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Abstrakt 

 

Tématem diplomové práce je výroba vysokopevnostního ocelového drátu na sekaný 

písek. Sekaný písek je určený k tryskání, kuličkování, čistění a zdrsnění povrchu různých 

výrobků pro následnou povrchovou úpravu. 

V teoretické části této diplomové práce jsou uvedené technologické popisy výrobních 

procesů tepelného zpracování a taţení ocelového drátu. 

Cílem praktické části této diplomové práce je řešení zlepšení mechanických vlastností 

taţeného ocelového drátu, především hodnoty tvrdosti HV1.  

 

Klíčová slova: ocelový drát, pevnost v tahu, tvrdost HV1, drátotah, patentozinkovací linka  

 

 

Abstract 

 

The theme of this thesis is manufacturing high strength steel wire shot. Wire shot is 

intended to shot blasting, shot peening, cleaning and roughening of surfaces product different 

for subsequent surface finish. 

The theoretical part of this thesis deals with the technological descriptions of 

manufacturing processes heat treatment and wire drawing. 

The aim of the practical part of this thesis is the solution to improve the mechanical 

properties of drawn steel wire, especially the value hardness HV1. 

 

Key words: steel wire, tensile strength, hardness HV1, patenting - galvanizing line  
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1. Úvod 

Ocelový drát je potřebným polotovarem pro řadu průmyslových odvětví, jejichţ 

výrobky se uplatňují ve všech odvětvích průmyslu nebo přicházejí přímo do rukou 

spotřebitelů. Jedním z rozhodujících jakostních ukazatelů, určujících mechanické vlastnosti 

taţeného ocelového drátu, je pevnost v tahu. Pevnost ocelového taţeného drátu z uhlíkových 

ocelí tř. 12 je dána pevností výchozího materiálu, tj. řízeně ochlazovaného válcovaného drátu 

(ŘOVD) nebo výchozí pevností drátu po tepelném zpracování patentováním a přírůstkem 

pevnosti v průběhu taţení drátu, tj. deformací za studena. 

Při stanovení výrobního postupu pro taţený ocelový drát má pevnost výchozího 

materiálu značný význam, neboť její velikost se zvýší o přírůstek pevnosti v průběhu taţení za 

studena v závislosti na velikosti celkové deformace. 

Dalším důleţitým faktorem pro určení pevnosti v tahu u drátu po patentování resp. po 

taţení je odpovídající chemické sloţení. Po taţení pak navíc velikost celkové deformace. 

Cílem mé práce je dokázat vliv změny tepelného zpracování taţeného ocelového drátu 

na jeho mechanické vlastnosti. 
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2. Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování se provádí za účelem dosaţení poţadované struktury 

s konkrétními mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Kaţdý cyklus tepelného 

zpracování se skládá z ohřevu, prohřevu, výdrţe na teplotě a ochlazení (obr. 2.1). 

 

 

Obr. 2.1 Obecný diagram cyklu tepelného zpracování [1]. 

 

K poţadované změně struktury dochází u některých druhů tepelného zpracování při výdrţi na 

teplotě, u jiných v průběhu ochlazování. 

Ohřev je charakterizován výší teploty ohřevu a rychlostí ohřevu. Rozlišujeme: 

 Normální ohřev, který se provádí v komorových pecích nebo solných lázních vyhřátých 

na teplotu o něco vyšší neţ je poţadovaná teplota tělesa a dále se teplota pece udrţuje 

konstantní. Teplotní spád a vnitřní pnutí jsou vyšší v porovnání pomalým ohřevem. 

Zvyšuje se zároveň i výkon pece [1].  

 Stupňovitý ohřev se skládá ze dvou a více stupňů a uskutečňuje se prostřednictvím více 

ohřívacích prostředí o různých teplotách (např. předehřev v peci, dohřev v solné lázni). 

Stupňovitý ohřev se uplatňuje např. u rychlořezných ocelí při ohřevu na kalicí teplotu, 

čímţ se sníţí vnitřní pnutí v důsledku nízké tepelné vodivosti na minimum. Probíhá-li 

tepelné zpracování uhlíkových nástrojových ocelí s ohřevem do 900°C, volí se 

jednostupňový předehřev při 650°C. Při tepelném zpracování legovaných nástrojových 

ocelí s ohřevem nad 900°C se pouţívá vícestupňový předehřev při 650°C a 850°C [1].   
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Prohřev je důleţitý pro vyrovnání teplot po celém průřezu materiálu. 

Výdrž na teplotě je důleţitá k průběhu fyzikálních a chemických přeměn mikrostruktury 

materiálu. 

Rychlost ochlazování z teploty výdrţe je významným faktorem ovlivňujícím výsledné 

vlastnosti zpracovávaného materiálu. Rychlé ochlazení je pouţíváno u tvorby přesyceného 

tuhého roztoku a u kalení, pomalé ochlazování je naopak základním rysem ţíhání. 

 

2.1 Rozdělení tepelného zpracování 

V závislosti na působení vnějších podmínek můţeme tepelná zpracování rozdělit na: 

Tepelné zpracování, při kterém se mění vnitřní struktura oceli pomocí změn teploty 

v závislosti na čase. 

Chemicko-tepelné zpracování, při kterém se v závislosti na teplotě a vhodném sloţení pecní 

atmosféry mění chemické sloţení povrchových vrstev nebo celého výrobku. Při povrchovém 

CHTZ dochází k sycení povrchu výrobku kovovými nebo nekovovými prvky. Nejčastěji 

pouţívaným způsobem sycení povrchu nekovovými prvky je sycení uhlíkem, tzv. 

cementování, nebo dusíkem, tzv. nitridování. Při objemovém CHTZ se odstraňují neţádoucí 

příměsi, tj. vodík nebo uhlík z celého objemu výrobku [1]. 

Tepelně-mechanické zpracování vede ke změně struktury při společném působení změn 

teploty a plastické deformace. 

 

V tab. 2.1 je uvedeno základní rozdělení tepelného zpracování. 
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Tab. 2.1 Základní rozdělení tepelného zpracování. 

Tepelné zpracování 

Žíhání 

Bez překrystalizace 

Ke snížení pnutí 

Rekrystalizační 

Na měkko 

S překrystalizací 

Normalizační 

Homogenizační 

Izotermické 

Austenitických ocelí 
Rozpouštěcí 

Stabilizační 

Kalení a 

popouštění 

Objemové 
Nepřetržité - přímé 

Přetržité - stupňovité 

Povrchové 
Indukční 

Plazmové 

Popouštění 
Nízkoteplotní  

Vysokoteplotní 

Vytvrzování 

Rozpouštěcí žíhání   

Stárnutí 
Přirozené 

Umělé 

Chemicko-tepelné 

zpracování 

Objemové 

Žíhání pro snížení 

obsahu vodíku 

Žíhání po moření 

Protivločkové žíhání 

Žíhání pro snížení 

obsahu uhlíku 

Žíhání elektroplechů pro 

snížení wattových ztrát 

Povrchové 

Difúzní sycení povrchu 

nekovy 

Cementování 

Nitrocementování 

Karbonitridování 

Sulfonitridování 

Boridování  

Difúzní sycení povrchu 

kovy 

Chromování 

Hliníkování 

Křemíkování  

Tepelně-mechanické 

zpracování 
    

Nízkoteplotní 

Vysokoteplotní 
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2.1.1 Žíhání  

Ţíhání je tepelné zpracování, při kterém se materiál po skončení výdrţe na ţíhací 

teplotě ochlazuje pomalu na klidném vzduchu nebo v nevytápěné peci. Struktura materiálu se 

po ukončeném pochodu blíţí rovnováţnému stavu, takţe je moţno ji určit z rovnováţného 

diagramu [2]. 

Cílem ţíhání je odstranění vlivu předchozích operací na strukturu materiálu, jako je 

tuhnutí, plastická deformace, svařování nebo vliv jiných tepelných zpracování. Ţíháním 

můţeme dosáhnout také sníţení tvrdosti, vznik vhodných struktur k obrábění, tváření za 

studena nebo pro další tepelné zpracování. Jiné reţimy ţíhání vedou ke sníţení vnitřních pnutí 

nebo ke sníţení nerovnoměrnosti chemického sloţení [1].  

 

2.1.1.1 Žíhání bez překrystalizace 

 Žíhání na měkko je proces tepelného zpracování, při kterém probíhá sferoidizace 

perlitického cementitu. Lamelární perlit se mění na zrnitý, čímţ se zlepší obrobitelnost 

tvrdších ocelí s obsahem uhlíku nad 0,4% C. Ţíhání měkčích ocelí s obsahem uhlíku pod 

0,4% C obrobitelnost spíše zhoršuje, protoţe se tvoří nelámavá tříska. Ţíhání na měkko se 

provádí také před kalením nadeutektoidních nástrojových ocelí. 

 Žíhání ke snížení pnutí má za cíl sníţit na minimum pnutí vytvořená v materiálu při 

předchozím tepelném zpracování, mechanickém opracování, svařování nebo ztuhnutí 

odlitku ve formě. Zařazuje se po normalizaci, po které mohou dosáhnout vnitřní pnutí aţ 

třetiny meze kluzu. Ţíhací teplota se volí co nejblíţe teplotě A1, neboť zbylá pnutí jsou tím 

menší, čím je vyšší teplota. Teplota ţíhání však nesmí být tak vysoká, aby došlo ke 

sferoidizaci perlitu nebo grafitizaci cementitu (tepelnému rozpadu cementitu za vzniku 

grafitu). Ohřev na teplotu výdrţe a ochlazování z ní musí být pomalé, aby v důsledku 

tepelného spádu v materiálu nevznikala další pnutí. 

 Žíhání rekrystalizační je ohřev ocelí tvářených za studena na teplotu, při které se 

odstraní zpevnění vyvolané předchozím tvářením za studena. Pouţívá se také jako 

mezioperační ţíhání při tváření za studena. 
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2.1.1.2 Žíhání s překrystalizací 

Při ţíhání s překrystalizací proběhne u ocelí úplná nebo alespoň částečná austenitizace. 

Podeutektoidní oceli se ţíhají obvykle nad A3, oceli nadeutektoidní nad A1 nebo zřídka nad 

Acm. Po výdrţi na teplotě je ve struktuře podeutektoidních ocelí homogenní austenit, ve 

struktuře nadeutektoidních ocelí zůstává část nerozpuštěných karbidů; jejichţ mnoţství závisí 

na teplotě ţíhání. 

 Žíhání homogenizační vede k vyrovnání chemické nestejnorodosti, která vznikla při 

tuhnutí odlitků nebo ingotů. K vyrovnání chemického sloţení jsou potřeba difuzní 

pochody a ty probíhají tím lépe, čím vyšší je teplota. Proto se volí homogenizační teplota 

hodně vysoká, u ocelí obvykle v rozmezí 1100 aţ 1250 C. Výdrţe na teplotě jsou dlouhé 

(10 aţ 15 hodin), takţe dochází snadno k oxidaci povrchů materiálu (vzniku okují) a 

k oduhličování. Zabránit těmto procesům je moţné pouţitím ochranné pecní atmosféry. 

Při homogenizaci v důsledku dlouhé výdrţe na vysoké teplotě hrubne zrno austenitu; jeho 

zjemnění se dosáhne následným tvářením za tepla (kováním, válcováním) nebo dalším 

tepelným zpracováním – normalizačním ţíháním. 

 Žíhání normalizační spočívá v ohřevu podeutektoidních ocelí na teplotu 30 aţ 50 C nad 

A3 a ochlazování takovou rychlostí, aby se vytvořila feriticko perlitická struktura. Rychlost 

ochlazování má být kontrolována, protoţe při pomalém ochlazování vzniká hrubý perlit a 

při velmi pomalém přechodu přes A1 můţe proběhnout částečná sferoidizace perlitu. Oba 

zmíněné procesy sniţují mechanické vlastnosti materiálu. Nadeutektoidní oceli se 

normalizují jen výjimečně. Normalizačním ţíháním se zjemní austenitické zrno a zlepší 

mechanické vlastnosti. 

 Žíhání izotermické je pouţíváno u některých ocelí místo normalizačního. Při tomto typu 

ţíhání následuje po austenitizaci zrychlené ochlazení na teplotu 600 aţ 700 C a tak dlouhá 

výdrţ, aby proběhla úplná izotermická transformace austenitu na ferit a perlit. Po ukončení 

překrystalizace se ochlazuje libovolnou rychlostí na normální teplotu. 

 

2.1.2 Kalení 

Kalení je tepelné zpracování, které se skládá z ohřevu na kalicí teplotu, výdrţe na této 

teplotě a ochlazování [2]. Účelem kalení je zvýšit pevnost a tvrdost oceli, a tím i odolnost 

proti opotřebení, zvýšit odolnost vůči únavovému namáhání. V průběhu kalení musí být 
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rychlost ochlazování v oblasti perlitického nosu dostatečně rychlá pro to, aby nevznikaly 

rovnováţné struktury jako ferit a perlit, a v oblasti teploty Ms dostatečně pomalá pro to, aby v 

materiálu nevznikala příliš vysoká vnitřní pnutí, ale zároveň aby došlo ke vzniku struktury 

s min. 50 % martenzitu ve středu průřezu [1]. 

 

2.1.2.1 Kalení martenzitické 

Při martenzitickém kalení ochlazujeme materiál tak rychle, aby ochlazovací křivky 

jeho povrchu i středu minuly křivky počátku difuzního rozpadu austenitu. 

Kalicí teploty podeutektoidních ocelí leţí 30 aţ 50 C nad A3, nadeutektoidní oceli se 

kalí z teplot 30 aţ 50 C nad A1. Po zakalení tvoří strukturu podeutektoidních ocelí martenzit 

s podílem zbytkového austenitu. U nadeutektoidních ocelí se v zakalené struktuře vyskytuje 

martenzit, větší podíl zbytkového austenitu a nerozpuštěný sekundární cementit, který 

zlepšuje odolnost materiálu vůči opotřebení. Při kalení nadeutektoidních ocelí z teplot nad 

Acm by došlo k rozpuštění sekundárního cementitu do austenitu a protoţe rostoucí mnoţství 

uhlíku rozpuštěného v austenitu způsobuje pokles teploty Ms a Mf, zvýšilo by se mnoţství 

zbytkového austenitu ve struktuře. 

Jako ochlazovací prostředí se prakticky pouţívají tři prostředí: 

 Vzduch je nejmírnějším ochlazovacím prostředím. Oceli kalitelné na vzduchu se nazývají 

samokalitelné.  

 Olej ochlazuje intenzivněji neţ vzduch. Ochlazovací intenzitu lázně je moţno zvýšit 

prouděním oleje v lázni.  

 Voda je nejintenzivnějším ochlazovacím prostředím. Navíc je ve srovnání např. s olejem 

levná a neškodí zdraví ani ţivotnímu prostředí. Kvůli vysoké ochlazovací schopnosti však 

můţe způsobit u sloţitějších dílců deformace, které mohou vést aţ k rozvoji trhlin.  

Martenzitické kalení se dělí na: 

 Nepřetrţité kalení, kdy teplota materiálu při ochlazování klesá plynule aţ pod teplotu Ms, 

při které začne přeměna austenitu na martenzit. Je to provozně nejjednodušší způsob 

kalení, v materiálu ale vznikají největší deformace a pnutí.  
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 Přetrţité kalení, při němţ se materiál ochlazuje tak rychle, aby ochlazovací křivka 

povrchu i středu minula křivky rozpadu austenitu na ferit, perlit a bainit v diagramu 

anizotermického rozpadu austenitu (tzv. ARA diagramu). V oblasti teploty Ms se 

ochlazování zpomalí. Jednotlivé reţimy přetrţitého kalení se následně liší dalšími postupy 

ochlazování: 

- Lomené kalení – nejprve ochlazujeme v tvrdším ochlazovacím prostředí, čímţ je voda, 

a později v mírnějším prostředí, např. v oleji. Rychlost ochlazování se zpomalí, teplota 

však stále plynule klesá. Pro úspěšné zakalení materiálu musíme znát ARA diagram 

zpracovávaného materiálu a přesně dodrţovat technologický postup.  

- Termální kalení – dílec se ochlazuje nadkritickou rychlostí v lázni, jejíţ teplota leţí 

těsně nad Ms. Výdrţ nad Ms slouţí k vyrovnání teploty v celém objemu materiálu a ke 

sníţení pnutí, nesmí však překročit křivku vzniku bainitu. Po vyrovnání teploty 

pokračuje ochlazování tak, aby ochlazovací křivka protnula čáru Ms. 

- Kalení se zmrazováním – zmrazování je další ochlazování oceli pod teplotu Mf, 

obvykle na teplotu -60 aţ -70 C. Pouţívá se u ocelí s vysokým obsahem uhlíku a 

u ocelí obsahujících prvky stabilizující austenit. U těchto materiálů totiţ po zakalení 

zůstává ve struktuře vysoké procento zbytkového austenitu. Pouţívá se u materiálů 

pracujících za nízkých teplot, při kterých by k transformaci zbytkového austenitu na 

martenzit mohlo dojít samovolně, a u všech materiálů, které mají zvýšené poţadavky 

na rozměrovou stálost (např. měřidla, valivá loţiska apod.).  

 

2.1.2.2 Kalení bainitické 

Při bainitickém kalení transformuje austenit na bainit v průběhu plynulého 

ochlazování, tj. při poklesu teploty, nebo izotermicky, tj. při konstantní teplotě. 

 Nepřetrţité bainitické kalení je méně časté. Po ochlazení vznikne směs bainitu a 

martenzitu, která musí být popuštěna, aby byl odstraněn martenzit. 

 Přetrţité bainitické kalení (izotermické) spočívá v izotermické transformaci na bainit. Po 

skončení překrystalizace je ve struktuře bainit a menší mnoţství zbytkového austenitu.  

Materiál se nepopouští, protoţe popuštěný bainit má horší vlastnosti neţ nepopuštěný. 

Izotermické kalení je někdy výhodnější neţ zušlechtění (tj. kalení a následné popouštění).  
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2.1.2.3 Kalení povrchové 

Jedná se o zvláštní technologický postup martenzitického kalení. Zakalí se při něm 

pouze povrch součásti, zatímco její střed si zachová původní strukturu. Vysoká tvrdost 

povrchu při velké houţevnatosti jádra s menší tvrdostí je poţadována u součástí, které mají 

mít vysokou odolnost proti opotřebení, zvýšenou odolnost vůči dynamickému namáhání a 

zvýšenou mez únavy. 

Povrchové kalení sestává z rychlého ohřevu povrchové vrstvy součásti na kalicí 

teplotu a z následného rychlého ochlazení, při kterém se v povrchové vrstvě přemění austenit 

na martenzit.  

Podle zdroje tepla rozlišujeme: 

 Povrchové kalení plamenem – zdrojem tepla je plamen hořáku, ve kterém se spaluje 

vhodný plyn (acetylen, svítiplyn, metan, propan) s kyslíkem. Ohřev je rychlý a výdrţ na 

kalicí teplotě je také krátká, takţe nedochází k růstu austenitického zrna. Na povrchu, kde 

teplota překročila teplotu A3, je po zakalení ve struktuře martenzit. V malé vzdálenosti 

pod povrchem, kde byl materiál ohřátý na teploty mezi A3 a A1, po zakalení vznikne 

martenzitická struktura se zbytky feritu. V jádře zůstává původní feriticko – perlitická 

struktura.  

Povrchové kalení plamenem je zvláště vhodné pro součásti velkých rozměrů a 

jednoduchého tvaru. 

 Indukční povrchové kalení – materiál se vloţí do induktoru, kterým prochází elektrický 

proud o vysoké frekvenci. V povrchu součásti se indukují vířivé proudy stejné frekvence 

ale opačného směru neţ mají budící proudy. Ohřátá povrchová vrstva se zakalí vodní 

sprchou nebo v lázni.  

Na obr. 2.2 jsou do části rovnováţného diagramu soustavy Fe – Fe3C znázorněny ţíhací a 

kalicí teploty pouţívané při tepelném zpracování ocelí. 

 



  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Popouštění 

Popouštění je ohřev zakalených ocelí s martenzitickou strukturou pod teplotu A1, výdrţ 

na teplotě min. 1 hodinu, a ochlazení vhodnou rychlostí. Popouštění následuje ihned po kalení 

z důvodu nebezpečí vzniku lomů v důsledku vnitřního pnutí [1]. Podle výšky teploty 

rozlišujeme popouštění při nízkých a vysokých teplotách. Popouštění při nízkých teplotách 

(do 350 C) sniţuje pnutí po kalení, zmenšuje podíl zbytkového austenitu, zvyšuje 

houţevnatost materiálu a jeho rozměrovou stálost. Popouštění při vysokých teplotách se 

u nelegovaných a nízkolegovaných ocelí provádí při teplotách nad 450 C, obvykle i nad 

550 C, kdy jiţ probíhá transformace martenzitu na sorbit [2]. 

 

 2.1.4 Zušlechťování 

Zušlechťování je kombinované tepelné zpracování, které se skládá z martenzitického 

kalení a popuštění při vysokých teplotách. Zušlechťování se pouţívá pouze u ocelí, které mají 

zaručené chemické sloţení.  

Výsledná struktura zajišťuje výhodnou kombinaci pevnostních a tvárných vlastností. 

Je tvořená feritem a globulárními karbidy [1]. Hlavní výhoda zušlechtěných ocelí proti 

normalizovaným je v tom, ţe sorbitická struktura zušlechtěné oceli zaručuje při stejné 

pevnosti vyšší mez kluzu a houţevnatost [2]. 

Obr. 2.2 Ţíhací a kalicí teploty pro binární systém Fe – Fe3C. 
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3. Patentování ocelových drátů 

Patentování ocelového drátu je zvláštním případem izotermického zušlechťování. 

Cílem patentování je dosaţení houţevnaté a pevné struktury jemného lamelárního perlitu, 

který je vhodný k následnému taţení. Lamelární perlit je tvořen z feritických a cementitických 

destiček o tloušťce 10 – 20 nm [3]. 

Princip patentování spočívá v ohřevu do oblasti austenitu, tj. cca 100°C nad Ac3 nebo 

Acm (850 – 1000°C) v závislosti na chemickém sloţení; s rostoucím obsahem C aţ do obsahu 

C = 0,765 % se teplota sniţuje, pak opět roste. Následuje podchlazení a izotermická výdrţ na 

teplotě okolo 550°C. Ochlazovacím médiem můţe být např. olověná lázeň, solná lázeň nebo 

tzv. fluidní loţe. 

Patentováním dostáváme pevnost drátu, která je cca o 100 – 150 MPa vyšší neţ 

u řízeně ochlazovaného válcovaného drátu (ŘOVD). 

Zároveň lze na patentovacích linkách tepelně zpracovávat při teplotách Pb kolem cca 

580°C nízkouhlíkatý drát za účelem sníţení pevnosti a obnovení taţitelnosti. Tímto 

zpracováním v podstatě nahrazujeme stacionární ţíhání [4]. 

Velmi důleţité při patentování je dokonalé prohřátí drátů při vstupu do ochlazovacího 

média. To se reguluje rychlostí a nastavením teplot na jednotlivých zónách pece. Podle 

parametrů pece (délka pece), počtu zón a nastavené rychlosti, určujeme dobu pobytu drátu 

v peci. Zpomalením rychlosti, tj. delší výdrţí na teplotě, docílíme lepší prohřátí drátů a větší 

narůst zrna. 

Austenizovaný drát získává průchodem olověnou lázní o teplotě 500 – 560°C velmi 

houţevnatou a pevnou strukturu tvořenou směsí jemného perlitu a bainitu. Tato získaná 

struktura ocelového drátu umoţňuje značné redukce průřezu při dalším taţení. 

Jemně lamelární perlit, vznikající rozpadem podchlazeného austenitu při teplotách 

okolo 550°C, má pozoruhodné vlastnosti: 

- odolává morfologickým změnám aţ do teplot přes 600°C; 

- při výchozí pevnosti aţ do 1300 MPa je drát z uhlíkové oceli s touto strukturou 

taţitelný celkovým plošným úběrem přes 90 %, přičemţ dochází k deformačnímu 

zpevnění i více neţ na dvojnásobek výchozí pevnosti; 

- při vysokém úběru má ještě výborné plastické vlastnosti. 

Je tomu tak proto, ţe deformační zpevnění perlitu se týká především feritických lamel 

s jejich omezenou délkou skluzových drah, ale na druhé straně je díky specifickým 
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podmínkám deformace při taţení v průvlaku a malé tloušťce cementitických lamel v perlitu 

(10 aţ 20 nm) umoţněno i tváření jinak mimořádně křehkého karbidu [5]. 

Patentování je pouţíváno pro vstupní tepelné zpracování válcovaného drátu a jako 

mezioperační tepelné zpracování předtahového drátu z oceli o obsahu uhlíku 0,3 aţ 1 %. 

Izotermická přeměna austenitu (IRA), na níţ je závislá i jakost taţených 

patentovaných drátů, je ovlivněna zejména těmito základními faktory: 

- chemickým sloţením oceli; 

- průřezem patentovaného drátu; 

- teplotou a rychlostí ohřevu; 

- teplotou a rychlostí ochlazování drátu; 

- velikostí zrn austenitu. 

Jakost zapatentovaného drátu je zpravidla hodnocena provedením rozboru struktury 

oceli a hodnocením rozptylů dosaţených mechanických a technologických vlastností. 

Jakost zapatentovaného drátu je ovlivněna zejména: 

- parametry pouţitého materiálu; 

- technologií patentování; 

- technickou úrovní technologického zařízení. 

Teplotu a rychlost ohřevu a ochlazování drátu při patentování, regulaci reţimu 

patentovaní pece ţádaným směrem a ochranu povrchu drátu výrazně ovlivňuje technická 

úroveň a technický stav technologického zařízení [3]. 

 

3.1 Austenitizační ohřev 

Na austenitizační ohřev se obvykle kladou tyto poţadavky: 

- dosaţení homogenizovaného austenitu s rozpuštěnými karbidy; 

- dosaţení určité velikosti austenitického zrna; 

- neoduhličený a nezokujený povrch. 

Austenitizace uhlíkových ocelí probíhá poměrně rychle. Při rychlosti ohřevu do 

10°C.s
-1

 je podle staršího údaje [6] dosaţeno úplného rozpuštění karbidů a homogenizace 

austenitu eutektoidní uhlíkové oceli jiţ při náběhu na 900 °C bez výdrţe na této teplotě. 

Rychlost růstu austenitického zrna je řízena difuzí. 

Růst teploty má podstatně intenzivnější účinek neţ prodluţování doby ohřevu na dané 

teplotě. Např. dvouminutový ohřev na teplotě 900°C má na velikost zrna stejný účinek jako 
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12 s výdrţe na teplotě 960°C. Zvýšením teploty o 60°C se tedy potřebná doba setrvání na 

teplotě zkrátí na desetinu vůči ohřevu na teplotě 900 °C. 

Z tohoto pohledu je zřejmé, ţe pokud jde o snahu zvyšovat velikost zrna, je výhodnější 

volit vyšší teploty ohřevu neţ prodluţovat jeho dobu. Nicméně teploty ohřevu nad 950°C se 

projevují v rychlé oxidaci povrchu drátu, pokud pec nepracuje s ochrannou atmosférou. Tenká 

vrstvička oxidů je sice pro ohřev taţeného drátu s původně lesklým povrchem výhodná, 

protoţe zvyšuje emisní koeficient z 0,5 na 0,8 [7]; nadměrná oxidace s tvorbou okují je ovšem 

neţádoucí. Okuje brání účinnému chlazení v olovu a navíc způsobují vynášení olova z lázně. 

Výška ohřevu se dále řídí chemickým sloţením oceli, přičemţ u uhlíkových ocelí se 

bere v úvahu pouze obsah uhlíku. Pouze při zvýšeném obsahu manganu (zhruba nad 0,7 %) 

by se měly teploty mírně sniţovat, pokud chceme zachovat stejný rozdíl mezi austenitizační 

teplotou a teplotou Ac3. Přítomnost 1 % manganu sníţí teplotu Ac3 asi o 30°C [8]. 

Austenitizace by měla přihlíţet i k výchozímu strukturnímu stavu drátu. Pokud se 

patentuje válcovaný drát, jde většinou o struktury středně jemného perlitu s větším či menším 

mnoţství volného feritu bez dalších zvláštností. Austenitizační podmínky pak volíme podle 

chemického sloţení a průměru drátu. Na druhé straně se však při výrobě vysokopevnostního 

taţeného drátu malých průměrů pouţívá i mezioperační patentování jiţ předem taţeného 

drátu. Struktura taţeného drátu má velké mnoţství poruch, a to od vysoké hustoty dislokací ve 

zpevněném feritu přes fragmentaci cementitu aţ po mikrotrhliny, tedy porušení celistvosti 

materiálu. Existuje názor [9], ţe zcelení mikrotrhlin po taţení vyţaduje teplotu aţ přes 

1000°C. Jinak se vady v materiálu tradují i po patentování a přispívají ke sníţení tvařitelnosti 

drátu při následujícím taţení. Na druhé straně jsou i názory, ţe nízké austenitizační teploty 

i okolo 850°C nemají na ohřev taţených drátů škodlivý účinek [10]. Prvý názor se zřejmě 

týká rychloohřevu, druhý názor zřejmě pramení ze známého faktu, ţe deformace struktury 

podporuje její změny. Rozpuštění karbidů, ztenčených a popraskaných při taţení za studena, 

je rychlejší neţ u struktury nedeformované. Kromě toho je patentování taţených drátů 

obvykle omezeno na průměry s menším průřezem, kde je prohřátí materiálu v peci podstatně 

rychlejší [3]. 

 

3.2 Rozpad austenitu 

Při vzniku austenitu z lamelárních struktur přechází do roztoku ihned svazek 

cementitických destiček, které rovněţ vytvářejí zrno austenitu; v zrnitém perlitu se objevují 

nesčetné ostrůvky austenitu, které se rozkládají okolo skupin menších zrníček cementitu. Zrna 
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austenitu, vytvořená z lamelárních struktur jsou větší neţ zrna austenitu vzniklá ze zrnitého 

cementitu. Bylo zjištěno, ţe austenit se tvoří vţdy na rozhraní feritickokarbidických fází. 

Proto zvětšení koncentrace uhlíku zrychluje proces tvorby austenitu. 

Nově se tvořící zrna austenitu jsou co do sloţení v hranicích jednoho zrna nesourodé. 

V těch místech, kde se nacházely cementitové sloţky, je obsah uhlíku větší neţli v místech, 

kde byly sloţky feritické. Zvýšení teploty ohřevu vede k vyrovnávání sloţení austenitického 

zrna, přičemţ také difuzní procesy probíhají intenzivněji. 

V původně hrubozrnné oceli začíná růst zrno austenitu jiţ při teplotě poněkud 

převyšující bod Ac1. V původně jemnozrnné oceli začíná růst teprve při dosaţení teplot 900 – 

950°C. Se zvýšením teploty austenitické zrno v původně jemnozrnných ocelích roste 

dostatečně rychle. Při teplotách vyšších neţ 1000°C má tato ocel, zpravidla větší zrno 

austenitu neţ původně hrubozrnná ocel. 

Výzkum vlivu rozměru perlitického zrna spočívá nejenom v tom, ţe předurčuje průběh 

perlitické přeměny v době následujícího ochlazování, ale i v tom, ţe na něm zejména závisí 

velikost zrna oceli i po patentování. Při výrobě ocelového drátu nejsou tato fakta zdaleka bez 

výzkumu. 

Výzkumy vedly k závěru, ţe teplota ohřevu při patentování musí být o 20 aţ 30°C 

vyšší neţ bod Ac3, t.j. ocel musí mít jemnozrnnou strukturu. Z výzkumu je moţno učinit také 

závěr o účelnosti ohřevu drátu při patentování na teploty, leţící značně výše nad horním 

kritickým bodem. 

Mnozí badatelé mají za to, ţe přehřívat drát je nutno proto, aby se získala hrubozrnná 

struktura oceli, která dovoluje pouţití vysokého stupně deformace bez přetrhů, coţ nemůţe 

zabezpečit kov s jemnozrnnou strukturou. 

N. J. Zubov zjistil kladný vliv zvýšení teploty ohřevu z 810 do 950°C na 

technologické charakteristiky taţeného drátu (počet ohybů i krutů) zvláště u oceli, která má 

sklon k růstu zrna při přehřátí. Výzkum byl proveden u oceli s obsahem uhlíku 0,53 %. 

Kladný vliv zvýšených teplot ohřevu na jakost ocelového drátu se objasňuje 

v současné době za prvé tím, ţe tyto teploty vyhovují dokonalému rozpuštění karbidů, difuzi 

uhlíku v austenitu a růstu zrna; a za druhé proto, ţe díky získání hrubozrnné oceli po 

patentování se vytváří v taţeném drátě dlouhovláknitá textura, umoţňující dosaţení vyšších 

počtů ohybů a krutů. 

V doporučeních pro volbu teploty ohřevu při patentování se někdy nebere v úvahu 

obsah uhlíku a průměr drátu.  
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Se sniţováním obsahu uhlíku je vhodné zvyšovat teplotu ohřevu, protoţe v tomto 

případě se sniţuje rychlost přeměny perlitu na austenit a zároveň se zvyšuje teplota ukončení 

přeměny Fe  na Feγ (u podeutektoidních ocelí) a sniţuje se náchylnost oceli k oduhličení a 

oxidace povrchu drátů. 

Při zvětšování průměru drátu je rovněţ nutno zvyšovat teplotu ohřevu, protoţe se tím 

zlepšují vlastnosti drátu po taţení a vytváří se tak předpoklad pro zvýšení rychlosti 

patentování. 

Vezmou-li se v úvahu pracovní zkušenosti různých závodů a výsledky řady sledování, 

je moţno zjistit teploty ohřevu při patentování drátu průměru 6,0 mm a slabších podle rov. 1. 

 

 Tp = 900 – 50C + 10D, (rov. 1) 

 

kde Tp je minimální teplota ohřevu drátu [°C]; 

C je obsah uhlíku v oceli [hm. %]; 

D je průměr patentovaného drátu (předtahu) [mm]. 

 

Na rozdíl od podmínek austenitizace jsou fyzikálně metalurgické a technologické 

zásady pro ochlazovací část patentovacích zařízení jednoznačnější. Optimálních podmínek 

přeměny austenitu na jemný perlit je dosahováno u uhlíkových ocelí při teplotách okolo 

550°C. Na tuto teplotu má obsah uhlíku jen malý vliv. Tato teplota odpovídá teplotě 

perlitického „nosu” diagramu izotermního rozpadu austenitu. Dochází při ní ke vzniku jemně 

lamelárního perlitu s mezilamelární vzdáleností okolo 50 aţ 80 nm. Současně je potlačen 

vznik volného feritu po hranicích zrn u podeutektoidních ocelí, takţe je moţno získat čistě 

perlitickou strukturu i u oceli s obsahem uhlíku 0,6 % [11]. 

Teplotu olověné lázně je nutno upravovat podle průměru drátu, protoţe s rostoucím 

průměrem drátu se teplota přeměny uskutečňuje nad teplotou olověné lázně: pro průměr drátu 

5 mm o cca 10°C výše, u průměru 12 mm o 60°C výše, u průměru drátu 15 mm o 100°C výše 

neţ je teplota lázně [12], [13]. V případě pouţití lázně s roztavenou solí je nutno počítat ještě 

s niţším koeficientem přestupu tepla. Uvedená situace nastává proto, ţe rozpad 

podchlazeného austenitu v oblasti perlitického nosu má jen velmi krátkou inkubační dobu, 

která se prakticky vyčerpá jiţ v průběhu ochlazování z austenitizační teploty, takţe u 

silnějších průměrů drátu jde spíše o rozpad austenitu při plynulém ochlazování neţ o 

izotermickou přeměnu. Inkubační doba u uhlíkových ocelí se v oblasti perlitického nosu 
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diagramu IRA pohybuje v sekundách. Na obr. 3.1 je uveden diagram izotermického rozpadu 

austenitu (IRA) uhlíkové oceli s 0,44 % C. 

 

Obr. 3.1 Diagram izotermického rozpadu austenitu (IRA) uhlíkové oceli s 0,44 % C 

(A – austenit, F – ferit, B – bainit, L – lamelární perlit, M – martenzit). 

 

Vznik perlitu i feritu z austenitu je heterogenní reakcí, lokalizovanou především na 

hranice austenitických zrn. Struktura s větším zrnem má menší celkovou plochu hranic zrn a 

nukleace perlitu nebo feritu je brzděna. Diagram IRA se posouvá k delším časům a inkubační 

doba se prodluţuje.  

Vlastní perlitická přeměna austenitu uhlíkových ocelí probíhá v oblasti perlitického 

nosu rychlostí zhruba 10
-5

 aţ 10
-6

 m s
-1

, tzn., ţe rozpad austenitu s velikostí zrna řádově 

v desítkách mikrometrů je ukončen za několik sekund. Z tohoto důvodu je prvních deset 

sekund ochlazování drátu v olovu nejkritičtějších pro výslednou strukturu a vlastnosti po 

patentování. Vstupní část olověné lázně je proto nutno velmi pečlivě kontrolovat. Udrţení 

rovnoměrnosti teploty ve vstupní části lázně je zkomplikováno vnášením tepla ohřátým 

drátem. Ochlazování vstupní části lázně je moţno zlepšit nepřímým chlazením lázně 

stlačeným vzduchem a cirkulací olova. 
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3.3 Doba setrvání drátu v peci při patentování 

Dokonce i v tom případě, jestliţe teplota ohřevu je dostatečně vysoká, není moţno 

předpokládat, ţe změny související s přeměnou Fe  na Feγ jsou ukončena v plné míře. Tyto 

procesy závisí také do značné míry na délce setrvání drátu v peci při dané teplotě a 

technologii ohřevu (rozdělení teplot po délce pece). Doba setrvání drátu v peci je v provozech 

zvyšována se zvyšujícím se průměrem drátu [14]. 

 

3.4 Chladící prostředí a jeho vliv na vlastnosti drátu 

Struktury perlitického typu vznikají v důsledku zrodu krystalizačních center a jejich 

růstu. Při rozpadu nelegovaného austenitu spočívá mechanismus procesu přeměny ve 

znovurozdělení uhlíku. Toto znovurozdělení představuje proces difuze uhlíku. Namísto 

rovnoměrně rozděleného uhlíku podle objemu výchozí fáze austenitu vznikají oblasti 

s vysokou koncentrací (cementit) a malou koncentrací uhlíku (ferit). 

Kvantitativní charakteristikou perlitické tvorby můţe být vzdálenost mezi destičkami 

perlitu, který při ostatních stejných podmínkách závisí jen na teplotě izotermické přeměny, 

coţ bylo dokázáno experimentálně. 

Se sníţením teploty perlitické přeměny se zvyšují pevnostní hodnoty kovu, protoţe se 

na jedné straně zmenšuje mnoţství zbytkové fáze – feritu (v podeutektoidních ocelích) a na 

druhé se zvětšuje disperzita feriticko-cementitické směsi, t.j. probíhá zvětšování povrchu 

hranic fází. Je dokázáno, ţe tvrdost destičkových struktur je úměrná velikosti povrchu hranic 

feriticko – cementitických fází. 

V niţší oblasti podkritických teplot probíhá přeměna austenitu martenzitickým 

způsobem. Martenzitická přeměna se uskutečňuje bez změny soustavy fází a je bezdifuzním 

procesem. Kaţdý samostatný krystal martenzitu se tvoří prakticky okamţitě. Zvětšování 

mnoţství martenzitu jak při izotermické prodlevě, tak i při sniţování teploty ochlazovaného 

kovu probíhá v důsledku tvorby nových krystalků martenzitu, ale ne na úkor růstu stávajících 

krystalů. Při teplotě 250 – 300°C rychlost difuze uhlíku v ţeleze se stává nepatrně malou, 

eutektoidní rozpad austenitu je prakticky nemoţný a jediným stavem konkurujícím stavu 

austenitu, bude stav martenzitický. 

G. V. Kurdjumov píše: Martenzitická přeměna spočívá v zákonité přestavbě mříţky, 

při které si atomy navzájem nevyměňují místa, ale pouze se navzájem přemisťují na 
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vzdálenosti, nepřevyšující vzdálenosti meziatomové. Při zpětné přeměně se atomy přemisťují 

po stejným mechanizmem jako při přímé martenzitické přeměně, ale v opačném směru. 

Martenzitická přeměna při patentování můţe probíhat jen v případě zvýšené rychlosti 

patentování, kdy se austenit v plné míře nestačí rozpadnout na sorbit při pobytu v lázni.  

Austenit se přeměňuje ve středním intervalu teplot na bainit. Na základě prací V. D. 

Sadovského je moţno se domnívat, ţe vedoucí fází v tomto procesu je ferit. V důsledku 

přeměny austenitu na bainit se získává feriticko – karbidická směs, při tom vznikají 

jehličkovité feritické fáze.  

Horní bainit, získaný při nevysokých teplotách dané oblasti bezprostředně přiléhající 

k niţší oblasti perlitické přeměny, má řasovitou stavbu struktury. 

Spodní bainit vznikající v blízkosti martenzitického bodu, má ostře vyhraněnou 

jehličkovitou stavbu struktury, připomínající popuštěný martenzit. Proto struktura přeměny ve 

střední oblasti má příznaky perlitu (feriticko – karbidická směs) i martenzitu (jehličkovitá 

forma feritových výměšků) a kinetika procesu přeměny austenitu na bainit obsahuje rovněţ 

charakteristické znaky perlitického i martenzitického rozpadu austenitu [14]. 

 

3.5 Hodnocení vlivu vybraných činitelů na proces patentování 

Na procesy patentování mají rozhodující vliv následující činitele:  

- chemické sloţení oceli; 

- průřez patentovaného drátu; 

- teplota a rychlost ohřevu a ochlazování drátu; 

- velikost zrna austenitu. 

 

3.5.1 Chemické složení oceli 

Z hlediska chemického sloţení ocelí vhodných k patentování je uváděn pouze vliv 

uhlíku a manganu. 

U podeutektoidních ocelí se s přibývajícím obsahem uhlíku ohbí S – křivky posunuje 

doprava. U ocelí s obsahem uhlíku okolo 0,35 % nastává počátek izotermické přeměny 

austenitu ve velmi krátkém čase, takţe úplné přeměny austenitu na perlit při pouţívaných 

teplotách nelze dosáhnout ani při vysoké rychlosti ochlazování. Největší stálost austenitu má 

eutektoidní ocel [3]. 
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Obsah manganu do značné míry ovlivňuje polohu S – křivky. S přibývajícím obsahem 

manganu se ohbí S – křivky posouvá vpravo současně s rozšířením oblasti izotermické 

přeměny. V tab. 3.1 je uveden čas izotermické přeměny v závislosti na vybraných značkách 

ocelí, na obr. 3.2 je dokumentován IRA diagram ocelí C64 a C74 podle [11]. 

 

Tab. 3.1 Čas izotermické přeměny v sekundách v závislosti na vybraných značkách 

uhlíkových a nízkolegovaných ocelích. 
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Obr. 3.2 IRA diagramy ocelí C64 a C74. 

 

3.5.2 Průřez patentovaného drátu 

Důleţitým činitelem při rozpadu austenitu je průměr, resp. průřez drátu. Drát větších 

průměrů je vlivem větší akumulace tepla ochlazován v jádře pomaleji. Střed drátu po 

ponoření do ochlazovací lázně setrvává ještě určitou dobu na kalící teplotě, začátek 

ochlazování je oproti povrchu časově posunut doprava. 

Z uvedeného lze konstatovat, ţe čím menší je tloušťka drátu, tím více se přeměna 

austenitu bude přibliţovat izotermickému ději [3]. 
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3.5.3 Teploty ohřevu a ochlazování drátu 

Teplota ohřevu drátu musí být tak vysoká, aby došlo k úplné austenitizaci oceli. 

Křivky stálosti perlitu při různých nadkritických teplotách během jeho přeměny v austenit 

podle Kortinoviče jsou uvedeny na obr. 3.3 [3]. 

Výzkumné práce vedly k poznání, ţe při krátkodobém ohřevu na teplotu, která 

převyšuje teplotu austenitizace nejméně o 100°C, dochází v oceli snadněji ke strukturální 

přeměně. Rostoucí rychlost ohřevu posunuje body přeměny k vyšším teplotám a naopak při 

zrychlení ochlazování k teplotám niţším. 

Na obr. 3.4 je znázorněna závislost bodů přeměny na čase a teplotě při ohřevu pro ocel 

0,7 % C podle Roseho [6]. 

Na obr. 3.5 je podle Roseho dokumentována doba ukončení rozpadu austenitu při 

izotermických podmínkách (IRA) pro různé oceli za různých teplot ochlazovací lázně. 

Protoţe se předpokládá, ţe postupná přeměna začíná jiţ od počátku ochlazování, byl 

registrován pouze konec přeměny. 

 

 

Obr. 3.3 Vliv teploty a času na přeměnu perlitu v eutektoidní oceli s výchozí strukturou 

jemně lamelárního perlitu podle Kortinoviče 

(1 – počátek přeměny perlitu, 2 – konec přeměny perlitu, 3 – konec rozpouštění cementitu, 

4 – vznik stejnorodého austenitu). 
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Obr. 3.4 Závislost bodů přeměny na čase a teplotě pro uhlíkovou ocel 0,7 % C podle Roseho. 

Výchozí struktura oceli: lamelární perlit. 

(1, 2, 3 – křivky s elektrickým ohřevem vlastním odporem drátu, 4 – křivka ohřevu drátu 

v průtaţné plynové peci, 5, 6 – křivky začátku a konce přeměny). 

 

 

 

Obr. 3.5 Ukončení rozpadu austenitu při IRA za různých teplot ochlazovací lázně podle 

Roseho (1 – ocel 0,41 % C, 2 – ocel 0,59 % C, 3 – ocel 0,84 % C). 
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Body přeměny při ochlazování rostou se zvyšujícím obsahem uhlíku a zkracují se 

s růstem teploty ochlazování do teploty asi 500°C. 

Doby ochlazování drátu v olověné nebo solné lázni pouţívané v praxi vysoko 

překračují teoreticky nutné doby rozpadu austenitu. 

Se zvyšující se rychlostí ohřevu se zrychluje rozpad austenitu a vzniká jemnější zrno. 

Zvýšení teploty ve všech případech zpomaluje izotermickou přeměnu v důsledku vyšší 

stejnorodosti austenitu většího zrna. 

Při srovnávání mechanických vlastností taţeného drátu z 1,5 mm na 0,5 mm celkovým 

úběrem 89 % bylo potvrzeno, ţe patentování za teploty ohřevu kolem 1000°C s rychlostí 

ohřevu aţ 1100°C s
-1

 zaručuje při taţení vysokou plasticitu oceli [3]. Průběh teplot drátu při 

ohřevu v průtaţné peci uvádí obr. 3.6 [15]. Vliv teploty přeměny na mechanické vlastnosti 

ocelového drátu je uveden na obr. 3.7. 

 

Obr. 3.6 Průběh teplot ocelového drátu při ohřevu v průtaţné patentovací peci a ochlazování 

v olověné lázni, soli a na vzduchu 15 . 
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Obr. 3.7 Vliv teploty přeměny na mechanické vlastnosti ocelového drátu. 

 

3.5.3 Velikost zrna austenitu 

Podle [15] byl výzkumem potvrzen starý poznatek ze studia S–křivek, ţe 

prokalitelnost oceli nezávisí jen na chemickém sloţení oceli, ale také na velikosti výchozích 

zrn austenitu. Čím je zrno austenitu větší, tím více se ohbí S-křivky v kritické oblasti 450 – 

600°C posunuje doprava, protoţe hrubší zrno austenitu zpomaluje proces transformace. 

Přítomnost nerozpuštěných karbidů v oceli způsobuje značné zjemnění zrna, čímţ se 

ohbí S-křivky posunuje doleva a doba transformace se zkracuje. Rozpustnost karbidů 

v austenitu se můţe tepelným zpracováním změnit. S přibývající teplotou nad perlitickou 

čarou se v tuhém roztoku postupně rozpouští více a více karbidů, zrno austenitu se zvětšuje a 

rychlost transformace se zpomaluje [3]. 
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4. Tažení ocelových drátů 

4.1 Princip tažení 

Tváření ocelového drátu za studena taţením je charakterizováno plastickou deformací, 

probíhající průchodem drátu kuţelovým otvorem, průvlakem, přičemţ dochází k prodlouţení 

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

drátu za současného zvyšování pevnosti, meze pruţnosti a průtaţnosti a tvrdosti a sniţování 

jeho plastických vlastností, např. prodlouţení a zúţení. Plastická deformace při taţení drátu 

probíhá za takových teplot, při nichţ tvářením vyvolané zpevnění drátu zůstává zachováno 

[3]. 

Aby nedošlo k trhání drátu během procesu taţení, musí být na drátotazích dodrţen 

zákon rovnosti objemu drátů procházejících průvlaky za jednotku času (rov. 2, rov. 3). 
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Celkový úběr Qc se vztahuje na celou sadu taţení, dílčí úběr Qd se vztahuje jen na 

jeden průvlak. U jednoduchého taţení se tedy dílčí úběr rovná celkovému úběru. 

Optimální hodnoty dílčích a celkových úběrů závisí na plastičnosti materiálu, 

poţadovaných hodnotách hotového drátu, předcházejícím zpevnění, podmínkách taţení apod. 

Vhodná volba úběrů je jedním z nejdůleţitějších úkolů technologa v taţírně drátu. Nejvyšší 

celkové úběry mohou činit aţ 98 %, nejvyšší dílčí úběry dosahují u snadno tvařitelných ocelí 

aţ 40 % [16]. 

 

 

 

Obr. 4.1 Části tvrdokovového průvlaku. 
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4.2 Princip deformačního zpevnění a deformačního stárnutí při 
tažení 

4.2.1 Deformační zpevnění oceli při tažení 

Výroba taţeného drátu z uhlíkových ocelí je zaloţena na principu deformačního 

zpevňování. Tvářením drátu za studena taţením dochází obecně ke zvyšování jeho 

mechanických vlastností a sniţování plastických vlastností, které se při velkých deformacích 

zhoršují tak, ţe vzniká nebezpečí porušení jeho soudrţnosti. K obnově plastických vlastností 

je pak nutno aplikovat vhodné tepelné zpracování. 

Vlastnosti taţeného drátu z uhlíkových ocelí ovlivňuje zejména: 

- obsah uhlíku v oceli; 

- struktura oceli; 

- vlastní plastická deformace (dílčí a celkové úběry); 

- deformační stárnutí. 

 

Proces zpevnění materiálu drátu můţeme obecně charakterizovat jako důsledek odporu 

struktury proti plastické deformaci vyvolané příslušným napětím. Odpor struktury je přitom 

závislý na mnoţství a charakteru překáţek – efektivních bariér působících proti plastické 

deformaci. Struktura uhlíkových ocelí se nejčastěji skládá ze dvou fází, měkkého a tvárného 

feritu a tvrdého a křehkého cementitu. Nositelem tvařitelnosti oceli je ferit, překáţkou 

plastické deformace pak tvar a mnoţství cementitu. Zpevňování těchto ocelí vzniká vlivem 

dislokací ve feritu a vznikem napětí mezi feritem a cementitem. 

Struktura a s ní spojené mechanické vlastnosti drátu je ovlivněna chemickým sloţením 

oceli a tepelným zpracováním, ţíháním, patentováním. 

Dráty z nízkouhlíkové oceli mají feritickou strukturu s malým podílem cementitu a 

proto jsou vysoce tvařitelné a vykazují relativně malé zpevnění. Dráty z vysokouhlíkové oceli 

s globulárním perlitem jsou dobře tvařitelné (globule perlitu kladou při tečení materiálu malý 

odpor) a vykazují větší zpevnění neţ nízkouhlíkové oceli. Dráty z vysokouhlíkové oceli 

s hrubým lamelárním perlitem jsou v porovnání s dráty se strukturou globulárního perlitu a 

ohledem na tvrdé a křehké lamely cementitu méně tvařitelné. Dráty z vysokouhlíkové oceli 

s jemným lamelárním perlitem (po patentování) vykazují vysokou tvařitelnost. Cementitové 

lamely jsou v uvedené struktuře velice tenké a proto také pruţné a umoţňují vysoké 

deformační zpevnění materiálu [3]. 
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Základy pro objasnění mechanizmu zpevňování struktury lamelárního perlitu, tj. 

struktury řízeně ochlazovaného ocelového válcovaného drátu a patentovaného drátu, byly 

vytvořeny Emburym a Fischerem [17, 18]. V jejich pracích bylo experimentálně ověřeno, ţe 

mez kluzu Rp0,2 se u perlitických ocelí řídí Hall – Petchovým vztahem, a to v závislosti na 

mezilamelární vzdálenosti., který je vyjádřen rov. 5. 

 

 

Mechanizmus deformačního zpevnění perlitických ocelí objasňují Embury a Fischer 

na základě svých pozorování nakupením dislokací na rozhraní ferit – cementit, které 

vyvolávají koncentraci napětí a aktivaci zdrojů dislokací v okolních strukturních oblastech. 

Výsledkem strukturních změn při taţení lamelárního perlitu je křivka zpevnění při 

taţení (obr. 4.2), která je vyjádřena rov. 6 a rov. 7. 

 

 

kde Rm je přírůstek zpevnění (MPa), 

 ε je skutečná deformace (d0/dn)
2
, 

 d0, dn jsou výchozí a konečný průměr drátu (mm), 

 tg α1, tg α2, tg α3 v obr. 4.2 jsou směrnice křivky zpevnění, tj. změny rychlosti 

zpevnění. 
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Obr. 4.2 Schéma křivky zpevnění při taţení ocelového drátu. 

 

Směrnice křivky zpevnění charakterizují tři stádia: 

1 – u počátečního intenzivnějšího růstu pevnosti do 0,4 aţ 0,6ε probíhá zpevnění feritu a jeho 

deformace, tj. natáčení lamel do směru taţení, případně jejich ohyb a fragmentace cementitu, 

zacelování vzniklých vad v lamelárním cementitu, tvorba hrubých vláken. 

2 – pomalejší zpevňování v rozsahu od 0,6 aţ 2ε (Qc = 85 %): deformace cementitu, efekty ze 

stádia І., tvorba pravidelných vláken, homogenizace struktury. 

3 – intenzivnější zpevňování nad 85 % plošného úběru: intenzivnější tváření cementitu 

v případě jejich příznivé morfologie, praskání lamel a vznik vad u hrubých lamel. 

Tvorba mikrotrhlin v místech praskání cementitické lamely pak vede k vyčerpání 

taţitelnosti materiálu. Tvorba mikrotrhlin je podporována: hrubými lamelami cementitu, 

nepříznivou orientací lamel ve směru taţení (kolmo), vysokými dílčími úběry, deformačním 

stárnutím [3]. 

 

4.2.2 Deformační stárnutí oceli při tažení 

Dalším činitelem podstatně ovlivňujícím vlastnosti ocelového drátu s obsahem uhlíku 

v oceli nad 0,3 % je jeho deformační stárnutí jako důsledek ohřevu drátu na teplotu 150 aţ 

200°C během taţení při relativně krátkých časech do desítek sekund. Zvýšení teploty drátu při 

taţení je ovlivněno jakostí taţeného drátu, technologickými faktory a podmínkami při taţení. 

Drát a průvlak jsou při taţení ohřívány především přeměnou deformační práce v teplo. 

Zdrojem tepla jsou především deformace drátu a tření mezi povrchy drátu a průvlaku. Na 

ohřev drátu působí za daných podmínek taţení řada faktorů, a to technický stav a konstrukce 
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drátotahu, úroveň chlazení drátu, bubnů a průvlaku, rychlost taţení, dílčí a celkové úběry, 

geometrie a materiál průvlaku, nosič maziva a způsob mazání, protitah. 

Zvýšení vyrovnávací teploty drátu po jeho výstupu z průvlaku do oblasti nad 150 aţ 

200°C vyvolává v závislosti na době setrvání na teplotě deformační stárnutí, tj. blokování 

dislokačních systémů precipitací fází na bázi interstitických prvků (dusíku, uhlíku). 

Deformační stárnutí je doprovázeno křehnutím drátu, zvýšením meze pevnosti, kluzu a 

pruţnosti a sníţením plastických vlastností [19]. Růst teploty povrchu se můţe rovněţ projevit 

zvýšením vnitřních pnutí v drátu. 

 

4.3 Vliv vybraných činitelů na vlastnosti taženého drátu 

4.3.1 Vliv ohřevu drátu 

Při taţení ocelového drát dochází ke zvýšení jeho teploty, coţ je ovlivněno: 

- jakostí válcovaného drátu, tj. jeho průměrem, chemickým sloţením, drsností povrchu, 

strukturou materiálu a oduhličením; 

- technologickými faktory a podmínkami při taţení 

Drát a průvlak jsou při taţení ohřívány především přeměnou deformační práce a 

vnějšího tření v teplo. Uvolněná teplota vede k růstu teploty taţeného drátu, která při 

překročení teploty 150 aţ 200°C negativně ovlivňuje jeho vlastnosti [20-22]. 

Hodnocením vlivu ohřevu na mechanické a technologické vlastnosti taţeného drátu se 

zabývá řada autorů [20-24]. Vybrané výsledky vlivu teplot na vlastnosti taţeného ocelového 

drátu prováděné A. Pompem a W. Knackstedtem jsou uvedeny na obr. 4.3. Při těchto 

zkouškách byly vzorky drátu před taţením ohřáty na poţadovanou teplotu, pak taţeny a 

odzkoušeny. Získané informace poskytují mezní údaje o změnách ve vlastnostech taţeného 

drátu v závislosti na teplotě jeho ohřevu při taţení. Z obr. 4.3 vyplývá, ţe u drátu s obsahem 

uhlíku 0,7 % s rostoucí teplotou se značně zvyšuje především mez pevnosti ale také mez 

průtaţnosti. Zvýšení pevnosti má pomalejší charakter, takţe se zvyšuje poměr meze 

průtaţnosti k mezi pevnosti na 90 % i více. Maximálních hodnot meze pruţnosti je 

dosahováno při teplotě 200°C, při teplotě 300°C pak tyto hodnoty opět klesají. Kontrakce 

s nárůstem teploty klesá a při teplotě 300°C se znovu zvyšuje. Taţnost s nárůstem teploty 

mírně klesá a při teplotě 300°C se opět zvyšuje. 

Teplotní poměry taţeného drátu přitom nelze definovaně stanovit. Při taţení je drát 

mezi jednotlivými bubny ochlazován, takţe působením teploty na vlastnosti taţeného drátu 
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budou v porovnání s popisem niţší. Z literatury [21] např. vyplývá, ţe počty ohybů a krutů 

v rozsahu teplot 150 – 400°C u taţeného drátu značně klesají. 

V provozních podmínkách dosahované průměrné hodnoty teplot taţeného drátu by 

neměly přesahovat 150 aţ 200°C. 

 

 

Obr. 4.3 Vliv úběru a teploty při taţení na mechanické vlastnosti taţeného drátu a max. nárůst 

pevnosti při různých teplotách taţení. 
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4.3.2 Vliv technologického postupu 

K výrobě ocelového drátu předepsaného průměru a pevnosti je moţno pouţít různých 

jakostí materiálu a různých technologických postupů. Například válcovaného drátu s niţším 

obsahem uhlíku taţeného vyšším celkovým úběrem, popřípadě válcovaného drátu s vyšším 

obsahem uhlíku taţeného niţším celkovým úběrem po posledním tepelném zpracování. 

Vybrané vlastnosti taţeného drátu průměru 2,0 mm jmenovité pevnosti 1570 MPa 

vyrobeného různými technologickými postupy jsou uvedeny na obr. 4.4 [21]. Z obr. 4.4 je 

zřejmé, ţe při stejných pevnostech drátu jsou zbývající vlastnosti rozdílné. Celkový úběr po 

posledním tepelném zpracování, a tím také zpevnění drátu, je od případu 52.1 k případu 52.3 

stále menší. Drát vyrobený podle technologie 52.3 má nejvyšší kontrakci a tím také největší 

plasticitu. Taţnost je u všech tří ocelí nízká a přibliţně stejná. Počet krutů je u srovnávaných 

drátů rozdílný.  

 

Obr. 4.4 Vybrané vlastnosti taţeného ocelového lanového drátu průměru 2,0 mm jmenovité 

pevnosti 1570 MPa vyrobeného různými technologickými postupy. 

52.1 Průměr válcovaného drátu 5,5 mm, obsah uhlíku 0,6 % (ŘOVD), 

52.2 Průměr zapatentovaného drátu 5,0 mm, obsah uhlíku 0,7 %, 

52.3 Průměr zapatentovaného drátu 3,45 mm, obsah uhlíku 0,8 % 

1 – taţnost, 2 – kontrakce 
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4.3.3 Vliv obsahu uhlíku, dílčích a celkových úběrů a počtu tahů 

K taţení ocelového drátu jsou v závislosti na plastičnosti výchozí oceli (obsahu 

uhlíku), technologií taţení, technologickém zařízení a poţadovaných vlastnostech taţeného 

drátu pouţívány různé celkové úběry Qc, různé dílčí úběry Qd a tím i rozdílný počet tahů n. 

Velikost maximálního dílčího úběru Qd závisí na plastičnosti materiálu, jeho struktuře, 

na předcházejícím zpevnění, na zbytkových pnutích a podmínkách deformace, tj. druhu 

taţného nástroje, maziva a způsobu mazání, teplotě, rychlosti a způsobu taţení, způsobu 

chlazení drátu a drátotahu apod. 

Měrný tlak vyvolaný taţením se při vysokých dílčích úběrech přibliţuje k mezi 

pevnosti kovu a proto jakékoliv vady struktury kovu a nedostatky v technologii taţení zvyšují 

nebezpečí zlomů drátu při taţení vysokými dílčími úběry. Zkoušky podle [20] prokázaly, ţe 

měrný tlak vyvolaný taţením by neměl činit více neţ 75 % meze pevnosti taţeného kovu. 

Pro zamezení vzniku trhlin v kovu v praxi je podle [25] nutno se vyhnout dílčím 

úběrům vyšším neţ 40 % dokonce i při taţení vysoceplastických ocelí. Pouţití příliš malého 

dílčího úběru (5 aţ 6 %) však způsobuje zvýšení nerovnoměrnosti deformace v průřezu 

taţeného drátu. 

Minimální celkový úběr Qc je určován na základě poţadavků na mechanické a 

technologické vlastnosti taţeného ocelového drátu, dále vlastnostmi výchozího materiálu a 

technologií taţení. Celkový úběr můţe být větší, čím vyšší je plastičnost kovu a čím 

jakostnější jsou mazivo a způsob mazání, povrch polotovaru, průvlaky apod. Hranice 

celkového úběru je přitom charakterizována výrazným sníţením houţevnatosti (zvýšením 

křehkosti) taţeného drátu. Překročení v praxi vyzkoušené hranice maximálního celkového 

úběru vede obvykle k místní křehkosti taţeného drátu a výraznému poklesu houţevnatosti 

taţeného drátu. 

Orientační přehled dílčích a celkových plošných úběrů a počet tahů pouţívaných 

v různých zemích pro taţení ocelového patentovaného drátu uvádí tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Dílčí a celkové plošné úběry a počet tahů pouţívané při taţení ocelového 

patentovaného drátu. 

 

 

Kohlase [26] uvádí, ţe nejlepší mechanické vlastnosti patentovaného drátu jsou u oceli 

s obsahem uhlíku 0,9 – 0,6 – 0,3 % dosahovány při celkových úběrech 75 aţ 80 % – 81 aţ 

86 % – 87 aţ 92 %. Ve zvláštních případech jsou pro dosaţení vysokých pevností aplikovány 

vyšší celkové úběry. Dále dokumentuje, ţe nejlepší hodnoty počtu ohybů a krutů lze při taţení 

patentovaného ocelového drátu průměru 0,1 aţ 0,5 mm – 0,5 aţ 1,2 mm – 1,2 aţ 2,0 mm – 2,0 

aţ 3,0 mm – nad 3 mm dosáhnout taţením dílčími úběry 10 aţ 16 % – 15 aţ 19 % – 18 aţ 

21 % – 20 aţ 23 % – 22 aţ 24 %. 

Odborníci tvrdí [26], ţe nejlepších výsledků ve vlastnostech zejména ocelového 

patentovaného drátu je dosahováno při taţení degresivními řadami dílčích úběrů při taţení 

rovnoměrnými řadami dílčích úběrů Qd. První skupina vychází z toho, ţe na začátku taţení 

patentovaného drátu je jeho tvařitelnost největší a proto se klesající úběrová řada projevuje 

nejlépe, druzí z toho, ţe větší úběry v prvních tazích výrazně zvyšují pevnost, tím dochází k 

většímu poklesu ohybů a krutů, které se dalšími menšími dílčími úběry jiţ nezlepší. Potěmkin 

v práci [14] uvádí, ţe lze nejlepších vlastností ocelového patentovaného drátu dosáhnout 

taţením s konstantním přírůstkem pevnosti, tj. při taţení progresivními řadami dílčích úběrů 

Qd. 

Hodnocení vlivu počtu tahů, velikosti dílčích úběrů, rovnoměrných a degresivních řad 

dílčích úběrů Qd na vybrané vlastnosti ocelového patentovaného drátu podle [26] 

dokumentuje tab. 4.2 a obr. 4.5. 
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Tab. 4.2 Vliv počtu tahů, velikosti dílčích a celkových úběrů a rovnoměrných a 

degresivních řad dílčích úběrů na vybrané vlastnosti ocelového patentovaného 

drátu. 

 

 

Z rozboru výsledků vyplývají tyto poznatky: 

- mez pevnosti v tahu při zvyšování počtu tahů v závislosti na dílčích úběrech klesá, a to 

na jeden tah o 10 N mm
-2

, počet ohybů a krutů roste bez zákonité závislosti; 

- mechanické vlastnosti drátu jsou výrazněji ovlivněny počtem tahů a velikostí dílčích 

úběrů a méně výrazně charakterem řady dílčích úběrů Qd (rovnoměrné, degresivní); 

výsledky jsou při stejném počtu tahů prakticky totoţné. 
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Obr. 4.5 Vliv počtu tahů a dílčích a celkových úběrů na vlastnosti ocelového 

patentovaného drátu o obsahu uhlíku 0,6 %, taţeného z průměru 5,3 mm na 

průměr 2 mm celkovým úběrem 85,7 % rychlostí 3 m s
-1

. 

  1 – rovnoměrné dílčí úběry, 2 – degresivní řady dílčích úběrů 
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Z rozboru údajů uvedených v pracích [21, 22] vyplývají tyto poznatky. 

K poklesům ohybů a krutů dochází po překročení hranice celkového úběru Qc 

v rozsahu 75 aţ 80 %. 

S rostoucím obsahem uhlíku má hranice celkového úběru Qc, při které dochází 

k poklesu krutů, menší hodnotu. 

Celkový pokles ohybů se s rostoucím celkovým úběrem Qc zvyšuje. S rostoucím 

obsahem uhlíku má hranice celkového úběru, při které dochází k poklesu ohybů, menší 

hodnotu. Při celkových úběrech do 83 % dochází v závislosti na obsahu uhlíku jen k malému 

poklesu počtu ohybů; u větších celkových úběrů je pokles počtu ohybů v závislosti na obsahu 

uhlíku výraznější a s růstem celkového úběru má strmější charakter. 

S růstem velikosti dílčích úběrů dochází k růstu teploty drátu během taţení, coţ můţe 

mít nepříznivý vliv na vlastnosti taţeného drátu [27]. 

K taţení ocelového lanového a pruţinového drátu běţných jakostí jsou doporučovány 

v závislosti na finálním průměru drátu dílčí úběry od 10 do 20 %, k taţení vysokopevných 

lanových drátů a pruţinových drátů dílčí úběry Qd < 16 % [22]. 

Intenzivnější přírůstek meze pevnosti v oceli s větším obsahem uhlíku je podle [14] 

vyvolán větším mnoţstvím karbidů a většími délkami mezifázových hranic. Při větších 

dílčích úběrech je větší přírůstek zpevnění zdůvodněn zvětšením mnoţství karbidů 

rozdrcených během procesu deformace. 

Růst přírůstku meze pevnosti zvětšením průměru drátu je dán zvětšením délky hranice 

mezi zrny v průřezu podrobeném deformaci. 

Hodnocení vlivu postupu taţení (počtu tahů) rovnoměrného dílčího úběru 

s konstantním přírůstkem pevnosti dokumentují údaje v tab. 4.3. 

Výsledky výzkumu lze shrnout takto [28]: 

- počty ohybů a krutů aţ do celkového úběru okolo 80 % se zvyšují a pak sniţují; 

- se zvyšujícím se obsahem uhlíku v oceli se plasticita (tj. kontrakce, počet ohybů a 

krutů) u taţeného zapatentovaného drátu sniţuje. 

Nejvyšších hodnot počtu ohybů a krutů lze při taţení ocelového patentovaného drátu 

příslušné pevnosti dosáhnout při malých dílčích úběrech. Přírůstek meze pevnosti v tahu se 

sniţuje a plastické vlastnosti, tj. počty ohybů a krutů, se také sniţují. 

K zabezpečení stejného přírůstku pevnosti na jeden tah je účelné aţ do dosaţení 

optimálního celkového úběru (Qc ~ 80 %) pouţít progresivní řadu dílčích úběrů. Progresivní 

řada dílčích úběrů zabezpečuje stejný přírůstek pevnosti na jeden tah, coţ zvyšuje plasticitu 

materiálu, tj. počet ohybů po taţení. 
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Zkouška drátu na ohyb přitom dává lepší představu o plasticitě materiálu neţ zkouška 

na krut; zkouška drátu na ohyb charakterizuje zejména plastické vlastnosti drátu, hlavně ve 

vztahu k jeho odolnosti proti opakovanému střídavému namáhání. 

 

Tab. 4.3 Vliv postupu taţení, rovnoměrného dílčího úběru a vzrůstajícího dílčího úběru s 

konstantním přírůstkem pevnosti na vlastnosti ocelového patentovaného drátu. 

 

 

Výsledky E. Stejskala z VÚHŢ Dobrá [18, 29], získané při taţení ocelového drátu 

s obsahem uhlíku 0,4 aţ 0,7 % různými dílčími úběry do vyčerpání plasticity můţeme shrnout 

takto: 

Průběh zpevňovacích křivek řízeně ochlazovaného válcovaného drátu je podobný jako 

u patentovaného drátu. Jeho počátek je ale posunut asi o 150 MPa. 

Plasticita řízeně ochlazovaného válcovaného drátu a patentovaného drátu se zvyšuje 

s klesajícím dílčím úběrem a se sniţujícím se obsahem uhlíku. 

Byl zjištěn poměrně malý vliv rozdílných dílčích úběrů na mez pevnosti v tahu 

taţených drátů se stejným obsahem uhlíku a stejným celkovým úběrem. 

Při dílčích úběrech 22 a 15 % lze u řízeně ochlazovaného válcovaného drátu za 

optimální povaţovat oblast celkových úběrů 89 aţ 93,5 %. 
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Počet krutů drátu vyrobeného z řízeně ochlazovaného válcovaného drátu dílčími úběry 

15 % dosahuje optimálních hodnot v rozsahu celkových úběrů 84 aţ 93,5 %, dílčími úběry 

22 % v oblasti celkových úběrů do 89 %. Při taţení drátu dílčími úběry 30 % pak dochází 

k poklesu počtu krutů po dosaţení celkového úběru 84%. 

Počet ohybů drátu vyrobeného z ŘOVD a charakterizujícího schopnost ohybu drátu 

přes vlastní průměr dosáhl při dílčích úběrech 15 aţ 30 % minimálních hodnot v oblasti 

celkových úběrů v rozsahu 78 aţ 84 %. 

U taţeného drátu vyrobeného z ŘOVD a patentovaného drátu dílčími úběry 15 aţ 

30 % je průběh počtu ohybů obdobný, průběh počtu krutů je u drátu z řízeně ochlazovaného 

válcovaného drátu v porovnání se zapatentovaným drátem příznivější. 

Počet krutů má u všech dílčích úběrů při taţení patentovaného drátu po dosaţení 

celkového úběru 80 % klesající charakter. 

Při taţení ocelového drátu s perlitickou strukturou dochází k plastické deformaci, která 

má určité charakteristické vlastnosti. Perlit je tvořen dvěma sloţkami: feritem a cementitem. 

Plastická deformace je zaloţena hlavně na přetváření feritu, zatímco křehký, málo plastický 

cementit se přetváří daleko méně. J. Marcol [3] uvádí výsledky výzkumů [21, 22], které toto 

potvrzují a lze je shrnout [3]: 

Při aplikaci malých dílčích úběrů okolo 13 % převaţuje během taţení plastické 

ohýbání a zkrucování cementitických lamel ve směru podélné osy drátu. Aţ do celkového 

úběru 90 % zůstává sloţka perlitu zachována, stupeň praskání cementitu je malý. 

Při taţení velkými dílčími úběry dochází jiţ při překročení celkového úběru 30 % 

k zahájení praskání cementitu. Při překročení celkového úběru 60 % převaţuje ve struktuře 

taţeného drátu rozdrobený cementit, čím větší je celkový úběr tím menší je ve struktuře podíl 

jemného perlitu. 

U vysokouhlíkového ocelového drátu, který je po patentování taţen, jsou plastické 

vlastnosti tím lepší, čím se lépe chová struktura jemného perlitu při vysokých celkových 

úběrech, štěpení lamel cementitu v perlitu sniţuje plastické vlastnosti a zvyšuje křehkost 

drátu, coţ vede ke vzniku torzních trhlin. 

Výzkumy A. Pompa a W. Knackstedta ukázaly, ţe jiţ Qc 20 % výrazně protahuje 

hranice zrn feritu ve směru taţení [3]. 

L. Godecki [30] uvádí, ţe při pouţití velkých dílčích úběrů začíná proces praskání 

cementitu dříve a intenzivněji, neţ při pouţití malých dílčích úběrů. Desky cementitu se při 
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malých úběrech plasticky ohýbají a ukládají do směru osy drátu bez rozpraskání tak, ţe při 

velkém celkovém úběru nad 80 % dosáhneme vláknitou strukturu s deskami cementitu 

uloţenými v celém objemu rovnoběţně s osou drátu. Dráty s touto strukturou mají mimo 

vysoké pevnosti v tahu dobré plastické vlastnosti. Taţení pruţinových drátů z perlitické oceli 

je potřeba provádět tak, aby se co nejvíce minimalizoval proces praskání cementitu.  

V perlitických blocích s cementitickými deskami uloţenými rovnoběţně s osou drátu 

podléhá cementit rozpraskání méně neţ při uloţení desek pod úhlem nebo při uloţení 

náhodném ke směru taţení. Desky cementitu nasměrované do osy drátu během nízkých 

vstupních úběrů vykazují menší náklonnost k rozpraskání v následujících úběrech aţ do velmi 

vysokých celkových úběrů. Nabízí se otázka, zda při pouţití malých dílčích úběrů na začátku 

taţení, s ohledem na ukládání desek do osy drátu, nebude moţno na následujících úběrech 

pouţít větší úběry bez vyvolání praskání cementitu. Případně při překročení optimálního 

celkového úběru (80 %), kdy začne pokles plastických vlastností, bude potřeba sníţit velikosti 

dílčích úběrů.  
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5. Experimentální část 

V experimentální části bude porovnán vliv odlišných reţimů patentování taţeného 

předtahového ocelového drátu různého průměru na jeho mechanické vlastnosti po následném 

taţení, především na výslednou hodnotu tvrdosti HV1. Odlišné reţimy patentování budou 

znamenat dvě různé teploty ochlazování do olověné lázně, a to 535°C a 575°C. Vstupní 

průměry ocelového předtahového drátu budou 2,05; 2,00 a 1,95 mm. Vysokopevnostní 

vysokouhlíkatý drát vyrobený tímto způsobem se dále pouţívá na výrobu sekaných písků 

(broků), které jsou určené k tryskání, kuličkování, čistění a zdrsnění povrchu různých výrobků 

pro následnou povrchovou úpravu. 

 

5.1 Popis materiálu 

Jako vstupní materiál byl pouţit řízeně ochlazovaný válcovaný drát (ŘOVD) 

o počátečním průměru 5,5 mm z oceli C78D, tavba 15018 7, s uhlíkovým ekvivalentem 

Cekv = 0,804 (C = 0,8 %; Mn = 0,65 %; Cr = 0,05 %; Si = 0,21 %) a s odpovídajícím 

chemickým sloţením, které je uvedeno v tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1 Chemické sloţení oceli C78D, tavba 15018 7 [hm. %]. 

Cekv. C Mn Si P S Cr Ni Cu Al N Mo 

0,804 0,8 0,65 0,21 0,009 0,004 0,05 0,02 0,03 0,004 0,0032 0,01 

 

5.2 Popis zařízení  

K taţení předtahového drátu byl pouţitý přímotaţný drátotah značky KOCH sk. 61, 

který je uveden na obr. 5.1a. Předtahové taţení znamenalo taţení vstupního drátu o průměru 

5,5 mm pomocí 9-ti tahů (průvlaků) na průměr předtahového drátu určeného k patentování 

a následnému taţení na průměry 2,05, 2,00 a 1,95 mm. 

 

K finálnímu taţení drátu byl pouţitý drátotah s děleným akumulačním válcem značky 

GD sk. 37, který je uvedený na obr. 5.1b. Finální taţení znamenalo taţení zapatentovaného 

předtahového drátu pomocí 10-ti tahů (průvlaků) na průměr finálního drátu 0,63 mm. 
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Obr. 5.1 Schéma drátotahu značky a) KOCH a b) GD. 

Vysvětlivky: 1 – drát, 2 – průvlakový box, 3 – taţný válec, 4 – převáděcí kladka, 

5 – akumulační válec. 

 

K patentování předtahového drátu o průměru 2,05, 2,00 a 1,95 mm byla pouţita 

patentozinkovací linka značky FIB 803, umoţňující také ţárové zinkování drátu v roztaveném 

zinku. Její austenitizační pec se skládá z 5-ti zón s přímým plynovým ohřevem. Drát ohřátý na 

teplotu austenitizace se po průchodu austenitizační pecí ochlazuje do olověné lázně. Schéma 

patentozinkovací linky je uvedeno na obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2 Schéma patentozinkovací linky 803. 

Vysvětlivky: 1 – odvíjecí pole, 2 – austenitizační pec, 3 – olověná lázeň, 4 – vodní chlazení, 

5 – moření v HCl, 6 – vodní oplach, 7 – flux, 8 – suška, 9 – keramická vana s roztaveným Zn, 

10 – navíjecí pole (mezi Zn vanou a navíjením je věţ s vodním chlazením). 

a) Drátotah přímotažný KOCH 

b) Drátotah s děleným akumulačním válcem GD 
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5.3 Postup experimentálních prací 

Samotná výroba finálního drátu se skládala z taţení předtahového drátu, patentování a 

taţení finálního drátu. Pro experimentální práci bylo pouţito 30 tun válcovaného drátu, tj. 15 

svitků. 

 

5.3.1 Tažení předtahového drátu 

Vstupní ŘOVD o průměru 5,5 mm se táhnul na průměr 2,05, 2,00 a 1,95 mm na 

přímotaţném drátotahu KOCH sk. 61 (obr. 5.1a). Rychlost předtahového taţení byla 

v = 13 m∙s
-1

. 

Charakteristika průvlakových sad u předtahového taţení na průměry 2,05, 2,00 a 

1,95 mm a závislost velikosti dílčích úběrů na celkovém úběru vs. úroveň deformace, jsou 

uvedeny v tab. 5.2 – 5.4. Celkový úběr Úc ze vstupního průměru drátu 5,5 mm na 2,05 mm 

činil 86,11 %, při úběru na průměr 2,00 mm 86,78 % a při úběru na průměr 1,95 mm 87,43 %. 

 

 

Tab. 5.2 Charakteristika průvlakové sady u předtahového taţení na průměr 2,05 mm. 
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Tab. 5.3 Charakteristika průvlakové sady u předtahového taţení na průměr 2,00 mm. 

 
 

Tab. 5.4 Charakteristika průvlakové sady u předtahového taţení na průměr 1,95 mm. 
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5.3.2 Patentování 

Předtahový drát o průměru 2,05, 2,00 a 1,95 mm byl patentován na austenitizační 

lince 803. Teploty jednotlivých zón austenitizační pece byly následující: 

zóna č. 1 – 1080°C, zóna č. 2 – 1070°C, zóna č. 3 – 1060°C, zóna č. 4 – 1040°C, zóna č. 5 – 

970°C. 

Kaţdý průměr tohoto předtahového drátu byl zapatentován dvojím způsobem, a to do 

olověné lázně o teplotě 535°C a 575°C. Rychlost průběhu drátu linkou byla DV 120, coţ 

odpovídá součinu závislost průměru drátu a rychlosti průběhu drátu linkou, tj. pro drát o 

průměru 2,05 mm – 58,5 m/min, pro průměr 2,0 mm – 60 m/min a pro průměr 1,95mm – 

61,5 m/min.  

 

5.3.3 Tažení finálního drátu 

Ze zapatentovaného předtahového drátu, který představuje vstupní průměr pro finální 

taţení, se dále táhnul finální drát o průměru 0,63 mm na drátotahu s děleným akumulačním 

válcem GD sk. 37 (obr. 5.1b). Rychlost finálního taţení byla v = 12 m∙s
-1

. 

Charakteristika průvlakových sad u finálního taţení z průměrů 2,05, 2,00 a 1,95 mm 

na finální průměr 0,63 mm a závislost velikosti dílčích úběrů na celkovém úběru vs. úroveň 

deformace, jsou uvedeny v tab. 5.5 – 5.7. Celkový úběr z průměru drátu 2,05 mm na 0,63 mm 

činil 90,56 %, z průměru drátu 2,00 mm na 0,63 mm 90,08 % a z průměru drátu 1,95 mm na 

0,63 mm 89,56 %. 
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Tab 5.5 Charakteristika průvlakové sady u finálního taţení z průměru 2,05 mm. 

 
 

Tab. 5.6 Charakteristika průvlakové sady u finálního taţení z průměru 2,00 mm. 
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Tab. 5.7: Charakteristika průvlakové sady u finálního taţení z průměru 1,95 mm. 

 
 

Po jednotlivých etapách experimentu byly provedeny zkoušky mechanických 

vlastností drátu. Podrobné výsledky všech mechanických vlastností taţeného předtahového 

drátu, zapatentovaného drátu a finálně taţeného drátu jsou uvedeny v tab. 5.8. 

 

5.4 Zkoušení vlastností materiálu 

5.4.1 Zkoušení mechanických vlastností 

Zkoušení mechanických vlastností drátu bylo provedeno v mechanické zkušebně 

firmy ŢDB GROUP a.s. na zkušebním trhacím stroji Zwick TC-FR150TL.A4K. Rychlost 

pohybu příčníku zkušebního stroje byla nastavena na 20 mm∙min
-1

. Ke zkoušení bylo dodáno 

330 vzorků. 

Vzorky válcovaného drátu se odebíraly z kaţdého svitku válcovaného drátu, a to ze 

začátku a konce svitku. Celkem bylo odebráno 30 vzorků válcovaného drátu z 15-ti svitků. 

Vzorky předtahového taţeného drátu se odebíraly z kaţdého vyrobeného média 

(kalírenské cívky) obsahující 1 tunu drátu. Cívek s předtahovým taţeným drátem bylo 

vyrobeno celkem 30, z toho kaţdých 10 cívek s jedním průměrem předtahového taţeného 

drátu. Celkem bylo odebráno 60 vzorků předtahového taţeného drátu (30 cívek po 2 vzorky).  

Vzorky patentovaného předtahového drátu se odebíraly z kaţdého vyrobeného média 

(stojanu) obsahující 1 tunu drátu. Stojanů s patentovaným předtahovým drátem bylo vyrobeno 

celkem 30, z toho kaţdých 5 stojanů bylo patentováno různým způsobem v závislosti na 
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průměru drátu. Celkem bylo odebráno 60 vzorků patentovaného předtahového drátu 

(30 stojanů po 2 vzorcích). 

Vzorky finálně taţeného drátu se odebíraly z kaţdého vyrobeného média (cívky) 

obsahující 0,5 tuny drátu. Cívek s finálně taţeným drátem bylo vyrobeno celkem 60, z toho 

kaţdých 10 cívek mělo různým způsobem zapatentovaný vstupní předtahový drát v závislosti 

na průměru předtahového drátu. Celkem bylo odebráno 180 vzorků finálně taţeného drátu 

(60 cívek po 3 vzorcích).  

Výsledky mechanických vlastností jsou uvedené v tab. 5.8, kde je uvedena skutečná 

pevnost v tahu měřená na skutečný průřez [MPa]. 

 

5.4.2 Měření tvrdosti HV1 

Měření tvrdosti drátu bylo provedeno v metalografické zkušebně firmy ŢDB GROUP 

a.s. na mikrotvrdoměru AMH-200 Leco. Ke zkoušení bylo dodáno 180 vzorků taţeného 

finálního drátu o průměru 0,63 mm zalisovaných do bakelitového preparátu. Na příčném řezu 

po průřezu byly provedeny 2 vtisky přibliţně ve středu, vzdálenost mezi vtisky byla 

0,171 mm.  

Výsledky tvrdosti HV1 jsou uvedené v tab. 5.8, kde je uvedený průměr HV1 

z provedených 2 vtisků na kaţdém vzorku. 
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Tab. 5.8 Výsledky mechanických vlastností. 

Tavba + 

jakost oceli 
Fáze výroby 

Vstupní Ø 

[mm] 

Výstupní Ø 

[mm] 
Úc [%] 

Teplota Pb 

[°C] 

R0,01 [MPa] Tvrdost HV1 

stř. min. max. σ n* stř. min. max. σ n* 

15018 7             

C78D 

Vstupní 

válcovaný drát 

(ŘOVD) 

5,5     1120 1100 1140   30   

Taţení předtahu 

drátotah                 

sk. 61 KOCH 

5,5 

2,05 86,11 

  

2090 1950 2160 

  

20 

  

2 86,78 2110 1990 2320 20 

1,95 87,43 2120 1990 2330 20 

Patentování                   

linka 803 

2,05 2,05 

  

535 1350 1330 1380 

  

10 

  

575 1290 1250 1340 10 

2 2 
535 1330 1300 1350 10 

575 1300 1270 1320 10 

1,95 1,95 
535 1300 1290 1300 10 

575 1270 1260 1290 10 

Finální taţení 

drátotah                  

sk. 37 GD 

2,05 0,63 90,56 
535 2330 2200 2460 52,24 30 601 585 649 13,68 30 

575 2320 2170 2470 54 30 595 574 615 11,78 30 

2 0,63 90,08 
535 2260 2160 2410 45,79 30 589 574 606 8,1 30 

575 2260 2120 2360 37,76 30 583 571 594 4,97 30 

1,95 0,63 89,56 
535 2230 2060 2340 36,36 30 577 573 582 2,67 30 

575 2220 2160 2280 24,68 30 575 569 581 4,82 30 

 n* - počet zkoušených vzorků 

 σ – směrodatná odchylka  
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5.5 Mikroskopické šetření 

Mikroskopické šetření bylo provedeno v metalografické zkušebně firmy ŢDB GROUP 

a.s. pomocí metalografického mikroskopu Neophot 32 Zeiss a inverzního metalografického 

mikroskopu Olympus GX 71 podle normy ČSN EN ISO 643 a ČSN 42 0003. 

K mikroskopickému šetření byly dodány vzorky vstupního materiálu řízeně 

ochlazovaného válcovaného drátu (ŘOVD) o průměru 5,5 mm, předtahového drátu po 

jednotlivých stupních deformace (dílčích úběrech) na průměr 2,00 mm, dále byly dodány 

vzorky drátu Ø 2,00 mm patentovaného do olověné lázně o teplotě 535 °C a vzorky taţeného 

finálního drátu Ø 0,63mm.  

Výsledky mikroskopického šetření na studovaných dodaných vzorcích jsou uvedeny 

níţe. 

 

5.5.1 Vstupní materiál 

Vstupní materiál představoval ŘOVD o průměru 5,5 mm. Mikroskopické šetření bylo 

provedeno na příčných a podélných řezech odebraných z dodaných vzorků. Příčné řezy 

vykázaly rýhy do max. hloubky 0,03 mm, nerovnosti do max. hloubky 0,02 mm. Částečné 

povrchové oduhličení se vyskytovalo nesouvisle po obvodu, místy bylo nevýrazné, a to ve 

formě feritických hranic do max. hloubky 0,06 mm. Vnitřní vady typu staţenin nebo dutin 

nebyly zjištěny. Ostrůvky martenzitu nebyly zjištěny, místy byly detekovány slabé segregace.  

Struktura na podélných řezech je tvořena lamelárním perlitem s rozdílnou disperzitou lamel, 

místy stejnoosým, a feritem vyloučeným po hranicích zrn cca 1 %. Zrno je středně drobné, 

drobné. Charakteristická mikrostruktura v podélném řezu je uvedena na obr. 5.3 a 5.4. 

 



 53 

 

Obr. 5.3 ŘOVD Ø 5,5mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 100x. 

 

 

Obr. 5.4 ŘOVD Ø 5,5mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 
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5.5.2 Předtahový drát po jednotlivých stupních deformace  

V této práci bude hodnocena mikrostruktura předtahového drátu po jednotlivých 

úběrech na průměry 4,95 mm, 4,35 mm, 3,82 mm, 3,38 mm, 3,0 mm, 2,68 mm, 2,42 mm, 

2,20 mm na konečný průměr předtahového drátu 2,0 mm. 

Mikroskopické šetření bylo provedeno na příčných a podélných řezech odebraných 

z dodaných vzorků. Na příčných řezech byly detekovány nerovnosti vzhledu dolíků a jamek 

do max. hloubky 0,014 mm. Na vzorcích bylo lokalizováno nesouvislé povrchové oduhličení 

po obvodu do max. hloubky 0,03 mm. Vnitřní vady typu staţenin nebo dutin nebyly zjištěny. 

Ve středové oblasti nebyl zjištěn cementit. Podélné řezy vykázaly nerovnosti v povrchové 

oblasti doprovázené změnou vláknitosti struktury. Struktura je tvořena taţeným lamelárním 

perlitem, s patrnými lamelami a feritem po hranicích zrn. Zrno u povrchu a středu je obdobné 

jen postupně v protaţenější formě a je tvořeno převáţně středně drobným, drobným zrnem, 

místy shluky středně drobného zrna. Charakteristická mikrostruktura v podélném řezu po 

jednotlivých úběrech je uvedena na obr. 5.5 a 5.13.  

 

 

Obr. 5.5 Předtah Ø 4,95 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 
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Obr. 5.6 Předtah Ø 4,35 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 

 

 

Obr. 5.7 Předtah Ø 3,82 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 
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Obr. 5.8 Předtah Ø 3,38 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 

 

 

Obr. 5.9 Předtah Ø 3,0 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 
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Obr. 5.10 Předtah Ø 2,68 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 

 

 

Obr. 5.11 Předtah Ø 2,42 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 
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Obr. 5.12 Předtah Ø 2,20 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 

 

 

Obr. 5.13 Předtah Ø 2,0 mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 

 



 59 

5.5.3 Patentovaný předtahový drát  

Mikroskopické šetření bylo provedeno na příčných a podélných řezech odebraných 

z dodaných vzorků o Ø 2,0 mm po patentování do olověné lázně o teplotě 535 °C. Na 

příčných řezech vzorků byly zjištěny nerovnosti vzhledu dolíků a jamek o hloubce 0,006 – 

0,008 mm. Bylo naměřeno částečné oduhličení nesouvisle po obvodu do max. hloubky 

0,022 mm. Vnitřní vady nebyly zjištěny. Mikrostruktura v podélném směru je tvořena 

jemným perlitem a cca do 10 % feritu. Ten je vyloučen po hranicích zrn nebo ve směsi 

s bainitem v ostrůvcích. Zrno převaţuje drobné, středně drobné. Charakteristická 

mikrostruktura drátu po patentování v podélném řezu je uvedena na obr. 5.14. 

 

 

Obr. 5.14 Patentovaný Ø 2,0 mm, Pb 535 °C, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 

 

5.5.4 Tažený finální drát 

Mikroskopické šetření bylo provedeno na příčných a podélných řezech odebraných 

z dodaných vzorků drátu po finálním tažení na průměr 0,63 mm. Příčné řezy vykázaly 

členitý povrch vzhledu dolíků a jamek do max. hloubky 0,006 mm. Oduhličení se 

vyskytovalo nesouvisle po obvodu v proměnlivé hloubce max. hloubky do 0,004 mm. Vnitřní 



 60 

vady typu dutin či staţenin nebyly zjištěny. Na podélných řezech byly zjištěny povrchové 

nerovnosti do max. hloubky 0,004 mm. Po naleptání v místech nerovností byla zjištěna změna 

vláknitostí struktury. Struktura je tvořena taţeným jemným lamelárním perlitem a po 

hranicích zrn zbytky feritu. Zrno u povrchu a středu je obdobné a je tvořeno drobným zrnem 

ve shlucích. Charakteristická mikrostruktura drátu po finálním taţení v podélném řezu je 

uvedena na obr. 5.15.  

 

 

Obr. 5.15 Finál Ø 0,63mm, střed, podélný řez, lept. Nital, zv. 500x. 
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5.6 Diskuze výsledků 

Diskuze vychází z výsledků mechanických vlastností, které jsou uvedeny v tab 5.8. 

V experimentální práci byl porovnáván vliv odlišných reţimů patentování taţeného 

předtahového ocelového drátu různého průměru na jeho mechanické vlastnosti po následném 

taţení, především na výslednou hodnotu tvrdosti HV1 z oceli C78D (viz kapitola 5.1). Ze 

vstupního materiálu řízeně ochlazovaného válcovaného drátu (ŘOVD) o průměru 5,5 mm byl 

taţen předtahový drát o průměrech 2,05, 2,00 a 1,95 mm. Všechny tři průměry předtahového 

drátu byly zapatentovány dvojím způsobem, a to do olověné lázně o teplotě 535°C a 575°C. 

Z těchto odlišně zapatentovaných předtahových drátů o různých průměrech se nakonec táhnul 

finální drát o průměru 0,63 mm. 

Vstupní materiál ŘOVD měl vstupní skutečnou pevnost R0,01stř. = 1120 MPa. Po 

nataţení předtahového drátu do třech meziprůměrů byla skutečná pevnost v rozpětí 

R0,01stř. = 2090-2120 MPa. Nejvyšší skutečná pevnost R0,01stř. byla naměřena u průměru 1,95 

mm, který byl taţený největším celkovým úběrem Úc = 87,43 %. Nejniţší skutečná pevnost 

R0,01stř. = 2090 MPa byla naměřena u průměru 2,05 mm taţeného nejniţším celkovým úběrem 

Úc = 86,11 %. 

U zapatentovaného drátu byla výsledná pevnost drátu ovlivněna způsobem 

patentování, tj. teplotou olověné lázně. Skutečná pevnost patentovaného drátu byla v rozpětí 

R0,01stř. = 1270-1350 MPa. Rozdílná teplota olověné lázně se nejvíce projevila u průměru 

předtahového drátu 2,05 mm, kde sníţená teplota olověné lázně 535°C znamenala nárůst 

skutečné pevnosti R0,01stř. o 60 MPa. Nejvyšší skutečnou pevnost měl průměr předtahového 

drátu 2,05 mm, a to R0,01stř. = 1350 MPa, zapatentovaný při teplotě olověné lázně 535°C. 

Nejniţší skutečná pevnost předtahového drátu R0,01stř. = 1270 MPa byla zjištěna u průměru 

1,95 mm, zapatentovaného při teplotě olověné lázně 575°C. 

Finálně taţený drát o průměru 0,63 mm měl skutečnou pevnost R0,01stř. ovlivněnou 

velikostí celkové deformace a způsobem zapatentování vstupního předtahového drátu. 

Skutečná pevnost finálního drátu byla v rozpětí R0,01stř. = 2220-2330 MPa. Nejvyšší skutečná 

pevnost R0,01stř. = 2330 MPa byla dosaţena u finálně taţeného drátu o průměru 0,63 mm při 

taţení ze vstupního předtahového drátu o průměru 2,05 mm zapatentovaného do olověné 

lázně o teplotě 535°C. Při taţení byl dosaţen největší celkový úběr Úc = 90,56 %. Nejniţší 

skutečná pevnost R0,01stř. = 2220 MPa u finálně taţeného drátu o průměru 0,63 mm byla 

zjištěna při taţení ze vstupního předtahového drátu o průměru 1,95 mm zapatentovaného do 

olověné lázně o teplotě 575°C. Při taţení byl dosaţen nejniţší celkový úběr Úc = 89,56 [%].  
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Tvrdost drátu HV1stř po finálním taţení byla naměřena v rozpětí 575-601. Nejvyšší 

tvrdost 601 HV1stř. měl finálně taţený drát o průměru 0,63 mm, který byl taţený ze vstupního 

předtahového drátu o průměru 2,05mm zapatentovaného do olověné lázně o teplotě 535°C. 

Nejniţší tvrdost 575 HV1stř měl finálně taţený drát o průměru 0,63 mm, který byl taţený ze 

vstupního předtahového drátu průměru 1,95 mm zapatentovaného do olověné lázně o teplotě 

575°C. 
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo dokázat vliv změny tepelného zpracování taţeného 

ocelového drátu na jeho mechanické vlastnosti. 

Zkoušením bylo prokázáno, ţe: 

 vstupní skutečná pevnost R0,01stř. předtahového drátu nemá vliv na skutečnou pevnost 

po patentování; 

 na skutečnou pevnost R0,01stř. předtahového drátu po patentování má největší vliv 

velikost celkového úběru Úc v % u předtahového taţení; 

 největší pokles skutečné pevnosti R0,01stř. = 850 MPa mezi vstupní skutečnou pevností 

předtahového drátu a skutečnou pevností drátu po patentování byla prokázána 

u patentovaní předtahového drátu průměru 1,95 mm do olověné lázně o teplotě 575°C 

taţeného největším celkovým úběrem Úc = 87,43 %; 

 nejniţší pokles skutečné pevnosti R0,01stř. = 740 MPa mezi vstupní skutečnou pevností 

předtahového drátu a skutečnou pevností drátu po patentování byla prokázána 

u patentovaní předtahového drátu průměru 2,05 mm do olověné lázně o teplotě 535°C 

taţeného nejniţším celkovým úběrem Úc = 86,11 %; 

 sníţení teploty olověné lázně na 535°C má vliv na skutečnou pevnost R0,01stř. po 

patentování; 

 největší vliv sníţené teploty olověné lázně se prokázal u patentování předtahového 

drátu průměru 2,05 mm, kde byl nárůst skutečné pevnosti R0,01stř. o 60 MPa; 

 velikost celkového úběru Úc v % má vliv na skutečnou pevnost R0,01stř. předtahového a 

finálně taţeného drátu; 

 největší vliv celkového úběru Úc v % se prokázal zvýšením skutečné pevnosti R0,01stř. 

o 1030 MPa u finálně taţeného drátu na průměru 0,63 mm z průměru 2,05 mm 

zapatentovaného do olověné lázně o teplotě 575°C; 

 nejdůleţitějšími faktory ovlivňující hodnotu tvrdosti HV1 jsou velikost celkového 

úběru Úc [%], skutečná pevnost R0,01stř. finálně taţeného drátu a uhlíkový ekvivalent 

Cekv. 
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Z důvodu poţadavků zákazníka na co nejvyšší tvrdost drátu HV1 pro výrobu sekaných 

písků (broků) nejvíce vyhovuje finálně taţený drát průměru 0,63 mm, který byl taţený ze 

vstupního předtahového drátu průměru 2,05 mm zapatentovaného do olověné lázně o teplotě 

535°C. Drát má nejvyšší skutečnou pevnost R0,01stř. = 2330 MPa, nejvyšší tvrdost 601 HV1stř. 

a vykázal druhé největší zpevnění v průběhu výroby. 
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