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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá optimalizací taţení trubek za studena. Cílem práce je 

zlepšit stávající výrobní procesy, aby výsledky optimálně naplňovaly poţadavky na kvalitu 

produktů a na ekonomiku jejích výroby. Řešení je zaměřeno na výběr vhodné varianty 

předběţné trubky a počtu tahů. Je provedena analýza způsobilosti výroby a ekonomické 

vyhodnocení. 

Klíčová slova: optimalizace výroby, taţení trubek, kvalita, výkonnost procesu 

 

Abstract 

This thesis is focused on optimization of tube cold drawing. The aim is to improve 

existing manufacturing processes, due to the results optimally meets the requirements of 

product quality and the economics of their production. The solution is focused on selection of 

the appropriate option of preliminary tube and number of draw. Finally is performed analysis 

capability of production and economic evaluation. 

Keywords: optimalization of production, tube drawing, quality, process performance 
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1 Úvod 

Předmětem diplomové práce je optimalizace procesu taţení trubek ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná s ohledem na ekonomiku a kvalitu výroby. 

Hlavním cílem práce je najít způsob, jak zlepšit stávající výrobní procesy a jejich 

nastavení tak, aby výsledky optimálně naplňovaly poţadavky na kvalitu produktů a na 

ekonomiku jejích výroby. Dílčími cíli jsou pak zejména: 

 Optimalizovat návrh výrobního procesu taţení trubek, zejména výběr vhodné 

technologie výroby předběţné trubky a počtu tahů 

 Zlepšit výslednou kvalitu procesů a produktů, a to především dodrţení rozměrových 

tolerancí, poţadované kvality povrchu trubek a celkové způsobilosti procesů 

 Umoţnit optimalizaci nákladů stávajících projektů  

 Usnadnit rozhodovací procesy při přezkoumání nových poptávek zákazníků a 

plánování realizace nových projektů 

Řešení tohoto tématu je ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná 

v současné době velmi aktuální. Poţadavky zákazníků, zejména v oblasti dodávek do 

automobilového průmyslu jsou vysoké. Pokud jde o naplnění kvalitativních poţadavků, není 

zde prostor pro jakékoliv kompromisy. Na druhou stranu tlak na sniţování nákladů, 

představovaný například poţadavkem na meziroční sniţování prodejní ceny výrobků 

v běţících projektech, vytváří situaci, kdy zde působí na první pohled proti sobě orientované 

síly. Je však potřeba chápat tyto dva aspekty optimalizace ne jako proti sobě působící vlivy, 

ale jako společný jmenovatel optimalizace. 

Význam práce je tedy zřejmý. Pokud se podaří najít a realizovat nejvhodnější způsob 

výroby taţených trubek, bude dosaţeno významné úspory v nákladech na výrobu. Současně 

lze předpokládat minimálně zachování současné kvality produktů.  Výsledkem je pak větší 

konkurence schopnost společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná na současném 

velmi náročném trhu. 

Vlastní motivací autora je osobní profesní zájem na úspěšnosti řešení, kdy z pozice 

osoby spoluodpovědné za kvalitu procesů a produktů se snaţí najít taková ekonomicky 

přijatelná východiska, která povedou k optimálnímu řešení.  
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Práce má následující strukturu: 

Po tomto úvodu je nastíněna ekonomicko-technická charakteristika společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná. Následuje významná část práce, kterou jsou 

teoretická východiska dané problematiky, kdy na základě rešerše a hlubšího nastudování 

aktuální odborné literatury na téma optimalizace procesu taţení trubek jsou popsány širší 

souvislosti tématu a rozbor dosavadních poznatků. Podstatnou částí práce je pak analýza 

současného stavu řešení optimalizace v AMTP Karviná, rozvinutá do dvou částí. V první 

z nich je analyzován stávající proces taţení trubek, ve druhé pak hodnocena kvalita výroby. 

Klíčovou, předposlední částí práce je návrh variant řešení, včetně zpracování a ekonomického 

vyhodnocení výsledků a celkového hodnocení jednotlivých návrhů. V závěru jsou shrnuty 

výsledky práce a další doporučení při řešení optimalizace taţení trubek. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

V následující kapitole bude charakterizována společnost, ve které je diplomová práce 

řešena. Po uvedení základních informací bude popsán historický vývoj společnosti, následuje 

stručný přehled aktivit společnosti a přehled výrobních technologií a hlavních výrobních 

zařízení. V další části je uvedena specifikace výrobního programu a v závěru této kapitoly pak 

obchodně-ekonomická charakteristika společnosti. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti:  ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.  

   (dále v této práci jen AMTP Karviná) 

Sídlo:    Karviná-Hranice, Rudé armády 471, PSČ 733 23 

 

Rozhodující předmět činnosti: kovoobráběčství 

 

Jediný vlastník společnosti:  

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02 

Identifikační číslo: 451 93 258.  

 

2.2 Historický vývoj společnosti 

První zmínky o společnosti se objevují v roce 1904, kdy byly Františkem Pospíšilem 

zaloţeny Fryštátské ţelezárny, a to v místě dnešní akciové společnosti KOVONA. V roce 

1906 byl závod prodán vídeňskému obchodníkovi Robertu Pollakovi. V roce 1913 došlo k 

internímu rozdělení závodu na Fryštátské ţelezárny a továrnu na podkovy Jäkels 

Hufeisenfabrik.  

Vznik společnosti je datován k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly 

první tovární objekty pro výrobu vagonů. Název Jäkl, který převzal závod i výrobky, se váţe 

ke jménu rýmařovského kováře Jäkla, kdy bylo vyuţito jeho patentu a zkušeností při výrobě 

podkov. Výroba vagónů byla později zastavena a vagónka byla převedena do majetku 

koncernu vagonek společnosti ORIENT. V závodě tak zůstala pouze výroba náprav, podkov, 

ţelízek do ţehliček a později šroubů. [5] 

V roce 1922 byl závod přejmenován na Jäklův ţelezářský průmysl. Významnými roky 

pro společnost byla léta 1925, kdy proběhlo zahájení výstavby zařízení na výrobu závitových 
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trubek svařovaných na tupo. V roce 1929 pak byla zahájena výroba závitových trubek a poté 

v letech 1931 a 1932 se v sortimentu objevily otevřené a pak i uzavřené profily, to znamená 

výrobky, které jsou hlavním sortimentem i nyní. Firemní značka „JÄKL“ tak byla pouţita i na 

tyto výrobky a „Jäklovy profily“ byly sortimentem, který vstoupil do povědomí zákazníků a 

stal se vyhledávaným konstrukčním prvkem. 

Znárodněný podnik byl v roce 1948 převeden do Vítkovických ţelezáren jako závod 

Fryštát. V následujícím roce se stal součástí národního podniku Drátovny a šroubárny v Praze 

jako závod Karviná. V roce 1951 se na krátkou dobu osamostatnil a získal název Ţelezárny 

Karviná, národní podnik. Další, pro společnost důleţité, bylo období po roce 1958, kdy byl 

tehdy národní podnik začleněn jako závod 19-Karviná do Nové huti Klementa Gottwalda, n.p. 

Protoţe v následujícím období došlo k zásadním změnám v technologii výroby, kdy bylo 

zastaralé kovářské svařování závitových trubek nahrazeno nově vybudovanou svařovací tratí s 

tahovou redukovnou a taktéţ byla provedena celková modernizace závodu. [5] 

Klíčovým datem v novodobé historii společnosti je datum 1. 4. 1993, kdy byla zapsána 

do obchodního rejstříku jako samostatná obchodní společnost JÄKL Karviná, a.s.  V roce 

2003 byl majoritní vlastník firmy NHKG transformován na společnost ISPAT NOVÁ HUŤ, 

a.s. a o dva roky později byl společně s ní JÄKL Karviná, a.s. začleněn do skupiny MITTAL 

STEEL HOLDINGS N.V.  

Od roku 2006 je společnost JÄKL Karviná, a.s. dceřinou společností nadnárodní 

společnosti ArcelorMittal group a od roku 2008 aţ do současnosti pak nese název 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

2.3 Výrobní zařízení, technologie a hlavní aktivity 

Základním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej podélně svařovaných 

ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Největší podíl 

výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze nejlépe vyuţít 

jejich výhodný poměr pevnosti při nízké hmotnosti a moţnost vedení různých médií. V zájmu 

zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje 

vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a údrţba. 

Přesné taţené a kalibrované trubky jsou pouţívány převáţně v automobilovém a 

nábytkářském průmyslu. [5] 



 

7 

Jednotlivé výrobní dílny výrobního provozu se charakterem výroby značně odlišují. 

Po velmi dlouhou dobu byl výrobní provoz rozdělen na dva celky, rourovnu a profilovnu. Na 

rourovně se středisky svařovny a redukovány, úpravnami a expedicí. Na profilovně to pak 

byla válcovna, taţírna s úpravárenskými linkami a také expedice. 

V roce 2012 byla organizace společnosti zásadně změněna a byly vytvořeny dvě 

samostatné podnikatelské jednotky (Strategic Bussiness Unit) – SBU Automotive a SBU 

Mechanical. 

Pro výrobu obou jednotek je výchozím zařízením Podélná dělící linka, která dělí podle 

potřeb jednotlivých výrobních zařízení podélně ocelové pásy na potřebnou přesnou šířku tak, 

aby pásy byly operativně pro tato zařízení k dispozici podle nabíhajících termínů jednotlivých 

zakázek a zároveň aby další zpracování na výrobních zařízeních bylo jiţ bezodpadové, tj. bez 

nutnosti další úpravy šířky pásu před jeho zpracováním. 

SBU Automotive se zabývá výrobou přesných kalibrovaných svařovaných profilů a 

trubek tvářených za studena a trubek a profilů taţených za studena. Výroba je umístěna 

v prostorách haly taţírny. Základními výrobními zařízeními jsou svářecí linky č. 6 a č. 8, 

taţírna s mořírnou, hrotovacími stroji, pilkami, třemi taţnými stolicemi a rovnacími stroji. 

Dále pak je zde ţíhací pec a zkušební linka se zařízeními pro nedestruktivní testování a 

měření vnějšího průměru trubek laserem. Finalizace výrobků je prováděna na třech dělících 

centrech s moţností úpravy konců frézováním nebo kartáčováním. Jednou z moţných 

nabízených finálních úprav je technologie fosfátování, prováděná na bonderizační lince. 

Posledními operacemi jsou pak balení, skladování a expedice. 

SBU Mechanical vyrábí trubky a profily svým pouţitím zaměřené na konstrukční 

účely a vedení médií, tedy pro stavební a strojírenský průmysl. Jsou to v prvé řadě svařované 

trubky a čtvercové profily vyráběné redukováním za tepla. Výroba je umístěna v prostorách 

haly rourovny, základními výrobními zařízeními jsou trať Kocks se svařovnou a tahovou 

redukovanou, dále pak úpravárenské linky s rovnacími stroji, frézovacími linkami, 

zkušebními linkami pro nedestruktivní zkoušení a testování vodním tlakem. Důleţitou částí je 

pozinkovna s technologií ţárového zinkování. Finalizace výrobků probíhá na závitořezných 

linkách, lince pro výrobu dráţkových spojení a dvou lakovacích linkách. Neméně důleţitou 

částí, v posledních letech s převaţujícím objemem produkce je výroba za studena tvářených 

profilů a trubek podélně svařovaných na linkách č. 7, 9 a 10 a výroba otevřených profilů 
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ohýbaných za studena na stroji č. 13. Posledními operacemi ve výrobě této SBU jsou pak opět 

balení, skladování a expedice. 

Obě SBU mají vlastní zázemí v podobě samostatných útvarů obchodu, přípravy 

výroby a technologie. Společně jsou pak tyto výrobní jednotky podporovány úsekem 

ekonomickým, personálním a dále pak údrţbou, energetikou, a útvary kvality, nákupu a 

logistiky. 

Jiţ od samého počátku zavádění certifikace systémů managementu se společnost 

zapojila do těchto procesů. V roce 1994 získala, jako jedna z prvních v České republice, 

certifikát systému managementu jakosti podle EN ISO 9001. O několik let později, v roce 

2001 pak certifikát systému environmentálního managementu podle EN ISO 14001. Následně 

byly oba systémy sloučeny a byl vytvořen Integrovaný systém managementu.  V roce 2007 

byl pak systém managementu jakosti rozšířen o systém podle normy ISO/TS 16 949, v té 

době nezbytný pro moţnost dodávek pro zákazníky v automobilovém průmyslu. V roce 2010 

pak společnost AMTP Karviná doplnila uvedené certifikáty i o oblast týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci získáním certifikátu podle normy BS OHSAS 18001.  

2.4  Výrobní program 

Společnost se zabývá výrobou a prodejem hutních polotovarů v následujícím sortimentu, 

rozděleném podle druhu výrobku, výrobkové normy a pouţití: 

1. Svařované ocelové trubky přesné za studena tažené nebo kalibrované, které se 

uţívají ve strojírenství, topenářských systémech, nábytkářství, automobilovém 

průmyslu, apod. 

 

norma vnější rozměry síla stěny jakosti oceli 

EN 10305 - 2 10 aţ 120 mm 0,5 aţ 6 mm E 155, E 195, E 235, E 275, E 355 

EN 10305 - 3 10 aţ 150 mm 1,0 aţ 5,0 mm E 155, E 190, E 195, E 235, E 260, 

E 275, E 320, E 355, E 370, E 420 

EN 10305 - 5 H = 10 aţ 150 mm 1,0 aţ 5,0 mm E 155, E 190, E 195, E 235, E 260, 

E 275, E 320, E 355, E 370, E 420 
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2. Svařované konstrukční trubky ocelové a tenkostěnné profily uzavřené, které se 

pouţívají jako prvky v lehkých konstrukcích (lešení, strojírenství) 

 

norma vnější rozměry síla stěny jakosti oceli 

EN 39 ø 48,3 mm 3,2 a 4,0 mm S 235GT 

EN 10210 – 1, 2        
ø 17,2 aţ 150,0 mm 

H = 10 aţ 145 mm 

1,0 aţ 5,6 mm 

1,0 aţ 5,0 mm 

S235JRH, S275J0H, S275J2H, 

S355J0H, S355J2H 

EN 10219 – 1,2        
ø 17,2 aţ 150,0 mm 

H = 10 aţ 145 mm 

1,0 aţ 5,6 mm 

1,0 aţ 5,0 mm 

S235JRH, S275J0H, S275J2H, 

S355J0H, S355J2H 

    

3. Závitové trubky ocelové svařované v provedení černém pozinkovaném a lakovaném 

určené pro tlaková zařízení a rozvody 

 

norma vnější rozměry síla stěny jakosti oceli 

EN 10217 - 1  

EN 10217 – 2 

ø 17,2 aţ 114,3 mm 

ø 17,2 aţ 22,0 mm 

1,8 aţ 5,0 mm 

1,8 aţ 2,6 mm 

P195TR1, P235TR1, P265TR1,       

P195TR2, P235TR2, P265TR2 

P235GH 

    

4. Závitové trubky ocelové svařované v provedení černém pozinkovaném a lakovaném 

pro vedení kapalin, trubky s úpravou konců pro mechanické spojky 

 

norma vnější rozměry síla stěny jakost oceli 

EN 10224 ø 17,2 aţ 114,3 mm 1,8 aţ 5,6 mm L 235 

 ø 26,9 aţ 114,3 mm 2,0 aţ 5,0 mm L 355 

EN 10255 ø 17,2 aţ 114,3 mm 1,8 aţ 5,4 mm S 195T 

    

5. Ocelové tenkostěnné profily otevřené, které se pouţívají jako prvky v lehkých 

konstrukcích, zejména ve stavebnictví 

 

norma vnější rozměry síla stěny jakosti oceli 

EN 10162 /EN 

10025 

do rozvinuté šířky 

pásu 500 mm 

0,5 aţ 6,0 mm S235, S275, S355 v jakostních 

stupních JR, J0 a J2 
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2.5 Obchodně-ekonomická charakteristika 

Strategickým odbytištěm společnosti jsou trhy v SRN, na Slovensku, Polsku, 

Holandsku a ve skandinávských státech, výrazně rostou objemy na trzích ve Francii a 

v Belgii. Export představuje 61,4 % objemu prodejů a jeho podíl narůstá, je obchodováno s 

více neţ 170 exportními zákazníky. Obchodní portfolio v tuzemsku představuje přes 80 

zákazníků. Podíl strategických obchodních jednotek je následující, SBU Automotive se v roce 

2013 se podílela 9,5 % objemu prodejů, ve srovnání s předcházejícím rokem je však 

prodaných 10 000 tun výrazným nárůstem o 30 %.   

Společností AMTP Karviná a.s. bylo v roce 2013 dosaţeno výrazně lepších 

obchodních a ekonomických výsledků ve srovnání s rokem 2012. Došlo k zlepšení také 

z důvodu poklesu výkonové spotřeby a osobních nákladů.  

Expedice dosáhla za rok 2013 objemu 105 523 tun. V porovnání s plánem je výsledek 

niţší o 1 477 tun, zároveň však to je o 3 500 tun více neţ v roce 2012. Tato skutečnost je o to 

významnější, ţe tento objem výroby a expedice zajišťoval kolektiv pracovníků v průměrném 

počtu 389, to je o 34 zaměstnanců méně neţ v předcházejícím roce. Celkově tedy produktivita 

práce stoupla z 241 t/pracovníka v roce 2012 na 271 t/pracovníka v roce 2013.  

EBITDA za rok 2013 dosáhla úrovně 46 784 tis. Kč. 

Aktiva v porovnání let 2012 a 2013 narostla o 63 602 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého 

majetku poklesla o 17 495 tis. Kč. Oběţná aktiva narostla v porovnání s předcházejícím 

rokem o 80 834 tis. Kč. Pokles hodnoty dlouhodobého majetku byl způsoben jeho odpisy. 

V rámci oběţných aktiv došlo k jejich nárůstu oproti roku 2012 o 80 834 tis. Kč.  Hodnota 

této poloţky byla ovlivněna především růstem výše krátkodobých pohledávek o 86 735 tis. 

Kč. Celková aktiva činí 1 098 139 tis. Kč, z toho dlouhodobý majetek 322 479 tis. Kč a 

oběţná aktiva 773 272 tis. Kč, zbytek tvoří časové rozlišení. 

Pasiva v celkové hodnotě byla v roce 2013 ovlivněna mírným nárůstem vlastního 

kapitálu o  1 946 tis. Kč a cizích zdrojů o 61 656 tis. Kč. Z celkových pasiv je 655 339 tis. Kč 

kryto vlastním kapitálem, 442 800 tis. Kč pak cizími zdroji. [20] 
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3 Východiska optimalizace procesu tažení 

V následující kapitole budou popsána teoretická východiska optimalizace procesu 

taţení. V první její části budou zmíněny základní principy a technologie taţení, včetně 

uvedení elementárních pojmů potřebných pro jednoznačné porozumění a orientaci v tématu 

práce. Ve druhé části pak přístupy k optimalizaci taţení uváděné ve světové literatuře. Ve 

třetí, poslední části bude pojednáno o kvalitě taţených trubek, faktorech, které ji ovlivňují a o 

způsobech jejího vyhodnocení. 

3.1 Principy a technologie tažení 

Taţení, jak je popsáno v následující části práce, patří mezi základní způsoby 

přetváření materiálů. Technologii tváření můţeme rozdělit na tváření objemové (hutnické) a 

tváření plošné (strojírenské). Taţení patří do obou těchto skupin. Do skupiny plošného tváření 

zařazujeme taţení plechů, do skupiny objemového tváření pak taţení drátů, tyčí a trubek. 

Taţení trubek tedy patří mezi čtyři hlavní hutnická tváření – spolu s válcováním, 

protlačováním a kováním. 

3.1.1 Základní pojmy a principy tažení 

Tažení je takový technologický pochod tváření, při kterém je protahován polotovar 

nejčastěji kruhového průřezu (drát, tyč, nebo trubka) přes kónický otvor v průvlaku. Výrobky 

se vyznačují vysokou rozměrovou přesností a jakostním povrchem. Při taţení se mění 

mechanické vlastnosti, zvyšuje se mez pevnosti, klesá plasticita. Vznikající zpevnění má za 

následek protaţení krystalů ve směru osy za vzniku vláknité struktury. [4] 

Zpevňování ocelí je součtem zpevnění účinkem strukturních poruch výchozího 

materiálu a jejich vzájemného působení a růstu koncentrace při tváření za studena. Strukturní 

poruchy v materiálu zvyšují hodnoty jeho vnitřních pnutí, vytvářejí překáţky pro pohyb 

dislokací a zvyšují odpor kovu proti plastické deformaci. [21] 

Plastičnost je schopnost materiálu se plasticky deformovat v rozsahu deformací od 

počáteční do mezní (mírou plasticity je stupeň deformace, kterého se dosáhne za různých 

termomechanických podmínek do okamţiku porušení soudrţnosti). Počáteční plastičnost 

vyjadřuje přechod od pruţného do plastického stavu. Mezní plastičnost odpovídá podmínkám 

vzniku prvních trhlin. [22] 



 

12 

3.1.2 Technologie tažení trubek a profilů 

Taţené trubky mohou být kruhové, čtvercové, obdélníkové, nebo speciálně 

profilované. Výchozím materiálem je trubka kruhového průřezu (pro tenkostěnné profily 

obvykle svařovaná, můţe být ale i bezešvá). 

Taţení trubek se provádí řadou způsobů, nejvýznamnější jsou: 

 taţení na pevném trnu (stationary plug method), 

 taţení na tyči (drawing over a mandrel), 

 taţení na plovoucím trnu (floating plug method), 

 taţení bez trnu (hollow drawing). 

Tyto hlavní způsoby jsou schematicky zobrazeny na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Hlavní způsoby taţení trubek [2] 
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Tažení bez trnu 

Při taţení bez trnu dochází ke zmenšení vnějšího i vnitřního průměru trubky. Vnější 

průměr výsledné vytaţené trubky je dán jednoznačně rozměrem průvlaku, vnitřní průměr 

trubky závisí také na rozměru průvlaku. Vnitřní průměr trubky však není tvářen ţádným 

nástrojem, mění se proto i tloušťka stěny. Změny tloušťky stěny jsou ve většině případů velmi 

malé a závisí na poměru průměru trubky D a tloušťky stěny t (pokud je D/t ˃ 5 aţ 6, tloušťka 

stěny se zvětšuje), dále na velikosti úběru, úhlu průvlaku, typu materiálu a stavu zpevnění. Při 

taţení bez trnu dochází ke zhoršení kvality vnitřního povrchu, při tlakových deformacích pak 

ke zvrásnění vnitřního povrchu, které se objevuje hlavně u vícenásobného taţení. [4], [23] 

Tažení na plovoucím trnu 

Taţení na plovoucím trnu patří mezi progresivní metody taţení. Při tomto způsobu 

taţení dochází také ke změně vnějšího průměru i změně tloušťky stěny trubky. Při taţení na 

pevném trnu jsou třecí síly na válcovém trnu, které trn vtahují do deformační zóny, 

kompenzovány trnovou tyčí. Při taţení na plovoucím trnu jsou naopak síly, které vtahují trn 

do deformační zóny, v rovnováze se silami, které jej vytlačují. U některých provedení taţných 

stolic je trn upevněn na trnové tyči pomocí pruţiny tak, ţe se chová jako plovoucí. [23] 

Plovoucí trn se vkládá do trubky společně s mazivem předním koncem ještě před hrotováním. 

Tímto způsobem lze táhnout trubky mnohonásobně delší a při vyšších rychlostech taţení. 

Trubky mohou být také navíjeny na taţný buben. 

Tažení na tyči 

Taţení na tyči je podobným způsobem taţení jako na trnu. Pouţívá se hlavně 

v případech výroby velmi tenkostěnných trubek (t = 0,2 mm) relativně velkého průměru (D = 

50 mm), u kterých by se v případě taţení na krátkém trnu trubky za průvlakem deformovaly. 

Tažení na pevném trnu 

Taţení na pevném trnu je nejrozšířenější způsob, kdy lze redukovat jak průměr, tak i 

tloušťku stěny trubek. Tloušťka stěny se mění pomocí válcového trnu, který je upevněn na 

trnové tyči. Trnová tyč je upevněna na konci stolice. Upevnění tyče umoţňuje seřizovat 

polohu trnu v průvlaku tak, aby deformační a třecí podmínky byly optimální a nedocházelo 

při taţení k poškození vnitřního povrchu trubky. Výsledná taţná síla je u tohoto uspořádání 

dána součtem síly působící na průvlak a síly na trnovou tyč. Nevýhodou tohoto způsobu 

taţení je, ţe délka trubky je omezena délkou trnové tyče. [23] 



 

14 

Na obrázku 2 je znázorněno taţení trubek na trnu. Jednotlivé popisy mají následující 

význam: 

1 – taţená trubka  I. vstupní pásmo bez deformace 

2 – průvlak   II. pásmo vlastní deformace (redukce rozměrů) 

3 – trn    III. výstupní pásmo s finálními rozměry 

4 – taţná tyč 

Obr. 2 Taţení trubek na trnu [4] 

 

Průvlaky a trny 

Průvlak je spolu s trnem základním nástrojem pouţívaným v technologii taţení trubek 

za studena. Průvlak je drahý pracovní nástroj, pro jehoţ výrobu jsou pouţívány specifické 

technologie a suroviny. Pro taţení trubek se pouţívají průvlaky tvrdokovové, ze slinutých 

karbidů wolframu, případně pochromované. 

 Trn je zásadní pro utváření vnitřního průměru trubky, podle způsobu taţení (s 

plovoucím, nebo pevným trnem) pak ovlivňuje zároveň tloušťku stěny výsledné trubky a 

kvalitu vnitřního povrchu trubky. 

V průvlaku probíhá proces plastické deformace taţené trubky, která je vyvolaná 

společným působením tlaku v průvlaku a taţné síly na trubku vyvozené taţnou stolicí. Je 

konstruován tak, aby zajistil poţadovanou přesnost rozměrů trubek (vnější průměr, ovalita), 

potřebnou kvalitu povrchu a očekávané mechanické vlastnosti. Geometrie průvlaku je velmi 
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důleţitá pro vlastní proces taţení a jeho výsledky. Výběrem správného taţného úhlu je 

dosaţeno rovnováhy mezi třením a ztrátovou prací. S klesajícím taţným úhlem 2α rostou třecí 

síly, s rostoucím pak ztrátová práce. [22] 

Na obrázku 3 je uveden schematicky řez průvlakem. Jednotlivé popisy částí 

tvrdokovového průvlaku mají následující význam: 

1 – vstupní kuţel  2α – taţný úhel 

2 – taţný, pracovní kuţel 2β – úhel vstupního kuţele 

3 – kalibrační válec  2γ – úhel výstupního kuţele 

4 – výstupní kuţel 

 

Obr. 3 Části tvrdokovového průvlaku [4] 

 

Tažná stolice 

Pro taţení se pouţívají zařízení nazývaná taţné stolice. Pro taţení drátu a velmi 

tenkých trubek jsou to taţné stolice s navíjením (jedno, nebo víceprůvlakové). Pro taţení tyčí, 

profilů a trubek větších průřezů se pouţívají taţné stolice s přímočarým pohybem (řetězové, 

nebo hřebenové). 
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U tažné stolice s řetězem (viz Obr. 4) se taţená tyč upraveným koncem protáhne 

průvlakem a zachytí do kleští taţného vozíku při sníţení rychlosti nekonečného řetězu. Hák 

spojený s taţným vozíkem se zachytí za řetěz a rychlost se zvyšuje aţ na pracovní rychlost. 

Po úplném protaţení se uvolní hák z řetězu, protaţená tyč z kleští a vozík se vrátí do výchozí 

polohy. 

Obr. 4 Schéma přímočaré taţné stolice s řetězem [21] 

1 – rám stolice 5 – poháněcí kolo 9 – nekonečný řetěz; 

2 – stojan  6 – napínací kolo 10 – taţný vozík; 

3 – průvlak  7 – poháněcí motor 11 - hák 

4 – hnací hřídel 8 –převodovka 

Maziva pro tažení trubek 

Mazivo je důleţitým prostředkem v procesech technologie tváření. Bez vhodného 

maziva by většina tvářecích procesů nebyla moţná. Na sloţení maziva, jeho vlastnostech a 

pouţití závisí ţivotnost tvářecích nástrojů, povrchové vlastnosti tvářených materiálů a velikost 

tvářecí práce. 

Druh a vlastnosti maziva se řídí tvářecím procesem a druhem tvářeného materiálu a 

jeho předběţnou úpravou. Za sucha se táhnou trubky a profily při lehkých operacích (při 

malých redukcích průřezu, menší pevnosti materiálu). K mazání se při těchto aplikacích 

pouţívá obvykle práškové mýdlo, případně i s grafitem, nebo i jiná tuhá maziva.  

Při předběţné úpravě se materiál fosfátuje, louhuje vápnem, moří boraxem, silikáty, 

aby se dosáhlo optimálního povrchu, který zadrţuje mazivo. Při velkém zatíţení a menších 

rychlostech je důleţitá mazivost, při velkých rychlostech viskozita maziva. Čím se mazivo 

pevněji váţe na kov, tím obtíţněji se odstraňuje. Pro taţení ocelových trubek se zejména 

pouţívají mýdla, tuky samotné, nebo s obsahem plnidel, i koncentrované emulze oleje 

s vodou (15 – 30%). [1], [2] 



 

17 

3.2 Optimalizace tažení trubek 

Pro optimalizaci taţení trubek lze nalézt v odborné literatuře celou řadu různých 

přístupů. Neţ bude přistoupeno k jejich nástinu, je nutné zmínit vliv technologie na výsledné 

vlastnosti taţených trubek. 

3.2.1 Vliv technologie tažení na výsledné vlastnosti trubek  

Při taţení trubek jsou pouţívány různé dílčí úběry, různé celkové úběry a tím i 

rozdílný počet tahů. Jejich volba závisí na vlastnostech (zejména plastičnosti) oceli, na 

technologii taţení a na poţadovaných vlastnostech výsledné taţené trubky. 

Velikost maximálního dílčího úběru závisí na : [21] 

 plastičnosti materiálu (obsahu uhlíku u oceli), 

 struktuře materiálu, 

 předcházejícím zpevnění, 

 zbytkových pnutích a podmínkách deformace: 

o druhu taţného nástroje - geometrii průvlaku, 

o teplotě, rychlosti a způsobu taţení, 

o mazivu a způsobu mazání. 

 

3.2.2 Přístupy k řešení optimalizace technologie tažení trubek 

Taţení za studena je jednou z nejstarších metod tváření kovů a má velký význam 

v průmyslu. Zlepšování procesu taţení a zejména jeho technologie je oblastí rozsáhlého 

výzkumu po dlouhou dobu, vzhledem k jeho obchodnímu významu, protoţe taţené výrobky 

nabízí vynikající povrchovou úpravu a přesné rozměry.  

Tato práce je zaměřena na optimalizaci samotné technologie taţení trubek. Přístupy 

k řešení uváděné v odborné literatuře lze rozdělit do několika dílčích oblastí: [12] 

 modifikace geometrie nástrojů, 

 mazání a koeficienty tření, 

 zlepšení designu nástrojů, 

 zkoumání vlivu zbytkových napětí, 

 vady tváření, 
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 vlivy výrobních parametrů, 

 uţití analytických modulů. 

Modifikace geometrie nástrojů: 

Změny v konvenční geometrii nástrojů, podle poţadavků výsledné aplikace taţených 

trubek byly součástí několika výzkumů. Z nich lze zmínit například autory Bayoumiho a Attiu 

[7], jejichţ práce se zabývá optimalizací zatíţení průvlaku při tváření kruhové předběţné 

trubky na čtvercový taţený profil. Při analýze a výpočtech v jejich práci byla vyuţita metoda 

konečných prvků (FEM - Finite Element Method). V další práci Bihamta [8] je modifikován 

klasický proces taţení, kdy metoda taţení trubek na pevném trnu je kombinována 

s protlačováním, výsledkem je výroba trubek s proměnlivou tloušťkou stěny v podélném 

směru. V jiné práci Swiatkowski [16] popisuje analýzu taţení tenkostěnných trubek a zabývá 

se optimalizací úhlů kuţelové části trnu pro zvýšení redukce tloušťky stěny trubek. 

Mazání a koeficienty tření 

Řízení třecích podmínek je kriticky důleţité pro tváření materiálů, při tváření trubek za 

studena působí při přetváření materiálu velký tlak vyvolaný tvářecí silou. Minimalizace 

koeficientu tření má také vliv na zvyšování ţivotnosti nástrojů, zvýšení produktivity, 

zmenšení spotřeby energie a výrobních nákladů. Chuiko [9] ve své práci popisuje vývoj 

výroby nových druhů maziv a metod aplikace oxalátů (soli kyseliny šťavelové) při výrobě 

nerezových trubek. Neves [14] se ve svém výzkumu zabývá experimentálními testy na 

laboratorních taţných stolicích s třemi různými mazivy při různých mazacích podmínkách a 

studuje jejich vliv na tlaky při taţení a zbytková napětí.  

Zlepšení designu nástrojů 

Design průvlaků a trnů je nejdůleţitější faktor ve vztahu k energii tváření a 

deformacím materiálu při taţení trubek. Kim [10] ve svém výzkumné práci popisuje 

souvislost procesních parametrů taţení s konfigurací nástrojů. Výsledkem je inovovaný tvar 

průvlaku, který umoţňuje účinně přenášet taţnou sílu bez vytváření vad.  Xu [17] ve své práci 

uvádí výsledky pouţití nově vyvinutého tvaru trnu, kdy nově tvarovaná kalibrační část 

zlepšuje parametry plastické deformace a má významný vliv na kvalitu vnitřního povrchu 

čtvercových taţených profilů. Sang-Kon Lee [13] se ve své studii zabývá optimalizací tvaru 

průvlaku při taţení trubek pouţívaných v tyči řízení automobilů. Byla pouţita metoda 
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konečných prvků pro vytvoření designu průvlaku ve tvaru Bezierovy křivky. Výsledný tvar je 

optimální pro prevenci zbytkových napětí a poruch materiálu následkem taţení.  

Zkoumání vlivu zbytkových napětí 

Zbytkové napětí a jeho měření má velmi důleţitý vliv v procesu taţení za studena, 

protoţe má významný dopad na chování materiálu po taţení, zejména při dalším zpracování 

taţených trubek. Kuboki [11] ve své práci zkoumá vliv trnu na zbytková napětí pomocí 

laboratorních experimentů a numerické analýzy. Také Pirling [15] ve své práci prezentuje 

výsledky měření zbytkového napětí, kdy vyvinul tři modely pomocí metody konečných 

prvků, pro výpočet změny tloušťky stěny, souososti, ovality a zbytkového napětí při taţení 

trubek za studena. 

Shrnutí přístupů k řešení optimalizace tažení trubek 

V odborné literatuře je optimalizace technologie taţení řešena mnoha způsoby, jejichţ 

stručný přehled byl nastíněn v předcházející části. Z těchto vědeckých prací je z pohledu 

předmětu studie svým zaměřením nejblíţe práce autorů Kima [10] a práce Sang-Kon Lee 

[13].  Obě tyto vědecké studie řeší optimalizaci taţení trubek, které jsou následně pouţity jako 

součásti tyče řízení v automobilech. 

Rovněţ předmět optimalizace této práce, jak bude v kapitole 5 přiblíţeno, je trubkový 

díl se stejným finálním pouţitím. 

 

3.3 Kvalita tažených trubek 

Zvýšení úrovně kvality taţených trubek, případně zachování její úrovně při současném 

sníţení výrobních nákladů je jedním ze základních cílů optimalizace procesu taţení. 

V následující části budou analyzovány faktory, které výslednou kvalitu ovlivňují, poté budou 

určeny klíčové charakteristiky kvality a způsob jejich vyhodnocení. 

3.3.1 Faktory ovlivňující kvalitu tažených trubek 

Kvalitu taţených trubek chápána v tom nejširším pojetí, je ovlivňována celou výrobní 

historií, tedy jak výrobou vstupního materiálu – pásu, předběţné trubky, tak i veškerými 

faktory spolupůsobícími v samotném procesu taţení. 
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Od samého počátku této výrobní historie se tedy jedná o způsob zkujňování oceli, 

odlévání, válcování a tepelné zpracování. Dále pak je to proces válcování plechů za tepla, kde 

jsou podstatnými vlivy teplota bramy, velikosti úběrů na jednotlivých válcovacích stolicích, 

doválcovací teplota, které se projeví na výsledné struktuře pásu a jeho rozměrové přesnosti. 

Při válcování za studena je to pak předchozí odstranění okují z povrchu mořením, stupeň 

deformace plechu při válcování. Válcováním za studena dochází k výraznému zpevnění 

materiálu a vzniká vláknitá struktura s orientací ve směru válcování. Odstranění zpevnění i 

deformační textury a vytvoření vhodné mikrostruktury plechu se dosáhne rekrystalizačním 

ţíháním. Podmínky při válcování za studena a ţíhání mají výrazný vliv na konečné vlastnosti 

plechu – na mez kluzu, mez pevnosti, taţnost, anizotropii a náchylnost ke stárnutí materiálu. 

[4] 

Při výrobě předběţné trubky jako vstupního materiálu pro taţení je rozhodující 

zvolená technologie výroby – tedy to můţe být za tepla redukovaná trubka, nebo za studena 

tvářená trubka s následujícím ţíháním. Pro výsledné vlastnosti za tepla redukované trubky 

jsou klíčové: proces svařování mateřské trubky, správná seřízení teploty v indukční peci, dále 

nastavení rychlosti, teploty a vstupní tloušťky materiálu v tahové redukovně. Pro vlastnosti za 

studena tvářené předběţné trubky je to pak zakruţování, kvalita provedení svaru, kalibrování 

a rovnání. 

V obou případech předběţná trubka spoluvytváří kvalitu výsledné taţené trubky svými 

mechanickými vlastnostmi (pevností, mezí kluzu, taţností), kvalitou provedení svaru a 

ořezání svarového výronku, kvalitou povrchu (mírou přítomnosti povrchových vad) a 

v neposlední řadě svými rozměry, především vnějším průměrem, tloušťkou stěny a také jejich 

odchylkami v průřezu (ovalita, soustřednost). 

Takto široký popis všech moţných příspěvků k výsledné kvalitě taţené trubky je 

potřebný pro pochopení celé výrobní historie, identifikaci veškerých spolupůsobících faktorů 

a finální výběr klíčových charakteristik a vlastnosti. 

V souhrnu jsou to následující faktory: 

 Kvalita vstupního materiálu (pásu) – tady především struktura materiálu, jeho 

mechanické vlastnosti, chemické sloţení a kvalita povrchu 

 Kvalita předběţné trubky – zde způsob provedení svaru a ořezání výronku a rozměry 

příčného průřezu trubky 
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Všechny tyto faktory vstupují do procesu taţení trubek na počátku, v další části budou 

popsány klíčové charakteristiky výsledné za studena taţené trubky.  

3.3.2 Vymezení klíčových charakteristik kvality 

Výběr základních, nejdůleţitějších charakteristik nebo vlastností přesných trubek a 

profilů taţených za studena je potřeba provést s ohledem na způsob pouţití těchto výrobků 

zákazníkem. Základem je posouzení naplnění poţadavků stanovených evropskou technickou 

normou pro výrobek EN 10 305-2. Hlavním měřítkem kvality je však míra naplnění 

poţadavků zákazníka na výrobek. 

Na základě dosavadních zkušeností získaných od našich zákazníků, především 

z automobilového průmyslu, převaţují tyto vlastnosti a charakteristiky: 

 Přesnost rozměrů 

o Vnější a vnitřní průměr 

o Přímost 

 Mechanické vlastnosti 

o Mez pevnosti, mez kluzu 

o Taţnost  

 Kvalita povrchu 

o Míra přítomnosti povrchových vad 

o Drsnost povrchu 

Pro účel této práce byly vybrány tyto dvě vlastnosti, které reprezentují kvalitu 

taţených trubek: 

 Přesnost rozměrů (rozměry příčného průřezu a jejich stabilita) 

 Přítomnost povrchových vad 

3.3.3 Způsobilost a výkonnost procesu 

Objektivní vyhodnocení kvality procesu výroby trubek taţených za studena podmiňují 

vhodně zvolené a relevantní charakteristiky kvality. Pro zjištění úrovně jejich naplňování vůči 

poţadavkům zákazníků je dále potřeba vybrat vhodnou metodiku hodnocení. 

Pro tento účel byla vybrána metodika standardně pouţívaná zejména v automobilovém 

průmyslu a to hodnocení způsobilosti a výkonnosti procesů. Tato metodika je podrobně 
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popsána v odborné literatuře, zde je v krátkosti představena ta její část, která je pro účely 

práce podstatná. 

Způsobilost je schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který 

splní poţadavky na tento produkt. 

Způsobilost procesu je hodnota statistického odhadu výsledného výstupu znaku z 

procesu, u něhoţ bylo prokázáno, ţe je ve statisticky zvládnutém stavu; tento výsledný výstup 

popisuje schopnost procesu realizovat hodnotu znaku, která bude splňovat poţadavky na tento 

znak. [26] 

Analýza způsobilosti procesu je vyšetřování inherentní variability a rozdělení 

sledované charakteristiky procesu, aby se odhadla schopnost procesu produkovat výstup, 

který kolísá pouze v rozmezí vymezeném ve specifikacích. Analýza způsobilosti procesu 

pomáhá při rozhodování o přístupech ke zlepšování procesu a pouţívá se k posouzení 

schopnosti určitého procesu poskytovat na výstupu výrobky, které důsledně vyhovují 

specifikacím, a odhadnout očekávané mnoţství neshodných produktů. [25] 

Stabilní proces je proces ve statisticky zvládnutém stavu (viz Obr. 5), kdy je 

ovlivňován pouze náhodnými příčinami 

 

Obr. 5 Proces ve statisticky zvládnutém stavu a výpočet způsobilosti 

 

Výkonnost procesu je statistická míra výsledného výstupu znaku z procesu, o němţ 

nemusí být prokazováno, ţe je ve statisticky zvládnutém stavu. Proces ve statisticky 

nezvládnutém stavu je znázorněn na obrázku 6. [26] 
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Obr. 6 Proces ve statisticky nezvládnutém stavu a výpočet výkonnosti 

Index Pp - ukazatel výkonnosti procesu - vyjadřuje míru výkonnosti procesu ve 

vztahu k určeným specifikacím. K výpočtu je pouţit vzorec (1). [24] 

   
     
  ̂ 

 

            (1) 

Ht – horní mezní limit 

Dt – dolní mezní limit 

 ̂  – odhad celkového kolísání procesu, k výpočtu je pouţit vzorec (2) 

 

 ̂    √∑
(    ̅) 

   

 

   

 

            (2) 

 s – výběrová směrodatná odchylka 

xi – jednotlivé naměřené hodnoty 

 ̅ - aritmetický průměr ze všech jednotlivých naměřených hodnot 

n – celkový počet jednotlivých měření 

 

Index Ppk - menší z ukazatelů výkonnosti procesu - menší z hodnot horního ukazatele 

výkonnosti PpkU a dolního ukazatele výkonnosti PpkL, vyjadřuje míru výkonnosti procesu ve 

vztahu k bliţší mezní hodnotě. K výpočtu je pouţit vzorec (3). [24] 
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       {         } 

            (3) 

PpkU – horní ukazatel výkonnosti, k výpočtu je pouţit vzorec (4) 

 PpkL – dolní ukazatel výkonnosti, k výpočtu je pouţit vzorec (5) 

 

     
    ̅

  ̂ 
 

            (4) 

Ht – horní mezní limit 

 ̅ - aritmetický průměr ze všech jednotlivých naměřených hodnot 

 ̂  – odhad celkového kolísání procesu 

 

     
 ̅    
  ̂ 

 

            (5) 

Dt – dolní mezní limit 

 ̅ - aritmetický průměr ze všech jednotlivých naměřených hodnot 

 ̂  – odhad celkového kolísání procesu 

 

   

Index Cp - ukazatel způsobilosti procesu - vyjadřuje způsobilost procesu ve vztahu k 

daným specifikacím. Je vyjadřován jako délka tolerančního intervalu dělená délkou 

referenčního intervalu (6σ) pro proces ve statisticky zvládnutém stavu. [24] 

   
     
  ̂ 

 

           (6) 

Ht – horní mezní limit 

Dt – dolní mezní limit 

 ̂  – odhad inherentního kolísání procesu, k výpočtu je pouţit vzorec (7) 
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 ̂    (
 ̅
  
⁄ )  ( ̅   ⁄ ) 

           (7) 

s – výběrová směrodatná odchylka 

 ̅ - průměrné rozpětí hodnot 

d2 – koeficient ČSN ISO 8258 

 ̅ – průměr výběrové směrodatné odchylky 

c4 – koeficient ČSN ISO 8258 

 

Index Cpk - menší z ukazatelů způsobilosti procesu - menší z hodnot horního 

ukazatele způsobilosti CpkU a dolního ukazatele způsobilosti CpkL, vyjadřuje způsobilost 

procesu ve vztahu k bliţší mezní hodnotě. K výpočtu je pouţit vzorec (8). [24] 

       {         } 

            (8) 

CpkU – horní ukazatel způsobilosti, k výpočtu je pouţit vzorec (9) 

 CpkL – dolní ukazatel způsobilosti, k výpočtu je pouţit vzorec (10) 

 

     
    ̅

  ̂ 
 

            (9) 

Ht – horní mezní limit 

 ̅ - aritmetický průměr ze všech jednotlivých naměřených hodnot 

 ̂  – odhad inherentního kolísání procesu 

     
 ̅    
  ̂ 

 

            (10) 

Dt – dolní mezní limit 

 ̅ - aritmetický průměr ze všech jednotlivých naměřených hodnot 

 ̂  – odhad inherentního kolísání procesu 

Všechny vzorce (1) aţ (10) jsou čerpány z literatury. [26] 
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4 Analýza stávajícího procesu tažení trubek v AMTP Karviná 

V této kapitole bude analyzován současný stav výrobního procesu taţení trubek a jeho 

nastavení. Nejprve budou popsány pouţívané výrobní technologie a zařízení včetně uvedení 

hlavních technických parametrů, poté bude přiblíţen postup práce při vlastním taţení. Ve 

druhé části kapitoly pak bude představen výrobní tok včetně dílčích variant a budou 

porovnány jejich nedostatky a přednosti. 

4.1 Popis výrobní technologie a postupu práce 

Stávající způsob taţení trubek ve společnosti AMTP Karviná vychází z moţností 

současně pouţívané technologie. Jedná se o poloautomatická zařízení se značným vlivem 

lidského faktoru na výslednou kvalitu produkce a s kapacitními moţnostmi danými 

technickou úrovní zastaralého zařízení. 

4.1.1 Používané výrobní zařízení – tažné stolice 

Na taţírně jsou pouţívány tři starší přímočaré poloautomatické taţné stolice s řetězem, 

z toho dvě výkonnější od francouzského výrobce Montbard a jedna německá, s téměř ručním 

reţimem obsluhy. V tabulkách 1 aţ 3 jsou uvedeny základní technické parametry těchto 

výrobních zařízení. 

Tab. 1 Technické parametry taţné stolice NDR [18] 

Taţná 

síla v 

tunách 

rychlostní stupeň     rychlost 

řetězu                      m.min-1 

Výkon 

motoru 

v kW 

Regulace Max. délky trubek v m Počet 

tyčí 

Rok 

výroby 

20 1 2 3 4 55 Převodovka před taţením po taţení 

8,6 10,3 13,7 17,2 6,2 7,1 1 1958 

 

Tab. 2 Technické parametry taţné stolice M50 [18] 

Taţná 

síla v 
tunách 

rychlost řetězu                      

m.min-1 

Výkon 

motoru 
v kW 

Regulace Max. délky trubek v m Počet tyčí dle 

průměru trubky 

Rok 

výroby 

 

 

50 

 

 

6 aţ 45 

 

 

500 

 

 

plynulá 

před taţením po taţení do 38 - 

12,5 14,8 40 - 57 3  

1966 

  

58 - 75 3 

80 - 89 2 

nad 89 1 
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Tab. 3 Technické parametry taţné stolice M25 [18] 

Taţná 

síla v 
tunách 

rychlost řetězu                      

m.min-1 

Výkon 

motoru 
v kW 

Regulace Max. délky trubek v m Počet tyčí dle 

průměru trubky 

Rok 

výroby 

 

 

25 

 

 

6 aţ 60 

 

 

250 

 

 

plynulá 

před taţením po taţení do 38 3 

12 14,4 40 - 57 2  

1966 

  

58 - 75 1 

80 - 89 - 

nad 89 - 

 

V následující tabulce 4 lze nalézt pouţívané rychlosti taţení na jednotlivých taţných 

stolicích v závislosti na druhu výrobku, průměru trubky a tloušťce stěny.  

Tab. 4 Rychlosti taţení podle výrobku [18] 

Druhy výrobků Taţné stolice NDR M50 a M25 

rychlost m.min-1 

Tloušťka 

stěny do mm 
1,3 1,8 2,3 2,8 3 ›3,1 1,3 1,8 2,3 2,8 3 ›3,1 

Průměr trubky 

mm 

Přesné trubky 

taţené, redukční 
tahy a ovály 

do ø 51 17,2 - 25 35 30 25 

od ø 51 - 80 10,3 13,7 17,2 17,2 13,7 8,6 20 30 25 20 

od ø 81 - 110 8,6 15 20 25 20 10 

nad ø 110 - 8,6 10 20 15 15 10 

Přesné trubky 

taţené se 

zvýšenou 

přesností, profily 

oválné, čvercové, 
obdélníkové 

do ø 50 10,3 17,2 13,7 10,3 20 30 25 20 

od ø 51 - 80 10,3 13,7 10,3 8,6 15 25 30 25 20 15 

nad ø 80 8,6 15 20 25 20 15 10 

Profily tvaru T, L 

a Z 

do ø 80 10,3 13,7 10,3 8,6 15 20 25 20 15 10 

nad ø 81 8,6 10 15 20 15 10 

Předprofily a 

profily sloţitých 
tvarů 

do ø 50 10,3 8,6 15 20 25 20 15 10 

nad ø 51 8,6 10 15 20 15 10 

 

4.1.2 Popis postupu práce 

Tažná stolice NDR 

Při změně sortimentu trubek nebo profilů je zařazena přestavba, která spočívá ve 

výměně taţného nářadí. Přestavba je prováděna taţečem spolu s předním taţečem stolice. Po 

zařazení odpovídajícího rychlostního stupně jsou provedeny společně zkušební tahy několika 

tyčí. Po provedené kontrole rozměrů a přímosti výrobků, je opraveno seřízení stolice tak, aby 
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hotové výrobky byly pokud moţno na pohled přímé. Pak následuje konečná kontrola jakosti 

rozměrů, tvaru a povrchu.                         

Polotovary (předběţné trubky nebo předprofily), určené k taţení jsou uloţeny pomocí 

jeřábu v zásobníku, ze kterého jsou taţečem  ručně odebírány jednotlivé tyče. Tyto jsou poté 

ručně nasunuty na tyč s trnem, umístěny do osy taţné stolice a ovládací pákou pneumotoru je 

zasunut hrot do průvlaku. Vozík je následně přemístěn do výchozí polohy, přičemţ je zasunut 

hák vozíku do článku pohybujícího se taţného řetězu. Mechanicky je sevřen hrot tyče do 

čelistí vozíku a následuje operace taţení. Veškeré úkony jsou prováděny ručně. Po vyjetí 

konce tyče hotového výrobku z průvlaku, se samočinně vysune hák vozíku z řetězu, tento 

zůstane stát a tyč hotového výrobku je uvolněna z čelistí. Uvolněný výrobek je pak taţečem 

ručně přemístěn do sběrné tašky. 

Tažné stolice M25 a M50 

Při změně sortimentu trubek nebo profilů je zařazena přestavba, která spočívá ve 

výměně taţného nářadí, výměně čelistí vozíku a drţáku průvlaku. Přestavba je prováděna 

taţečem a předním taţečem stolic M25 a M50. Po nastavení na řídícím pultu příslušné 

rychlosti, jsou provedeny společně zkušební tahy několika tyčí. Po provedené kontrole 

rozměrů a přímosti výrobků je opraveno seřízení stolice tak, aby hotové výrobky byly pokud 

moţno na pohled přímé. Pak následuje konečná kontrola jakosti rozměrů, tvaru a povrchu.   

Polotovary (předběţné trubky nebo předprofily), určené k taţení jsou uloţeny pomocí 

jeřábu v zásobníku. Odtud jsou odebírány podávačem do vedení nasouvacího zařízení. 

Povelem taţeče z řídícího pultu jsou nasouvány tyče polotovarů na trny (podle počtu taţených 

tyčí), které jsou uchyceny do drţáku trnu v otočném bubnu vodorovně ve dvou řadách nad a 

pod středem osy. Dalším povelem taţeče z řídícího pultu je uveden do chodu automatický 

cyklus jednotlivých úkonů taţné stolice, tj. otočení bubnu o 180°, pneumatické nasunutí 

polotovarů hroty do průvlaku a přesunutí do výchozí polohy. Následně jsou pneumaticky 

sevřeny čelisti, čímţ se uchopí přečnívající konce hrotů a taţný vozík je pomocí taţných 

řetězů uveden do pohybu. Tímto jsou polotovary protahovány přes průvlaky a trn. 

Po uvolnění konce výrobku z průvlaku se automaticky uvolní čelisti vozíku a zastaví 

chod taţných řetězů včetně vozíku. Vytaţený výrobek padá mezi taţné řetězy a pojezdové 

dráhy stolice na skluz, odtud jsou v určitých dávkách na povel taţeče přesunuty do sběrné 
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tašky. Při popsaném cyklu taţení ze spodní úrovně otočného bubnu dochází k opakované 

operaci odebírání a nasouvání v horní úrovni bubnu. 

4.2 Analýza toku výroby a jeho variant 

V této podkapitole je analyzován výrobní tok při taţení trubek za studena, od počátku 

celého procesu, tedy počínaje výrobou předběţných trubek. Jsou charakterizovány rozdíly 

jednotlivých variant toku výroby a uvedeny jejich výhody a nevýhody. 

4.2.1 Procesní výrobní tok 

Procesní tok při výrobě za studena taţených přesných trubek a profilů je schematicky 

znázorněn na obrázku 7. Základní varianty vyplývají z: 

 zvoleného druhu předběţné trubky pro taţení, 

 poţadovaného počtu tahů. 

Celý proces vlastní výroby taţených trubek je realizován ve výrobní hale taţírny a je 

součástí výroby SBU – Automotive. 

Obr. 7 Procesní výrobní tok – taţení přesných trubek 
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4.2.2 Základní varianty podle typu předběžné trubky 

Předběžná trubka redukovaná za tepla 

První variantou je za tepla redukovaná předběţná trubka. Je vyráběna na rourovně 

vysokofrekvenčním svařováním a následným redukováním za tepla. Na obrázku 8 je 

schematicky znázorněn výrobní tok, který je důleţité představit z důvodu popisu sledu 

procesů, jako východiska pro charakteristiku rozdílů jednotlivých variant uvedenou 

v následující kapitole. 

Výroba za tepla redukované předběţné trubky na rourovně patří mezi výrobní procesy 

strategické obchodní jednotky SBU – Mechanical. To představuje určité obtíţe vzhledem 

k oddělení dvou SBU jednotek. Pro jednotku SBU – Mechanical není výroba těchto 

předběţných trubek prioritním cílem a to jak vzhledem k vykazování objemu výroby (tyto 

trubky se nezapočítávají do vyrobené produkce – jsou vykazovány aţ po finalizaci na SBU – 

Automotive), tak k související produktivitě. Problematickou je také otázka zajištění 

dostatečné kvality předběţných trubek redukovaných za tepla. Je řešena v rámci dodrţování 

platného interního předpisu pro výrobu a přejímku, ale v praxi vyvstávají stále častější 

problémy. Vzhledem k výše uvedenému je tento způsob výroby předběţných trubek pro 

následné taţení zatíţen vyšší organizační a časovou náročností a celkově směřuje k zavedení 

pravidel na úrovni dodávání a přejímky externího vstupního materiálu. 

 

Obr. 8 Procesní výrobní tok – výroba za tepla redukované předběţné trubky 
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Předběžná trubka za studena tvářená 

Druhou variantou je pak za studena tvářená předběţná trubka. Je vyráběna na 

profilovně vysokofrekvenčním svařováním, válcováním za studena a následným 

normalizačním ţíháním. Na obrázku 9 je schematicky znázorněn výrobní tok. 

Tato varianta je rozdílná v tom, ţe celá realizace probíhá v rámci SBU – Automotive, 

tak jako následný proces taţení. Představuje to následující výhody: 

 snadnější plánování výrobních kampaní, 

 moţnost zařazení menších objemů výroby, 

 vyšší operativnost v případě problémů s dodávkou na čas 

 redukce interní dopravy a počtu manipulací s materiálem, 

 menší nároky na skladovací prostory, 

 realizace ve stejné výrobní hale jako následující proces taţení, 

 zjednodušená přejímka materiálu, 

 vyšší kontrola kvality produkce. 

 

 

Obr. 9 Procesní výrobní tok – výroba za studena tvářené předběţné trubky 
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4.2.3 Charakteristické rozdíly jednotlivých variant 

Podélně svařovaná, za tepla redukovaná předběţná trubka má tyto vlastnosti: 

 Mechanické vlastnosti materiálu odpovídají stavu normalizačně válcovanému. Je to 

z toho důvodu, ţe po předehřátí trubek na redukovací teplotu 900 - 1170°C a při 

dosahované výstupní teplotě z redukovny 780 - 850°C a následném volném 

dochlazování na vzduchu mají trubky homogenizovanou oblast svaru. Předběţné 

trubky tedy není nutné ţíhat před prvním tahem. 

 Vţdy se ořezává vnitřní svarový výronek, nenastávají tedy problémy se zataţeným 

výronkem uvedené níţe. 

 Výhodou je i široká nabídka rozměrů i ve větších tloušťkách stěny. 

 U za tepla redukovaných trubek je větší výskyt povrchových vad - především začátky 

a konce pásu mají velké mnoţství těchto vad. Je to způsobeno tím, ţe vstupem tuto 

trubku je vţdy za tepla válcovaný zokujený pás. Při ohřevu nápichové (mateřské) 

trubky na redukovací teplotu dochází k další tvorbě okují (zvláště u výšepevných ocelí 

a následně k zaválcování okují do povrchu trubky. 

 Při redukovaní trubek dochází k vytváření nerovnoměrné tloušťky stěny - 

polygonizaci, která je dána rozdílem válcovacích rychlostí ve středu a na hranách 

válců ve tříválečkových redukovacích stojanech. 

 Předběţné trubky redukované za tepla, jsou tedy celkově určeny pro taţené výrobky s 

menšími nároky na kvalitu povrchu a rovnoměrnost tloušťky stěny, nedoporučují se 

proto obvykle pro jedenkrát taţené trubky a profily. 

 

Podélně svařovaná předběţná trubka, válcovaná za studena z pásu válcovaného za 

tepla nebo za studena (případně z mořeného pásu) má tyto vlastnosti: 

 Tyto předběţné trubky jsou tvářením za studena zpevněny a musí být před taţením 

normalizačně ţíhány. 

 Mají lepší kvalitu povrchu a přesnost rozměrů, zejména při pouţití vstupního pásu 

válcovaného za studena.  

 Ořezávání vnitřního výronku je omezeno minimálním vnějším průměrem trubky 

(podle pouţitého typu ořezávače na jednotlivých svařovacích linkách od 17 mm, 
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případně 25 mm). U menších průměrů tedy zůstává neořezaný výronek, při taţení 

trubek se zatlačí do vnitřního povrchu a vytvoří tak zeslabení tloušťky stěny – vrub. U 

zataţeného neořezaného výronku je riziko jeho vydrolení a zeslabená stěny v místě 

zatlačeného výronku - takové trubky nejsou vhodné pro aplikace, kde jsou vysoké 

poţadavky na vnitřní povrch pro další zpracování, nebo kde se budou trubky dále 

tvářet (lemování konců apod.). 

 Předběţné trubky válcované za studena jsou tedy celkově určeny pro výrobky s 

vyššími poţadavky na kvalitu povrchu a vyšší přesnost rozměrů a jsou vhodné i pro 

jedenkrát taţené výrobky. 

V tabulce 5 je zpracován přehled jednotlivých variant technologií výroby předběţných 

trubek a jejich výhod čí nevýhod. 

Tab. 5 Porovnání výhod a nevýhod typů předběţných trubek 

Oblast 

vlivu 
Porovnávaná vlastnost 

Za tepla redukovaná 

předběžná trubka 

Za studena tvářená 

předběžná trubka 

náklady 

Tepelná úprava před 

taţením 
+ 

Normalizačně válcovaný, 

není nutno ţíhat 
- 

Tvářením za studena 

zpevněný, nutno ţíhat 

Počet tahů - Nutno více tahů + Je moţný 1 tah 

kvalita 

Povrchové vady - větší mnoţství (teplý pás) + 
menší mnoţství (studený 

pás) 

Přesnost rozměrů - 
méně přesné (ovalita, 

kolísání tloušťky stěny, 

polygonizace) 
+ 

Přesnější (rovnoměrná 

tloušťka, průměr) 

Ořezání výronku + Je vţdy ořezán - 
Ořezání je omezeno 

rozsahem 
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5 Návrh optimálního řešení 

V této kapitole bude nejprve vymezena oblast optimalizace a specifikován její rozsah. 

Poté budou vybrány varianty řešení, dále vhodná taţená trubka, při jejíţ výrobě budou tyto 

varianty ověřeny. Současně bude přiblíţena metodika realizace. 

Ve zbývajících částech této kapitoly budou prezentovány praktické výsledky ověření 

jednotlivých variant řešení, jejich srovnání a vyhodnocení. 

5.1 Vymezení oblastí a rozsahu optimalizace 

Přehled v kapitole 3.2.2 představuje, jak na poli experimentálního výzkumu, tak i v 

praxi mnoho směrů, kterými se optimalizace procesu taţení můţe vydat. 

V podmínkách společnosti AMTP Karviná byly managementem společnosti 

doporučeny ty moţnosti, které jsou realizovatelné v nejkratším časovém horizontu a současně 

přijatelné po stránce nákladů na realizaci. 

Úvahy o realizaci optimalizace procesu taţení byly zaměřeny na následující oblasti, 

které vychází z moţností stávající technologie: 

1. Výběr optimální technologie výroby předběţné trubky a počtu tahů. 

2. Návrh takového rozměru předběţné trubky, které při maximálním moţném 

úběru umoţní minimalizovat počet tahů.  

3. Stanovení dalších prioritních oblastí, které budou řešeny v dalším období 

V následujících částech jsou popsány varianty řešení oblastí optimalizace č. 1 a č. 2, 

v kapitole 6 jsou pak mimo jiné navrţena další řešení dle bodu č. 3. 

5.1.1 Výběr variant řešení 

Při výběru optimální technologie výroby předběţné trubky byly v podmínkách 

společnosti AMTP Karviná moţné dvě varianty, předběţná trubka za tepla redukovaná a za 

studena tvářená. Charakteristika obou procesů a typů předběţných trubek je uvedena 

v kapitole 4.2.3., kde jsou popsány jejich rozdíly a z nich vyplývající výhody a nevýhody. 

Přehled je uveden v  tabulce 5. 
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Další proměnnou do výběru variant řešení byla volba počtu tahů. Byly tedy vybrány 

takové rozměry předběţných trubek pro obě technologie výroby, aby bylo dosaţeno co 

nejlepších výsledků. 

Na základě těchto skutečností byly vybrány tři varianty řešení: 

1. Taţení jedním tahem z předběţné trubky za tepla redukované  ø 48,3 x 2,6 mm 

2. Taţení dvěma tahy z předběţné trubky za tepla redukované ø 51,0 x 2,9 mm 

3. Taţení jedním tahem z předběţné trubky za studena tvářené ø 50,0 x 2,6 mm 

Pro srovnání těchto variant byl vybrán projekt v automobilovém průmyslu 

s označením X98 a v něm díl 48863 X98D0, tedy tažená trubka o finálních rozměrech  ø 

42,7 x d38,1 x 206,5 mm. Tento projekt je jedním z nejvýznamnějších mezi projekty 

dodávanými společností AMTP Karviná zákazníkům do automobilového průmyslu a je také 

velmi zajímavý po stránce objemu dodávek. Byl tedy záměrně vybrán jako reprezentant pro 

nalezení optimalizace procesu taţení trubek. 

5.1.2 Metodika realizace 

Praktické ověření jednotlivých variant řešení optimalizace taţení trubek bylo 

provedeno na základě série ověřovacích výrob. Kaţdé variantě řešení odpovídala jedna 

ověřovací výroba v rozsahu min. 3 tun předběţných trubek, které po vytaţení a dělení na 

přesnou délku představovaly několik tisíc finálních výrobků. 

V průběhu těchto ověřovacích výrob byla sledována zpracovaná mnoţství v kaţdé 

z jednotlivých výrobních operací, počet shodných a neshodných kusů. Byl vţdy vyhodnocen 

podíl neshodných kusů při nedestruktivním zkoušení, vypovídající o mnoţství povrchových a 

skrytých vad výrobku. Součásti vyhodnocení byla výtěţnost procesu u kaţdé ověřovací 

výroby. Závěrem byla vyhodnocena způsobilost a výkonnost procesů pro všechny významné 

rozměrové charakteristiky. 

5.2 Varianta 1 - Redukovaná předběžná trubka, 1 tah 

V této variantě byla zvolena předběţná trubka za tepla redukovaná, vyráběná na trati 

Kocks. Vstupním materiálem byl ocelový pás válcovaný za tepla podle EN 10025-2, značka 

oceli  S275JR. Rozměr předběţné trubky byl PT 48,3 x 2,6 mm s ořezaným vnitřním 

výronkem; délka 5000 +50/+ 30 mm. 
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Rozměr předběţné trubky byl vybrán tak, aby výsledná taţená trubka byla vyrobena 

na jeden tah. V tabulce 6 je výrobní postup při této variantě. 

Tab. 6 Výrobní postup varianta 1 [19] 

Přesná trubka 
Předb. 

trubka Výrobní postup 

Taţné stolice 

NDR M50 M25 

Počet tahů 

Rozměr 

(mm) 

Kód 

výrobku 

Hmotnost 

(kg.m-1) 

Rozměr 

(mm) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 m.min-1 tyče/m.min-1 tyče/m.min-1 

42,7x2,3 426720 2,29 48,3x2,6 U H - - - - 17,2 - - 3/30 - - 2/30 - - 

 

Zkušební výroba proběhla v lednu 2014. Na redukovně bylo vyrobeno osm výrobních 

svazků předběţných trubek, z nich byl vytaţen pouze jediný výrobní svazek finálních trubek. 

V tabulce 7 je uveden přehled všech operací s výsledky. 

Tab. 7 Sled operací a výsledky výroby varianta 1 

číslo Popis operace Hmotnost 

(kg) 
Ks OK Ks NOK 

A1010 Redukování trub za tepla 2980 191 0 

P4011 Moření mezioperační 2980 191 0 

K5010 Hrotování 2980 191 0 

A4010 Taţení na hotovo 2980 191 0 

K1010 Dělení 2810 191 0 

S1010 Ţíhání na hotovo 2810 191 0 

R1010 Rovnání 2810 191 0 

T1020 Zkoušení NDT+laserem 2200 151 40 

K1030 Přesné dělení 930 1972 34 

 

Jak je zřejmé i z mnoţství materiálu mezi jednotlivými výrobními operacemi, 

výsledky taţení z této předběţné trubky na jeden tah byly neúspěšné a na výsledné přesné 

dělení na krátké délky byla určena jen menší polovina vytaţeného mnoţství. Při hodnocení 

dosaţených parametrů lze shrnout následující: 

 Vnější průměr trubky – jeho střední hodnota - vyhovuje poţadavkům na výrobek. 

 Vnitřní průměr trubky je na spodní hranici tolerance výrobku. 

 Ovalita (kruhovitost) vnějšího i vnitřního průměru je vysoce nevyhovující. 
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 Rozpětí tloušťky stěny trubky (koresponduje se souosostí vnitřního a vnějšího 

průměru) je také nevyhovující. 

 NDT zkoušení má podíl neshodných kusů 20,9 %, coţ je nepřijatelný výsledek. 

 Kvalita povrchu trubek je nevyhovující. 

Způsobilost a výkonnost procesu je uvedena na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Přehled hodnocení způsobilosti a výkonnosti varianty č. 1 

Konkrétní výsledky jednotlivých parametrů trubek ve variantě č. 1 jsou uvedeny 

v přílohách č. 1 a 2. 

Celkové hodnocení této varianty:  

Výroba taţené trubky na jeden tah ze za tepla redukované předběţné trubky je 

nedostačující jak pro vytvoření přesných rozměrů taţených trubek, tak i pro zajištění 

dostatečné kvality povrchu. 



 

38 

5.3 Varianta 2 - Redukovaná předběžná trubka, 2 tahy 

V této variantě byla zvolena také předběţná trubka za tepla redukovaná, vyráběná na 

trati Kocks. Vstupním materiálem byl rovněţ ocelový pás válcovaný za tepla podle EN 

10025-2, značka oceli  S275JR. Rozměr předběţné trubky byl zvolen PT 51,0 x 2,9 mm s 

ořezaným vnitřním výronkem; délka 4240 +50/+ 30 mm. 

Rozměr předběţné trubky byl vybrán tak, aby výsledná taţená trubka byla vyrobena 

na dva tahy. V tabulce 8 je výrobní postup při této variantě. 

Tab. 8 Výrobní postup varianta 2 [19] 

Přesná trubka 
Předb. 

trubka Výrobní postup 

Taţné stolice 

NDR M50 M25 

Počet tahů 

Rozměr 

(mm) 

Kód 

výrobku 

Hmotnost 

(kg.m-1) 

Rozměr 

(mm) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 m.min-1 tyče/m.min-1 tyče/m.min-1 

42,7x2,3 426720 2,29 51,0x2,9 U 47,2x2,8 U H 17,2 17/2 - 3/30 3/30 - 2/30 2/30 - 

 

Zkušební výroba proběhla také v lednu 2014. Na trati Kocks byly vyrobeny tři balíky 

předběţných trubek, ze kterých byly vytaţeny tři výrobní balíky. V tabulce 9 je uveden 

přehled všech operací s výsledky v celkovém součtu za celou zkušební výrobu. 

Tab. 9 Sled operací a výsledky výroby varianta 2 

číslo Popis operace Hmotnost 

(kg) 
Ks OK Ks NOK 

A1010 Redukování trub za tepla 5540 347 0 

P4011 Moření mezioperační 5540 347 0 

K5010 Hrotování 5540 347 0 

A4050 Taţení mezioperační 5470 347 0 

S1050 Ţíhání mezioperační 5470 347 0 

P4011 Moření mezioperační 5470 347 0 

A4010 Taţení na hotovo 5350 347 0 

K1010 Dělení 5080 347 0 

S1010 Ţíhání na hotovo 5080 347 0 

R1010 Rovnání 5080 347 0 

T1020 Zkoušení NDT+ laserem 3510 237 110 

K1030 Přesné dělení 2019 4279 95 
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Při hodnocení dosaţených parametrů u této varianty lze uvést: 

 Vnější i vnitřní průměr trubky – jejich střední hodnota – vyhovují poţadavkům na 

výrobek 

 Ovalita (kruhovitost) vnějšího a vnitřního průměru, stejně tak jako rozpětí tloušťky 

stěny trubky je však znovu vysoce nevyhovující 

 NDT zkoušení má podíl neshodných kusů 31,7 %, to je mimořádně špatný výsledek, 

který vystihuje také nevyhovující kvalitu povrchu trubek 

Způsobilost a výkonnost procesu je uvedena na obrázku 11. 

 

Obr. 11 Přehled hodnocení způsobilosti a výkonnosti varianty č. 2 

Konkrétní výsledky jednotlivých parametrů trubek ve variantě č. 2 jsou uvedeny 

v přílohách č. 3 a 4. 

Celkové hodnocení této varianty:  

Výroba taţené trubky ze za tepla redukované předběţné trubky - přes provedení dvou 

tahů, kterými se dosahuje lepších rozměrových výsledků - celkově nevyhovuje poţadavkům 

na konečný výrobek. 
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5.4 Varianta 3 - Kalibrovaná předběžná trubka, 1 tah 

V této variantě byla zvolena jako předběţná trubka za studena tvářená (kalibrovaná), 

vyráběná na stroji č. 6. Vstupním materiálem byl ocelový pás válcovaný za tepla podle EN 

10025-2, značka oceli  S275JR. Rozměr předběţné trubky byl zvolen PT 50,0 x 2,6 mm s 

ořezaným vnitřním výronkem +0,2/-0,1 mm; délka 4800 +50/- 0 mm.  

Rozměr předběţné trubky byl vybrán tak, aby výsledná taţená trubka byla vyrobena 

na jeden tah. V tabulce 10 je výrobní postup při této variantě. 

Tab. 10 Výrobní postup varianta 3 [19] 

Přesná trubka 
Předb. 

trubka Výrobní postup 

Taţné stolice 

NDR M50 M25 

Počet tahů 

Rozměr 

(mm) 

Kód 

výrobku 

Hmotnost 

(kg.m-1) 

Rozměr 

(mm) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 m.min-1 tyče/m.min-1 tyče/m.min-1 

42,7x2,3 426720 2,29 50,0x2,6 U H - - - - 17,2 - - 3/30 - - 2/30 - - 

 

Zkušební výroba proběhla také v únoru 2014. Na stroji č. 6 byly vyrobeny tři balíky 

předběţných trubek, ze kterých byly vytaţeny tři výrobní balíky. V tabulce 11 je uveden 

přehled všech operací s výsledky v celkovém součtu za celou zkušební výrobu. 

Tab. 11 Sled operací a výsledky výroby varianta 3 

číslo Popis operace Hmotnost 

(kg) 
Ks OK Ks NOK 

A2010 Svařování trub a profilů 4290 294 0 

S1050 Ţíhání mezioperační 4290 294 0 

P4011 Moření mezioperační 4290 294 0 

K5010 Hrotování 4290 294 0 

A4010 Taţení na hotovo 4290 294 0 

K1010 Dělení 4000 294 0 

S1010 Ţíhání na hotovo 4000 294 0 

R1010 Rovnání 4000 294 0 

T1020 Zkoušení NDT+ laserem 3910 286 8 
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Hodnocení dosaţených parametrů u této varianty je následovné: 

 Vnější i vnitřní průměr trubky (jejich střední hodnota) s velkou rezervou vyhovují 

poţadavkům na výrobek, vnitřní průměr není dobře vycentrován – je poloţen blíţe 

spodnímu limitu tolerance 

 Ovalita (kruhovitost) vnějšího a vnitřního průměru, stejně tak jako rozpětí tloušťky 

stěny trubky také vyhovují 

 NDT zkoušení má podíl neshodných kusů pouze 2,7 %, coţ je velmi dobrý výsledek 

Způsobilost a výkonnost procesu je uvedena na obrázku 12. 

 

Obr. 12 Přehled hodnocení způsobilosti a výkonnosti varianty č. 3 

Konkrétní výsledky jednotlivých parametrů trubek ve variantě č. 3 jsou uvedeny 

v přílohách č. 5 a 6. 
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Celkové hodnocení této varianty:  

Výroba taţené trubky ze za studena tvářené (kalibrované) předběţné trubky celkově 

s jistotou vyhovuje poţadavkům na konečný výrobek. 

 

5.5 Vyhodnocení a výběr optimální varianty 

Postupně, v rámci série zkušebních výrob byly vyrobeny trubky za studena taţené 

s pouţitím různých technologií výroby předběţné trubky a různým počtem tahů, celkově ve 

třech variantách. V následující tabulce 12 je zobrazen přehled výsledků, který shrnuje 

nejdůleţitější charakteristiky kvality výrobku a procesu. V další části bude vybrána optimální 

varianta.  

Tab. 12 Přehled výsledků a přiřazení ke kritériím 

Charakteristiky (kritéria) Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Vnější průměr K1 Ppk 3,52 Ppk 2,97 Ppk 5,56 

Vnitřní průměr K2 Ppk 0,82 Ppk 1,35 Ppk 4,36 

Rozpětí tloušťky stěny K3 Ppk 0,86 Ppk 3,22 Ppk 2,76 

Podíl neshodných při NDT K4 20,9 % 31,7 % 2,7 % 

Yield K5 73,82 % 63,36 % 91,14 % 

 

 

5.5.1 Vícekriteriální rozhodování o optimální variantě 

K výběru optimální varianty byly vyuţity metody vícekriteriálního rozhodování. Bylo 

stanoveno pět nejdůleţitějších kritérií (charakteristiky kvality výrobku a procesu). Pro určení 

významnosti kritérií rozhodování byla pouţita metoda párového porovnání. Výsledná 

optimální varianta byla stanovena metodou vzdálenosti od fiktivní varianty. 

Metoda párového porovnání 

Byly srovnány všechny kritéria ve dvojicích, srovnání umoţňuje určit, kolikrát je 

kaţdé kritérium upřednostňováno před všemi ostatními. V případě, ţe se ppi  = 0 nebo se ppi = 

ppj  (počet preferencí u dvou kritérií bude stejný), bude k výpočtu pouţit vzorec 11. 
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Při srovnání kritérií nastal tento případ. V opačném případě by bylo pouţito vzorce 12. 

Výsledky srovnání jsou znázorněny v tabulce 13. 
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Ki – kritérium, které zvítězilo v porovnání 

ppi – určení počtu preferencí kaţdého kritéria – kolikrát je kaţdé kritérium významnější ve 

srovnání se všemi ostatními 

pi – pořadí kaţdého z kritérií podle počtu získaných preferencí 

n – celkový počet kritérií 

vi – určení váhy jednotlivých kritérií 

 

Tab. 13 Porovnání kritérií s výsledky a výpočet váhy 
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Ki ppi pi vi 

K1 
3 2 0,27 

K2 
2 3 0,20 

K3 
0 5 0,07 

K4 4 1 0,33 

K5 1 4 0,13 

Σ 1,00 
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Z porovnání kritérií je zřejmé, ţe největší váhu má kritérium K4 – podíl neshodných ks 

při nedestruktivní kontrole, dále pak K1 – vnější průměr trubky, K2 – vnitřní průměr trubky, 

následuje K5 – Yield a nejméně významné vychází kritérium K3 – rozpětí tloušťky stěny 

trubky. V tabulce 14 je zobrazen přehled hodnot kritérií vybraných variant. 

Tab. 14 Hodnoty kritérií vybraných variant 

            Vi 

Ki        
V1 V2 V3 



ix  

K1 3,52 2,97 5,56 5,56 

K2 0,82 1,35 4,36 4,36 

K3 0,86 3,22 2,76 3,22 

K4 20,9 31,7 2,7 2,7 

K5 73,82 63,36 91,14 91,14 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Principem metody stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty je nalezení vzdáleností 

jednotlivých variant od fiktivní varianty, za kterou se uvaţuje varianta sloţená z nejlepších 

hodnot všech kritérií.  Z tabulky hodnot kritérií byly vybrány nejlepší a nejhorší hodnoty pro 

kaţdé kritérium a hledána vzdálenost od fiktivní varianty. Pro výpočet byl pouţit vzorec 13. 
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ix – nejlepší hodnoty 

0

ix - nejhorší hodnoty   

xij – hodnota konkrétního kritéria pro konkrétní variantu, kterou počítáme 

dij – dílčí hodnota  

Dj – vzdálenost od fiktivní varianty, čím menší hodnota, tím lepší 

 

V tabulce 15 je přehled výsledků stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty. 
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Tab. 15 Výpočty a určení výsledného pořadí variant 

Ki vi 


ix  
0

ix  
dij pro 

V1 V2 V3 

K1 0,27 5,56 2,97 0,17 0,27 0,00 

K2 0,20 4,36 0,82 0,20 0,14 0,00 

K3 0,07 3,22 0,86 0,07 0,00 0,003 

K4 0,33 2,7 31,7 0,13 0,33 0,00 

K5 0,13 91,1 63,4 0,05 0,13 0,00 

 
Σ 0,62 0,88 0,003 

Dj 0,78 0,94 0,05 

 Pořadí 2. 3. 1. 

 

Při srovnání variant, je nejblíţe k fiktivní variantě, tedy variantě sloţené 

z nejvýhodnějších hodnot, varianta č. 3 tedy výroba taţené trubky z předběţné trubky za 

studena tvářené (kalibrované) na 1 tah. Tato varianta tedy byla vyhodnocena jako nejlepší. 

Druhá nejvýhodnější je varianta č. 1 a jako poslední je pak co do pořadí vyhodnocena varianta 

č. 2. 

 

5.6 Ekonomické vyhodnocení 

Výroba přesných taţených trubek, vzhledem k nárokům na kvalitu, k pouţitým 

výrobním technologiím a sloţitosti celého výrobního procesu představuje například ve 

srovnání s přesnými svařovanými trubkami kalibrovanými za studena významně nákladnější 

proces. O to je však důleţitější pokusit se najít moţnosti sníţení nákladů, coţ ve výsledku 

umoţňuje vstupovat na trh s konkurence schopnou cenou. 

Ve společnosti AMTP Karviná proto převaţuje v posledních letech přístup zaloţený 

na uplatňování principu cílových nákladů, nazývaný target costing. [6] 

Cílové náklady jsou náklady, které je nutno dosáhnout, aby firma hospodařila 

s ohledem na situaci na trhu se ziskem. Jediné relevantní náklady jsou v tomto smyslu 
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náklady akceptovatelné trhem. Při tomto pohledu na náklady jiţ otázka nezní „ Co nás bude 

výrobek stát?“, ale naopak „Co nás smí výrobek optimálně přizpůsobený poţadavkům 

zákazníka stát?“. Všechny relevantní útvary se pak ve společnosti řídí jednak poţadavky 

zákazníka a zároveň kontrolují své náklady, aby cena výrobku odpovídala poţadavkům trhu. 

Důraz je v této souvislosti kladen také na to, aby výrobek plnil jen ty funkce, které skutečně 

zákazník poţaduje a za které je ochoten zaplatit. [3], [6] 

Byly vyhodnoceny náklady na výrobu jednotlivých variant výroby taţených trubek. 

V tabulce 16 je zobrazen přehled nákladů jednotlivých variant. Všechny druhy nákladů byly 

z důvodu ochrany citlivých údajů přepočteny v koeficientech, různých jak pro variabilní 

náklady na vstupní pás, pro ostatní variabilní náklady a také pro fixní náklady. 

Tab. 16 Přehled nákladů výroby jednotlivých variant (přepočteno koeficienty) 

náklady v 

jednotlivých 

variantách 

variabilní 

náklady  

PÁS 

variabilní 

náklady 

PT 

variabilní 

náklady 

TAŽENÍ 

variabilní 

náklady  

Celkem 

fixní 

náklady 

Celkem 
CELKEM 

(Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) 

Varianta 1 19 102 1 557 3 136 23 795 15 163 38 958 

Varianta 2 19 102 1 557 5 856 26 515 15 163 41 677 

Varianta 3 19 102 810 3 829 23 741 15 163 38 904 

 

K dílčím nákladům lze komentovat, ţe rozdíl v ceně předběţné trubky (PT), je 

v případě srovnání variant 1 a 3 eliminován téměř stejným rozdílem vyplývajícím z počtu 

provedených tahů. 

Vzhledem k celkovému ročnímu objemu dodávaného dílu 48863 X98D0, rozdílu ve 

vnitřních ztrátách (Yieldu) a rozdílu v nákladech jednotlivých variant, je celková úspora mezi 

variantou č. 1. a 3 celkem 991 987 Kč/rok, v případě srovnání mezi variantami č. 2 a 3 pak 

1 741 183 Kč/rok. Ze všech tří variant je tedy jednoznačně nejvýhodnější varianta č 3, tedy 

výroba taţené trubky z předběţné trubky za studena tvářené (kalibrované) na 1 tah. 
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6 Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci procesu taţení přesných trubek 

ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná. Cílem práce byl návrh a realizace 

takového výrobního procesu, který by výběrem vhodné technologie dosáhl výsledné 

poţadované kvality produktů při optimálních nákladech. 

Východiska optimalizace procesu taţení trubek za studena jsou uvedena v kapitole 3. 

Při jejich zkoumání bylo vycházeno z teorie a principů samotného taţení a jeho moţných 

variant pouţívaných technologií. Posouzen byl zejména vliv vlastní technologie taţení, kdy se 

jedná především o volbu pouţitých výrobních nástrojů – průvlaků a trnů, jejich geometrie a 

designu, dále pak o způsob a rychlost taţení a technické řešení taţné stolice. Klíčovým je pak 

vliv velikosti jednotlivých úběrů, počtu tahů a celkového úběru a vlastních tvářecích 

podmínek. Pro nalezení moţností řešení optimalizace technologie taţení byla v dostupné 

odborné literatuře a zejména v publikovaných vědeckých a výzkumných pracích nastudována 

příbuzná témata. Popisují zejména následující směry – modifikaci geometrie nástrojů a jejich 

designu, sníţení koeficientů tření a podmínek mazání a také zkoumání zbytkových napětí.  

Dalším krokem této práce byla v kapitole 4 analýza stávajícího procesu taţení trubek 

ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná. Byl analyzován zejména tok 

výrobního procesu ve všech jeho variantách. Východiskem byla také omezení vyplývající 

z pouţívaného výrobního zařízení, kdy se jedná o starší přímočaré poloautomatické taţné 

stolice. Vzhledem k současné výrobní a obchodní strategii společnosti a zejména k aktuálním 

podmínkám na trhu v tomto segmentu bylo managementem společnosti doporučeno zaměřit 

se při optimalizaci procesu taţení na oblast výběru vhodné technologie výroby předběţné 

trubky, dále na optimální specifikaci rozměru této trubky a počet tahů. V další části této 

kapitoly proto byly podrobně zkoumány vlastnosti jednotlivých typů předběţných trubek, 

dané jejich výrobní technologií. 

V návaznosti na omezení a východiska popsaná výše, byly navrţeny tři varianty řešení 

optimalizace procesu taţení trubek za studena, uvedené v kapitole 5. Tyto varianty, s různou 

technologií předběţné trubky a různým počtem tahů byly v praxi realizovány následujícím 

způsobem. Byl vybrán trubkový díl dodávaný zákazníkovi v automobilovém průmyslu 

v běţícím projektu, který je svým významem, a to jak stávajícími realizovanými objemy, tak 

budoucím potenciálem, klíčový pro výrobní jednotku SBU Automotive. Metodika realizace 
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spočívala v provedení série ověřovacích výrob o objemu několika tun taţených trubek pro 

kaţdou z navrţených variant řešení. Rozsah ověřovacích výrob zaručoval dostatečnou 

vypovídací schopnost výsledků. Byla sledována zpracovaná mnoţství v kaţdé z jednotlivých 

výrobních operací, výtěţnost procesu, podíl neshodných kusů, mnoţství povrchových a 

skrytých vad výrobku. Závěrem byla vyhodnocena způsobilost a výkonnost procesů pro 

všechny významné rozměrové charakteristiky. 

V závěru kapitoly 5 byly shrnuty kvalitativní výsledky a pro rozhodnutí o optimální 

variantě byly pouţity metody vícekriteriálního rozhodování. Zde je vyhodnocena jako 

nejvýhodnější varianta č. 3. Při ekonomickém vyhodnocení byly vzaty v úvahu jak aktuální 

fixní a variabilní náklady související s výrobou, tak dosaţené výsledky v jednotlivých 

variantách, zejména výtěţnost procesu. Po ekonomické stránce je také vítěznou varianta č. 3. 

Celková úspora mezi variantou č. 1. a 3, vzhledem k realizovaným ročním objemům u tohoto 

trubkového dílu činí 991 987 Kč/rok, v případě srovnání mezi variantami č. 2 a 3 pak 

1 741 183 Kč/rok. 

Na základě vyhodnocení celkových výsledků vycházejících z ověření jednotlivých 

variant řešení lze potvrdit, ţe byla nalezena optimální varianta a tou je výroba taţených trubek 

jedním tahem z předběţné trubky vyráběné tvářením za studena. Toto optimální řešení je 

nejvýhodnější jak z ekonomické, tak i z kvalitativní stránky. 

Toto řešení lze doporučit k aplikaci u podobných trubkových dílů a umoţnit tak 

optimalizaci nákladů stávajících projektů a zároveň usnadnit rozhodovací procesy při 

přezkoumání nových poptávek zákazníků. Jako další postup, vycházející ze současných 

trendů v optimalizaci taţení trubek ve světě, bylo vedení společnosti navrţeno vydat se 

v budoucnosti směrem ke zlepšování vlastní technologie taţení, zejména tvářecích podmínek 

daných optimalizací mazání a geometrií nástrojů. 
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