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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce, na téma „Vliv povrchových vad na ţivotnost drátu“, byla realizována 

v ŢDB GROUP a.s., na zDr - TPD za účelem zjištění stavu povrchu taţených drátů a určení 

exaktní hranice (hloubky) povrchové vady způsobující problémy u zákazníků. 

Teoretická část bakalářské práce obsahuje úvod do problematiky povrchových vad, jejich 

obecné rozdělení, přehled pouţívaných metod kontroly a popis vad vstupního válcovaného 

drátu. V experimentální části bakalářské práce je proveden rozbor předpisů týkající se 

povrchových vad a výstup ze sledování povrchových vad finálních, taţených drátů 

mikroskopickou kontrolou. Závěr bakalářské práce nabízí exaktní hranice hloubky 

povrchových vad v závislosti na problémech vznikajících u zákazníků. 

 

Klíčová slova: povrchová vada, taţený drát, zákazník, mikroskop 

 

 

ABSTRACT 

 
The present thesis dealing with “The influence of the surface defects on the wire durability“ 

was executed in the company ŢDB GROUP a.s., production unit zDr - TPD  in order to 

identify a state of the drawn wires and determine the exact limit (depth) of the surface defect 

causing problems to clients. 

The theoretical part of the thesis contains an introduction to the surface defects problems, 

their general division, survey of the used checking methods and description of defects of the 

input rolled wire. The experimental part of the thesis comprises an analysis of regulations 

related to the surface defects and an output of the monitored surface defects of final, drawn 

wires by means of microscopic checking. The final part of the thesis offers the exact depth 

limit of the surface defects depending on problems arising to clients. 

 

Keywords: surface defect, drawn wire, client, microscope 

 

 



 
 
 

Obsah: 

     Teoretická část 

      Seznam pouţitých zkratek……………………………………………………….... 1 

1. Úvod ……………………………………………………………………………. 2 

2. Základní dělení vad materiálu nebo výrobku……………………………....... 3 

3. Přehled pouţívaných metod kontroly vad…………………………………..... 4 

3.1 Vizuální kontrola………………………………………………………….... 5 

3.2 Kapilární (penetrační) zkoušky………………………………………….... 5  

3.3 Zkoušky magnetoinduktivní a elektroinduktivní……………………….... 6 

3.4 Zkoušky ultrazvukem…………………………………………………….... 10 

3.5 Zkoušky pronikavým zářením…………………………………………….. 14 

4. Problematika povrchových vad vstupního válcovaného drátu…………........ 16 

4.1 Základní rozdělení vad…………………………………………………...... 16 

4.2 Poţadavky na výskyt povrchových vad válcovaného drátu…………...... 18 

5. Moţnosti specifikace povrchových vad lanových drátů……………………... 19 

5.1 Popis poţadavků povrchových vad lanových drátů……………………... 19 

5.2 Popis poţadavků povrchových vad pruţinových drátů…………………. 19 

5.3 Popis poţadavků povrchových vad specifických drátů………………….. 20 

     Experimentální část 

6. Sledování a kontrola povrchových vad finálních výrobků………………….. 21 

6.1 Důvody a cíl sledování povrchových vad mikroskopickou kontrolou….. 21 

6.2 Zmapování výskytu konkrétních povrchových vad na drátotazích…….. 22 

6.3 Vyhodnocení sledování a kontroly povrchových vad finálních výrobků.. 22 

6.4 Přijatá opatření…………………………………………………………….. 23 

       7.  Návrh hranice (hloubky) povrchových vad finálních drátů………………… 24 

  8.  Zásadní problémy u zákazníků v závislosti na (hloubce) povrchových vad.. 27 

  9. Závěr……………………………………………………………………………. 28 

10.  Přílohy………………………………………………………………………….. 29 

Seznam pouţité literatury………………………………………………………….. 32 

 

 

 



 
 
 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

apod.                     A podobně 

tj.                           To jest 

č.                            Číslo 

např.                      Například 

tzv.                        Takzvaný 

popř.                       Popřípadě 

aj.                           A jiné 

resp.                       Respektive 

atd.                         A tak dále 

ŢDB, a.s.                Akciová společnost Ţelezárny a drátovny Bohumín 

zDr – TPD             Závod drátovna – taţírna patentovaného drátu 

ČSN EN                Česká technická norma přejímající evropskou normu 

PN                         Podniková norma   

EN                         Evropská norma 

ST                          Střední tah 

 

JT                           Jemný tah
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1. Úvod 

Náročnost zákazníků z hlediska moţnosti výskytu povrchových vad na drátě se neustále 

zvyšuje, ale je třeba konstatovat, ţe ţádné materiály ani výrobky nejsou téměř nikdy zcela bez 

vad (toto bylo důvodem, proč jsme se začali problematikou povrchových vad zabývat), coţ 

vyplývá ze zákonitostí tvorby struktury, nedokonalosti výrobní technologie (mechanického 

nebo tepelného zpracování), vlivu lidského faktoru (nedodrţení stanovených parametrů 

jednotlivých postupů zpracovatelských technologií) a dalších podmínek.  

Zda bude materiál či výrobek dále pouţit nebo vyřazen o tom rozhoduje definice pojmu 

„vada“. 

Vadou materiálu obecně rozumíme kaţdou odchylku v rozměru, tvaru, hmotnosti, 

vzhledu, makrostruktury, mikrostruktury a jiných veličin od vlastností předepsaných 

technickými normami, technickými podmínkami, případně smluvním vzorem [1]. 

Naše pozornost, však bude směřovat k povrchovým vadám jejich vlivu na únavu drátu a to 

hlavně lanových, jejichţ předpisy v souvislosti s povrchovými vadami jsou kvalitativně velmi 

úzce specifikovány. Je rozdíl zda se jedná o lano jeřábové, které není problém kdykoli dle 

potřeby vyměnit s minimální pracností a náklady na výměnu, nebo lano těţní, jehoţ výměna 

je velice pracná a nákladná. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bude stanovit hranici či hranice velikosti povrchové 

vady mající vliv na ţivotnost lanových drátů a její vyuţití z hlediska závaţnosti vznikajících 

problémů u našich zákazníků. 
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1. Základní dělení vad materiálu nebo výrobku 

Vady se třídí dle vnějších znaků do skupin a v rámci těchto skupin na jednotlivé druhy 

podle typu výrobku (odlitky, tvářené výrobky, svary apod.). Charakteristiky vad jednotlivých 

výrobků uvádějí příslušné státní, evropské a světové normy. V ČR byla na příklad vytvořena 

kategorizace slévárenských vad na základě mezinárodního atlasu slévárenských vad [1].   

Obecně za vady jako nedokonalosti materiálu nebo výrobku povaţujeme: 

a) nesprávné chemické sloţení 

b) vady struktury 

- nesprávná struktura 

- strukturní heterogenity (segregace) 

c) nesprávné mechanické nebo fyzikální vlastnosti 

d) přerušení souvislosti 

- trhliny 

- praskliny 

- zdvojeniny (u plechů) 

e) dutiny 

- bubliny a póry 

- bodliny 

- staţeniny 

- řediny 

f) vměstky 

- struskovitost 

- zadrobeniny 

nekovové vměstky (sirníky, oxidy) 

- kovové vměstky 

g) tvarové a rozměrové vady 

h) koroze 

i) opotřebení 

j) únava 

k) pnutí v kovech 

Hranici mezi dovolenými odchylkami od běţných hodnot a tím, co jiţ není přípustné, 

určují normy nebo technické přejímací podmínky dohodnuté mezi výrobcem a odběratelem 

[1].                                                                                           
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Velice podstatným rysem slévárenské výroby je také skutečnost, ţe konečný výsledek 

práce, tj. kvalitní odlitek, je více neţli v jiných odvětvích průmyslu ovlivněn lidským 

faktorem [3].                                       

3. Přehled pouţívaných metod kontroly vad  

Zjišťování vad defektoskopickými metodami je většinou nepřímé. Prostředníkem je 

fyzikální veličina, která v interakci s prostředím mění své parametry. Změna parametrů této 

veličiny závisí po kvalitativní i kvantitativní stránce na homogenitě prostředí, tj. zkoušeného 

materiálu. Anomálie charakteru fyzikálního prostředí způsobují v průběhu zkušební veličiny 

její lokální změny. Rozbor měření těchto změn je ekvivalentní zjišťování vad a stanovení 

jejich velikosti, tvaru a polohy a je základem metod nedestruktivního zkoušení materiálů 

výrobků. 

Základním kritériem pro rozlišování defektoskopických metod je tedy pouţitá veličina, 

energie nebo látka. Obecně však běţně pouţívané defektoskopické zkoušky dělíme podle 

schopnosti identifikace vad na povrchu nebo uvnitř materiálu nebo výrobku takto: 

a) povrchové vady 

 vizuální metody 

  penetrační (kapilární) zkoušky 

 magnetoinduktivní a elektroinduktivní zkoušky 

b) vnitřní vady 

 akustické (ultrazvukové) metody 

 radiologické (prozařovací) metody 

 magnetoinduktivní a elektroinduktivní zkoušky 

 

Uvedené metody mohou mít řadu variací. Patří sem tepelné metody, akustické emise, 

optické metody, mikrovlnná defektoskopie, neutronová radiografie, mţiková radiografie, 

zkoušky těsnosti a jiné.  

Kaţdá z defektoskopických metod má své vymezené moţnosti a omezení dané jejich 

fyzikální podstatou. Neexistuje univerzální metoda, která by umoţňovala zjištění všech typů 

vad, které se mohou ve zkoušeném výrobku vyskytnout. Má-li být v praxi zaručena dokonalá 

zjistitelnost všech typů vad, které ve výrobku předpokládáme, je nutné volit účelnou 

kombinaci dvou i více metod, které se ve svých moţnostech vzájemně doplňují. To nutně 
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předpokládá znalost fyzikálních principů jednotlivých metod, jejich moţnosti a omezení, ale 

současně také znalosti technologie výroby zkoumaných materiálů, polotovarů a výrobků [1]. 

3.1 Vizuální kontrola   

Vizuální kontrola je nejjednodušší defektoskopickou kontrolou, pomocí které se zjišťuje 

výskyt povrchových vad výrobků (trhliny, porozita, vnější staţeniny a řediny, praskliny, 

koroze a další). Vizuální kontrola, pokud není jediným způsobem zkoušení, bývá často 

zařazována před další nedestruktivní zkoušky.  

Metody vizuální kontroly lze dělit dle pouţitých kontrolních pomůcek na: 

a) přímou kontrolu – kontrola pouhým okem nebo lupou (zvětšení 3 aţ 6x) 

b) nepřímou kontrolu – kontrola vyuţívá dokonalejších optických a optoelektronických 

přístrojů a zařízení (např. endoskopy, periskopy, televizní kamery). Je moţno provádět 

kontrolu skrytých objektů, vnitřních stěn potrubí nebo nádob, tj. povrchů, které nejsou 

dostupné anebo prostorů, kde by došlo k ohroţení zdraví pracovníků (ionizujícím 

zařízením, vysokým napětím, chemickými látkami apod.) 

Základní podmínky pro zkoušení jsou: 

- dostatečná zraková schopnost pracovníka 

- vhodná úprava povrchu zkoušeného výrobku 

- správné osvětlení 

Vizuální kontrola se pouţívá jako vstupní, mezioperační i výstupní prohlídky. Speciální 

místo má při kontrole rozměrových změn [1]. 

3.2 Kapilární (penetrační) zkoušky   

Kapilárních zkoušek se pouţívá ke zjišťování necelistvostí povrchu materiálů a výrobků, 

tj. takových vad, které souvisí bezprostředně s povrchem a jsou na povrchu otevřené, jako 

např. povrchové trhliny a póry.  

Princip těchto zkoušek spočívá v pouţití vhodné, kapilárně aktivní kapaliny, která se 

nanese na povrch, pronikne do necelistvostí (trhliny) a po odstranění jejího přebytku 

s povrchu zkoušeného předmětu vzlíná zpět vlivem působení kapilárních, takţe povrchovou 

necelistvost a její tvar zviditelní. Jako detekční kapalina jsou vhodné pouze takové, které mají 

malé povrchové napětí (např. petrolej, terpentýn), tedy dobře smáčejí povrch. 
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Rozlišujeme několik modifikací kapilárních zkoušek, které se většinou dělí podle 

chemické aktivity pouţité detekční kapaliny na: 

1) zkoušky s pouţitím detekční kapaliny chemicky pasivní, tj. neporušující povrch 

zkoušeného kovu     

a) zkoušky barevnou kapalinou 

b) zkoušky fluorescenční kapalinou 

c) ostatní (např. zkouška olejem, petrolejem) 

2) zkoušky s pouţitím kapaliny chemicky aktivní – zkouška leptací  

Postup zkoušky je společný pro všechny uvedené modifikace: 

1. Na předem řádně očištěný a odmaštěný výrobek nebo materiál se nanese (štětcem, 

nástřikem nebo ponořením) detekční tekutina, která se nechá určitý čas působit 

(minimálně 5 minut), aby dobře pronikla do případných necelistvostí. 

2. Přebytek detekční kapaliny se z povrchu zkoušené součásti odstraní (otřením, 

opláchnutím rozpustidlem, případně proudem vody) 

3. Vyvolá se indikace nanesením vývojky, coţ je suspenze bílého pigmentu v těkavé 

látce. Tak se vytvoří na povrchu předmětu tenká bílá porézní vrstva, která zároveň 

svými savými účinky napomáhá vzlínání detekční kapaliny. Vrstva pigmentu se nasytí 

detekční kapalinou, která ji buď zbarví, nebo stopa vady pigmentu fluoreskuje a 

pozoruje se v ultrafialovém záření. 

V případě pouţití kapalin chemicky aktivních dojde k chemické reakci mezi kapalinou a 

vrstvou pigmentu. Výsledkem je rovněţ chemická stopa.  

Chemicky aktivní kapaliny bývají kyseliny, které naleptávají povrch zkoušeného výrobku. 

Výhodou je, ţe se tímto způsobem odkryjí vady, které by jinak zůstaly pro detekční kapalinu 

uzavřeny (vady pod vrstvou okují, praskliny zatemované při mechanickém obrábění). 

Barevné reakce mezi pigmentem a kyselinou se dosáhne pouţitím vhodné látky jako přísady 

do pigmentu (např. metyloranţ se zbarví červeně) [1]. 

3.3 Zkoušky magnetoinduktivní a elektroinduktivní  

Zkoušek zaloţených na magnetické a elektrické indukci lze pouţít pro zjišťování 

povrchových vad polotovarů a výrobků nebo vad uloţených těsně pod povrchem.  

Zkoušky lze podle základního pouţitého zkušebního principu rozdělit na: 

1. metody rozptylových toků              
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2. metody vířivých proudů 

Tato skupina defektoskopických zkoušek má široké uplatnění zejména v hutních 

provozech a ve vstupních a výstupních kontrolách polotovarů strojírenských podniků. Některé 

z variací těchto zkoušek lze plně automatizovat.  

Správné pouţití elektromagnetických zkoušek vyţaduje znalost teorie magnetizmu a 

feromagnetismu a znalost magnetických a elektrických vlastností zkoušených materiálů [1]. 

Metody rozptylových toků 

Prochází-li kontrolovanou součástí, obsahující povrchovou nebo podpovrchovou vadu 

magnetický tok, dochází v místě vady a jejím bezprostředním okolí k jeho rozptylu, vzniká 

tzv. rozptylový tok. 

Magnetizace kontrolovaných těles se provádí v podstatě třemi způsoby: 

a) magnetizací mezi póly magnetizačního jha (podélná magnetizace), vzniká rozptylový 

tok na příčných vadách 

b) průchodem elektrického proudu ve směru podélné osy se vytvoří kolem zkoušené 

součásti cirkulární magnetické pole (cirkulární neboli příčná magnetizace) a vzniká 

rozptylový tok na podélných vadách 

c) současnou magnetizací příčnou a podélnou vzniká kombinovaná magnetizace (podélná 

magnetizace je vyvolána stejnosměrným proudem, příčná proudem střídavým) 

Pomocí podélné magnetizace lze zachytit pouze příčné nebo alespoň částečně příčně 

poloţené vady. Pro podélné nebo alespoň částečně podélně poloţené vady je nutno zkoušený 

předmět magnetizovat cirkulárně. V případě cirkulární magnetizace se pro zjišťování vad pod 

povrchem pouţívá stejnosměrného proudu a pro zjišťování vad povrchových se s výhodou 

pouţívá proudu střídavého.  Optimální podmínky magnetizace polotovarů a výrobků nelze 

v praxi obecně stanovit. Volba magnetizačních podmínek závisí na magnetických 

vlastnostech materiálu, na tvaru a rozměrech kontrolovaného tělesa a na velikosti a typu vady 

[1]. 

Metoda magnetického prášku  

magnetická prášková nedestruktivní kontrola je zaloţena na tvorbě rozptylových toků a 

jejich zviditelňování pomocí magnetického prášku. V magnetickém poli rozptylového toku 

jsou feromagnetické částice prášku pod vlivem přitaţlivých sil. Rozptylový tok nad vadou má 

velkou energii, protoţe permeabilita v oblasti zkoušené součásti je mnohokrát větší neţ 
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permeabilita okolí. Rozptylový tok má tedy snahu zmenšit svou energii tak, ţe způsobuje 

ukládání feromagnetických částic podél svých siločar. K poklesu energie dochází na úkor 

mechanické práce, kterou rozptylový tok vynakládá při přemísťování feromagnetických částic 

(odpor vzduchu, gravitační síla apod.). 

Citlivost a spolehlivost zkoušky závisí na směru pole, jeho intenzitě, způsobu magnetizace 

a tvaru a kvalitě feromagnetických částic [1]. 

Metoda pohyblivé sondy 

 snímací cívka je nejjednodušším snímačem rozptylového toku. Pohybem snímací cívky 

v magnetickém poli se v cívce indukuje elektrické napětí úměrné počtu závitů a rychlosti 

vzájemného pohybu cívky a rozptylového toku. Indukovaný proud, vzniklý v sondě, je zesílen 

a zviditelněn např. v osciloskopu. Sondou je třeba pohybovat určitou rychlostí, a v malé 

vzdálenosti nad zkoušeným povrchem aby proudový náraz byl dostatečně silný [1]. 

Metoda magnetografická 

 magnetografická metoda je jednou z metod indikace rozptylových toků v oblasti vady. 

Pouţívá se zejména na zkoušení svarů. Na rozdíl od jiných metod se rozptylový tok nejdříve 

fixuje a pak vyhodnocuje. Záznam rozptylových toků se provádí na magnetografický pásek.  

Proces kontroly pomocí magnetografické metody se skládá ze dvou operací: 

1) magnetizace kontrolovaného místa. Při této fázi dojde k záznamu rozptylových toků 

na magnetografický pásek, přiloţený na povrch zkoušené součásti 

2) snímání zápisu z feromagnetického pásku. Největší zbytkový (remanentní) 

magnetismus bude mít ta část pásku, do které se „zapsal“ rozptylový tok v místě nad 

vadou [1]. 

Metoda vířivých proudů 

Metoda vířivých proudů je zaloţena na stanovení změn fyzikálních vlastností materiálu 

pomocí střídavého magnetického pole. 

Jestliţe prochází střídavý magnetický tok tělesem, indukuje se v něm elektromagnetická 

síla a vznikají proudy, které nazýváme vířivé proudy. Hustota a rozloţení indukovaných 

vířivých proudů ve zkoušeném tělese závisí na fyzikálních vlastnostech a geometrii 

magnetovaného tělesa. Tato souvislost je základem metod vířivých proudů. Fyzikální 

vlastnosti (zejména elektrická vodivost a permeabilita) jsou dány strukturou materiálu, 
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geometrie (rozměry zkoušeného tělesa) jsou ovlivněny existencí vad. Lze tedy metod vířivých 

proudů vyuţít jednak na zjišťovaní existence vad, jednak na nedestruktivní posuzování změn 

a záměn struktury (nedestruktivní strukturoskopie) popř. i s tím souvisejících mechanických 

vlastností. Metoda je pouţitelná pro feromagnetické i neferomagnetické materiály.  

Metody vířivých proudů jsou pouţívány zejména ve vstupní a výstupní kontrole hutních a 

strojírenských závodů. Jejich významnou předností je moţnost úplné automatizace 

zkušebního provozu. Jsou to metody obvykle komparační, při kterých je zkoušený materiál 

porovnáván s etalonem.  

Vířivé proudy ve zkoušeném tělese jsou indukovány střídavým magnetickým polem cívky 

protékané střídavým proudem. Tyto Vířivé proudy svými magnetickými účinky působí zpětně 

na pole budící. Obě magnetická pole se vektorově skládají výsledné magnetické pole tedy, 

mimo frekvence magnetizačního proudu závisí na magnetických vlastnostech a rozměrech 

materiálu. 

Základem přístrojové konstrukce jsou budící a snímací cívky. Napětí ze snímacích cívek 

je většinou upravováno a zesilováno v zařízení s obvody umoţňujícími provést fázovou 

selekci a kompenzaci rušivých vlivů. Výstup je buď analogový, na obrazovce nebo číslicový. 

Podle uspořádání cívek vzhledem ke vzorku se rozeznávají dvě metody: 

1. metoda s průchozí cívkou  

2. metoda s příloţnou cívkou 

U metody s průchozí cívkou prochází kontrolovaný materiál cívkou s dvojím vinutím – 

magnetizačním a snímacím. Tato metoda je tedy vhodná pro kontrolu tyčového materiálu 

(válcované profily, šrouby, čepy aj.) a jeho automatizaci.  

Metoda s příloţnou cívkou byla vypracována pro velké a neprizmatické výrobky. Cívka 

napájená střídavým proudem se radiálně přikládá k povrchu zkoušeného tělesa. Magnetické 

pole vířivých proudů zpětně ovlivňuje vlastnosti přiloţené cívky a způsobuje změnu její 

impedance [1].  

 Metody strukturoskopické 

Úzká souvislost mezi magnetickými, elektrickými a jinými vlastnostmi (např. útlum 

mechanického vlnění) materiálu a jeho strukturou (případně některými mechanickými 

veličinami) dává předpoklad k zjišťování stavu materiálu nedestruktivním způsobem.  

Nejvýhodnějšími a nejproduktivnějšími kontrolními metodami pro tyto účely jsou 

magnetické a elektrické strukturoskopické metody. Princip těchto metod spočívá v tom, ţe se 
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např. jakost tepelného zpracování výrobků (těles) zjišťuje pomocí zvoleného magnetického, 

nebo elektrického parametru, který je v mnoha případech jednoznačnou funkcí stavu 

mikrostruktury po tepelném zpracování. 

Magnetické nebo elektrické hodnoty kontrolovaných těles se snímají pomocí různě 

přizpůsobených snímačů a obvykle se měří známými metodami měření elektrických nebo 

magnetických veličin. Tyto strukturoskopické elektromagnetické metody jsou metody 

v podstatě srovnávací, tj. naměřené hodnoty kontrolovaných těles se srovnávají se vzorovým 

etalonem. Výhoda těchto metod spočívá zejména v tom, ţe v práci umoţňují přejít od 

statistické namátkové kontroly ke kontrole sériové a dají se široce mechanizovat a 

automatizovat. 

Elektromagnetických strukturoskopických metod lze pouţít pro kontrolu: 

1) materiálových záměn 

2) tepelného zpracování (struktury, tvrdosti hloubky cementační nebo oduhličené vrstvy) 

3) hloubky nemagnetických povrchových vrstev 

4) magnetických fází v nemagnetických prostředích 

Metody a přístroje mohou být řešeny na základě měření koercitivní síly, remanence, 

magnetické permeability a elektrické vodivosti nebo na základě parametrů, které jsou svázány 

se jmenovanými základními veličinami. 

V praxi je velmi důleţité pro určitý kontrolní problém zvolit správnou třídící veličinu. 

Různé elektromagnetické charakteristiky nemusí být pro daný problém stejně citlivé. Pro 

úspěšné vyuţití těchto metod je dále nutné provést předcházející výzkum mezi veličinami a 

parametry charakterizující stav materiálu [1]. 

3.4 Zkoušky ultrazvukem 

 Akustické vlny všech frekvencí jsou elastické kmity látky, které se šíří prostorem 

rychlostí, závislou na mechanických vlastnostech prostředí a nepřesahující rámec pruţné 

deformace.  

Kmitočet vlnění můţe být různý a závisí na zdroji vlnění. Kmitočtová hranice 

slyšitelnosti, tj. vnímavosti zvuku sluchovými orgány, je v rozmezí od 16 Hz do 20 kHz a 

nazývá se slyšitelný zvuk. Vlnění pod pásmem slyšitelnosti (pod 16 Hz) se nazývá infrazvuk 

a nad pásmem slyšitelnosti (nad 20 kHz) ultrazvuk. Hlavní charakteristickou veličinou vlnění 

je délka vlny λ, jíţ rozumíme vzdálenost, kterou urazí vlna v době jedné periody T [1]. 
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Zdroje ultrazvuku  

Zdroje ultrazvukové energie jsou taková zařízení, ve kterých nastává přeměna určitého 

druhu energie (např. kinetické, elektrické) na ultrazvukovou.  

Podle druhu měnící se energie dělíme ultrazvukové zdroje na dvě hlavní skupiny: 

1) mechanické, jako píšťaly, sirény 

2) elektromechanické – jiskrové, magnetostrikční, piezoelektrické, elektrodynamické 

apod. 

Pro defektoskopii mají největší význam zdroje piezoelektrické a v některých případech 

magnetostrikční [1]. 

Piezoelektrické zdroje ultrazvuku  

Při mechanické deformaci některých krystalů vzniká na jejich povrchu elektrický náboj, 

jehoţ velikost je přímo úměrná deformaci. Tento jev se nazývá jevem piezoelektrickým. 

Vzniká-li elektrický náboj deformací krystalu, mluvíme o přímém piezoelektrickém jevu. 

Přivedeme-li na povrch krystalu elektrický náboj, nastane jeho deformace a jde o obrácený 

piezoelektrický jev (např. u křemene). Piezoelektrický jev je vázán na určitý typ krystalové 

stavby a krystalografickou orientaci. Piezoelektrické vlastnosti se projevují u řady látek, avšak 

praktický význam mají jen některé, např. křemen, topaz, turmalin, Seignettova sůl, 

baryumtitanát, zirkonát olovnatý apod. [1]. 

Magnetostrikční zdroje ultrazvuku 

Magnetostrikcí nazýváme změnu rozměrů feromagnetických látek, vyvolanou 

magnetizací. Feromagnetický materiál (ţelezo, nikl, kobalt a jejich slitiny) mění působením 

magnetického pole bez zřetele na jeho směr své rozměry. To znamená, ţe tyčka 

z feromagnetického materiálu se ve směru magnetického pole prodlouţí nebo zkrátí podle 

druhu materiálu a podle intenzity magnetického pole. Magnetostrikční měniče slouţí většinou 

jako výkonné průmyslové zdroje ultrazvukové energie, v defektoskopii se pouţívají ojediněle 

(zkoušení betonu).  

Z elektroakustického měniče, vysílajícího ultrazvukové kmity, se šíří svazek vln, který má 

zpočátku tvar válce (tzv. blízké pole), jehoţ základnu tvoří vyzařovací plocha měniče. 

V určité vzdálenosti od měniče se začíná svazek vln kuţelovitě zvětšovat (tzv. vzdálené pole). 

Blízké pole má konstantní intenzitu ultrazvukového svazku, ve vzdáleném poli intenzita 

vlnění klesá s rostoucí vzdáleností od vyzařovací plochy zdroje [1]. 
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Metody ultrazvukové defektoskopie 

Rozlišujeme čtyři základní defektoskopické ultrazvukové metody: 

a) metodu průchodovou 

b) metodu odrazovou 

c) metodu rezonanční 

d) metodu umoţňující zviditelnění vnitřních vad 

Průchodová metoda 

Základem průchodové metody je měření ultrazvukové energie, která projde zkoušeným 

předmětem. Pracuje se dvěma ultrazvukovými sondami, které se umísťují vţdy souose na 

protilehlých stěnách zkoušeného materiálu, z níchţ jedna pracuje jako vysílač ultrazvukové 

energie a druhá jako přijímač. 

Je-li v materiálu vada nebo jiná nehomogenita, na jejichţ ploše se odráţejí šířící se vlny, 

tvoří se za vadou stín a do přijímače přichází menší hodnota energie. Vada se zjišťuje 

porovnáním hodnot přijaté energie materiálem neporušeným a vadným. Tato metoda je 

vhodná pro zkoušení materiálu menších tloušťek. Je však omezena na zkoušení předmětů 

přístupných z obou stran, na kterých lze nastavit sondy souose.  

Průchodové metody lze pouţít jen ke kontrole předmětů s rovnoběţnými povrchy 

(rovinnými nebo zakřivenými). Hlavní uplatnění nacházejí při kontrole plechů (zejména 

tenkých), plátovaných materiálů, loţiskových pánví apod. [1]. 

Odrazová metoda 

Odrazová metoda je nejrozšířenější. Je zaloţena na impulzním provozu ultrazvukového 

zdroje. Do kontrolovaného předmětu se vysílají krátké ultrazvukové impulsy, které se odráţejí 

od povrchu předmětu a jeho vnitřních vad. Po odrazu materiálu v materiálu se ultrazvukové 

vlny vrátí buď na tentýţ, nebo druhý měnič (jednosondový nebo dvousondový provoz), který 

pracuje jako přijímač. Časový průběh impulsu je zobrazován na stínítku obrazovky. 

V okamţiku vysílání ultrazvukového impulsu se objeví na obrazovce počáteční echo. 

Poruchové echo bude vzdáleno od počátečního echa o úsek, který vyznačuje na časové 

základně obrazovky dobu, za kterou prošel ultrazvukový impuls vzdálenost od povrchu 

k vadě a zpět. Koncový impuls je záznam odrazu impulsu od protilehlé strany zkoušeného 

předmětu. Vzdálenost mezi počátečním a koncovým echem je úměrná tloušťce zkoušeného 

předmětu a vzdálenost mezi počátečním a poruchovým echem hloubce vady. 
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Tato metoda je velmi citlivá, výsledky lze dobře reprodukovat. Při pouţití odrazové 

metody stačí, kdyţ je přístupná jedna strana zkoušeného výrobku. Je vhodná pro kontrolu 

materiálů tlustších neţ 10 mm, dále k měření tloušťek, stanovení útlumu, elastických konstant 

materiálu apod. 

Při odrazových metodách se pouţívá dvou druhů sond: 

a) čelních (přímých) 

b) úhlových 

Čelní sondy mají rovinu měniče rovnoběţnou s povrchem zkoušeného předmětu, úhlové 

sondy jsou konstruovány pro vysílání ultrazvukových vln do zkoušeného materiálu pod 

určitým úhlem. U úhlových sond jde o transformaci podélných vln na vlny příčné na rozhraní 

klínu sondy (do kterého akustický měnič vysílá podélné vlny) a zkoušeného materiálu [1]. 

Rezonanční metoda 

Při rezonanční metodě se do zkoušeného předmětu vysílají ultrazvukové vlny, jejichţ 

frekvence se plynule mění. Kdyţ se tloušťka předmětu (plechu) rovná celistvému násobku 

poloviční délky vlny vysílaného ultrazvukového vlnění, vznikne v předmětu stojaté vlnění. 

Při stojaté vlně vysílač dodává minimální energii do kontrolovaného předmětu, který se při 

stojaté vlně dostane do vlastní rezonance buď na základní, nebo některé vyšší harmonické 

frekvenci. 

Rezonanční metoda je určena pro měření tloušťek stěn zhruba od 0,1 do 100 mm a lze ji 

pouţít pro zjišťování některých vhodně orientovaných vad, které jsou rovnoběţné 

s povrchem, jak je tomu u zdvojených plechů. Stačí pro měření jedna přístupná strana [1]. 

Metoda umoţňující zviditelnění vnitřních vad 

Při této metodě se ultrazvukové vlnění vysílá od zkoušeného předmětu spojitě. Princip 

metody záleţí v průchodu ultrazvuku materiálem a ultrazvukovou optikou, která vytváří podle 

zákonů geometrické optiky obraz eventuální poruchy na přijímači, který je vlastně měničem 

obrazu, neboť mění ultrazvukový obraz na viditelný. Na rozdíl od předcházejících metod 

umoţňuje tato metoda zjistit přítomnost vady, ale poznat i její tvar, polohu uloţení 

v materiálu popř. určit i druh. V technické praxi však nachází malé uplatnění [1]. 
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Pouţití ultrazvukové defektoskopie  

V současné době je moţno sledovat čtyři hlavní směry pouţití ultrazvuku 

v nedestruktivním zkoušení, a to: 

a) zjišťování vad materiálů a výrobků  

b) měření rozměrů (tloušťek) 

c) určování fyzikálních konstant materiálů 

d) posuzování struktury a sloţení materiálů 

3.5 Zkoušky pronikavým zářením 

Významná metoda nedestruktivního zkoušení materiálu a výrobků, zejména svárů a 

odlitků je prozařování pronikavým zářením. Pouţívá se záření rentgenové, záření gama a 

záření neutronové. Jako zdroje pronikavého záření slouţí rentgeny, betatrony (resp. lineární 

urychlovače) a radioizotopy. Kontrola prozařováním je svým dokumentárním charakterem 

kontrolou průkaznou a je podmíněna získáním jakostního zobrazení zkoušeného předmětu pro 

konečné závěry v klasifikaci vad.  

Radiologické zkoušky tedy nabyly značného významu zejména ve slévárenství, ve 

svařování, v různých hutních provozech, ve stavebnictví a v oboru plastických hmot.  

Podle druhu pouţitého zdroje pronikavého záření a podle registrace obrazu zkoušeného 

výrobku dělíme radiologické metody na:  

A) Metody radiografické – zahrnují zkoušky, registrující obraz zkoušeného materiálu na 

fotografický film. Jsou to: 

1) rentgenografie 

2) betatonografie 

3) gamagrafie 

4) zvláštní radiografické metody – radiofotografie, rentgenová kinematografie, 

stereografie, tomografie, xerografie  

B) Metody radioskopické – zahrnují zkoušky, zviditelňující obraz zkoušeného materiálu 

na fluorescenčním stínítku – rentgenoskopie  

C)  Metody ionizační – spočívají registraci prošlé intenzity záření zkoušeným 

materiálem indikátorem záření, zaloţeným na principu ionizace (ionizační komory) 

[1]. 
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3.5.1 Charakteristika záření 

Zářením obecně rozumíme šíření energie prostorem. Nositelem zářivé energie mohou být 

hmotné částice nabité i nenabité (např. elektrony, pozitrony, neutrony, α částice). V takových 

takových případech mluvíme o záření korpuskulárním. V případě, ţe nositelem zářivé energie 

nejsou hmotné částice, jde o záření vlnové (záření elektromagnetické). Některé druhy záření, 

např. radioaktivní záření vznikají v přírodě bez lidského zásahu. Jiné druhy záření, např. 

rentgenové záření, se získávají uměle. 

V oboru nedestruktivního zkoušení materiálu pronikavým zářením vyuţíváme pouze 

určité části spektra elektromagnetického záření, a to ( γ sloţky) záření radioaktivních izotopů 

rentgenového záření. Elektromagnetické záření není nositelem hmoty ani elektrického náboje. 

Jednotlivé druhy se vzájemně liší pouze vlnovou délkou a způsobem vzniku [1]. 

3.5.2 Technika prozařování 

Technika propařovacích metod spočívá na schopnosti pronikavého záření procházet 

zkoušeným materiálem a na účinku prošlého záření na citlivou vrstvu fotografického 

materiálu (radiografie) nebo fluorescenční vrstvu stínítka (radioskopie), resp. ionizační 

detektor (metody ionizační). Při průchodu zkoušeným materiálem dochází k různému stupni 

zeslabení záření podle tloušťky materiálu, případně podle rozdílných specifických hmotností 

nehomogenit (vad), které se ve zkoušeném materiálu vyskytují. Homogenní svazek záření po 

průchodu snímkovaným předmětem se stává nehomogenním. Intenzity na průřezu se mění od 

místa k místu podle lokálního zeslabení. Vzniká reliéf intenzity (reliéf kontrastu). Svazek 

záření nese informaci o stavu a rozloţení anomálií snímkovaného objektu (různé tloušťky 

stěny, různé specifické hmotnosti). 

Nejpouţívanějšími metodami propařovacími v praxi jsou metody radiografické 

(rentgenografie, betatronografie a gamagrafie). 

Princip radiografických metod  

 svazek záření, vycházející z ohniska zdroje záření prochází prozařovaným předmětem a 

s příslušným reliéfem kontrastu dopadá na film, ve kterém vzbuzuje latentní obraz (expozice). 

Při vyvolání filmu dochází v citlivé vrstvě k redukci kovového stříbra, které způsobuje 

zčervenání filmu.  
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Radiografický film  

 faktorem, který výrazně ovlivňuje jakost radiogramu je radiografický film a jeho zpracování. 

Radiografické filmy jsou oboustranně polévané. Na podloţku z polyesteru nebo triacetátové 

celulosy je nanesena velmi tenká vrstva substrátu, která umoţňuje nanesení citlivé emulse 

(halogenid stříbra, např. AgBr uloţený ve formě zrn v ţelatině). Tato funkční vrstva je dále 

pokryta ochrannou vrstvou krycí tvrdé ţelatiny.  

Účinnost záření můţe být zesílena pouţitím zesilovacích fólií, které pracují na bázi 

fotoefektu (kovové fólie) nebo při expozici rentgenovým zářením vydávají intenzivní 

fluorescenční viditelné nebo ultrafialové záření (fólie fluorescenční). Radiografické filmy se 

vyrábějí pro práci s kovovými fóliemi a bez fólií a s fóliemi fluorescenčními. U 

radiografických filmů se hodnotí velikost zrna emulse, citlivost a dosaţitelný kontrast. 

Detailní kvantitativní hodnocení vlastností radiologického filmu je dáno senzitometrickou 

charakteristikou, coţ je závislost optické hustoty (dosaţeného zčervenání) na relativní 

logaritmické expozici [1].  

3.5.3 Hodnocení výsledků prozařování  

Prvním předpokladem hodnocení radiogramu je znalost dosaţené rozpoznatelnosti. Podle 

ČSN 015010 zjišťování vad materiálu prozařováním se pouţívají pro stanovení jakosti 

radiogramu drátkové měrky. Jakost radiogramu se určuje na základě nejmenšího na 

radiogramu ještě patrného průměru drátku [1]. 

4. Problematika povrchových vad vstupního materiálu 

4.1 Základní rozdělení vad 

Poznámka: tyto vady se objevují na vstupním materiálu našich dodavatelů 

1) Vady GEOMETRICKÉ: vady rozměrů, tvarů, polohy 

a) úchylky rozměrů – příčina → nedodrţení technologie tváření                              

b) ovalita – příčina → nesprávné seřízení tratě, nesprávná teplota předvalku, opotřebené 

kalibry válců, opotřebené průvlaky  

c) nevyplněný průřez – příčina → nevhodné rozměry polotovaru, nesprávné seřízení tratě, 

nesprávná teplota předvalku, opotřebované kalibry válců, opotřebované průvlaky, pouţití 

nevhodných kovadel       
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d) výronky – příčina → přeplnění kalibru nebo zápustky, nesprávné seřízení děleného 

průvlaku, vadná technologie nebo zařízení  

e) přesazení – příčina → nesprávné seřízení válcovací stolice a části zápustky                          

f) mechanické poškození – příčina → např. nůţky 

h) rozdvojení – příčina → nerovnoměrné protváření povrchu a jádra výrobku, mechanické 

roztrţení výrobku podél vycezenin [4] 

2) Vady MATERIÁLOVÉ (povrchové): nesprávná výrobní technologie slévání, tváření, 

tepelného zpracování 

a) šupiny – příčina → hrubé povrchové vady ingotů, sníţená tvářitelnost oceli, nesprávné 

technologické tváření – špatné odlévání 

b) trhliny – příčina → nejčastěji nesprávná technologie tváření – špatné odlévání 

c) přeloţky – příčina → přeloţení výronku, přehrnutí hrubších nerovností povrchu dalším 

tvářením a nesprávný úběr 

d) rýhy – příčina → nesprávně nastavené, poškozené nebo znečištěné pracovní součásti 

vodicí armatury 

e) nerovnost (za přítomnosti okují) – příčina → špatná kalibrace válců 

f) ploška – příčina → špatná kalibrace válců 

g) okuje zaválcované a zakované (okuje zatlačené do povrchu materiálu, po jejich 

odstranění zůstanou jizvy) – příčina → neúplné odpadnutí nebo odstranění okují 

h) drsný povrch – příčina → opotřebení tvářecího nástroje, nesprávný způsob obrobení 

i) díry v materiálu (vypadlý materiál do hloubky)  

j) koroze povrchová rovnoměrná (probíhající rovnoměrně po celém povrchu) 

k) koroze povrchová nerovnoměrná (probíhá na různých místech materiálu, proniká do 

různé šíře a hloubky, některá místa materiálu mohou zůstávat bez napadení) [4]. 
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4.2 Poţadavky na výskyt povrchových vad válcovaného drátu  

Poznámka: Některé materiálové vady vstupního materiálu se přenášejí aţ na finální drát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpis Název předpisu Moţnost výskytu povrchových vad 

Norma pro 

drát 

(poţadavky 

na VD) 

ČSN EN 10016 – 2 a 4 

(válcovaný drát 2. část – zvláštní 

poţadavky na válcovaný drát pro 

všeobecné pouţití. 

4. část – zvláštní poţadavky na 

válcovaný drát pro speciální 

pouţití) 

exaktně 

Hloubka povrchových necelistvostí na 

kontrolovaném povrchu se měří 

v radiálním směru: (pro 2. část)   

5,0 mm ≤ d ≤ 12,0 mm – max. 0,20 

12,0 mm ≤ d ≤ 18,0 mm – max. 0,25 

18,0 mm ≤ d ≤ 30,0 mm – max. 0,30 [8] 

(pro 4. část)  

5,0 mm ≤ d ≤ 12,0 mm – max. 0,15 

12,0 mm ≤ d ≤ 30,0 mm – max. 0,20 [9] 

Specifikace 

zákazníků 

pro drát 

(poţadavky 

na VD)  

Pfeifer Drako 

Hloubka povrchových vad pro válcovaný 

drát k taţení:                                       

5,0 mm ≤ d ≤ 12,0 mm - max. 0,15 mm 

d ≥ 12,0 mm - max. 0,20 mm [10] 
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5. Moţnosti specifikace povrchových vad lanových drátů  

5.1 Popis předpisů povrchových vad ocelových drátů pro výrobu lan  

Předpis  Název předpisu  Moţnost výskytu povrchových vad na drátě  

Norma a 

specifikace 

pro  

drát  

  

 PN 22 – 460 – 92  

(ocelový drát na lana) 

obecně  exaktně  

Povrch holých drátů musí být 

hladký bez stop rzi viditelných 

pouhým okem. Zbytky maziva po 

taţení nejsou na závadu [5]. 

 

ČSN EN 10264 – 2   

(ocelové dráty na lana) 

Finální drát nesmí vykazovat 

ţádné povrchové vady nebo 

vnitřní vady, které mohou být na 

závadu během pouţívání [6]. 

 

Technická specifikace 

Brugg Wire Rope  

 

Povrch musí být čistý, bez zbytků 

taţných prostředků, koroze a 

neměl by vykazovat ţádné 

povrchové vady [11]. 

 

 

5.2 Popis poţadavků povrchových vad pruţinových drátů 

EN10270 – 1 (ocelový drát pro pruţiny) 

Je prakticky jedinou normou, která uvádí konkrétní hodnoty velikosti povrchové vady 

finálního drátu a to s hranicí (hloubka) 1% jmenovitého průměru (mm), kterou povrchová 

vada nesmí překročit. Tuto hodnotu lze teoreticky vyuţít jako hranici velikosti povrchové 

vady také pro lanové dráty.  

Obecně: 

 Povrchová jakost: povrch drátu musí být hladký a co nejvíce bez trhlin, rzi a jiných 

povrchových vad, které mohou ovlivnit pouţití drátu více neţ nevýznamně. Jakost drátu se 

zkouší jen u drátu určených pro výrobu dynamicky namáhaných pruţin (DM a DH). 

Exaktně: 

Radiální hloubka trhlin nebo jiných povrchových vad nesmí být větší neţ 1% jmenovitého 

průměru (mm) – platí pro dráty třídy DM, DH [7]. 
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5.3 Popis poţadavků povrchových vad specifických drátů   

Předpis  Název předpisu  Moţnost výskytu povrchových vad na drátě  

Normy a 

specifikace 

zákazníků pro 

drát  

ČSN EN 10244 – 2 

(ocelové dráty a 

výrobky z drátu – 

povlaky ze Zn nebo 

slitiny Zn)  

obecně  exaktně  

Vzhled povlaku: povlak nanesený na drát 

musí být hladký a rovnoměrný, 

odpovídající výrobní technologii a nesmí 

vykazovat nespojitosti, jako jsou 

nepokovená místa, kontaminaci 

nečistotami apod. [14]. 

 

pro kordový a 

hadicový drát 

Povrch, hladký bez trhlin a rýh. Nesmí být 

zadřený ani lesklý. Otisky po rovnání, 

naseknutí, místní obrus atd. nejsou 

povoleny. Mnoţství zbytkového maziva - 

různá dle druhu drátu [13]. 

 

Contitech SYRMA 

S. A.  

(poţadavky 

na výztuţe) 

Částečně chybějící povlak, volně ulpělé 

částice povlaku, znečistění mazivem a 

olejem, koroze, zploštění, otlaky, odřeniny 

nebo obroušená místa jsou povaţovány za 

kritické vady výrobku a tímto i 

nepřípustné [12]. 

 

 

Zhodnocení předpisů: 

1. Technické specifikace zákazníků se vztahují na konkrétní výrobky jednotlivých zákazníků, 

jsou přísné a většinou nepovolují jakoukoli povrchovou vadu drátu. 

2. Normy mají všeobecný charakter a připouštějí určitou moţnost výskytu povrchové vady.  
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Experimentální část 

6. Sledování a kontrola povrchových vad finálních výrobků 

6.1 Důvody a cíl sledování povrchových vad mikroskopickou kontrolou 

Mikroskopická kontrola povrchu vzorku drátu z drátotahů probíhala v období od dubna do 

června 2010. Kontrola povrchu drátu byla zahájena na základě zvyšující se náročnosti 

zákazníků na bezvadnost poţadovaných drátů.  

Cílem bylo ověřit stav povrchu drátu z jednotlivých strojních skupin a dle povrchových 

vad zjistit, které strojní skupiny a výrobky (zákazníci) jsou kritické. Mikroskopickou 

kontrolou byly prověřeny povrchy vzorků drátu z drátotahů:  

1. středo-hrubé taţírny TPD (GD; GG; KOCH; ED; UDZSA; Herborn) 

2. jemné taţírny TPD (MD; HBZ; UDZWGT; TCO; BEMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

6.2 Zmapování výskytu povrchových vad na drátotazích: 

a) Analýza dle povrchové úpravy drátu  

(viz. Příloha č. 1: Tabulka č. 1 -  Povrchové vady na drátě dle povrchu drátu Ho, Zn.) 

- vady na drátě byly lokálního charakteru, převáţně se projevovaly u lanového drátu 

menšího průměru (ø 0,2 - 0,7 mm) se zinkovaným povrchem (viz. Příloha č. 2: Graf - 

Druhy drátu dle výskytu povrchových vad) 

- nejčastěji se vyskytující povrchové vady byly rýhy 

 

b) Analýza dle druhu vad  

(viz. Příloha č.3: Tabulka č. 2 - Seznam povrchových vad zjištěných mikroskopickou 

kontrolou) 

Při mikroskopické kontrole byl na povrchu drátu nejčastější výskyt podélných rýh i rysek 

u zákazníka Lanárna, Kordy a Tepe + Sohne. Dále se na drátě často vyskytoval zadřený 

povrch (M. K. R. Plus Zábřeh, DURA Romania/Kopřivnice), narušený povrch Zn (Lanárna) a 

trhlinky.  
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c) Analýza dle strojních skupin  

(viz. Příloha č.4: Tabulka č. 3 - Seznam strojních skupin dle výskytu povrchových vad) 

Nejvíce povrchových vad bylo zjištěno na drátotahu:   

GD sk. 35/1,2 (kontrola: 28. 5. - 1. 6. 2010; 11. - 30. 6. 2010) 

Na lanovém drátě Zn povrchu byl trvalý výskyt povrchových vad:  

- rýhy (ø 0,85 - 1,0 mm lanový Zn Metal Press; ø 0,9 mm lanový Zn Lanárna; ø 1,0 mm 

lanový Zn PCPD Kenosha) 

- trhliny (ø 0,95 mm lanový Zn Lanárna)  

- narušený povrch (ø 0,85 mm lanový Zn Cablerie Stein) 

                                              

UDZSA sk. 47 (kontrola: 9. - 19. 4. 2010) 

Vady se vyskytovaly převáţně na Zn povrchu drátu.   

- rýhy (ø 2,12 mm lanový Zn Lanárna) 

- narušený povrch (ø 3,05 mm lanový Zn Lanárna) 

KOCH sk. 54 (kontrola: 29. 4. 2010) 

- rýhy (ø 1,65 mm Kordy) 

6.3 Vyhodnocení sledování a kontroly povrchových vad finálních výrobků 

Z provedených analýz plyne:  

a) nejvíce povrchových vad bylo zjištěno u drátu ze strojní skupiny GD 35, UDZSA 47  

b) u zákazníka Lanárna, Kordy, Tepe + Sohne byl větší výskyt povrchových vad 

c) nejčastější povrchovou vadou byly rýhy/rysky 

d) vady se převáţně vyskytovaly u lanového drátu se zinkovaným povrchem 
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6.4 Přijatá opatření 

Na základě provedených analýz byla navrhnuta opatření: 

1. Provádět mikroskopickou kontrolu povrchu drátu z drátotahů, u kterých proběhne 

preventivní prohlídka (viz. Tabulka č. 5 - harmonogram mikroskopické kontroly povrchu 

drátu). Doba trvání kontroly min. 3 dny před preventivní prohlídkou. 

2. Kontrolovat povrch drátu 10 dnů před začátkem celopodnikové dovolené.  

3. Provádět kontrolu drátu ze strojní skupiny GD 35/1,2 a UDZSA 47 - 1x aţ 2x za měsíc 

z důvodů, ţe nejvíce povrchových vad bylo zjištěno u těchto drátotahů. 

Tabulka č. 5 -  harmonogram mikroskopické kontroly povrchu drátu  

 

Účel přijatých opatření: 

Včasná reakce pracovníků provozu a údrţby pokusit se nalézt příčinu vzniklých 

povrchových vad přímo na jednotlivých strojních skupinách.  

 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 3. 3. 
4. 4. 4. 4. 4. 4. 
5. 5. 5. 5. 5. 5. 
6. 6. 6. 6. 6. 6. 
7. 7. 7. 7. 7. 7. 
8. 8. 8. 8. 8. 8. 
9. 9. 9. 9. 9. 9. 
10. 10. 10. 10. 10. 10. 
11. 11. 11. 11. 11. 11. 
12. 12. 12. 12. 12. 12. 
13. 13. 13. 13. 13. 13. 
14. 14. 14. 14. 14. 14. 
15. 15. 15. 15. 15. 15. 
16. 16. 16. 16. 16. 16. 
17. 17. 17. 17. 17. 17. 
18. 18. 18. 18. 18. 18. 
19. 19. 19. 19. 19. 19. 
20. 20. 20. 20. 20. 20. 
21. 21. 21. 21. 21. 21. 
22. 22. 22. 22. 22. 22. 

23. 23. 23. 23. 23. 23. 
24. 24. 24. 24. 24. 24. 
25. 25. 25. 25. 25. 25. 
26. 26. 26. 26. 26. 26. 
27. 27. 27. 27. 27. 27. 
28. 28. 28. 28. 28. 28. 
29. 29. 29. 29. 29. 29. 

30. 30. 30. 
KOCH                                                   

sk. 24, 25, 26, 29, 30                                                   
Z: Mojţíšková 

30. 30. 30. 

31. 31. 31. 31. 

      

KOCH                                                                         
sk. 22, 23, 24, 25, 26, 62                                            

Z: Mojţíšková 

KOCH sk. 31,32,33,  54                    
GG sk. 49                          
Z: Kruk                   

GD                                                  
sk.  27,  35 , 50                                                         

MRB  sk. 28                                                   
Z: Mojţíšková 

GD sk. 36, 37, 38, 39                                                 
HERBORN sk. 03, 55                                               

Z: Kruk 
EURODRAW                                       

sk. 43, 44, 45, 51, 52 

listopad prosinec 

EURODRAW                                                                                      
sk. 43, 44, 45, 51, 52                                                  

Z: Mojţíšková                                                                                       

KOCH                                                                               
sk. 29, 30, 48, 61      

UDZSA sk. 46,  47                                                
Z: Kruk                                                                                                                                                              

UDZWGT                                                                
sk.7, 8                                           

Z: Mojţíšková 

červenec srpen září říjen 

GD sk. 27,  35 , 50   UDZWGT  sk. 7, 8                                             
TCO, BEMA  sk. 12                                                       

Z: Mojţíšková 

MD 10/15                                              
sk. 05                                           

Z: Kruk 

KOCH                                                                            
sk. 31, 32, 33                                            

Z: Mojţíšková 

KOCH                                                         
sk. 22, 23                                           
Z: Kruk 

HBZ sk. 11                                              
Z: Kruk 

GD                                                                                                       
sk. 36, 37, 38, 39                                                                 

MRB sk. 28 

HBZ sk. 11                                                 
GG sk. 49                             

UDZSA sk. 46,  47 

KOCH                                                                       
sk. 31, 32, 33,  54                                                         

HERBORN sk. 03, 55 

KOCH                                                                  
sk. 22, 23, 24, 25, 26 

KOCH                                                        
sk. 29,30,48, 61, 62 

EURODRAW                                                                                           
sk. 43, 44, 45                          
HERBORN                                                                                            
sk. 03, 55                                                        

Z: Mojţíšková 

KOCH                                                                                         
sk. 48,  54 , 61, 62                                                     

Z:Kruk 

TCO,BEMA  sk.12                                                   
Z: Kruk 

KOCH                                         
sk. 24, 25, 26, 29, 30                                                          

Z: Mojţíšková 

HBZ sk. 10                                           
Z: Mojţíšková 

HBZ 
  sk. 9                                                    

Z: Kruk 
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7. Návrh hranice (hloubky) povrchových vad finálních drátů 

Dalším krokem, který následoval, byl výběr typických vnějších povrchových vad (rýhy, 

rysky) na odloţených vzorcích během sledování, v průběhu od dubna do června, změření 

jejich hloubky na laseru (orientačně) a zajištění změření jejich skutečné hloubky a šířky 

v metalografické laboratoři.  

  Výběr vzorků byl směřován tak aby byli zohledněny tři kriteria:  

a) různorodost průměrů (od  Ø 0,47 do 3,0 mm), 

    b) různé hloubky a šířky povrchových vad, 

c) druh povrchu (Ho, Zn) 

Výstup ze zprávy (MD 14/11): 

1) Zjištění (předpokládáno), ţe hloubku povrchové vady v oblasti rozsahu hodnot 

změřených metalografickou laboratoří nelze měřit laserem (rozdílné hodnoty). 

 2) Z rozboru zjištěných hodnot, byly stanoveny kategorie závaţnosti povrchových vad 

z hlediska moţnosti uvolňování (z vlastních zkušeností jsme věděli, jaké rýhy zákazníkům při 

zpracování způsobují problémy).  

Po propojení tohoto aspektu a výsledků z metalografické zprávy (rozboru hodnot a 

fotografií), jsme vytvořili katalog povrchových vad, který slouţí kdyţ né k předejití tak 

alespoň včasnému zjištění problému, jeho neprohlubování a následné rychlé nápravě. 
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Určení hranice dle hloubky a šířky rýhy: 

a) hloubka rýhy větší neţ 1 %; šířka rýhy větší neţ 6 % - neuvolněno (výskyt problému) 

KORDY – sk. 54, Ø 1,65, T. č.: C0225 1 

Vzorek č.3 

Označení rýh Hloubka [mm] Šířka [mm] Číslo obr. k 

makrofotu 

Číslo obr. k 

mikrofotu 

rýha 5 0,021 0,160 7 8 
 
Obr. 7 makrofoto                                                          Obr. 8 mikrofoto                                              

 

 

b) hloubka rýhy 0,5 – 1,0 %; šířka rýhy do 7,5 % - uvolněno s výhradami  

(moţný výskyt problému) 

KORDY – sk. 54, Ø 1,65, T. č.: C0225 1 

 

Vzorek č. 4 

 

Označení rýh Hloubka [mm] Šířka [mm] Číslo obr. k 

makrofotu 

Číslo obr. k 

mikrofotu 

rýha 0,009 0,100 9 10 

 

Obr. 9 makrofoto                                                Obr. 10 mikrofoto 
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c) hloubka rýhy do 0,5 %; šířka rýhy do 5,5 % - uvolněno 

KORDY – sk. 62, Ø 1,65, T. č.: 10840 1 

Vzorek č. 5 

Označení rýh Hloubka [ mm] Šířka [ mm] Číslo obr. k 

makrofotu 

Číslo obr. k 

mikrofotu 

rýha 0,007 0,090 22 23 

 

 
 

Poznámka: Procentuální vyjádření se vztahuje k jmenovitému průměru drátu. 

Typické fotografie a velikosti povrchových vad pro určení hranice byli vybrány ze zprávy  

  MD 14/11. 
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8. Zásadní problémy u zákazníků v závislosti na (hloubce) povrchových vad 

1) Předtahový drát ø 1,65 mm pro výrobu kordů - sledováním bylo zjištěno, ţe u drátů 

s hloubkou vady nad 1 % dochází k velkému nárůstu (cca 35 %) přetrhů při konečném 

slaňování kordů na slaňovacích strojích typu MDT-3 s principem slaňování double twister 

tzn. dvojitém slaňování. Při tomto způsobu slaňování dochází oproti klasickému slaňování 

k větším napětím v tahu i krutu. V průběhu ledna aţ března bylo nutno na taţených drátech 

řešit problém, kdy jsme hledali příčiny vzniku povrchových vad. Během dubna došlo ke 

zlepšení povrchů a také ke sníţení přetrhů. Příčinou této skutečnosti byl pravděpodobně 

přechod na kvalitnější způsob moření na nově vybudované mořírně (vibrace na HCl, 

třístupňový oplach po moření, monitoring – moření je řízeno počítačem, upozorňuje mořiče 

na odchylky v předepsané technologii moření).  

 

2) Finální drát ø 0,82 mm pro výrobu výtahových lan - zákazník Birr Brugg zjistil 

(cyklický únavový stroj, metalografické a chemické rozbory), ţe jím vyrobené lano z našich 

drátů nemá takovou ţivotnost (o 20 % méně cyklů) jako lano od konkurence (Pfeifer Drako). 

Hledal příčinu této skutečnosti a závěr byl následující: podstatný je rozdíl v kvalitě povrchu. 

Po provedených testech a analýzách byla zjištěna souvislost mezi kvalitou povrchu a 

odolností lana.  

Rozdíl byl ve velikosti hloubky vady, kdy naše dráty se pohybovaly v oblasti cca 0,9 % a 

dráty v konkurenčním vzorku lana cca 0,45 %. V současné době probíhají další testy, analýzy 

a zkoušení našich a konkurenčních vzorků drátu. Rovněţ bude vyrobena zkušební dávka drátu 

s kvalitnějším povrchem po analyzování moţných příčin vzniku vad (niţší rychlost taţení, 

precizní seřízení drţáku průvlaku, důkladné čištění mazivových boxů atd.).  
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9. Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo stanovit exaktní hranici či hranice velikosti 

(hloubky) povrchové vady mající vliv na ţivotnost lanových drátů. Dále, prakticky si tyto 

hranice ověřit na problémech vznikajích  u zákazníků.  

Předpisy pro lanové dráty z hlediska povrchových vad nejsou dostačující, proto jako 

prvotní teoretické hranice bylo vyuţito exaktní hranice z předpisu (EN10270 – 1) pro 

dynamicky namáhané pruţinové dráty. Z konkrétního sledování povrchů taţených drátů, byly 

vybrány vzorky drátu s typickými povrchovými vadami.  Měření těchto vad v metalografické 

laboratoři určilo konkrétní praktické hranice (hloubky a také šířky) povrchových vad. Tyto 

hranice se také potvrdily v závislosti na problémech vzniklých u zákazníků a to vlivem jak na 

uţitné vlastnosti tak ţivotnost drátu. 

Faktorů ovlivňujících ţivotnost drátů mající vliv na ţivotnost lan je mnoho – chemické 

sloţení vstupního materiálu, struktura významně ovlivněná tepelným zpracováním, parametry 

taţení (celkový úběr, dílčí úběry, geometrie průvlaku, rychlost taţení, typ drátotahu). 

Povrchové vady jsou jedním z nich. Přestoţe se dodrţí standardní technologie výroby od 

moření, aţ po finální taţení tak na drátech povrchové vady vznikají. Příčiny mohou být různé 

(vady vstupního materiálu, nevhodné skladování, mechanické poškození při manipulaci, 

nedbalost obsluhy v kaţdé fázi výrobního procesu atd.).  

V současné době známe hodnoty hloubky povrchových vad u některých výrobků, a jaké 

problémy tyto vady způsobují u zákazníků. Dva druhy výrobku (taţené dráty), které způsobují 

zásadní problémy u zákazníků a souvisí s hloubkou povrchových vad, se podařilo ověřit 

(únavové zkoušky, metalografické a chemické rozbory). Konkrétně se jednalo o předtahový 

drát ø 1,65 mm pro výrobu kordů (přetrhy při slaňování) a finální drát ø 0,82 mm pro výrobu 

výtahových lan (nízká ţivotnost lana). Také více soustřeďujeme pozornost na včasné nalézání 

vad, ale také sníţení či odstranění příčin vzniku vad.  
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10. Přílohy 

Příloha č. 1: Tabulka č. 1 - Povrchové vady na drátě dle povrchu drátu (Ho, Zn.) 

povrch druh drátu povrchová vada 

Zn 

lanový 

rýha/rýhy/rysky 

narušený povrch Zn 

zataţený Zn 

trhlinky 

pruţinový rýha/rýhy 

předtah pro lanový zadřený povrch 

Ho 

předtah pro Kordy rýhy 

matracové pruţiny zadřený povrch 

lanový 
rýha/rýhy 

zadřený povrch 

pruţinový 
rýhy 

zadřený povrch 

předtah pro lanový zadřený povrch 

předtah pro pruţinový rýhy 

předtah pro drát na písek rýhy 

 

Příloha č. 2: Graf - Druhy drátu dle výskytu povrchových vad 
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Příloha č. 3: Tabulka č. 2 - Seznam povrchových vad zjištěných mikroskopickou kontrolou 

povrchová vada str. sk. zákazník 

rýhy/rýha/rysky 

 
 

 

GD 35/1,2 

Lanárna; Brunton Shaw; Cablerie Stein; 

Metal Press; PCPD Kenosha; Se. Co. 

Flex 

KOCH 31; 54 Kordy 

UDZSA 47 Lanárna; Pérovna Ústí nad L. 

Bema 12 Alloy & Steel wire; Kenosha 

ED 44; 51 Lanárna; Regsa; univerzální zakázka ST 

GD 36/1 Cablerie Stein 

HBZ  8; 9; 10; 11 
Tepe + Sohne; Cablerie Stein/ Berger; 

Lanárna; Metalcavi 

KOCH 22; 25; 29; 30 
Cablerie Berger; Messilot LTD; PCPD 

Kenosha; Metal Press 

KOCH 48 univerzální zakázka JT 

TCO 12/1 Lanárna 

UDZWGT 7 Gebruder Wanner 

zadřený povrch 

 

KOCH 48 
DURA Kopřivnice/ Romania; P.H.U. 

Frezpol 

ED 52 Metal Press; Pfeifer DRAKO 

GG 49 M.K.R. Plus Zábřeh; William Hughes 

UDZSA 47 Lanárna 

ED 45 M.K.R. Plus Zábřeh 

narušený povrch Zn 

 

UDZSA 47 Lanárna; HI-LEX  

KOCH 48; 61 Lanárna 

TCO 12/1 Bridon New Zealand; Lanárna 

ED 44 Lanárna 

trhliny/trhlinky 

 

UDZSA 46; 47 Lanárna 

KOCH 48 Brunton Shaw 

ED 44 Lanárna 

zatažený Zn 

 

KOCH 33 Lanárna 

ED 44 ELKA Zagreb 
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Příloha č. 4: Tabulka č. 3 - Seznam strojních skupin dle výskytu povrchových vad 

str. sk. povrchová vada zákazník 

GD 35/1 

rýha/rýhy Metal Press; PCPD Kenosha 

poškozený povrch Cablerie Stein 

rýha, trhliny Brunton Shaw, Lanárna 

UDZSA 47 

rýha/ rýhy Lanárna; Pérovna Ústí nad L. 

narušený povlak Zn HI-LEX; Lanárna 

trhlinky Lanárna 

zadřený povrch Lanárna 

KOCH 48 

rýhy univerzální zakázka JT 

narušený povlak Zn Lanárna 

zadřený povrch 

DURA Kopřivnice/ Romania;  P.H.U. 

Frezpol 

trhliny Brunton Shaw 

KOCH 54 rýha/rýhy Kordy 

ED 44 

narušený povrch Lanárna 

rýhy, trhliny, zataţený 

Zn Lanárna 

zataţený Zn ELKA Zagreb 

TCO 12/1 
narušený povrch Bridon New Zealand; Lanárna 

rýhy, narušený povrch Lanárna 

HBZ 11/1 rýhy Cablerie Berger; Tepe + Sohne 

KOCH 31 rýha Kordy 

ED 52 zadřený povrch Metal Press; Pfeifer DRAKO 

ED 51 rýhy Regsa 

GG 49 zadřený povrch M. K. R. Plus Zábřeh; William Hughes 

HBZ 10/2 rýhy Cablerie Stein; Tepe + Sohne 

KOCH 25 rýhy/rysky PCPD Kenosha; Messilot LTD 
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