
VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra výrobních strojů a zařízen 

 

 

 

 

Opotřebení kladek odvíjecí věže při výrobě 

taženého drátu 

 

Wear the Pulleys of Unwinding Towers in the 

Drawn Wire Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Bc. Ježovicz Martin 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Ladislav Hrabec, PH.D. 

 

Ostrava 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny podklady a literaturu. 

V Ostravě:  

 ………………………………… 

podpis studenta 



Prohlašuji, že 

jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen„VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít(§ 

35 odst. 3). 

Souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užití dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požádat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

Beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

V Ostravě:  

………………………………… 

podpis 

Bc. Ježovicz Martin 

Mosty u Jablunkova 489 

  



Anotace diplomové práce 

 

JEŽOVICZ, M. Opotřebení kladek při výrobě taženého drátu.: diplomová práce. 
Ostrava : VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra Výrobních 
strojů a konstruování, 2013, 69 s. Vedoucí práce: Hrabec, L. 

 Téma Diplomové práce sleduje opotřebení kladek při odstraňovaní okují při 

výrobě taženého drátu společností Tritreg Třinec s.r.o.  Tato společnost se zabývá 

výrobou drátu nejrůznějších průměru a k jeho zpracování vlastní výrobní linky německé 

společnosti Ernst Koch GmbH & Co. KG. V diplomové práci budu sledovat opotřebení 

kladek odvíjecí věže a zařízení na odstranění okují ohybem a zkoumat možnosti 

materiálových náhrad s cílem větší výdrže kladek za přijatelné pořizovací náklady. 

Jelikož firma nevlastní žádné zařízení na posouzení míry opotřebení kladek, vše 

probíhá pouze vizuální a hmatovou kontrolou, za účelem zkoumání povrchu použijeme 

USB mikroskop, kde navíc je možnost pořízení obrázku pro porovnání. Hlavní záměr je 

nalézt nové možnosti záměny materiálu funkční části kladky za materiál s větší 

otěruvzdorností a tvrdostí, jehož pořizovací náklady jsou výhodné vzhledem k jeho 

životnosti. 

 

Annotation of Master Thesis 

 

JEŽOVICZ, M. Wear the Pulleys of Unwinding Towers in the Drawn Wire Production.: 
Master Thesis. Ostrava : VŠB - Techical University of Ostrava, Fakulty  
of Manufacturing of machinery and construction, Department technical diagnostics  
of repairs and maintenance, 2013, 69 p. Thesis head: Hrabec, L. 

 Thesis Theme tracks wear rollers in removing scale in the production of wire 

companies Tritreg Trinec Ltd. The company is engaged in manufacturing various wire 

diameter and its own processing production line German company Ernst Koch GmbH 

 & Co. KG. In this thesis I wear track rollers unwinding towers and equipment for 

descaling bending and explore the possibilities of material compensation to more 

flexible rollers at affordable cost. Since the company does not own any equipment to 

assess the degree of wear on pulleys, everything is just a visual and tactile cues, to 

study the surface of a USB microscope, which also is the possibility of data to 

compare. The main intention is to find new ways of confusion Materials of rollers for 

material with greater wear resistance and hardness, whose costs are advantageous 

due to its stamina. 



 

Obsah 
 

Obsah .......................................................................................................................... 7 

Seznam použitých značek a symbolů ........................................................................... 9 

1. Úvod ....................................................................................................................11 

2. Výroba drátu a technologie odstraňování okují .....................................................12 

2.1. Třinecké železárny, výroba drátu ..................................................................12 

2.2. Výroba drátu, okuje drátu ..............................................................................19 

2.2.1. Tažení a silové poměry ..........................................................................20 

2.2.2. Stroje pro tažení .....................................................................................21 

2.2.3. Nástroje pro tažení .................................................................................21 

2.2.4. Technologické postupy tažení ................................................................22 

2.3. Historie odstraňování okují  drátu, metody ....................................................23 

2.3.1. Moření ....................................................................................................23 

2.3.2. Odstraňování okují pomocí elektrického proudu .....................................24 

2.3.3. Mechanické čištění .................................................................................24 

2.3.4. Odstraňování okují vysokotlakým vodním paprskem ..............................27 

3. Vyhodnocení současného stavu problematiky odstraňování okují ve sledovaném 

 provozu ................................................................................................................28 

3.1. Firma TriTreg Třinec .....................................................................................28 

3.2. Popis odvíjecí věže a olamovače ..................................................................28 

3.3. Vyhodnocování kvality drátu..........................................................................30 

3.4. Povrch drátu s okujemi ..................................................................................31 

3.5. Kvalitní povrch drátu .....................................................................................32 

3.6. Drát poškozený špatnou kvalitou funkční části kladek ...................................32 

3.7. Vyhodnocování povrchů opotřebených kladek ..............................................33 

3.7.1. Posouzení kvality povrchu kladky z nástrojové oceli 19 436 ...................34 

3.7.2. Povrch prstence kladky z materiálu 19 436 ............................................35 

3.7.3. Posouzení kvality povrchu kladky ze slinutých karbidů GJ 6 ..................35 

3.7.4. Posouzení kvality povrchu prstence kladky z oceli 17 618 .....................37 

3.8. Povrch kladek po přebroušení .......................................................................38 

3.8.1. Kladka  nástrojové ocele 19 436 ............................................................38 

3.8.2. Kladka ze slinutého karbidu GJ 6 ...........................................................38 

3.8.3. Kladka z oceli 17 618 .............................................................................39 



4. Návrh možných konstrukčních a materiálových změn v provedení funkčních části 

 kladek ..................................................................................................................40 

4.1. Návrh prvního řešení pomocí termických nástřiků .........................................40 

4.1.1. Nová technologie chlazení termických nástřiků ......................................42 

4.1.2. Materiály nástřiků ...................................................................................43 

4.1.3. Příklady použití termických nástřiků .......................................................44 

4.1.4. Zhodnocení prvního návrhu ...................................................................44 

4.2. Návrh druhého řešení pomocí nástřiků metodou HVOF (High Velocity Oxy 

 Fuel) ..............................................................................................................45 

4.2.1. Zhodnocení druhého návrhu ..................................................................48 

4.3. Návrh třetího řešení pomocí keramického materiálu .....................................48 

4.3.1. Zhodnocení třetího návrhu .....................................................................50 

4.4. Návrh čtvrtého řešení pomocí nástrojové oceli vyrobené práškovou metalurgií

 51 

4.4.1. Zhodnocení čtvrtého návrhu ...................................................................54 

5. Ekonomické vyhodnocení navrhovaných materiálových změn vedoucích ke 

 snížení opotřebení ...............................................................................................55 

5.1. Výhody mechanického očištění drátu oproti moření ......................................55 

5.2. Dopady na životní prostředí ..........................................................................57 

5.3. Ekonomická část jednotlivých hodnocených materiálových variant ...............58 

5.3.1. Ekonomika materiálu GJ 6 .....................................................................59 

5.3.2. Ekonomika oceli 19 436 .........................................................................59 

5.3.3. Ekonomika materiálu 17 618 ..................................................................61 

5.4. Ekonomická část jednotlivých navrhovaných materiálových variant ..............62 

5.4.1. Ekonomika termických nástřiků ..............................................................62 

5.4.2. Ekonomika metody HVOF ......................................................................63 

5.4.3. Ekonomika keramického materiálu .........................................................63 

5.4.4. Ekonomika materiálu vyrobených práškovou metalurgií .........................64 

6. Závěr ....................................................................................................................65 

Použitá literatůra .........................................................................................................68 

Seznam příloh .............................................................................................................69 

 

 

  



9 
 

Seznam použitých značek a symbolů 

 

Značka Veličina Jednotka SI 

HRC Tvrdost podle Rockwella - 

m Hmotnost Kg 

P Výkon W 

p Tlak Pa 

Qv Průtok l.s-1 

s Délka m 

t Teplota °C 

V Rychlost m.s-1 

 

Tabulka použitých zkratek 

Zkratka Význam 

Cb Cena na broušení 

Cn Pořizovací cena 

Cp Cena prostoje 

Cs Cena na přesoustružení 

Cu Mzda údržbáře na hodinu 

Cv Náklady na výměnu kladek 

ČSN Česká státní norma 

EN ISO Mezinárodní evropská norma 
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Tabulka použitých zkratek- pokračování 

HVOF High Velocity Oxy Fuel (Vysokorychlostní nástřik) 

SSPC-SP11 
Norma obsahující požadavky na elektrické nářadí při čištění kovové 

plochy 

Ra Drsnost povrchu (střední aritmetická úchylka profilu) 

WC + CO Nástřik Wolfram - Karbid 
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1. Úvod 

 

 Firma Ernst Koch GmbH & Co. KG patří ke světové špičce výrobců strojů na 

výrobu taženého drátu. Odvíjecí věž a zařízení na odstranění okují ohybem vlastní 

firma Tritreg Třinec s.r.o., zabývající se výrobou taženého drátu. Ocelový drát se vyrábí 

válcováním za tepla do průměru 5,5 mm. Při požadavku na menší průměry, jakost, tvar 

nebo jinou úpravu povrchu se tento drát táhne přes průvlaky, nebo se válcuje za 

studena na požadovaný výrobek. Před dalším zpracováním drátu se musí odstranit 

vrstva oxidů okují, která vznikla při válcování za tepla. Toto se provádělo do nedávna 

výhradně chemickou cestou, tak zvaným mořením, kde pomocí kyselin (sírové, 

chlorovodíkové, dusičné a pod.) došlo k rozpouštění okují a produktů oxidace 

povrchových vrstev drátu. Tato technologie zatěžovala životní prostředí do tak velké 

míry, že odstraňování tohoto zvláštního odpadu, který při moření vzniká, bylo pro 

většinu firem neúnosné. Hledala se jiná technologie a začalo se s mechanickým 

odokujováním drátu. Zde se prosadila metoda lámání okují ohýbáním drátu pomocí 

kladek, které se nastaví do potřebného úhlu. Do linky, kde se zpracovával mořený drát 

drátotahem, nebo válcováním za studena, se přidaly stroje na mechanické odokujování 

a podle potřeby stroj na kartáčování, nebo na broušení odokujeného drátu. Tato 

situace je také u firmy Tritreg-Třinec s r.o. Velká výhoda je v tom, že tato technologie 

nezatěžuje životní prostředí a zpracování válcovaného drátu se provádí v jedné 

pracovní lince. Je to šetrné vzhledem k ekonomickým výdajům. Nevýhodou je velké 

opotřebení kladek, které přijdou do styku s neodokujeným drátem. 

 Má diplomová práce sleduje stav a opotřebení funkčních ploch těchto kladek  

i kvalitu povrchu vyrobeného drátem. Ta je právě nejvíce ovlivněna stavem povrchu 

kladek. Na kladky odvíjecí věže a zařízení na odstranění okují se zkouší různé 

materiály. Tyto tří materiálové varianty kladek blíže prozkoumám a porovnám  

z hlediska pořizovací ceny a výdrže do stavu poškozování kvality procházejícího drátu. 

K tomuto účelu poslouží USB mikroskop, protože veškeré posouzení kvality povrchu  

se děje v této firmě pouze vizuálně nebo hmatem. 

 Cílem této diplomové práce je prozkoumat další možnosti zvýšení životnosti 

funkčních částí kladek materiálovou změnou,  za příznivou pořizovací cenu.  
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2. Výroba drátu a technologie odstraňování okují 

 

 

2.1. Třinecké železárny, výroba drátu 

 

 Špičková kvalita a spolehlivost v plnění smluvních podmínek jsou vysoce 

oceňovány jejími zákazníky. TŽ a.s., se svou tradicí již od r. 1839 jsou moderním 

integrovaným hutním kombinátem s uzavřeným hutním cyklem. Výrobní program 

Třineckých železáren obsahuje koks, surové železo, ocel a široký sortiment dlouhých 

výrobků, jako jsou kolejnice, profily, betonářská ocel a válcovaný drát. Výhradním 

prodejcem výrobků Třineckých železáren, a.s., je společnost Moravia Steel. 

 Válcovaný drát, který se vyrábí z vysoce jakostní oceli moderní technologií tvoří 

významný výrobek TŽ, a.s. Třinecké železárny mohou nabídnout široký sortiment 

vyrobeného drátu, který  zahrnuje drát z nízkouhlíkové, vysokouhlíkové a speciální 

 oceli. Výroba drátu patří, tak jako i ostatní sortiment výrobků TŽ, do systému jakosti 

certifikovaného dle standardu EN ISO 9001:2000 firmou RW TÜV. Dráty určené pro 

stavebnictví jsou pokryty příslušnými certifikáty.  

 Pro výrobu drátu vlastní třinecké železárny dvě výrobní linky, které se nazývají 

kontijemná  a kontidrátová trať. 

 Kontijemná válcovna, která byla postavená v roce 1960, prošla v letech  

2003 - 2004 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Zde se vyrábí kruhová ocel  

v tyčích, ve svitcích, plochá ocel, úhelníky a betonářská žebírková ocel. Kontislitky  

a sochory z vratné tratě jsou ohřívány v krokové peci. Za krokovou pecí je umístěn 

ostřik okují a čtyřstolicové jednožilové přípravné pořadí. Za osmistolicovou dvoužilovou 

předtraťí následuje samostatné pravé a levé hotovní pořadí. Za pravou žilou  

se nachází hotovní ACS blok, který umožňuje přesné válcování s řízeným chlazením. 

Pravá žíla umožňuje válcování speciálních kvalit SBQ do průměru 80 mm. Levá žíla  

je uzpůsobena pro válcování betonářské oceli. Vývalky z obou žil postupují na chladící 

lože. Z pravého chladícího lože jsou vývalky v délkách 80 – 110 m dopravovány  

do úpravny k dělení na rozbrušovacích pilách a dále k vázacím linkám. Z levého 

chladícího lože jsou vývalky zaváděny k dělení nůžkami. Součástí tratě je navíjecí linka 

pro navíjení kruhové oceli do svitků. Pro výrobu žebírkové oceli je použit systém 

„slitting“. 
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 Podstatná část výroby je dále zpracovávána na finalizačních zařízeních – 

žíhání, loupání, tryskání, hrotování, kontrola vnitřních i povrchových vad. 

 Kontidrátová válcovna typu Morgan postavena v roce 1973, prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí a modernizací v letech 1997 až 2000. Z původně čtyřžílové tratě je dnes 

dvoužílová se zvýšenou kapacitou, širším sortimentem a vyšší kvalitou vyráběného 

drátu. Výrobní proces je řízen automatizovaným systémem. Kontislitky a sochory  

z vratné tratě jsou po ohřevu v nové krokové peci válcovány na přípravném, 

předválecím a středním pořadí. Následně je provalek přiváděn pomocí smyčky do CL 

dvoustolice s letmo uloženými válci a poté do 10-ti stolicového hotovního bloku,  

z něhož vystupuje drát rychlostí až 105 m.s-1. Tepelné zpracování drátu probíhá  

na každé žíle ve čtyřech sekcích vodních drah. Další fáze tepelného zpracování drátu 

probíhá v rozvinuté smyčce na válečkovém dopravníku, kde probíhá chlazení 

vzduchem. Poté je svitek drátu o hmotnosti 2 t shromažďován ve sběrné komoře  

a odtud je hákovým dopravníkem dopravován k lisům, kde jsou svitky slisovány  

a připraveny k expedici po železnici, nebo kamionovou dopravou. Trať vyrábí drát  

o průměru 5,5-20 mm. [4] 

 Vyrobený drát je určen k mnoha dalším technologiím úprav, jakými jsou: 

 drát k tažení za studena, 

 drát z konstrukčních ocelí, 

 drát pro přídavné svařovací materiály, 

 drát pro objemové tváření za studena, 

 drát pro výrobu řetězů, 

 drát pro výrobu ložisek, 

 drát z pružinových ocelí, 

 drát z automatové oceli, žíhaný drát, 

 mořený drát, 

 drát pro výrobu ocelových kordů, 

 drát pro výrobu lan a pramenců. 
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Drát z nízkouhlíkových ocelí (obr.1) 

 Tento drát se používá pro výrobu hřebíků, drobných tvarovaných výrobků, 

ostnatého drátu, různých druhů pletiva, svařovaných armovacích sítí, vodičů v dopravě 

a telegrafií, nosných a vázacích drátů apod. Drát pro tažení splňuje podmínky pro 

následné zpracování hlavně ohýbáním, vinutím, pěchováním hlav, sekáním aj. 

Důležitou podmínkou je rovněž vhodnost pro následnou úpravu pokovováním 

vzhledem k přilnavosti pokovené vrstvy k povrchu drátu. 

 

Obr.1 Drát z nízkouhlikových ocelí [4] 

 

Drát pro výrobu lan a pramenců (Obr. 2)  

 Drát pro tyto účely se vyrábí ze středně uhlíkových a vysokouhlíkových ocelí 

s vysokými nároky na bezvadný povrch a mechanické vlastnosti. Vyrábějí se z něj lana 

všech možných konstrukcí, s duší i bez duše, pro jeřáby, výtahy, těžní klece, lanovky, 

závěsná lana apod. Používá se rovněž pro výrobu pramenců pro předpjatý beton 

a přepínací výztuže. 

 

Obr.2 Drát pro výrobu lan [4] 
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Drát pro ocelové kordy (Obr. 3) 

 Kordový drát se používá k výrobě ocelových kordů do automobilových 

pneumatik, dopravních pásů a tlakových hadic. Vyrábí se z vysokouhlíkové oceli 

s vysokými požadavky na kvalitu, její zkoušení a kontrolu. Tažením za studena  

se získá drát až o průměru 0,15 mm a pevnosti až 4000 MPa. Materiál splňuje přísné 

požadavky na dynamické namáhání. 

 

Obr.3 Drát pro ocelové kordy [4] 

 

Drát pro přídavné svařovací materiály (Obr. 4) 

 Drát pro elektrody je vyráběn jak z běžných elektrodových značek, tak  

z legovaných značek. Tyto elektrodové dráty jsou určeny pro svařování na vzduchu 

 i v ochranné atmosféře a jsou používány pro všechny obory, včetně jaderné 

energetiky. Používány jsou pro ruční svařování a pro svařování ve svařovacích 

automatech. 

 

Obr.4 Drát pro přídavné svařovací materiály [4] 
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Drát pro šrouby a spojovací díly (Obr. 5) 

 Tento drát je zpracováván technologiemi objemového tváření za studena, 

tvářením za tepla i obráběním. Jedná se o nejrůznější šrouby, matice, čepy 

a výkresové strojní součásti používané ve všech průmyslových oborech, včetně 

automobilového a leteckého průmyslu. Materiál pro toto použití splňuje požadavky 

vysoké povrchové a vnitřní kvality a je podroben přísné výstupní kontrole. 

 

 

Obr.5 Drát pro šrouby a spojovací díly [4] 

 

Drát pro výrobu řetězů (Obr. 6) 

 Drát pro výrobu řetězů je vyráběn jak z ocelí běžných značek, tak i z ocelí 

legovaných. Z běžných značek jsou vyráběny řetězy závěsné, vázací, tažné i speciální 

sněhové řetězy pro automobily a těžké zemní stroje. Z legovaných ocelí se vyrábí drát 

pro řetězy vysokopevnostní a žáropevné, užívané v cementárnách, dolech a jiném 

těžkém průmyslu. Tyto řetězy splňují vysoké nároky na mechanické vlastnosti i únavu, 

a to jak za běžných, tak za zvýšených teplot. 

 

Obr.6 Drát pro výrobu řetězů [4] 

 



17 
 

Drát pro výrobu pružin (Obr. 7) 

 Tento drát je určen k výrobě závěsných pružin pro osobní automobily  

a k výrobě tlačných, tažných a zkrutných pružin používaných ve výrobě dalších 

dopravních prostředků, obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických agregátů 

i elektrotechnických přístrojů. Materiál splňuje podmínky pro dynamické namáhání 

s vysokou životností, pro vysoké statické namáhání, je odolný proti korozi i vůči 

vysokým teplotám. 

 

Obr.7 Drát pro výrobu pružin [4] 

 

Drát z ložiskové oceli (Obr. 8) 

 Drát je určen především k výrobě tělísek do různých druhů valivých ložisek. 

Splňuje přísné požadavky na kvalitu, zejména pokud jde o povrchové vady, vnitřní 

čistotu, rozložení karbidů a obsah plynů. 

 

Obr.8 Drát z ložiskové oceli [4] 
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Drát z automatové oceli (Obr. 9) 

 Automatové oceli se zařazují do skupiny speciálních ocelí a používají  

se zejména při výrobě součástí třískovým obráběním. Toto obrábění se provádí  

v obráběcích centrech s vysokou výkonností. Důležitou předností automatových ocelí 

je zvýšená obrobitelnost, která prodlužuje životnost nástrojů. Z automatových ocelí  

se vyrábějí především hydraulické koncovky, spojky, šroubení, fitinky, spojovací 

součásti (matice, šrouby, závitové tyče a automobilové součásti). 

 

 

Obr.9 Drát z automnatové oceli [4] 

 

Žíhaný drát 

 Žíhá se drát průměru 5,5 – 20 mm. Hmotnost svitků je cca 2 000 kg ( 1 000 kg). 

Kapacitou výroby je zhruba 22 000 tun za rok žíhaného drátu. TŽ mají k dispozici  

3 vlastní žíhací pece STC (Short Time Cycle), jedná se o komorový typ s válečkovou 

nístěji, vyzdívka je provedena vláknitými deskami. Žíhaní probíhá v ochranné 

atmosféře typu endo. Samotný ohřev se děje pomocí rekuperačních radiačních hořáků. 

Provádí se buď žíhání GKZ nebo žíhání na měkko. 

Navíc Třinecké železárny mají dle požadavku zákazníka možnost moření drátů  

v mořicí lince v dceřiné společnosti skupiny TŽ a. s. 
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2.2. Výroba drátu, okuje drátu  

 

 Při výrobě drátu, tedy tepelném tváření kovových slitin na bázi železa vlivem 

atmosférického kyslíku vznikají okuje. Jsou to okysličené plátky kovu (kysličníky 

železa). Vznikají také během kování, odtud jejich český název. Okuje vytvářejí  

na povrchu tři vrstvy. První vrstvu, přiléhající přímo na vrstvu kovu, tvoří oxid železa 

FeO (wüstit). Druhou střední, případnou vnitřní vrstvu tvoří magnetit Fe3O4   

(Oxid železnato - železitý) a Hematit Fe2O3 (oxid železnatý), který obyčejně u širokých 

pásů chybí, tvoří vnitřní vrstvu. 

 Ocelový drát se vyrábí takzvaným tažením, což je protahování polotovaru 

otvorem průvlaku, který zmenšuje příčný průřez drátu a zvětšuje délku. Tímto  

se dosahuje přesných rozměrů a zlepšení jakosti povrchu a mechanických vlastností. 

Nástroj je nepohyblivý, pohybuje se polotovar. Jestliže dojde k vyčerpání plasticity, 

musí se provést mezioperační žíhání. Nejdůležitější podmínkou pro tažení drátů  

je snížení vnitřního pnutí pomocí mazání. Mazivo plní několik funkcí, kterými jsou: 

 snižování součinitele tření 

 oddělení polotovaru od průvlaku 

 odvádění tepla 

 zajištění hladkého povrchu 

 

 Polotovarem pro výrobu drátů, jsou například tyče válcované za tepla.  

Ty se očistí od okují a na jednom konci dojde k zašpičatění. Takto upravený konec  

se chytne kleštěmi a následuje proces tažení. Tažení není jen pro výrobu drátů, lze 

takto vyrobit například tyče nepravidelných tvarů a průřezů, nebo bezešvých trubek  

a profilů, tedy plná i dutá tělesa. Dráty mohou být taženy za sucha, nebo za mokra  

s povrchovou úpravou nebo bez ní. [1] 
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2.2.1. Tažení a silové poměry 

 

 Proces tažení drátu a profilů je prováděn za studena a to ve více stupních. 

Možnost přetvoření polotovaru je omezeno jeho pevnosti materiálu. Při této operaci  

se materiál prodlužuje ve směru tažení, tedy má-li být zachován jeho objem, zmenší  

se jeho průřez. Radiální tlak vznikající v kuželové části průvlaku pomáhá redukci 

průřezu. Potřebnou deformační práci pro změnu rozměrů vykonají tahové a tlakové 

síly. Proti směru tažení pak působí třecí síly, které materiál ohřívají. Z hlediska stavu 

napjatosti vzniká, při tažení drátu kruhového průřezu, v pásmu deformace stav 

prostorové napjatosti tah a tlak. 

 Deformaci (1) vyvolá změna z původního průřezu na vstupu So na průřez na 

výstupu S1 a platí, že: 

 e = log (So/S1).               (1) 

 

 Přetvoření taženého drátu není v celém průřezu homogenní, větší prodloužení 

je v ose a menší na okrajích. Důležité je správné zvolení tažné síly, které umožní 

optimální využití tažných stolic s vyloučením nebezpečí porušení vstupního materiálu.   

 Tažnou sílu ovlivňuje několik faktorů: 

 mechanické vlastnosti taženého materiálu (struktura, chem. složení, atd.), 

 úběr (tažná síla roste se zvětšujícím se úběrem), 

 tvar výrobku (čím je větší objem, tím je větší síla), 

 tvar průvlaku (malý tažný úhel zvětší třecí síly), 

 tváření materiálu (tvrdší materiál průvlaku zmenší součinitel tření), 

 rychlost tažení (čím je rychlost tažení menší, tím je teplota a tažná síla 

větší). [1] 
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2.2.2. Stroje pro tažení 

 

 K tažení se používají tažné stolice. Dělí se na stolice s přímočarým pohybem  

a stolice s navíjením. Stolice s navíjením více průchodové mohou dosáhnout navíjecí 

rychlosti až 40 m . s-1 Jsou vybaveny tlakovým mazacím zařízením, které provádí 

mazání během tažení. Stolice s navíjením taženého materiálu (jednoprůchodové nebo 

víceprůchodové), se dělí dle výrobního způsobu na bezskluzové a skluzové.  

U bezskluzového typu je na tažném bubnu několik závitů znemožňující prokluzování, 

u skluzového typu je nutnost odvodu vzniklého tepla. 

 

 

2.2.3. Nástroje pro tažení  

 

 Nástroje pro tažení (Obr. 10) jsou průvlaky, kalibry, nepohyblivé a značně 

namáhané na otěr. Ocelové průvlaky mají životnost zhruba 2000 kg drátu, zatím co 

průvlaky z tvrdokovu vydrží zhruba 200 násobek oproti ocelovým. Diamantové tažnice 

jsou téměř nezničitelné. Jakost povrchu konečného výrobku je značně ovlivněna 

jakostí průvlaku. Na obrázku je průvlak sestavený z většího počtu kuželů o různých 

vrcholových úhlech. Z hora je to vstupní kužel otevřeného úhlu 45° až 60°, mazací 

kužel stejných rozměrů, tažný kužel s úhlem 10° a 12°, kalibrační a výstupní. Název 

kuželů odpovídá jejich funkci. Mazivo je rozetřeno okolo polotovaru mazacím kuželem, 

hladký povrch zajišťuje válcová část kalibračního kužele. Výstupní kužel umožňuje 

odpružení deformovaného průřezu bez pasivních odporů a navíc zabraňuje poškození 

průvlaku při přetržení drátu. Průvlaky jsou buď jednotlivé, nebo skládané. Mazivem 

bývá emulze, borax, mýdlový prášek a pod. [1] 
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Obr.10 Průvlak pro tažení [1] 

 

 

2.2.4. Technologické postupy tažení 

 

 Tažení je podstatně nákladnější než válcování a proto počet tahu je co možná 

nejmenší. Kovově lesklý povrch je zajištěn minimálním celkovým plošným úběrem  

50 %. Obvyklý úběr je kolem 80 až 90 %, toto ale není možné provést na jediný tah. 

Před samotným tažením musí být povrch polotovaru dokonale upraven, tedy zbaven 

okují a nanesena vrstva, která poslouží jako nosič maziva. Tažení drátu se dělí  

do následujících technologických postupů: 

 jednoduché tažení, 

 tažení s protitahem (jednoduché s přidáním protitahu ke snížení měrné síly  

a zahřátí), 

 stupňovité tažení (rozložení do více stupňů, roste spotřeba energie na tažení), 

 tažení za tepla (ocel se sníženou tavitelností), 

 tažení za snížených teplot (dosažení zvýšené pevnosti). [1] 
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2.3. Historie odstraňování okují  drátu, metody 

 

 Způsobů odstranění okují je několik. Můžeme je rozdělit do několika základních 

skupin: 

a) První skupinou je chemické odstranění okují, které se používá zejména  

při odstranění terciárních okují, vznikajících během finálního válcování a na 

konci samotného válcovacího procesu. Při této metodě jsou používány kyseliny 

dusité, fluorovodíkové, nebo jejich kombinace. 

b) Často používanou metodou je také odstranění okují elektrickým proudem.  

c) Další skupinou je odstraňování okují mechanicky použitím různých kartáčů, 

broušení, otryskávání a také ohýbáním. 

d) Poslední metodou, nejčastěji používanou během válcovacích procesů,  

je vysokotlaký ostřik vodním paprskem. 

 

 

2.3.1. Moření 

 

 Jedná se o čištění povrchů kovu od vrstev rzi a okují jakékoliv tloušťky 

chemickým působením kyselin, nebo louhů. Zplodiny koroze jsou přeměněny  

na rozpustnou formu a opláchnuty z povrchu součásti. Čištěné povrchy jsou úplně 

ponořeny do mořící lázně. Okuje se kyselinou pozvolna rozpouštějí v místech, kde 

nejsou celistvé a kyselina tak může proniknout až k povrchu kovu. K odloupnutí okují 

pak dojde díky vznikajícímu vodíku. Moření je poté urychleno mírným naleptáním kovu. 

Nepříznivými projevy je vznik atomárního vodíku ve zrodu, způsobující vodíkovou 

křehkost. Při hlubokém průniku bývají vážné následky, hlavně u tenkostěnných 

výrobku, ty pak následně ztrácejí svou odolnost v ohybu. Důležité pro správné  

a  stejnoměrné chemické působení v celém povrchu je pečlivé odmaštění povrchu  

a jeho zbavení nepřilnavých nečistot. Na konci moření následuje co nejrychleji 

několikanásobný oplach vodou zbytků kyseliny, solí, nebo louhů, které by mohly narušit 

nátěrový systém. Mediem mořící lázně bývají nejčastěji kyseliny a to solná, sírová  

a fosforečná obohaceny přídavkem látek zabraňující rozpouštění ocelí, avšak 



24 
 

neovlivňující odstraňování okují. Tyto přídavky nesou název inhibitory koroze účinné  

v kyselém prostředí. [5] 

 

 

2.3.2. Odstraňování okují pomocí elektrického proudu 

 

 Odokujovaný povrch je napojen na katodu a celá součást je ponořena  

do kyseliny fosforečné. 

 

 

2.3.3. Mechanické čištění 

 

 Pro odstranění nepříliš těsně přiléhajících okují, starého nátěru, nebo rzi je 

tento typ čištění bezpochyby efektivnější a méně pracný než ruční příprava. Přesto 

však, elektrické nástroje většinou nejsou schopny očistit těsně přiléhající okuje a rez. 

Pro tento účel jsou obvykle používány motorové drátěné kartáče, nárazové nástroje 

jako jehlovky, brusky. Zvláště při použití drátěných kartáčů dbejte na to, aby jste příliš 

nezjemnili povrch. Mohlo by to mít vliv na přilnavost následného nátěru. Metody jsou 

popsány v SSPC-SP3 a SSPC-SP11 a měly by odpovídat ISO 8501-1:1988 stupeň 

St3-B, C nebo D. Stupeň očištění povrchu dosažený mechanickým čištěním je popsán 

v SSPC-SP11 

 

a) Kartáčování 

 Takto se čistí drát od zbytků okují a k dosažení čistějšího povrchu, kdy drát 

prošel již odstraňováním okují ohybem. K tomuto účelu jsou nejrůznější stroje, 

postavené za linkou strojů odstraňující okuje ohybem. V těchto strojích jsou umístěny 

otočné kartáče s drátěnými vlákny v různých rovinách. Jejich vysokou rychlostí otáčení 

a jejich umístěním je dosaženo odstranění i drobných částí okují. 
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b) Čištění tryskáním 

 Nejefektivnější metodou na odstranění okují, rzi a starých nátěrů je čištění 

tryskáním. K tryskání pod velkým tlakem jsou používána abraziva jako písek, struska, 

ocelová drť a broky. Stupeň tryskání vhodný pro jednotlivé nátěry závisí na množství 

faktorů. Nejdůležitějším je ale typ zvoleného nátěrového systému. Základní norma 

používaná v technických listech tohoto manuálu je ISO 8501-1:1988(E), příprava 

ocelového podkladu před aplikací nátěrových hmot a jim podobných produktů - vizuální 

ohodnocení čistoty povrchu. Tento standard je mírným rozšířením švédské normy SIS 

05 59 00, která byla zpracována Swedish Corrosion Institute ve spolupráci s American 

Society for Testing and Materials (ASTM) a americkou společností  Steel Structures  

Painting (SSPC), která je také používaná v celosvětovém měřítku. V některých 

technických listech je uveden, pokud je to vhodné, nejbližší ekvivalent specifikace 

SSPC. Je známo, že normy SSPC a ISO nejsou identické a v důsledku toho může být 

v některých technických listech produktů uveden stupeň Sa21/2 (ISO8501-1:1988) jako 

ekvivalent k SSPC-SP6 (komerční tryskání), zatímco u jiných produktů je ekvivalentem 

SSPC-SP10 (téměř bílý kov). Výběr těchto stupňů otrýskání byl zhodnocen pomocí 

množství faktorů, včetně typu nátěru, očekávané účinnosti a podmínek při provozu 

nátěru. Obecně lze říci, že u produktů určených k ponoření nebo těch, které mají být 

vystaveny agresivním atmosférickým podmínkám, bude požadovaný stupeň 

Sa21/2(ISO 8501-1:1988), nebo SSPC-SP10, zatímco pokud jsou produkty určeny  

pro běžné atmosférické podmínky, pak bude požadovaný stupeň Sa21/2  

(ISO 8501-1:1988), nebo SSPC-SP6. Před tryskáním by měla být ocel odmaštěna  

a všechny okraje svarů odstraněny. Může se zdát, že při tryskání budou odstraněny 

soli, mastnoty nebo oleje, které jsou přítomné na povrchu, ale není tomu tak. Ačkoli 

není viditelná, nečistota zůstane na povrchu ve velmi tenké vrstvě a bude mít negativní 

vliv na adhezi následného nátěru. Okraje svarů, kovové šupiny a ostré hrany, které  

se objeví po tryskání, by měly být rovněž odstraněny, protože barvy mají tendenci 

stékat z ostrých hran, což způsobuje vytvoření velmi tenké vrstvy nátěru a tím  

i nedostatečné ochrany. Okraje svarů je téměř nemožné rovnoměrně natřít, kromě toho 

je na nich často velmi špatná adheze, což je obvyklá příčina předčasného porušení 

nátěru. Výsledný profil povrchu po tryskání je velmi důležitý a je ovlivněn několika 

faktory: použitými abrazivy, tlakem vzduchu a technikou tryskání. Příliš nízký profil 

představuje nedostatečný základ pro nanesení nátěru, zatímco příliš vysoký profil 

může vést k nestejnoměrnému  pokrytí  vysokých, ostrých hrotů, což způsobuje 

předčasné porušení nátěru, zvláště u tenkých nátěrových filmů. Následující tabulka 

udává typickou drsnost povrchu, získanou za použití různých druhů abraziva. [10] 
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Tab.1 Drsnost povrchu získaná za použití různých druhů abraziva 

Typ abraziva Okatost (síta) výška profilu (v mikronech) 

Velmi jemný písek 80 37 

Hrubý písek 17 70 

Ocelové broky 14 90 

Měděná struska (velikost 

zrna 1,5 - 2 mm 
- 75 - 100 

Ocelová drť č. G16 16 200 

 

c) Mokré abrazivní tryskání 

 Mokré tryskání vzniká použitím směsi vody a abraziva. Při použití tryskání 

mokrým abrazivem lze snadněji předejít nebezpečí zdravotních problémů vyvolaných 

prachem. Další výhodou je fakt, že při tryskání starých, velmi zrezivělých povrchů jsou 

odstraněny rozpustné produkty koroze v jamkách ocelového povrchu, což značně 

zlepšuje účinnost aplikovaného nátěrového systému. Nevýhodou této technologie 

 je to, že očištěná ocel začíná po otryskání rezivět rychleji. Proto se do tryskacích 

směsí často přidávají speciální inhibitory, které zabraňují zrezivění oceli do doby, než  

je nanesen nátěr. Obecně lze říci, že použití malých dávek těchto inhibitorů nemá vliv 

na funkčnost následujících nátěrů neponořených ocelových povrchů. Použití inhibitorů 

není nutné, pokud je dále aplikována základní nátěrová hmota, která může být 

nanášena na povrchy tryskané mokrou směsí a které jsou ještě vlhké. Tuto 

problematiku raději konzultujte s International  Protective Coatings. Tam, kde došlo ke 

korozi povrchů  otryskaných mokrými  abrazivy, by mělo následovat před aplikací 

nátěru odstranění rzi pomocí  mechanického čištění nebo lépe lehké otryskání (suché). 

 

d) Ohýbání 

 Této technologie je hlavní náplní této diplomové práce. 
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2.3.4. Odstraňování okují vysokotlakým vodním paprskem 

 

 Z hlediska zvýšení povrchové kvality válcovaných povrchů je nutno zavést 

odstraňování okují také během válcování. Nejrozšířenější metodou odstraňování okují 

v průběhu výrobního procesu hutnického polotovaru je vysokotlaký ostřik vodním 

paprskem, který probíhá při tlakové úrovni 15 až 25 MPa. Systém vysokotlakého 

ostřiku umožňuje odstraňovat primární okuje z bram v šířce až 1700 mm z horního  

i spodního povrchu v odokujovači s hydraulicky nastavitelnými tryskami horního ostřiku. 

Odstraňování okují probíhá automaticky při provozním tlaku až 23 MPa a to podle 

jakosti materiálu a průtoku vody 54 l.s-1. Sekundární okuje z rozválků odstraňovány  

z horního a spodního povrchu v šířce až 3400 mm na obou stranách válcovací rezervní 

stolice. Horní ostřikovací trysky jsou automaticky polohovatelné s horním pracovním  

a opěrným válcem. Tlak vody je až 16,5 MPa s průtokem 90 l.s-1. Instalovaný výkon 

technologie pro primární a sekundární ostřik 3200 kW. Ve válcovně jsou vývalky 

válcovány na rezervační stolici, u které je v souvislosti s ostřikem sekundárních okují 

potřeba přesměrování ostřiku vysokotlakou vodou z jedné strany na druhou v krátkém 

časovém intervalu. Z pohledu na životnost rychločinných armatur, je nejvýhodnější 

jejich přestavování při nulovém přetlaku v potrubí, což klade velmi vysoké nároky 

na rychlost regulace průtoku. S ohledem na tyto parametry se nejčastěji používají  jako 

zdroj vysokotlaké vody plunžrová čerpadla. Tyto typy čerpadel jsou vybaveny 

inovativními hydraulickými díly s elektromagnetickým ovládáním sacích ventilů, 

umožňující skokově regulovat průtok a také v krátkém čase ukončit čerpání vody. 

Výhodou je také vysoká účinnost, která se pohybuje okolo 92% a to převyšuje 

bezkonkurenčně účinnost čerpadel odstředivých. Systém ostřiku je kompletně řízen 

automatem, který na základě informačních analýz mu přivedených, zajišťuje vykonání 

potřebných úkonů. [10] 
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3. Vyhodnocení současného stavu problematiky odstraňování 

okují ve sledovaném provozu 

 

 

3.1. Firma TriTreg Třinec 

 

 Firma TRITREG Třinec s.r.o., je rodinnou firmou založenou roku 1993. Tato 

firma se zabývá výrobou tažených drátů a betonářské oceli. Jejich roční výroba  

se pohybuje zhruba 20 000 t drátu. Výroba betonářské oceli započala počátkem  

90-tých let. Po roce 2000 začala společnost s výrobou tažených drátů, které  

v současné době dodává do zemí EU a jihovýchodní Evropy. Sortiment je v různém 

provedení, jako jsou dráty tvrdé, brémské kruhy, tyče, ocelová vlákna a ohýbané díly. 

 

 

3.2. Popis odvíjecí věže a olamovače  

 

 Prvním strojem v odokujovací lince je odvíjecí věž UKA 1. Prvotní svitek drátu, 

přivezený z výroby, je zde poprvé odvíjen a posunut do další fáze. Samotné odvíjení 

drátu je znázorněno na obrázku (obr.11). Svitek drátu je odvíjen přes první čtyři kladky, 

na nichž provádíme samotné hodnocení a výzkum materiálu kladek. První kladka je ve 

výšce 7mi metrů. Tam proběhne první ohnutí drátu směrem dolů k druhé kladce ve 

výšce asi 0,9 metrů. Druhým ohybem směřuje drát ke třetí z kladek, která má 

nastavitelnou výšku od 1,5 do 5ti metrů. Odtud již směřuje drát k poslední čtvrté kladce 

ve výšce 0,9 metrů a tam už je drát odváděn do dalšího zařízení. Rok výroby tohoto 

zařízení je 2007. Příkon 400 V 50 Hz, může odvíjet drát rychlostí 3 až 4 m . s-1 

 s průměrem drátu max. ∅ 8 mm. [12] 
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Obr.11 Odvíjecí věž UKA 1 [12] 

Popis obrázku: 

10 stojan     20 vedení 

30 uzávěr     40 elektrický kladkostroj  

50 světelný a zvukový signál   60 stojan kladky 

70 monitoring řetězu    90 šikmý kužel 

120 hydraulika    133 pneumatický válec 

134 iniciátor     135 kladkový koncový vypínač 

136 pohon zvedáku kladky  

 Druhým strojem v této lince je zařízení na odstranění okují ohybem typ WEZ 1 

(Obr.12). Do tohoto stroje je přiveden drát odvíjený z odvíjecí věže, kde probíhá 

samotné olamování přes 5 zkoumaných kladek. Těmito kladkami se drát klikatí, jelikož 

nejsou usazeny v jedné rovině. Probíhá tedy ohyb drátu ve třech rovinách.  

Po průchodu těmito kladkami je drát dále přiveden do rovnačky, obsažené v tomto 
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stroji. Rok výroby tohoto stroje je 2008. Příkon 400 V 50 Hz a výkon je volitelný. I tímto 

strojem se drát odvíjí rychlostí 4 až 5 m . s-1 maximálně do ∅ 8 mm. [13]   

 

Obr.12 Odokujovací zařízení typ WEZ 1 [13] 

 

 

3.3. Vyhodnocování kvality drátu 

 

 Vyrobený drát musí být podroben kontrole po odstranění okují před dalším 

technologickým zpracovaním. Firma TRITREG nevlastní žádné speciální pomůcky 

k určení vhodné kvality odokujeného drátu, vše se děje pouze vizuálním a hmatovým 

posouzením. Drát který již není vhodný po odokujení k dalšímu zpracování obsahuje  

v sobě rýhy, zapříčiněné špatnou kvalitou pracovní plochy kladek, přes které se olamují 

okuje. K dalšímu zpracovaní drátu patří např. pochromování a v případě, že má drát 

nekvalitní povrch je nevhodný k tomuto účelu a jeho kvalita se tím rapidně sníží.  

K dokonalému posouzení také používají USB microskop (obr.13). Ten svým zvětšením 

20 až 200 krát lépe přiblíží kvalitu nejen zpracovávaného drátu, ale umožní také 

posouzení a objevení vad na samotných kladkách. Navíc je zde možnost pořízení 

fotografií zkoumaného povrchu, které pak mohou sloužit k porovnávání dalších 

sledovaných povrchů. 
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Obr.13 USB microskope 

 

 

3.4. Povrch drátu s okujemi 

 

 Aby bylo možné porovnání povrchů drátu před a po odokujování, uvádím zde 

obrázky povrchu drátu s okujemi. 

Obr.14a Povrch drátu s okujemi      Obr.14b Povrch drátu s okujemi 

 Na obrázcích 14a, 14b je vyfocen povrch drátu před vstupem do technologie 

odokujování. Obrázek 14a prezentuje drát poškozený hloubkovou korozí. Tmavě 

šedivé jsou okuje drátu. Koroze se nelze zbavit jen ohýbáním, proto další technologie 

po ohýbání je kartáčování. Na obrázku 14b je povrch drátu s místy odpadnuté okuje. 

Světlé místo je povrch drátu, zatímco tmavě šedivé jsou okuje drátu.   
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3.5. Kvalitní povrch drátu 

 

 Kvalitní povrch odokujeného drátu je velmi důležitý. Zaručuje dobré podmínky 

pro vstup drátu do další technologie. Na obrázcích 15a, 15b je zobrazena kvalitní 

plocha drátu. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr.15a Kvalitní povrch drátu   Obr.15b Kvalitní povrch drátu 

  

 

3.6. Drát poškozený špatnou kvalitou funkční části kladek 

 

 Nejčastějším poškozením povrchu drátu je drážka nebo rýha vzniklá 

průchodem přes opotřebovaný povrch kladky. Takto poškozený drát není vhodný pro 

další technologii a je potřeba okamžitá výměna kladek. Na obrázcích 16a, 16b  

je jasně viditelná drážka a poškození povrchu drátu. 
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Obr.16a Poškozený povrch drátu      Obr.16b Poškozený povrch drátu  

 

 

3.7. Vyhodnocování povrchů opotřebených kladek 

 

 Pro vyhodnocení máme k dispozici tři druhy materiálu, ze kterých jsou vyrobeny 

funkční části kladek. První zkoumaný materiál je nástrojová ocel 19 436, označení 

podle EN ISO je X120Cr12. Tento materiál má podle materiálového listu předepsanou 

tvrdost podle Rockwella 65 HRC. Druhým materiálem jsou slinuté karbidy GJ 6, které  

májí tvrdost podle Rockwella 71 HRC a třetím je prstenec z mangananové oceli  

17 618, označení podle EN ISO je X120Mn12. Jeho tvrdost podle Rockwella  

je 60 HRC. Vše je foceno kolmo na rádius kladky (obr.17). 

 

Obr.17 Schéma zkoumání kladky pomoci USB microskope 
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3.7.1. Posouzení kvality povrchu kladky z nástrojové oceli 19 436 

 

 Fotky pořízené USB microskopem při zvětšení 20 x. 

 

 

 

 

   

Obr.18a Povrch kladky materiálu 19 436 Obr.18b Povrch kladky materiálu 19 436 

Obr.18c Povrch kladky materiálu 19 436  Obr.18d Kladka z oceli 19 463 

  

 Na obrázcích 18a až 18c je vyfocen zdeformovaný povrch kladky, který už byl 

nevhodný a způsoboval vadný povrch drátu. Povrch vykazuje značné rýhy, které 

způsobily na drátu nekvalitní povrch a bylo potřeba kladky vyměnit. Obrázek 18d 

znázorňuje celkový pohled na kladku z oceli 19 436. [3] 
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3.7.2. Povrch prstence kladky z materiálu 19 436 

 

        

Obr.19a Plocha kladky z materiálu 19 436  Obr.19b Plocha kladky z materiálu 19 436 

 

Obr.19c Plocha kladky z materiálu 19 436    Obr.19d Prstenec kladky z oceli 19 436 

  

 Na obrázcích 19a až 19c jsou vyfoceny pracovní povrchy prstenců kladky 

 z materiálu 19 436. Tyto opět mají velké vady a způsobují nekvalitní povrch drátu. 

Obrázky 19a, 19b mají jasnou a velmi vysokou abrazi způsobenou okujemi. Obrázek 

19c znázorňuje povrch s velmi vysokými otlaky. Obrázek 19d znázorňuje celkový 

pohled na prstenec kladky materiálu 19 436. [3] 

 

 

3.7.3. Posouzení kvality povrchu kladky ze slinutých karbidů GJ 6 

 

 Tento materiál z hlediska kvality povrchu vyrobeného drátu vykazuje největší 

výdrž jelikož slinuté karbidy vynikají svojí vysokou tvrdostí. A však jeho pořizovací cena 

je také největší ze všech zkoumaných materiálu.  
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Obr.20a Povrch kladky z materiálu GJ 6 Obr.20b Povrch kladky z materiálu GJ 6 

     

Obr.20c Povrch kladky z materiálu GJ 6  Obr.20d Povrch kladky z materiálu GJ 6 

  

 

 

 

 

Obr.20e Kladka z materiálu GJ 6 

 Obrázky 20a až 20d znázorňují deformovaný povrch kladky ze slinutých 

karbidů. Na obrázcích 20a, 20b lze vidět rýhy v materiálu, které se po přechodu drátu 

otlačí do jeho struktury a způsobují zhoršení kvality jeho povrchu. Obrázky 20c, 20d 

také nemají dokonalý hladký povrch a je potřeba je přebrousit. Přebrušovaní slinutých 

karbidů je možné pomocí diamantu, kterým se získá hladký povrch kladky a možno 

ji znovu požít. Obrázek 20e znázorňuje celkový pohled na kladku materiálu GJ 6. [3] 

 



37 
 

3.7.4. Posouzení kvality povrchu prstence kladky z oceli 17 618 

 

 Mangan v oceli má tu vlastnost, že při opracování, nebo při jeho funkci se stále 

pěchuje a tím získává větší tvrdost. Otěr drátu s okujemi je však tak velký, že také 

 u tohoto materiálu vlivem okují dochází k narušování povrchu. 

   

Obr.21a Funkční povrch kladky z 17 618  Obr.21b Funkční povrch kladky z 17 618 

 

Obr.21c Funkční povrch kladky z 17 618  Obr.21d Kladka materiálu 17 618 

 

 Na obrázcích 21a, 21b, 21c je patrné narušení povrchu funkční části prstence 

kladky vyrobené z oceli 17 618. Obrázek 21d  znázorňuje celkový pohled na kladku. 
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3.8. Povrch kladek po přebroušení 

 Pro představu a porovnání zde uvádím také fotky povrchů kladek po 

přebroušení, nebo v případe oceli 17 816 po přesoustružení.  

3.8.1. Kladka  nástrojové ocele 19 436 

 

Obr.22a Přebroušený povrch oceli 19 436  Obr.22b Přebroušený povrch oceli 19 436 

 Obrázky 22 a, 22b prezentují kvalitní přebroušené povrchy oceli 19 436. 

 

 

3.8.2. Kladka ze slinutého karbidu GJ 6 

 

Obr.23a Povrch kladky materiálu GJ 6 Obr.23b Povrch kladky materiálu GJ 6 

  

 Na obrázcích 23a, 23b je vyfocen přebroušený povrch kladek ze slinutých 

karbidů GJ 6. Tyto fotky byly pořízeny přímo ve stroji na odstraňování okují ohybem  

a mají za sebou cca měsíc funkce, tedy nejsou již přímo po přebroušení, ale stále jejich 

kvalita povrchu nevytváří špatnou kvalitu vyrobeného drátu. 
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3.8.3. Kladka z oceli 17 618  

       

Obr. 24a Povrch kladky z oceli 17 618      Obr. 24b Povrch kladky z oceli 17 618 

  

 Obrázky 24a, 24b ukazují přesoustruženou funkční plochu oceli z materiálu  

17 618. Tento povrch nezpůsobuje špatnou kvalitu vyrobeného drátu, i když je 

přesoustružen na větší drsnost povrchu. 
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4. Návrh možných konstrukčních a materiálových změn v 

provedení funkčních části kladek  

 

 

 Po diskuzi s vedením a obsluhou strojů bylo zjištěno, že se již v minulosti 

provedlo několik zkoušek konstrukčních změn daných kladek. Toto však přineslo 

poznatek, že dosavadní konstrukční řešení je nejvhodnější, proto se diplomová práce 

věnuje pouze materiálovým změnám. 

 

 

4.1. Návrh prvního řešení pomocí termických nástřiků  

 

 Zařízení a technologické stroje v hutích, energetice a strojírenství jsou často 

vystavovány v provozu extrémnímu namáhání. Převážně na povrch součástí působí 

značný počet různých faktorů, ať už jednotlivě, nebo v celém komplexu. Působení 

kovových, nebo slitinových částic způsobuje na povrchu součástí abrazi a erozi, tedy 

různá mechanická zatížení otěrem. Neméně jsou součásti namáhány vlivem 

korozivního prostředí, teplotním zatížením plynulým, nebo v podobě šoků.  Velmi 

obtížné a ekonomicky náročné by bylo zajistit odolnost součástí pouze volbou 

vhodných konstrukčních materiálu. Funkčnost součástí je nejvíce závislá na povrchové 

vrstvě. Proto má své místo v inovačních programech použití ochranných bariérových 

povlaků. Vedle galvanických, difuzních, organických a jiných povlaků je nezastupitelná 

také technologie žárových nástřiků. Zjednodušeně se jedná o přívod přídavného 

materiálu do tepelného zdroje, který je nataven do plastického stavu a proudem spalin 

je unášen určitou rychlostí na připravený povrch součástí, kde vytváří požadovaný 

povlak. Povlak se spojí s povrchem adhezní vrstvou, tedy teplota podkladu nepřekročí 

150 C a jedná se tedy o proces povlakování za studena. Rozsah použití je velmi 

značný, celková klasifikace je obsažena v ČSN EN 657. 

 Společný přínos v jednotlivých technologiích je ten, že na definovaném 

funkčním povrchu se tvoří povlaky se stanoveným ochranným účinkem jako např. 

 odolnost proti otěru abrazí, erozi, 

 korozivzdornost, 
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 odolnost proti žáru - oxidace za vysokých teplot, 

 renovace povrchu - materiálové doplnění rozměru opotřebené součásti, 

 zlepšení tepelné vodivosti povrchu dílu, 

 zajištění dielektrických vlastností na povrchu, 

 odolnost proti taveninám, 

 tepelné bariéry. 

 

 Posledně jmenovaná charakteristika - tepelná bariéra, kdy je použito 

keramických materiálu pro nástřik, je věnována dlouhodobě pozornost k rozvoji  

a zkvalitnění jejích užitných vlastností. Tepelnou bariérou se rozumí ochranný povlak 

na povrchu, který plní základní funkce, jako je ochrana proti chemickým účinkům 

sálavého tepla. Tvoří tepelnou clonu snižující pracovní teplotu základního materiálu  

a současně zvyšuje mechanickou odolnost povrchu vůči působení abraze a eroze. 

Vzájemnou kombinací lze vytvořit kovově, kovo-keramické, nebo keramické povlaky  

s charakteristickými cílenými vlastnostmi. Termické nástřiky tvoří celou řadu ochran 

proti okolním vlivům jako jsou: 

 

a) Ochrana proti oxidaci za vysokých teplot (až 1800) a proti abrazivnímu mediu 

  Na teplosměnných plochách odtahových systému spalin bylo dosaženo 

zvýšení životnosti chladících trubek na náporové straně odolnými keramickými povlaky 

na bázi AL2O2  s modifikací přísad TiO, MgO, Y2O2, CaO a jiných. 

 

b) Ochrana proti účinkům tekutých kovů 

 Například při zalévaní ocelových trubek litinou v chladících deskách pro vysoké 

pece. Při zkoušce provedené dělením zkušebního kusu chladící desky bylo prokázáno 

metalografickým rozborem, že nedošlo k nauhličení chladících trubek a také zaručení 

tepelného rozložení při chlazení vysoké pece. V tomto případě byl aplikován keramický 

povlak na povrch trubky před zalitím trubky litinou. 
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c) Ochrana proti abrazi a erozi 

 Na skluzových plochách stěny výsypky elektrárenských spalovacích kotlů byl 

proveden sendvičový kovo-keramický povlak. Hnědé uhlí při spalování, které mimo 

vysokou abrazi popílku s teplotou cca 800 °C, zatěžuje povrch také korozí způsobenou 

minoritním podílem obsahu Cl a S. Po zkoušce vzorku po tříletém provozu nevykázal 

žádný úbytek tloušťky ani znaky destrukce, tedy je nadále provozuschopný.  

 

d) Speciální tribologické vlastnosti 

 Kluznost, tvrdost, samomaznost a jiné vlastnosti jsou zajištěny cílenou volbou 

povlaku na bázi Mo, slitinové bronzy, nebo kompozice. V prvovýrobě i v renovaci jsou  

s výhodou tyto povlaky uplatňovány u ložiskových sedel železničních náprav.  

 V rozsahu tloušťky od několika desetin milimetrů až po několik milimetrů se doplněním 

chybějícího, nebo poškozeného materiálu vytvoří nový povrch. 

 

e) Elektroizolační, elektro a tepelně vodivé povlaky 

 S přizpůsobeným koeficientem přenosu jsou jejich specifické vlastnosti 

používány ke zvýšení odvodu tepla např. v systému rozvodu chladících trubek vnější 

strany tělesa. Provedením nástřiku mědi o tloušťce cca 3 mm byl cíleně zvýšen odvod 

tepla k chladícím trubkám ze stěny tělesa. [8] 

 

 

4.1.1. Nová technologie chlazení termických nástřiků 

 

 Kontrolování teploty termických nástřiků má zásadní význam. Chybnou regulací 

teploty během nástřiků, tedy přehřátí, může dojít k tepelné deformaci a degradaci 

podkladového materiálu, případně narušení jednotlivých vrstev podkladu. 

Nejpoužívanějším chladícím médiem je stlačený vzduch, ne vždy je však dostačující  

v ohledu na zbytkovou vlhkost, kyslík a uhlovodíky, ty mají negativní vliv na kvalitu 

povlaku. Využitím odpařeného dusíku je dosaženo rychlého a efektivního chlazení.  

V závislosti na monitorované vstupní teplotě se intenzita chlazení mění. Systém 

tepelné zpětné vazby je kompatibilní s celou řadou vstupů, včetně samostatných IR 
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snímačů, 2-D kamer a termočlánků. Chlazením na bázi dusíku lze oproti chlazení 

stlačeným vzduchem eliminovat přerušení nástřiku a tím výrazně snížit spotřebu 

prášků a procesních plynů. Touto technologii chlazení nástřiků se podařilo snížit dobu 

nástřiků na polovinu a výrazně omezit spotřebu prášků a procesních médií potřebných 

při nástřiku. [8] 

 

 

4.1.2. Materiály nástřiků 

 

a) Materiály na bázi Fe  

 V této kategorii je použitý v podstatě celý sortiment ocelí s různými chemickými 

složeními od ocelí třídy 11 až po třídu 17, rsp. 19. Po nástřiku se vrstvy už dále 

nezpracovávají, požadovaná tvrdost se docílí už po nástřiku. Minimální tloušťka vrstvy 

je cca 0,3 mm, maximální až po několik mm. [2] 

 

b) Tvrdokovy na bázi Ni - Cr 

 Tyto tvrdokovy, rsp. karbidové vrstvy, nejčastěji WC jsou extremně tvrdé  

a zvláště odolné proti otěru a opotřebení. Minimální vrstva se pohybuje okolo 0,2 - 0,3 

mm. [2] 

 

c) Materiály neželezných kovů 

 Tato kategorie používá široký sortiment materiálů. Například čisté kovy Mo, Cu, 

Sn, Pb, Zn, Al rsp. jejich slitiny. Jejich použití je hlavně na součásti, které jsou 

namáhané na otěr jako např. kluzné ložiska, komposity a také jako povrchová ochrana 

proti korozi. [2] 
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d) Keramické materiály 

 Těmito jsou oxidy Al, Ti, Zr, Cr a jejich sloučeniny. Tyto materiály nacházejí 

použití hlavně na součástky, kde se požaduje vysoká povrchová tvrdost a odolnost 

proti opotřebení. Speciální vlastností je izolace proti elektrickému proudu, nebo tepelná 

izolace. [2] 

 

 

4.1.3. Příklady použití termických nástřiků 

 

 papírenské válce, 

 vřetena obráběcích strojů, 

 ucpávkové pouzdra čerpadel, plunžry, 

 vodící válce, kladky v textilovém průmyslu, 

 převinovací bubny, kladky při výrobě drátu aj. 

 

 

4.1.4. Zhodnocení prvního návrhu 

 

 Tato první možnost byla již odzkoušena ve firmě Tritreg Třinec. Nástřik byl 

proveden firmou HS technik s.r.o. Žilina. Ta dodala termické nástřiky WC + CO. 

Bohužel ty se neosvědčily, nejspíše z důvodu velmi vysoké pórovitosti, která  

se pohybuje okolo 15 - 20 %. Dalším důvodem by mohla být vysoká drsnost dodaných 

nástřiků zhruba Ra 3,2 až 6,3. Bylo možno přímo v provozu sledovat odlupování těchto 

nástřiků z funkčních ploch zadrháváním okují drátu. [8] 

 

  



45 
 

4.2. Návrh druhého řešení pomocí nástřiků metodou HVOF (High Velocity 
Oxy Fuel) 

 

 

Obr.25 Princip hořáku metody HVOF [6]   

 Jedná se o vysokorychlostní nanášení práškového povlaku nerozložených 

karbidů. Teplota nástřiků je 3200°C až 3600°C při rychlosti nanášení  

800 až 1200 m . s-1. Touto metodou je dosahováno velmi nízké pórovitosti a to 0,5  

až 2 %. Všechny tyto parametry jsou nejvíce ovlivněny druhem a vlastnostmi 

přídavného materiálu, vzdáleností úhlu dopadu a také na dalších okolnostech procesu. 

Tato metoda je jedna z nejmodernějších v oblasti žárových nástřiků. Zdrojem tepelné 

energie je směs kyslíku a kerosinu. Tyto dva jsou napouštěny axiálně do spalovací 

komory, kde dochází k jejich atomizaci a zážehu zapalovací svíčkou. V konvergentně  

(konvergence = sbíhavost) divergentní (divergence = odchýlení)  trysce jsou produkty 

spalování urychleny, tím je zabezpečeno stabilních podmínek hoření  

a reprodukovatelností procesu. Hořák (Obr.25) musí být ochlazován, nejčastěji vodou, 

která proudí v meziplášti hořáku. V trysce jsou spaliny urychlovány až na nadzvukovou 

výstupní rychlost. Do tzv. difuzoru (rozptylovači) je materiál v podobě prášku přiváděn 

za pomocí nosného plynu dusíku radiálně z protilehlých stran. Tam je materiál nataven 

a přes trysku dojde k výraznému urychlení směrem k povlakované součásti. 

Expanzivní a kompresní vlny, tzv. šokové diamanty, viditelné ve vycházejícím plameni 

hořáku, vznikají termickým dějem proudu spalin proudící nadzvukovou rychlostí. 

Pomocí vysoké rychlosti části prášku dochází na povrchu při dopadu k rovnoměrnému 

rozprostření a zakotvení částic. Vede to tedy k velmi vysoké hustotě a přilnavosti 

HVOF povlaků. Nízká teplota plamene nedovoluje použití nástřiků pro keramické 

materiály, omezuje však tvorbu oxidace, fázových přeměn a nedovoluje vyhoření 

některých prvků nanášeného materiálu. Kladný přínos této metody oproti ostatním 

metodám žárových nástřiků tkví v tom, že při vhodné volbě depozičních parametrů 

poskytuje povlak v tlakovém pnutí. Výsledkem tohoto lze vytvářet povlaky velkých 

tloušťek a dochází k podstatnému zvýšení přilnavosti nástřiku k podkladu (soudržnost 

cca 70 MPa). Značná přilnavost je také z hlediska únavových vlastností. Dle teploty 
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plamene je jasné, že tato technologie je vhodná pouze pro nástřiky kovů a slitin  

s nízkou a střední teplotou tavení. Typické jsou nástřiky cermentu (ceramic-metal) 

 na bázi karbidů wolframu a chromu. Užití teto metody je především pro prevenci 

součásti proti opotřebení a korozi v různých prostředích. Tabulka 2 uvádí výhody  

a nevýhody nástřiků metodou HVOF. 

 

Tab.2 Výhody a nevýhody HVOF nástřiků 

Výhody Nevýhody 

Vysoká hustota nástřiku Hlučnost až 130 dB 

Vysoká soudržnost Nelze nanášet keramické nástřiky 

Nízká pórovitost a obsah oxidů Omezení na nástřik vnitřních ploch 

Nízká teplota podkladu do 150°C  

Tlakové napětí v nástřikové vrstvě  

Široký výběr prášků.  

 

 Dojde-li k sloučení této metody s polohovacím zařízením s NC řízením,  

je možno nanášet povlaky na válcové i kulové plochy až do průměrů 1100mm a délky 

3500mm. 

 Na obrázcích (obr.26, 27, 28) jsou znázorněny různé konstrukce HVOF hořáku. 

Ty se liší délkou trysky, konstrukcí spalovací komory, geometrií a umístěním vstupu 

prášku a systémem chlazení. 

 

Obr.26 Hořák HVOF typ Top gun  [6]                 Obr.27 Hořák HVOF typ Jet Cote [6] 
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Obr.28 Hořák HVOF typ Diamont Jet [6] 

 Jedním z nejdůležitějších parametrů HVOF nástřiků je tzv. ekvivalentní poměr 

(2), definující stechiometrii plamene (stechiometrie plamene = veškerý kyslík  

se spotřebuje na vznik produktů hoření). 

                                        
 

 

 
 

 
   

  (2) 

 

 Kde F/O je hmotnostní poměr kerosinu a kyslíku použitý pro nástřik a (F/O)st 

 je stechiometrický poměr (2057 litrů O2/1 litr kerosinu), určený z rovnice chemické 

reakce hoření kyslíku a kerosinu (3). 

 

 C13H25,39 + 19,35 O2 → 13 CO2 + 12,7 H2O (3)  

 

 Některé systémy, jako např. HP/HOVF TAFA (High Pressure/High Velocity 

Oxygen Fuel) (TAFA = Firma zabývající se vysokorychlostními nástřiky), umožňují 

změnu nezávislé na sobě tlaku ve spalovací komoře a ekvivalentního poměru.  

Ke změně tlaku ve spalovací komoře nezávislé na ekvivalentním poměru dojde 

celkovou změnou průtoku kyslíku a kerosinu při zachování jejich poměru. Oproti tomu 

ke změně ekvivalentního poměru nezávisle na tlaku ve spalovací komoře dojde 

změnou relativního poměru průtoku kyslíku a kerosinu při zachování jejích stejného 

celkového průtoku. Tlak ve spalovací komoře a ekvivalentní poměr mají přímý vliv  

na teplotu a rychlost částic. Teplotě plamene odpovídá přímo úměrně teplota částic. 

Teplota plamene závisí na relativním poměru kyslíku a kerosinu (tj. ekvivalentní poměr) 

a není závislá na jejich celkovém průtoku (tj. tlak ve spalovací komoře). Rychlost částic 

prášku odpovídá přímo úměrně hybnosti toku, ten je závislý na celkovém průtoku 

kyslíku a kerosinu. Nezávisí však na jejich relativním poměru. Takže nejdůležitější 
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parametry, kterými jsou teplota a rychlost částic, které ovlivňují výsledné vlastnosti 

povlaku, lze tedy měnit pouze změnou průtoku kyslíku a kerosinu. Toto tvoří základ  

při optimalizaci parametrů nástřiku pro jednotlivé typy povlaků. [1] 

 

 Oproti plazmatickým nástřikům, tyto nástřiky v některých případech mnohokrát 

převyšují hustotu nástřiku, adhezi (přilnavostí) k základnímu materiálu a obsahem 

oxidu ve struktuře. Tyto povlaky obsahují adhezi v některých případech více jak  

83 MPa s hustotou okolo 98 % hustoty objemového materiálu. Původní vlastnosti 

materiálu (především tvrdost) jsou zachovány právě díky nízké teplotě plamene, 

protože nedochází k rozpadu WC. [6] 

 

 

4.2.1. Zhodnocení druhého návrhu 

 

 Toto je obdoba termických nástřiků. Možnost objednání u firmy Servis armatur 

s.r.o. Paskov také nástřik WC + CO. Tato firma oproti HS technik dodává tyto termické 

nástřiky s mnohem menší pórovitostí, oproti termickým nástřikům, která se pohybuje 

okolo 1 - 2 %, navíc jsou dodány s  vybroušenou funkční plochou až na drsnost 0,4 Ra. 

Toto je velmi výhodné, jelikož nedojde k vylupování nástřiků okujemi drátu. 

 

 

4.3. Návrh třetího řešení pomocí keramického materiálu 

 

 Používání keramiky je v současnosti poměrně široké a rozmanité. Kromě 

použití při stavbě strojů a zařízení našla keramika své užití hlavně v oblasti 

vysokoteplotních aplikací, jako jsou systémy konverze energie, díly plynových turbín, 

spalovací motory, kde zvyšují výkonnost těchto zařízení, jejich spolehlivost a také 

snížení hmotnosti. Keramika je anorganický nekovový materiál. Má heterogenní 

strukturu tvořenou krystalickými látkami o různém složení a uspořádání. Tyto obvykle 

obsahují větší množství póru. Konstrukční keramické materiály, oproti tradiční 

keramice se liší především chemickou a fyzikální homogenností, vlastnostmi a typem 

vazby. Keramika je látkou krystalickou s amorfní skelnou fází, která vznikne roztavením 

taviv a sklo tvořících látek. Převážně iontové a kovalentní vazby (vnitromolekulární 

forma chemické vazby) váží keramické materiály. Krystalická struktura je složená  

s převládáním kubické a hexagonální mřížky. Progresivní keramické materiály jsou 
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vyrobeny z čistě práškových, uměle připravených sloučenin oxidu, karbidu a nitridu. 

Nejznámější konstrukční progresivní keramikou je oxid hlinitý, dalším je např. nitrid 

křemíku, karbid křemíku a modifikovaný oxid zirkoničitý dalšími žáruvzdornými oxidy. 

Pro své vlastnosti (vysoký bod tání, vysoká tvrdost a pevnost a chemická stabilita) jsou 

tyto progresivní materiály používány jako důležité konstrukční materiály v oblasti 

špičkových technologií. 

 

 Vlastnosti keramiky nejsou jen ovlivněny chemickým složením (podílem příměsí 

nebo naopak přísad), ale také způsobem, jakým je zpracovaná odpovídající 

mikrostruktura.  

Charakteristické vlastnosti materiálu: 

 vysoký bod tání, 

 vysoká tuhost, 

 dobré dielektrické vlastnosti, 

 vysoká pevnost při vysokých teplotách (1000°C a více), 

 vysoká pevnost v tlaku, 

 otěruvzdornost, 

 chemická odolnost, 

 korozivzdornost, 

 odolnost proti mechanickému namáhání, 

 nízká hustota, 

 nízká tepelná vodivost, 

 polovodičové vlastnosti, 

 dostupné a hojné suroviny, 

 velká pevnost za vysokých teplot, 

 iontová vodivost, 

 magnetické vlastnosti. 

 

Samozřejmě také keramické materiály mají své nevýhody jakými jsou: 

 křehkost, 

 citlivost k tepelným rázům, 

 nízká reprodukovatelnost, 

 obtížná výroba. 

 

 Modul pružnosti v tahu E se pohybuje u většiny keramických látek mezi 70 GPa 

u porcelánu a 48 GPa u žárově losovaného SiC. Samozřejmě existují materiály s ještě 
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vyšším modulem pružnosti, jako např. slinuté karbidy, TiC, ale také existují materiály  

s modulem nižším oproti keramickým materiálům, jako je třeba porézní keramika pro 

tepelné izolace. Modul pružnosti s rostoucí teplotou mírně klesá. Poissonovo číslo se 

pohybuje od 0,17 do 0,36, ale většinou je okolo 0,25. Nejen chemické složení ale, 

zejména mikrostruktura (typy, podíly a vzájemné uspořádání jednotlivých fází 

nacházejících se ve struktuře) má hlavní vliv na výsledný modul pružnosti. 

 
 Pevnost jednotlivých keramických materiálu se udává ve značném rozmezí. 

Nejmenší hodnoty v tahu (pod 10 MPa) dosahují materiály pro různé tepelné izolace, 

tyto mají pevnost v tlaku o řád vyšší. Klasická keramika na bázi silikátu dosahuje 

pevnosti od 30 do 150 MPa v závislosti na složení a přípravě. Zhruba 100 až 300 MPa 

se pevnost v ohybu udává u oxidové keramiky. Slinutý korund o velikosti zrn 1 až 2 µm 

může dosáhnout pevnosti až 600 MPa. Ještě větších pevností a to okolo 800 MPa 

dosahují pak karbidy a nitridy. A konečné pevnosti přes 1000 MPa se podařilo 

dosáhnout u speciálních keramických materiálu využívajících fázových transformací 

ZrO2. 

 

 Keramické materiály vynikají svou tvrdostí. Podle Mohsovy stupnice vrypové 

tvrdosti zaujímá keramika místo mezi nejtvrdšími materiály. Diamant podle této 

stupnice je charakterizován stupněm 10. Keramika zaujímá tyto stupně: 

 

 silikonová keramika - stupně 5 až 7, 

 oxidová keramika - stupně 8 až 9, 

 neoxidová keramika - stupně 9 až 9,5. 

 

 Důvodem této velmi vysoké tvrdosti je nízká hustota a nízká pohyblivost 

dislokací, protože na oproti kovům neexistuje u keramiky závislost mezi tvrdostí  

a pevností. [7] 

 

 

4.3.1. Zhodnocení třetího návrhu 

 

 Tato metoda prozatím nebyla vyzkoušena. Funkční část kladky z keramického 

materiálu by byla velmi tvrdá, ale zároveň i křehká, toho se většina uživatelů bojí, aby 

nepraskla, jelikož její pořizovací cena není zrovna nejmenší. Avšak z důvodů stále 
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rostoucích cen slinutých karbidů soudím, že keramické materiály na funkční plochy, 

například kladek mají jistě budoucnost. 

 

 

4.4. Návrh čtvrtého řešení pomocí nástrojové oceli vyrobené práškovou 
metalurgií 

 

 Oceli vyráběné touto metodou jsou jedním z výsledků vývoje nástrojových ocelí, 

který probíhá prakticky od počátku průmyslové historie. Požadavky na nástrojové 

materiály, jakou je tvrdost, houževnatost a odolnost proti otěru, neustále stoupaly  

se zvyšující se komplexitou komponentů, které byly s pomocí nástrojů vyráběny.  

V dřívějších dobách bylo zaměření především na zvyšování odolnosti proti otěru, avšak 

tato tendence velmi rychle narazila na hranice, dané při konvenční výrobě oceli 

okrajovými fyzikálními podmínkami. Zvýšená tvorba hrubě jehlovitých karbidických 

struktur s jejich velmi špatnou tvářitelností při kování, houževnatostí výrazně sníženou  

a zvýšenými problémy při třískovém obrábění znamenají pro technickou využitelnost 

ocelí s obsahem uhlíku pohybujícím se okolo 2,15 % citelné ohraničení. Teprve 

začátkem sedmdesátých let minulého století přišel rozvoj práškové metalurgie a její 

aplikaci pro výrobu nástrojových materiálu a došlo k prolomení této zvukové bariéry. 

Téměř paralelně probíhá vývoj této technologie v Evropě a USA s vůdčími firmami 

Stora-Koppaberg (ASP) ve Švédsku a Crucible (CPM) v USA. Oba tyto způsoby 

využívají obdobný princip.  
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Obr.29 Výroba oceli práškovou metalurgií [9] 

 

 Tekutá ocel, vysoce čistá, je rozprašována dusíkem, tedy bez přístupu 

atmosféry na velmi jemné částečky. Při extrémně vysokých rychlostech ochlazování, 

kterým jsou tyto jemné kuličky vystavovány, je jak velikost karbidů, tak jejich růst 

 výrazně redukován. Vzniklý prášek padající dolů je ochlazován, prosíván a ve vakuu 

plněn do kapslí. Následně je izostaticky lisován za tepla (HIP - Hot Isostatic Pressing) 

při tlaku okolo 1000 bar a teplotě 1200°C. V místech, kde je dotyk kovového prášku, 

je vznik nového spojení a z vysoce čistého kovového prášku tak vzniká produkt  

z homogenní strukturou a celkovými isotropními vlastnostmi. Pro zajištění, že konečný 

produkt bude bez póru a bude mít velmi jemnou karbidickou strukturu (velikost karbidů 

cca. 3-5 µm), je dostačující následné kování a válcování. Formy konečných produktů 

mohou být ve formě drátů, tyčí, plechů, nebo profilů. Výrazného zvýšení houževnatosti 

se docílí tvářením za tepla. Takto nákladnými výrobními procesy lze v současné době 

vyrábět slitiny s obsahem 3,4% uhlíku a celkovým obsahem legujících prvků až 39%. 

Potenciál jejich výkonnosti je již srovnatelný s houževnatými druhy slinutých karbidů. 

Paralelně s vývojem materiálu se stále vyšší otěruvzdorností (odolnost proti otěru 

zvyšují přísady karbidotvorných prvků - speciálně vanad) se práškovou metalurgií stále 

ve větší míře vyrábí i slitiny, které je možno vyrobit konvekční metalurgií. I zde je 
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hlavním důvodem zvýšený požadavek výrobců nástrojů. Homogenní struktura 

práškových kovů bez makroskopických defektů, jako jsou struskotvorné vměstky, 

lunkry a karbidická řádkovitost zaručují optimální vlastnosti, oproti konvenčním 

protějškům, při třískovém obrábění s vysokými úběry, tak jako i po elektroerozivním 

obrábění s nejvyšší jakostí povrchu, nebo po mechanickém leštění. Díky 

kvaziizotopním vlastnostem struktury jsou objemové změny při tepelném zpracování ve 

všech směrech rovnoměrné a pozitivní. Nepatrné jsou pak změny rozměrů a tvarů 

tepelně zpracovaného dílce za předpokladu dodržení doporučených parametrů.  

V konečné fázi to znamená pro výrobce nástrojů výrazné snížení nákladů z důvodů 

menšího rozsahu dokončovacích operací hotového nástroje. Zákazník oproti tomu 

dostává nástroj, který na základě svého vysoce jakostního provedení vykazuje buď 

vysokou odolnost proti lomům při stejném složení legur, nebo zvýšenou odolnost proti 

otěru při stejné houževnatosti. Navíc tento velmi kvalitní povrch s homogenní 

strukturou se velice dobře hodí pro následné povlakování. Mezi výrobky práškové 

metalurgie patří oceli CPM a ASP. Jejich otěruvzdornost a houževnatost jsou 

znázorněny v grafech (Obr.30 a 31). [9] 

 

Obr.30 CPM oceli (otěruvzdornost, houževnatost) [9] 

 

Obr.31 ASP oceli (otěruvzdornost, houževnatost) [9] 

http://prirucka.bolzano.cz/image.php?img=1141819051.upl
http://prirucka.bolzano.cz/image.php?img=1141819268.upl
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4.4.1. Zhodnocení čtvrtého návrhu 

 

 Tuto metodu prezentuje firma Bohdan Bolzano s.r.o. z Kladna. Jen některé 

oceli vyrobené práškovou metalurgií mají stejné chemické složení jako nástrojová ocel, 

naopak existují oceli „nabušené“ legurami, které jsou nejtvrdší, mají tedy nesrovnatelně 

vyšší obsah vysoce tvrdých karbidů. Přesto v mnoha případech vykazují jen stejnou 

otěruvzdornost jako klasické oceli. Mechanizmus opotřebování, tedy abraze povrchů 

těchto materiálu způsobená např. okujemi je velmi agresivní na tyto materiály, proto 

materiály vyrobené práškovou metalurgií nejsou vhodné pro použití funkčních povrchů 

kladek pro odokujování drátu. 
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5. Ekonomické vyhodnocení navrhovaných materiálových 

změn vedoucích ke snížení opotřebení 

 

 

5.1. Výhody mechanického očištění drátu oproti moření 

 

 Moření v současnosti představuje spíše upadající technologii odstraňování 

okují. Většinou se s ním setkáváme u velkých firem, kde je dlouhodobě zavedeno, 

pořízení a likvidace kyselin, jako nebezpečného odpadu je z hlediska ekonomiky  

velmi nákladné. Pokud se firma rozhodne pro moření, musí k tomu postavit budovu, 

nebo vymezit část své haly, aby bylo zaručeno, že chemikálie v podobě škodlivých par, 

vznikající při moření, neunikly do ovzduší. Je tedy potřeba mít místnost s odvodem par 

do filtrů a inhibitorů. Oproti tomu pro mechanické odstraňovaní okují je potřeba pouze 

výrobní linku doplnit o stroje k tomuto účelu určené. Další nevýhodou moření  

je pravděpodobná nutnost zařazení pracovníků do kategorií prací s vyšším rizikem 

poškození zdraví při práci dle zpracované kategorizací prací. Při moření vzniká 

škodlivé pracovní prostředí a tedy povinnost častých preventivních prohlídek u lékaře. 

Pro výrobní linku stačí mít zaškolený personál na obsluhu strojů. Navíc při moření je 

nutnost poskytnou pracovníkům speciální ochranné pracovní pomůcky, které jsou 

nákladnější oproti pracovním pomůckám pro obsluhu odokujovacích strojů.  

Pro přehlednost uvádím tabulku 3, která popisuje výhody a nevýhody odstraňování 

okují mořením a mechanicky a dále zpracovanou kategorizací prací. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tab.3 Výhody a nevýhody jednotlivých technologií odstraňování okují 

Odstraňování okují mechanicky Odstraňování okují mořením 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Nízké pořizovací 

náklady strojů 

Nízká kvalita 

povrchu 

odokujeného drátu 

Velmi vysoká 

kvalita povrchu 

odokujeného drátu 

Pořizovací náklady 

mořící linky 

Náklady na provoz 

Vysoké opotřebení 

kladek 

odokujovacích 

strojů 

 

Provozní náklady 

moření a 

regenerace kyselin 

Kategorizace prací 

- První stupeň 
  

Náklady na likvidaci 

nebezpečného 

odpadu 

Zaškolení obsluhy 

strojů 
  

Specializovaní 

pracovníci 

Jednoduché 

pracovní pomůcky 
  

Speciální ochranné 

pomůcky 

Možnost zpeněžení 

odstraněných okují 

jako železný šrot 

  
Kategorizace prací - 

třetí stupeň 

 

Pozn. Kategorizace prací: 

 první kategorie – práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,  

 druhá kategorie – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání 

výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické 

limity nejsou překračovány,  

 třetí kategorie – hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují 

nemoci z povolání, 

 čtvrtá kategorie – vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani 

při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 
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 Moření je považováno jako základní operaci při povrchových úpravách kovů 

jako je galvanické nanášení kovů, žárové zinkování i nanášení konverzních povlaků 

např. fosfátu, před dalším mechanickým zpracováním. Také je moření významné  

při výrobě válcovaného, nebo taženého materiálu - plechy, pásy, dráty, tyče a trubky. 

Někdy se můžeme setkat s označením odokujvání, tedy chemický proces, při kterém 

jsou z povrchu materiálu odstraňovány oxidy kovů před vstupem do další technologie. 

Vhodná kyselina se volí dle druhu zpracovaného materiálu. Kyselina chlorovodíková 

popř. v současnosti již méně volená kyselina sírová, jsou vhodné pro uhlíkové oceli.  

V roztoku kyselin dusičné a fluorovodíkové se moří oceli vysoce legované nebo 

antikorozní. V tomto procesu dochází v kyselině nejen k rozpouštění okují a produktů 

oxidace, ale také částí kovů. Je to nežádoucím procesem, který je možno potlačit 

volbou pracovních podmínek moření, jako je teplota kyseliny, případně použití 

vhodných inhibitorů moření. Přesto zůstane vymořená lázeň, jelikož nelze využít celou 

kapacitu kyseliny. Ta obsahuje nejenom soli kovů kyselin, ale i nezanedbatelné 

množství volné kyseliny. Ta je pak při likvidaci takové lázně pro další mořící proces 

ztracena. Likvidace lázně kyseliny neutralizací vápenným mlékem pak velmi zatěžuje 

životní prostředí značným množstvím vápenných, nebo solných látek rozpustných  

ve vodě. Dnes používané regenerační procesy se snaží tyto volné kyseliny získat  

a navrátit je zpět do procesu. Regenerace kyselin je tedy důležitý proces při ochraně 

životního prostředí, navíc šetří náklady na likvidaci tohoto nebezpečného odpadu. [11] 

 

 

5.2. Dopady na životní prostředí 

 

 Vliv používaných mořících kyselin a způsob jejich likvidace ovlivňuje významně 

životní prostředí. Suspenze hydroxidu vápenného, jako běžné neutralizační činidlo, 

spolu s vodou, nebo vodným roztokem hydroxidu sodného, tvoří s odpadními 

kyselinami při neutralizaci hydroxidy kovů prakticky nerozpustné ve vodě. Odstiňují  

se tedy jako neutralizační kal. Vápnem jsou sraženy z anionů kyselin jen sírany, 

fluoridy a fosforečnany. Nejrozšířenější mořící kyseliny jsou chlorovodíková a dusičná 

pro moření antikorozních ocelí. Značný význam má i částečná regenerace, ta snižuje 

úroveň zasolení, jelikož veškeré chloridy a dusičnany obsažené v mořících roztocích 

po neutralizaci přecházejí dále ve formě rozpustných Ca solí a značně zvyšují solnost 

výstupních zneutralizovaných vod. Důležité je zmínit pořizovací náklady 
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regeneracíčních zařízení jak pro totální termické regenerace tak u regeneračních 

postupů. Ty jsou značně vysoké pro samotný provoz z důvodu vysoce energetický 

náročné technologie. Také nevýhodou je, že neexistuje v současnosti universální 

regenerační technologie. Vhodnost kterékoliv musí být pečlivě zvážena. 

Nezanedbatelný je také fakt potřeby snižovat zátěž na životní prostředí a proto  

je důležité se regenerací a jejím vhodným využitím dále zabývat. Grantová podpora  

z EU pomohla vzniku firmě Ekomor Frýdek-Místek spolu s VÚAnCh v Ústí nad Labem 

projektu řešení problematiky totální nízkoteplotní regenerace těkavých kyselin tak, aby 

vyhovovala potřebám moříren pro moření antikorozních ocelí i moříren, které jsou 

součástí žárových zinkoven. Jedná se o vývoj vhodné jak technologie, tak i zařízení 

pro vlastní regeneraci. Experimentální poloprovozní zkušební jednotka je schopna 

zpracovat za hodinu 30 l vymořené lázně s kyselinou chlorovodíkovou, nebo lázně 

směsí kyselin. Zřízením jsou zkoumány materiálové požadavky i k ověřování podmínek 

regenerace. Avšak ani tato technologie regenerace nebude bezodpadová, ale bude 

zde snaha o maximální regeneraci více jak 90% celkově vložené kyseliny do mořícího 

procesu a minimalizace přenosu rozpustných chloridů a dusičnanů  

do zneutralizovaných vod. Výsledkem z procesu pak bude odpad jako neutralizační 

kal, obsahující hydroxidy kovů mořících lázní a velmi malé množství odpadní  

zneutralizované vody s minimálním zasolením a bez obsahu chloridů a dusičnanů. [11] 

 

 

5.3. Ekonomická část jednotlivých hodnocených materiálových variant 

 

 Vzhledem k tomu, že slinuté karbidy GJ 6 mají největší životnost,  

co se vyrobených tun drátu týče, také mají nejvyžší pořizovací cenu, tak veškeré 

ostatní materiálové varianty budu porovnávat právě s materiálem GJ 6. Životnost 

kladky, tedy jejím opotřebením se rozumí vizuálně i pohmatem zřetelná drážka, která 

nechává stopu na drátě. Je zde tedy nezbytnost kladku vyměnit a nechat její funkční 

plochu přebrousit. 
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5.3.1. Ekonomika materiálu GJ 6 

 

 Pořizovací cena jedné kladky ze slinutých karbidů průměru ∅ 155 mm  

je 10 720 Kč. Tento kotouč vydržel do prvního opotřebení 2 774 tun drátu. Následovalo 

přebroušení vyjeté drážky do 0,3 mm. Tato operace stojí 1 650 Kč. Tedy celková 

provozní cena materiálu GJ 6 je podle vzorce (4) 

             (4) 

                  

               

 Kde Cp je pořizovací cena a Cb je cena na přebroušení. 

 Tedy celkové náklady na zavedení karbidů po 2 774 tunách drátu jsou  

12 375 Kč 

 

 

5.3.2. Ekonomika oceli 19 436 

 

 Pořizovací cena jednoho prstence z oceli 19 436 průměru ∅ 155 mm  

je 3 320 Kč. Tento materiál měl životnost 674 tun drátu. Pak už nebyl povrch vhodný 

pro další výrobu drátu. Následné přebroušení vyjeté drážky do 0,3 mm stálo 1 130 Kč. 

Aby byla srovnatelná životnost s karbidy, musí se ocel 4 krát přebrousit. Cena  

celkového přebroušení je pak podle vzorce (5). A celkové provozní náklady oceli 19 

436 pro 2 774 tun drátu jsou podle vzorce (9). 

           (5) 

           

             

 Kde Cb je cena na přebroušení. 

 Důležité náklady jsou také na pracovníky údržby a na prostoje. Taková výměna 

kladek trvá zhruba 2 hodiny. K této práci je potřeba dvou pracovníků. Mzdový náklad 
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jednoho pracovníka údržby na hodinu činí 180 Kč. Pro dvou hodinovou prácí činí 

mzdový náklad Cu podle vzorce (6). 

            (6) 

        č 

 Mzda dvou pracovníku bude tedy 720 Kč. 

 Prostoje linky zvolíme podle kategorizace zboží ve firmě Tritreg Třinec (Firma 

Tritreg má čtyři kategorie spojených nákladů na výrobu dle typu výrobku v rozsahu od 

500 Kč do 2000 Kč) 1000 Kč na hodinu. Za dvě hodiny prostojů tedy náklady činí  

2000 Kč. 

 Celkové náklady Cp na výměnu kladek ve stroji vypočteme podle vzorce (7). 

                           (7) 

           

 Kladka z materiálu 19 436 Se musí 4 krát přebrousit aby vydržela 2700 tun 

drátu. Tedy náklady čtyř výměn budou podle vzorce (8). 

                        (8) 

          

             

 Celkové náklady C19 oceli 19 436 

               (9) 

                       

              

 Kde Cn jsou pořizovací náklady oceli, Cb jsou náklady na přebroušení a Cv jsou 

náklady čtyř výměn kladky. Celkové náklady na pořízení a provoz kladky z materiálu 19 

436 pro vyrobení 2 700 tun drátu čini 18 720 Kč. 

 

  



61 
 

5.3.3. Ekonomika materiálu 17 618 

 

 Pořizovací cena jednoho prstence ze oceli 17 618 průměru ∅ 240 mm  

je  1 655 Kč. Tento materiál vydržel 261 tun drátu. Poté bylo provedeno přesoustružení 

vyjeté drážky, výhodou je že se nemusí nic brousit a proto cena opravy je jen 375 Kč. 

Pro srovnatelnou životnost s karbidy se musí tato ocel 11 krát opravit. Cena  celkového  

přesoustružení se vypočítá podle vzorce (10). Následné provozní náklady oceli 17 618 

pro 2 774 tun drátu jsou podle vzorce (12). 

            (10) 

          

             

 Zde jsou opět důležité náklady na pracovníky údržby a na prostoje. Taková 

výměna kladek trvá zhruba 2 hodiny. Náklady na jednu výměnu kladek jsou stejné jako 

u materiálu 19 436, tedy činí 2 720 Kč. [5.3.2.] 

 Kladka z materiálu 17 618 se musí 11 krát přesoustružit aby vydržela 2700 tun 

drátu. Tedy náklady jedenácti výměn budou podle vzorce (11) 

                       (11) 

           

             

 Celkové náklady C17 oceli 17 618 

               (12) 

                       

              

 Kde Cn jsou pořizovací náklady oceli, Cb jsou náklady na přebroušení a Cv jsou 

náklady čtyř výměn kladky. Celkové náklady na pořízení a provoz kladky z materiálu 17 

618 pro vyrobení 2 700 tun drátu čini 35 700 Kč. 
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 Pro lepší přehlednost uvádím tabulku 4, která obsahuje jednotlivé materiály a 
jejich náklady. 

Tab.4 Porovnání materiálu použitých ve firmě Tritreg Třinec 

Materiál GJ 6 19 436 17 618 

Pořizovací cena  [Kč] 10 720 3 320 1 655 

Životnost [t] 2 774 674 261 

Cena přebroušení [Kč] 1 650 1 130 375 

Počet přebroušení 1 4 11 

Cena celkového 
přebroušení [Kč] 

1 650 4 520 4 125 

Celkové náklady pro 
výměnu kladky [Kč] 

- 10 880 29 920 

Celkové náklady pro 
životnost 2 700 tun [Kč] 

12 370 18 720 35 700 

 
 Pozn.: Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

5.4. Ekonomická část jednotlivých navrhovaných materiálových variant 

 

 V této kapitole se věnuji pouze pořizovacím nákladům. V případě těchto 

navrhovaných variant není možnost po dovršení životnosti tyto kladky opětovně 

přebrousit.. Jejich životnost pouze teoreticky porovnám s největší životnosti 

zkoumaných materiálu z firmy Tritreg Třinec, tedy k materiálu GJ 6. 

 

 

5.4.1. Ekonomika termických nástřiků 

 

 Jedná se o variantu nástřiku WC + CO. Tloušťka nástřiku je 0,4 mm a jeho 

tvrdost dosahuje zhruba 70 HRC. Což je obdoba slinutých karbidů GJ 6. Bohužel 

drsnost použitých nástřiků byla 3,2 až 6,3 Ra což bylo nevhodné a nástřik byl rychle 

strháván okujemi drátu. Jeho pořizovací cena byla 90 euro, což je při kurzu 25,7 Kč za 

1 Euro 2 313 Kč 
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5.4.2. Ekonomika metody HVOF 

 

 Jedná se o variantu nástřiku WC + CO. Tloušťka nástřiku je 0,3 mm a jeho 

tvrdost dosahuje zhruba 70 HRC. Což je také obdoba slinutých karbidů GJ 6. Bereme 

tedy, že i jejich životnost by mela být srovnatelná. Výhodou je jejich pořizovací cena  

5 240 Kč za kus. A nevýhodou je pak to, že nástřiky se nedají opětovně přebrousit, 

když se zjistí, že jejich povrch již není vhodný k dalšímu provozu. Na rozdíl od karbidů, 

které se dají přebrousit, Přesto je tato metoda výhodná, při pořízení dvojnásobného 

množství těchto nástřiků, je jejich pořizovací cena stále o něco menší než pořízení  

a přebroušení kladky ze slinutých karbidů. Pořízení dvou nástřiků HVOF stojí 

 2 * 5240 = 10 480 Kč. Náklady na pořízení a přebroušení materiálu GJ 6 jsou  

12 370 Kč. [5.3.1] 

10 480 Kč < 12 370 Kč 

 

 

5.4.3. Ekonomika keramického materiálu 

 

 Funkční povrch kladky z keramického materiálu vyniká svou vysokou tvrdostí, 

která se pohybuje okolo 78 HRC. Jeho otěruvzdornost je také ze všech zkoumaných  

a navrhovaných materiálu největší a měla by mít tudíž větší životnost než materiál  

GJ 6, je však velmi křehká. Je tedy zde větší pravděpodobnost prasknutí oproti 

slinutým karbidům, ocelím či nástřikům. Cena pořízení je velmi výhodná a pohybuje  

se okolo 172 Euro, což je při kurzu 25,7 Kč za 1 Euro 4 420 Kč. Při srovnání se 

slinutými karbidy a metodou HVOF, je pořizovací cena dvou keramických materiálu 

 2 * 4 420 = 8 840 Kč, zatím co náklady pro pořízení dvou nástřiků HVOF jsou  

10 480 Kč [5.4.2] a naklady slinutých karbidů jsou 12 370 Kč. [5.3.1] 

8 840 Kč < 10 480 Kč <12 370 Kč 
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5.4.4. Ekonomika materiálu vyrobených práškovou metalurgií 

 

 Náklady na pořízení kladky z ocelí vyrobených práškovou metalurgií se 

pohybují okolo 8 900 Kč. Toto je největší pořizovací cena navrhovaných materiálových 

změn, navíc tento materiál byl výrobcem nedoporučen na kladky pro odstraňování 

okují drátu. 
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6. Závěr 

 

 Tato diplomová práce sleduje problematiku odstraňování okují při výrobě 

taženého drátu, především pak opotřebení funkčních ploch kladek strojů  

na mechanické odstraňování okují. Veškerý výzkum byl proveden ve firmě Tritreg 

Třinec s.r.o. která k tomuto účelu poskytla podklady pro hodnocení kladek pro odvíjeci 

věž a stroje na odstraňování okují drátu ohybem. 

 První část je zaměřena především na poznání problematiky. Zaměřeno  

je na výrobu drátu, historii odstraňování okují a jednotlivé metody odstraňování.  

Je zde také zmínka o Třineckých železárnách, které jsou dodavatelem drátu pro firmu 

Tritreg Třinec, kde probíhá jeho další zpracování. 

 Další část je už zaměřena na vyhodnocení současných stavů funkčních části 

kladek odvíjecí věže a stroje na odstraňování okují drátu ohybem. Jelikož posouzení 

kvality odokujeného drátu probíhá pouze vizuální a hmatovou kontrolou,  

také vyhodnocování kvalit povrchů proběhlo pouze vizuálně za pomocí USB 

mikroskopu, kterým byly pořízeny snímky k porovnání jednotlivých povrchů. Z těchto 

materiálových variant se nejvíce osvědčil materiál GJ 6. Jedná se o slinuté karbidy  

s velmi vysokou tvrdostí. Jejich pořizovací cena je však velmi vysoká oproti ostatním 

variantám, které ovšem mají mnohem kratší životnost než je potřeba je přebrousit,  

aby nezhoršovaly kvalitu opracovaného drátu. 

 Třetí kapitola zkoumá další možné materiálové varianty funkčních povrchů 

kladek, které by se svou životností a ekonomickými náklady byly vhodnou záměnou 

stávajících materiálů kladek. Termické nástřiky již byly vyzkoušeny a moc se 

neosvědčily. Firma HS technik s.r.o. je dodává nevybroušené, a tedy jejich hrubý 

povrch byl zřejmě příčinou rychlého opotřebení těchto ploch zadrhávajícími se okujemi. 

Oproti tomu firma Servis Armatur s.r.o. dodává termické nástřiky nanášené metodou 

HVOF. Ty jsou navíc přebroušeny na velmi jemný povrch s drsností až Ra 0,4. Navíc 

mají i podobnou tvrdost jako materiál GJ 6 a jsou o polovinu levnější. Nevýhodou  

je, že po porušení povrchu se již nedají znovu přebrousit jako GJ 6. Předposlední 

navrhovanou variantou je keramický materiál. Ten vyniká svou velmi vysokou tvrdostí, 

větší než slinuté karbidy či nástřiky metodou HVOF. Také je nejlevnější. Bohužel mezi 

špatné vlastnosti keramiky patří její křehkost a je zde možnost při větších rázech 

prasknutí kotouče kladky. Nicméně ke stoupajícím cenám slinutých karbidů  

má keramika určitě dobrou budoucnost použití v této problematice. Jako poslední 

varianta byly zvoleny materiály vyrobené práškovou metalurgii. 
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 Poslední kapitola přináší celkové ekonomické zhodnocení jak metod 

odstraňování okují, tak i samotných materiálových variant funkčních povrchů kladek na 

odstraňování okují. Ekonomicky výhodné je odstraňování okují mechanicky s celou 

řadou výhod. Oproti moření (kdy je dosaženo 100 % odstranění okují chemickou 

cestou), mechanickou cestou dosáhneme zhruba 92 % odstranění okují z povrchu 

odokujeného drátu. Co se týče nákladu na pořízení a provoz jednotlivých 

materiálových variant, nejdražšími jsou slinuté karbidy GJ 6, které také mají největší 

životnost. Jejich nástupcemi se mohou stát nástřiky metodou HVOF, či keramické 

materiály. Jsou více jak o polovinu levnější, bohužel se nedají po konci jejich životnosti 

znovu přebrousit a dát znova do stroje jako slinutý karbid GJ 6. 

 Diplomová práce sledovala problematiku odstraňování okují drátu, především 

pak opotřebování kladek strojů k tomuto účelu určené. Bylo zjištěno, že nejen 

pořizovací náklady jsou důležité, ale především i životnost jednotlivých materiálů, 

jelikož výměna a následné přebroušení kladek hodně navyšují celkové provozní 

náklady. životnost kladek závisí nejen na kvalitě materiálu, ale také na drsnosti funkční 

části kladek. Z navrhovaných materiálu doporučuji termické nástřiky, nebo keramiku. 

Jejich pořizovací cena není příliš vysoká a životnost by mohla být srovnatelná, nebo 

vyšší než u slinutých karbidů.  
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