvena 

luminoforem, který přeměňuje neviditelné UV záření na viditelné světlo. Na 

koncích skleněné trubice jsou elektrody. Je-li mezi nimi napětí, emitují páry rtuti 

vlivem elektrického pole neviditelné UV záření. To je přeměňováno luminoforem na 

viditelné světlo. Volbou luminoforu je možné ovlivnit barvu světla zářivky. 

 

 
 

 

Obr. 25   Princip zářivky [12] 
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Zářivky jsou dimenzovány pro provoz s elektronickými předřadníky. Tyto 

elektronické systémy se značným způsobem podílejí na spotřebě elektrické 

energie zářivky jejich postupné zdokonalování vede k hospodárnosti celého 

světelného zdroje. 

 

6.4  Výbojky 
 

 

Funkce těchto světelných zdrojů je založena na obloukovém výboji. Mezi 

dvěma elektrodami dojde k elektrickému výboji, který přivede ke svícení plnící 

látku. Tento funkční princip se dá využít s různými kovy a plnicími látkami. 

Sortiment  OSRAM obsahuje halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky. Téměř 

všechny výbojky potřebují pro omezení proudu a zapálení speciální provozní 

přístroje. [12] 

 

 

 

 

 

Obr. 26   Příklady tvarů výbojek [12] 
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7 Experimentální část 
 
 

Záměrem experimentu bylo analyzovat základní fyzikální vlastnosti a 

strukturu drátů. Bylo zkoumáno, jakým způsobem se mění vlastnosti drátů v místě 

sváru a vlastnosti častí drátů neovlivněných svařováním po jednotlivých 

technologických krocích tažení a spiralizace. 

Pro experiment byl vybrán drát BSD OG Halogen (Tabulka č.6.) určený pro 

spirálu 60W 230V. Materiály pocházely z jedné výrobní šarže, bylo tedy zaručeno 

„stejné“ složení materiálu.  

Z vybraného materiálu byly vytvořeny dvě skupiny vzorků: 

- Materiál svařený na 3 místech, kdy vzdálenost mezi jednotlivými sváry byla 

rovna 600 mm. 

- Drát bez sváru. 

Vzorky byly kovány z průměru 8,2 mm na 3,6 mm. Po té byly taženy 

z průměru 3,6 až na 0,2 mm. Tažení se provedlo na různých typech tažných strojů  

přizpůsobených průměru drátu. Do průměru 1,15 mm byly použity řetězové tažné 

stroje. Od 1,15 µm do 0,2 mm tzv. hrubé tažné stroje bubnové ZW 450. Následně 

byly dráty taženy z průměru 180 µm na 67 µm na tažném stroji ZW30ZG(Obr.12 ). 

 Po vybraných operačních krocích byly odebrány vzorky drátů, na kterých 

byla provedena tahová zkouška a metalografický výbrus a zhotoveny fotografie 

(Obr.30 - 41), na kterých  jsou  zřetelně viditelné změny struktury. Část vzorků 

byla podrobena tepelnému zpracování žíháním. Žíhání bylo provedeno v 

rekrystalizační  peci v podniku OSRAM Bruntál, spol. s r.o. v ochranné atmosféře 

suchého vodíku. Studium struktur a jejich změn se provádělo pomocí klasických 

metod optické metalografie. 

Současně byly na vybraných uzlech procesu porovnávány a zaznamenány 

změny pevnosti a tažnosti v závislosti na velikosti deformace a předchozím 

tepelném zpracování (Tabulka č. 6 a 7). 

Posledním  ověřením byl vliv takto zpracovaných drátů na jakostí vlastnosti 

spirály. Základním hodnotícím kritériem byla odolnost spirály proti prasknutí tzv. 

tahová zkouška. 
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TRHACÍ 

ČELISTI  

SPOUŠTĚCÍ 

PANEL  

MONITOR 

ZOBRAZUJÍCÍ PR ŮBĚH 

TRHACÍ ZKOUŠKY  

7.1 Experimentální za řízení 
 

V rámci experimentu byly pozorovány: 

1.  Strukturní změny materiálů. Pro tyto účely bylo použit řádkovací elektronový 

mikroskopu JSM50.  

2.  Základní fyzikální vlastnosti  pevnost a tažnost byly měřeny na stroji Zwick 

1425.  

3.  Průměr drátů měřený laserovou technologií tzv. CERSA LASER. 

7.1.1 Zařízení na stanovení mechanických vlastností 

Tahové  zkoušky byly provedeny na stroji ZWICK 1425 (Obr. 27) v podniku 

OSRAM Bruntál, spol. s r.o. Vzorky byly upnuty mezi trhací čelisti, které byly ode 

sebe vzdáleny 100 mm. Trhací rychlost byla 60 mm/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 .  Trhací stroj ZWICK 1425 [11] 

7.1.2 Měření průměru 
 

Měření průměru drátu se provádí na převíjecích strojích (Obr. 28), kde je 

instalováno přídavné zařízení tzv.cersa laser. Princip činnosti cersa laseru je 

založen na difrakci monochromatického laserového paprsku vlivem procházejícího 

drátu (obr. 29).  
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Obr. 28 .  Převíjecí stroj s Cersa Laserem [11] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 29 .  Princip funkce Cersa Laseru [11] 
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7.2 Experimentální materiál 
 

Chemické složení drátů je uvedeno v tabulce č. 6. 

 

 

     Tabulka 6.  Chemické složení materiálu 

Klasifikace Značení Popis 

W dopovaný OG Čistý wolfram dopovaný Si, Al a K 60-75ppm 

 

 

Wolframové dráty žárovkových vláken musejí po dlouhou dobu snášet 

vysokou teplotu. Mají-li dostát těmto požadavkům, je třeba dbát na správnou 

morfologii zrn drátu, aby se hranice zrn posouvaly co nejméně. Jednou z vlastností 

je pevnost drátů a druhou je odolnost drátu proti tečení.  

Odolnost proti tečení musí být vysoká, jinak by se mohlo vlákno prohnout, 

jednotlivé závity spirály navzájem dotknout a došlo by ke zkratu. Morfologie závisí 

na rozmístění druhých fází uvnitř drátu a na mechanickém zpracování ingotu 

v drát.  

Jako druhá fáze se nejčastěji používá draslík (Tabulka č. 6) ve formě 

malých bublinek spolu s křemíkem a hliníkem. Při zpracování a zahřívání 

sintrovaného wolframu se draslíkové částice vypařují a vytváří dutinky (bublinky) 

naplněné draslíkovou parou. 

Při legování záleží hlavně na správném rozmístění draslíkových částic 

v objemu práškového modrého oxidu wolframového. Čím více částic připadne na 

krystal, tím více vznikne draslíkových dutinek v drátu, které snižují riziko klouzání 

hranic ve vláknu a tím pádem zabraňuje průhybu wolframové spirály [11]. 

 

7.3 Vývoj struktury po vybraných technologických kr ocích 
 
 

Pro ověření vývoje mikrostruktury jednotlivých vzorků byly vybrány takové 

operační kroky, kde se předpokládala změna struktury. 
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7.3.1 Změna struktury p ři sva řování 
                      
           Pro účely zkoumání vývoje struktury byly vzorky vyžíhány pří teplotě 

1950°C. Kovaná ty č je na obou stranách spoje rekrystalizovaná v délce vždy 16 

mm. Struktura je ve srovnání s normální rekrystalizační strukturou s 8,2 mm 

podstatně jemnozrnnější (Obr. 30,31). V bezprostřední blízkosti spoje je možné 

pozorovat v roztažení cca 1 mm (ve směru podélné osy tyče) rozpínání krystalů 

příčně k ose tyče. 

 
      Svařeno                                         Z 10:1                    Svařeno, odjehleno         Z 10:1   
Obr. 30, 31   Vyobrazení struktury syrové svařené wolframové tyče a detail struktury po 

odjehlení 

 
                                                    Z 200:1 

Obr. 32  Detailní výřez z kované tyče Ø 8,2 mm – podélný výřez 
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7.3.2 Struktura p ři průměru 0,93 mm 
 

Porovnání materiálu ze svařovací zóny s normální strukturou. 

Nehomogenita vzorku ze svařovací zóny je podstatně silnější („rozvířená 

struktura“), struktura je hrubější. Upozornění: Podobné struktury je možné 

příležitostně pozorovat i u nesvařovaných tyčí. Jejich vznik není jednoznačně 

vyjasněn. 

 
            Z 80:1                                                                Z 80:1 
 

Obr. 33  Příčný  a podélný výbrus drátu ze svařovací zóny 

 
           Z 80:1                                                                Z 80:1 

 

Obr. 34  Příčný  a podélný výbrus drátu s normální strukturou 
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7.3.3 Struktura po mezižíhání u pr ůměru 0,93 mm s následným 
stupn ěm tažení na pr ůměr 0,8 mm 

 
Žíhací teplota: 1300 ± 25 °C 
Rychlost tažení: 5 m/min 
 
Nehomogenita zůstává zachována. Rozdíl vůči normální struktuře se však zdá být 
menší. 
 
 

 
         Z 100:1                                                                Z 100:1 

 

Obr. 35  Příčný  a podélný výbrus drátu ze svařovací zóny 

 

 
          Z 100:1                                                                Z 100:1 

 

Obr. 36  Příčný  a podélný výbrus drátu s normální strukturou 
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7.3.4 Struktura a rekrystaliza ční teplota p ři průměru 0,5 mm 
 

Rozdíl struktury mezi svařovaným místem a nesvařovaným materiálem se 

ještě zmenšil, je však ještě patrný. Teplotní interval rekrystalizace není u vzorků 

materiálu ze svařovací zóny ve srovnání s normálním drátem výrazně rozdílný; 

pohyboval se mezi cca 1600 – 2200 °C. 

 
 

 
       Z 180:1                                                                Z 180:1 

 

Obr. 37  Příčný  a podélný výbrus drátu ze svařovací zóny 

 
             Z 180:1                                                             Z 180:1 

Obr. 38  Příčný  a podélný výbrus drátu s normální strukturou 
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7.3.5 Struktura p ři průměru 0,2 mm 
 

Mezi materiálem ze svařovaného místa a „normálním“ drátem již není 

metalograficky patrný žádný rozdíl. Vrchní pár obrázků vyobrazuje strukturu 

v místě sváru, spodní obrázky jsou z místa s normální strukturou. 

 

 

 

Obr. 39  Příčný  a podélný výbrus drátuje svařovaného místa a  s normální strukturou 

 

7.3.6 Struktura p ři průměru 0,1 mm (100mg/200mm) 
 
 

Z důvodu malého průměru drátu byl drát navinut na zkouškový trn pro 

zhotovení metalografického výbrusu. Také zde se potvrdilo, že nejsou stejně jako 

již při průměru 0,2 mm znatelné rozdíly ve struktuře (Obr 40). Na obrázku 41 je 
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srovnání struktury po vyžíhání na teplotu 2500 °C v  ochranné atmosféře vodíku. 

Také toto znázornění neprokázalo odlišné chování drátu normálního a drátu ze 

svařovaného místa. 

 

 

        

Obr. 40  Podélný výbrus drátuje svařovaného místa a  s normální strukturou 

 

 

         

Obr. 41  Příčný výbrus drátuje svařovaného místa a  s normální strukturou pří teplotě 2500°C 

 

 

7.3.7 Struktura p ři průměru 9,91 mg/200mm 
 

 

Protože se při předešlých metalografických výbrusech neprokázal vliv 

svařování na změnu struktury za studena, bylo u průměru 9,91 mg/200mm 

provedeno jen srovnání struktury po vyžíhání na teplotu 2500 °C v ochranné 
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atmosféře vodíku. Opět zde nebyly rozpoznány rozdíly ve struktuře drátu 

svařovaného a drátu normálního (Obr 42). 

 

 

 
Obr. 41  Podélný výbrus drátuje svařovaného místa a  s normální strukturou pří teplotě 2500°C 

 

 

7.4 Mechanické vlastnosti drát ů 
 
 

7.4.1 Tahová zkouška  
  
 

Porovnání deformační chování tažených wolframových drátů v místě sváru 

a vedle něj bylo ověřováno tahovou zkouškou. Rychlost deformace při tahové 

zkoušce byla 60 mm/min.  Z deformační řady  byly vybrány 3 průměry, se kterými 

bylo dále pracováno. Jsou to:        Ø 0,5 mm 

           Ø 0,2mm  

           Ø 0,1 mm 
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7.4.2 Porovnání pevnosti a tažnosti drát ů u průměru 0,5 mm 
 

Pevnost: 

Definice veličin: б1, б2, бsv 
 

 

 

Definice: 

 ∆σ = бsv – ( σ1 + σ2 ) / 2 
 

Hodnoty tabulky: N / (mg/200 mm). 

 

Tabulka 7.  Hodnoty pevnosti pro průměr 0,5mm  

Mimo místa sváru V míst ě sváru  Měření č. Šarže 

σ1 σ2 σsv 
∆σ 

1 1 7,44 7,36 7,85 0,45 
2 1 7,34 7,78 7,46 -0,10 

3 1 8,06 7,40 7,98 0,25 
4 1 7,95 7,55 7,92 0,17 
5 1 7,40 7,38 7,27 -0,19 

6 1 7,59 7,33 7,64 0,18 
Střední hodnota x 7,43 7,61 0,18 

Standartní odchylka S 0,23 0,27 0,22 
 

 

Z naměřených hodnot lze konstatovat, že pevnost mezi jednotlivými 

měřeními odpovídá standardní toleranci pro daný průměr drátu.  

 

 

 

 

б1 б2 бsv 
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Tažnost: 

 

Definice veličin ε1, ε2, εsv 

 

Definice: 

  ∆ε = εsv  - (ε1+ ε2)/2  

 

Hodnoty tabulky: % 

 

Tabulka 8.  Hodnoty tažnosti pro průměr 0,5mm  

Mimo místa sváru V míst ě sváru  Měření č. Šarže  

ε1 ε2 εsv 
∆ε 

1 1 0,7 1,9 1,0 -0,3 
2 1 1,0 1,7 0,7 -0,7 

3 1 1,0 1,0 1,1 0,1 
4 1 0,8 1,1 0,6 -0,3 
5 1 1,1 1,9 0,6 -0,9 

6 1 1,0 1,4 0,9 -0,3 
Střední hodnota x 1,2 1,0 -0,2 

Standartní odchylka S 0,35 0,35 0,4 
 

 

Pevnost v místě sváru se pohybovala v průměru o 0,2 N (mg/200 mm) výše 

než v nesvařovaném materiálu, zatímco tažnost ve sváru byla v průměru nepatrně 

menší – viz tabulka 6,7. Jestliže se vypočítává pro každý svařovaný spoj rozdíl v 

pevnosti, vychází:                 střední hodnota         x =    0,18 

   standardní odchylka s = ± 0,22 

Tato střední hodnota je s pravděpodobností chyby 3,5 % rozdílná od nuly; tzn.  

rozdíl v б mezi místy sváru a nesvařovanými místy je pouze „pravděpodobný“. 

ε1 ε2 εsv 
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Výpočet stejným způsobem pro celkovou tažnost ε ukazuje, že u průměru 0,5 mm 

není prokazatelný žádný rozdíl mezi svařovanými a nesvařovanými místy 

 

7.4.3 Porovnání pevnosti a tažnosti drát ů u průměru 0,2 mm 
 

 

Tabulka 9. Průměrné hodnoty pevnosti tažnosti pro průměr 0,2mm 

 

 

  Grafické znázornění tahové zkoušky v místě sváru a v místě bez sváru  je  

uveden v příloze č. 3 a č. 4.  

 

 

7.4.4 Porovnání pevnosti a tažnosti drát ů u průměru 0,1 mm 
 
 
 
Tabulka 10.  Průměrné hodnoty pevnosti tažnosti pro průměr 0,1mm 

Měření Pozice Délka Pevnost Tažnost 
1 Bez sváru(ε1, б1) 15860 0,7 2,7 

2 Místo sváru ( εsv, бsv) 12770 0,64 3,12 
 

 

Grafické znázornění tahové zkoušky v místě sváru a v místě bez sváru  je 

uveden v příloze č. 5 a č. 6.  

 

Výpočet stejným způsobem jako u průměru 0,5 mm pro celkovou pevnost б 

a  tažnost ε ukazuje, že není prokazatelný žádný rozdíl mezi svařovanými a 

nesvařovanými místy drátu. 

 

Měření Pozice Délka 
Pevnost 

N/mg/200 mm 
Tažnost 

(%) 
1 Bez sváru(ε1, б1)  1870 0,6 4,44 

2 Místo sváru ( εsv, бsv) 2134 0,56 3,92 
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7.5 Jakostní vlastnosti spirál 
 

Pro zabezpečení kvality svařovaných wolframových tyčí byla označena 

místa sváru a u spirál, které byly vyrobeny z těchto odměřených zón (Obr 42), byl 

proveden test roztažením. Tento test odhaluje křehkost spirál. Spirály byly 

vyrobeny standardním technologickým postupem, který obsahoval stabilizační 

žíhání při teplotě 1700°C v ochranné atmosfé ře formovacího plynu N2/H2. 

 

Obr. 42  Schématický postup testování spirál 

 

Výsledky: 
 

Pozice Neaktivní 
část 

Přechodová 
zóna 

Aktivní 
část 

Přechodová 
zóna 

Neaktivní 
část 

Počet odebraných 
vzorků spirál 5 5 5 5,5 5 

Výsledek zkoušky 
roztažením 5/0 5/0 5/0 5/1, 5/0  5/0 

 

Kritérium pro roztahovací zkoušku: 

 5/0 = výsledek odpovídá danému kritériu 

5/1 = opakování zkoušky a následné 5/0 = výsledek odpovídá danému kritériu, 5/1-

x  = kritérium nebylo dosaženo (zkouška prokázala negativní vliv) 

5/2 a více = kritérium nebylo dosaženo (zkouška prokázala negativní vliv) 

 

Spirály ze všech 5 zón vykazovaly již v nevyžíhané formě poměrně hodně 

vad stoupání. Hlavně spirály po vyloužení podpůrných drátů vykazovaly rozličné 

defekty stoupání. Tyto vady se objevovaly ve všech vzorcích z každé zóny. 
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8 Závěr 

Předložená diplomová práce popisuje mechanické vlastnosti a strukturu 

tažených wolframových drátů po jednotlivých operačních krocích spolu s popisem 

procesu spiralizace. 

Teoretická část práce popisuje výrobu wolframu, technologický postup 

tváření se zaměřením na detailnější popis strukturních změn v průběhu 

jednotlivých kroků zpracování drátu.  

Experimentální část práce je zaměřena na porovnání mechanických a 

strukturních vlastností wolframových drátů vyrobených z místa sváru dvou tyčí 

s drátem standardním. Cílem bylo zjistit změny strukturních stavů vyvolaných 

deformačním procesem svařování,  přes proces tažení  až po hotovou spirálu. Tyto 

výsledky porovnat s vlastnostmi drátu standardního tzv. mimo oblast sváru. 

Měření mechanických vlastností, jakými jsou pevnost a tažnost byly 

prováděny na trhacím stroji ZWICK 1425 (Obr. 18) v podniku OSRAM Bruntál, 

spol.  s r.o., kde byla prováděna i převážná část experimentálních prací.  

Byly zjištěny následující skutečnosti.  

Prvním zkoumáním se ověřovaly strukturní změny při operaci svařování 

wolframových tyčí.  Pro účely zkoumání vývoje struktury byly vzorky vyžíhány pří 

teplotě 1950°C. Kovaná ty č je na obou stranách spoje rekrystalizovaná v        

délce vždy 16 mm. Struktura v místě sváru je  ve srovnání s normální         

rekrystalizační strukturou u průměru 8,2 mm podstatně jemnozrnnější (Obr.30-31).                       

V bezprostřední blízkosti spoje je možné pozorovat v roztažení cca 1 mm (ve 

směru podélné osy tyče) rozpínání krystalů příčně k ose tyče. 

Následně byly srovnávány vzorky ze svařovací zóny a normální struktury 

materiálu po vybraných operačních krocích. Struktura při průměru 0,93 mm 

vykazuje větší nehomogenita vzorku ze svařovací zóny („rozvířená struktura“), 

struktura je hrubější (Obr 35,36). U průměru 0,5 se rozdíl struktury mezi 

svařovaným místem a nesvařovaným materiálem se ještě zmenšil, byl však ještě 

patrný (Obr 37,38). Naproti tomu od průměru 0,2 mm až po výslednou toleranci 

drátu mezi materiálem ze svařovaného místa a „normálním“ drátem již není 

metalograficky patrný žádný rozdíl (Obr 39 až 41). Ze všech dosažených výsledků 
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lze konstatovat, že svařovací zóna nevykazuje rozdílné strukturní vlastnosti 

vzhledem ke struktuře standardní. 

Dalším zkoumáním se ověřovaly mechanické vlastnosti výše uvedených 

zón (svařovací a normální). Veškerá měření byla provedena stejně jako 

metalografické výbrusy u stejných průměrů drátů. U průměru 0,5 mm se pevnost v 

místě sváru se pohybovala v průměru o 0,2 N (mg/200 mm) výše než v 

nesvařovaném materiálu, zatímco tažnost ve sváru byla v průměru nepatrně menší 

(Tabulka č.7-8). Ze statistického hlediska jsou rozdíly naměřené pevnosti a 

tažnosti tak malé, že se nedá tvrdit, že materiál při tomto průměru vykazuje 

rozdílně mechanické vlastnosti. To též se potvrdilo u měření na průměrech 0,2 a 

na hotové toleranci, kde rozdíly hodnot pevnosti a tažnosti byly zanedbatelné 

(Tabulka č. 9-10).       

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že proces svařování nikterak negativně 

neovlivňuje mechanické a strukturní vlastnosti drátů.  

Posledním úkolem bylo ověření, zda li tyto dráty ovlivní jakostní vlastnosti 

hotových spirál. Byly navinuti vzorky 5 ks spirál z různých zón (Obr 42). 

Tyty spirály byly podrobenu destruktivní námahové zkoušce roztažením. 

Kromě jednoho vzorku, kde bylo měření opakováno byly veškeré výsledky zkoušky 

negativní. Veškeré spirály vykazovaly jakostní defekty – nepravidelnost vinutí. 

Shrnutí: experimentálně bylo prokázáno, že proces svařování lze vhledem 

k  zjištěným skutečnostem vyřadit z listiny potenciálních procesů zapříčiňující 

křehkost drátů i hotových spirál.  
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