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ABSTRAKT 

Bakalářská práce posuzuje změny plastických vlastností taženého ocelového drátu pro 

ocelová lana při tažení třemi úběrovými řadami. První je standardní, další dvě experimentální. 

Podstatou je snižování počtu průchodů, resp. zvýšení dílčí deformace při zachování 

deformace celkové, a vliv snížení tohoto parametru na výsledné plastické vlastnosti. 

Teoretická část obsahuje přehled technologických kroků procesu tažení, včetně vlivu 

specifických parametrů na vlastnosti taženého ocelového drátu. Praktická část zahrnuje 

experimentální tažení ocelového drátu, odběr, provedení a vyhodnocení zkoušek 

jednoduchým krutem a střídavým ohýbáním na usouzení výsledných plastických vlastnosti. 

Závěr práce souhrnně posuzuje získané výsledky. 

Klíčová slova: tažený ocelový drát, průvlaková sada, plastické vlastnosti, zkouška 

jednoduchým krutem, zkouška střídavým ohýbáním 

 

ABSTRAKT 

Bachelor thesis considers changes in plastic properties of drawn steel wire for steel ropes 

during three passes rows drawing. The first is the standard, two other are experimental. The 

principle is reduction of the number of passes, resp. increasing the partial deformation while 

maintaining the overall deformation and influence of this reduction of the parameter on the 

final plastic properties. The theoretical part provides an overview of the technological process 

steps wire drawing, including the influence of specific parameters on the properties of drawn 

steel wire. The practical part includes experimental steel wire drawing, performance, 

implementation and evaluation of a simple torsion tests and a reverse bend test on the plastic 

properties. Final part assesses summary the obtained results. 

Keywords : drawn steel wire, series of dies, plastic properties, simple torsion test, reverse 

bend test. 
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1 Úvod 

 Ocelová lana jsou již řadu let neodmyslitelnou součástí mnoha průmyslových odvětví, 

zejména v těžařství, stavebnictví a dopravě. I když dnes vyráběná lana ze syntetických 

materiálů v některých vlastnostech tyto ocelová lana předčí, jsou tyto ocelová lana stále 

předmětem aktivního zájmu co do zlepšování svých užitných vlastností, protože některé 

specifické použití těchto ocelových lan nelze nahradit použitím lan syntetických. 

 Jejich použití je velmi rozmanité, ale převážně jsou užívány k dopravě materiálu a 

přepravě lidí, zejména v důlním průmyslu. Ve většině případů jsou součástmi různých strojů a 

zařízení. Samostatnou kapitolou je jejich použití ve stavebnictví, v němž představují 

především různé kotvící prvky. 

 Ocelové lano je již hotový výrobek, zhotovený splétáním z jednotlivých tažených drátů 

o různých průměrech, různých počtech, různého geometrického uskupení, různých jakostí a 

v neposlední řadě různých vlastností. A chceme-li zvýšit kvalitu samotných ocelových lan, 

musíme nejprve zlepšit kvalitu taženého ocelového drátu určeného k jejich výrobě.  

 Teoretická část bakalářské práce je věnována historii tažení drátu i historii ocelových 

lan. Dále je v ní představena stávající úroveň a provedení technologického toku tažení 

ocelového drátu. Vzhledem k použití materiálu v praktické části ze společnosti ŽDB Drátovna 

a.s., je zde stručný popis a přehled, pro nás důležitého sortimentu této společnosti. Největší 

pozornost je však zaměřena na vlivy technologických parametrů tažení na výsledné vlastnosti 

taženého ocelového drátu. 

 Praktickou částí je samotné experimentální jednoduché tažení předtahového ocelového 

drátu pro ocelová lana jakosti C78DP dodaného firmou ŽDB DRÁTOVNA, a.s. přes otočné 

kuželové, vodou chlazené průvlaky z průměru 3,4 mm na průměr 1,5 mm. Součástí této 

praktické části jsou výsledky provedených zkoušek v ohybu a krutu po průchodu jednotlivými 

průvlaky a porovnání finálních výsledků  jednotlivých průvlakových řad. V závěru jsou 

získané výsledky diskutovány také s výsledky získanými předchozími experimenty. 
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2 Historie 

2.1 Historie tažení drátu 

 Nálezy klenotů z dob faraónů dokazují, že drát byl znám již před 3 000 lety před naším 

letopočtem. Drát byl tehdy vyráběn kováním a stříháním vykované pásky kovu.  

 Ačkoliv historie tažení drátu sahá do dob starého Říma, první textová zmínka o tažení 

drátu pochází z 12. století a volným překladem zní: „Železo skrze které jsou taženy dráty. Dva 

železné nástroje, široké na tři prsty, úzké nahoře a dole, tenké naskrz a se třemi nebo čtyřmi 

řadami děr, skrze které může být drát tažen.“ Obrazové záznamy z 15. století dokazují, že 

dráteníci táhli drát skrze průvlaky ručně pomocí kleští.  

 Provádělo se tak přes tzv. tažná železa, což byla litinová deska (posléze kalená ocelová 

deska), jež byla opatřena řadou postupně zmenšujících se otvorů s kuželovým ústím. Toto 

tažné železo muselo být pevně usazeno. Nejprve do země, pak do primitivních tažných stolic. 

Znalost tažení drátu se postupně rozšířila z Blízkého východu do západní Evropy a dále. Za 

zmínku stojí fakt, že tažná železa se používala až do 30. let 20. století.   

 Měli-li bychom uvést některé mezníky v tažení drátu, tak pak přelom 16. a 17. Století, 

kdy se při tažení drátu začaly používat maziva živočišného i rostlinného původu. 18. století 

upustilo od ručního tažení drátu, přelom 18. a 19. století zaznamenal tažení již s vodním 

pohonem, raná léta 19. století a vynález parního stroje posunul výrobu drátu k větším délkám 

a modernizace tažných stolic k hromadnější výrobě taženého drátu.  

 Hlavní však bylo zhospodárnění výroby během 19. století a první poloviny 20. století, 

na kterém se podílel vynález elektromotoru k pohonu drátotahu, objev chemického 

odstraňování okují v kyselinách, vynález výroby průvlaků ze slinutých karbidů, využití 

elektrické svářečky ke svařování drátu, objev kontinuálně pracujícího vícenásobného 

drátotahu a mechanického odokujování drátu ohýbáním a tryskáním, vynález zařízení ke 

kontinuálnímu válcování drátu za tepla a přechod od jednotahových drátotahů k drátotahům 

vícetahovým. Obecně lze říci, že vývoj tažení drátu byl v 19. století motivován vojenským a 

textilním průmyslem, stavebnictvím a těžařstvím, ale také dekorativním uměním. 

 Největší změny přinesla druhá polovina 20. století. Patří k nim hlavně rozvoj a 

zdokonalování výroby stávajících i nových značek ocelí a samotného válcovaného drátu 

optimálních vlastností pro daný účel a použití, rozšíření možností tepelného zpracování a 

především zvýšení rychlosti tažení. Nejvýraznější pokrok 20. století v technologii tažení 

ovšem znamenaly nové materiály pro výrobu průvlaků (slinuté karbidy a syntetické 

diamanty), což umožnilo snížit poměr mezi výkonem průvlaku a náklady na jeho výrobu. 
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Po mnoho let tedy byla technologie tažení drátu zdokonalována moderními stroji 

s vysokým stupněm mechanizace a automatizace, a dnes je charakteristická svou moderní 

spolehlivostí a požadovanou variabilitou jak rozměrových parametrů, tak specifických 

vlastností výrobků za současného zvyšování produktivity práce a snižování nákladů včetně 

zlepšování jak pracovního tak životního prostředí [3, 8, 14]. 

2.2 Historie ocelových lan 

 První zmínky a důkazy pocházejí z doby bronzové, kdy se přišlo na výhody lan 

z bronzových drátů, a to dobré ohybnosti, vysoké nosnosti a možnosti výroby velkých délek. 

Středověk již umožnil výrobu ocelových lan z kovových drátů tažených za studena. Použita 

k tomu byla měď a mosaz. 

 Prakticky první zmínka o drátěném laně pochází z výkresů po Leonardu Da Vincim. 

 V 18. století se mosazné dráty používaly na výrobu bleskosvodných lan. Postupně od 

středověku se výroba ocelových lan zdokonalovala ruku v ruce s rozvojem technologie 

výroby oceli.  

 Začátkem 19. století se začala ocelová lana používat v hornictví. Tyto byly splétány 

ručně ze 3 až 4 drátů, o maximální délce cca 38 m a pevnosti zhruba 500 MPa. Za zlomový 

okamžik lze považovat rok 1850, kdy si angličan James Horsfall nechal patentovat tepelné 

zpracování taženého drátu pro výrobu ocelových lan na základě kalícího procesu, tvz. 

patentování (odkud vzešel také název „patentovaný drát“). Důsledkem patentování bylo 

zvýšení pevnosti taženého drátu.  

 V současnosti jsou ocelová lana schopna zaručit vysokou pevnost při malém průměru, 

malé hmotnosti a dostatečné ohebnosti. Ocelová lana jsou vyráběna v průměrech od cca 0,8 

mm až nad 178 mm a mohou být složena z více než 900 jednotlivých drátů.   

 Ocelový drát pro ocelová lana je nosnou částí ocelového lana. Vyrábí se tažením 

z válcovaného drátu. Dle potřeby se tepelně zpracovává či povrchově upravuje.  

 Ocelový drát pro ocelová lana představuje v samotném ocelovém laně tři stavební 

prvky, a to, jak ukazuje obr.1., jádrový drát, pramenový drát, výplňový drát.  

 Sledované veličiny ocelového drátu pro ocelová lana jsou následující: 

 jmenovitý průřez drátu [mm
2
] 

 skutečný průměr drátu [mm] 

 jmenovitá pevnost drátu – minimální zaručená pevnost drátu v tahu [MPa] 

 jmenovitá nosnost drátu – zjištěná tahovou zkoušku na trhacím stroji [N] 
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 vypočítaná pevnost drátu v tahu – vypočítaná ze skutečné nosnosti a jmenovitého 

průřezu drátu [MPa] 

 průměrná pevnost drátu v tahu – získána jako aritmetický průměr skutečných 

pevností zkoušených drátů [MPa] 

 jmenovitá délková hustota drátu – získána součinem jmenovitého průřezu drátu a 

hustoty oceli [kg.m] 

 skutečná délková hustota drátu –  stanovena odvážením vzorků drátu [kg.m] 

 jádrový drát – vytváří tvar pramene lana a nezapočítává se do celkové hmotnosti 

 výplňový drát – mající zlepšit využití po průřezu lana, je stejné kvality, do celkové 

hmotnosti se započítává. 

 Ocelová lana jsou vyráběna ve dvou kvalitách, a to normální kvality a kvality výběrové. 

Většinou je používán materiál z vysokouhlíkové oceli, kterou je možno vyrobit v mnoha 

modifikacích, kdy každá svými vlastnostmi má své konkrétní opodstatněné použití. Naším 

předmětem zájmu jsou ocelová lana kvality výběrové, kdy jejich použití je nepostradatelné 

v důlním průmyslu, kde jsou využívána pro zvedání, spouštění, ale také pro výtahy, jeřáby, 

vleky, dále jako kotevní lana velkých strojů, pro lanové dráhy, pro osobní výtahy a letecká 

lana [1, 4]. 

 

 

Obr. 1. Základní komponenty typických ocelových lan [4] 
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3 Současný stav technologie tažení 

 Tažení drátu lze stručně charakterizovat jako spojitý průchod drátu za specifických 

podmínek přes průvlak. Tuto skutečnost v nejjednodušším provedení zobrazuje obr.2. Je 

nutné podotknout účel níže uvedeného schématu, a to, snížení průměru za současného 

prodloužení délky. Ve většině případů se jedná o průřezovou plochu kruhovou. 

 

 
 

Obr. 2. Obecné schéma tažení drátu [3] 

 

 Ve srovnání s válcováním je dosahováno při tažení mimořádně lepších rozměrových 

parametrů, co do rozměrových odchylek, i povrchové kvality. Technologie tažení drátu, 

vzhledem k výchozím i k finálním rozměrům, jak průřezovým, tak délkovým, je specifická 

svými pracovními i pomocnými zařízeními, nevyžadující příliš velké pracovní prostory. 

 Dnešní technologie tažení drátu již běžně umožňují získávání finálních průřezů 

taženého drátu pod 0,1 mm a dokonce, při tzv. jemném tažení, i pod 0,01 mm.  

 Obecně lze táhnout každý deformovatelný materiál, ale zejména se setkáváme s tažením 

železných materiálů, jako je ocel, a neželezných materiálů, jako jsou měď a hliník. 

 Technologie tažení představuje velký počet technologických operací. Sem se řadí 

úprava výchozího polotovaru (čištění povrchu, úprava vstupní části), moření, nanášení maziv, 

žíhání a v neposlední řadě rovnání, dělení a svařování. I když jsou tyto technologické operace 

náročné a složité, jsou dnes díky modernizaci propracovány do takové podoby, která svými 

výsledky onu náročnost a složitost zcela eliminuje. Každá z výše uvedených operací má velký 
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význam v technologickém procesu tažení a jejich selhání je nežádoucí, poněvadž by to 

znamenalo pokles jakosti a vlastností taženého výrobku [3]. 

 Tato práce je zaměřena na tažené ocelové dráty pro výrobu ocelových lan. V tab.1. jsou 

uvedeny základní technologické toky při výrobě taženého ocelového drátu pro lana. Každý 

z níže uvedených kroků stále podléhá průběžné optimalizaci a modernizaci za účelem 

zvyšování produktivity práce a kvality výrobků za současného snižování energetické 

náročnosti a výrobních nákladů.  

 

Tab. 1. Technologický tok materiálu při tažení ocelového drátu na lana [5] 

Místo výskytu materiálu Dráty 

  Holé na lana Pozinkované a tažené na lana 

Sklad válcováného materiálu X X X X X X X X X X 

Patentovna   X   X         X   

Mořírna (povrchová úprava drátu) X X X X X X X X X X 

Tažírna (hrubý a střední tah) X X X X X X X X X X 

Patentovna     X       X       

Mořírna (povrchová úprava drátu)     X     X         

Pozinkovna           X X       

Patentomořící linky       X X         X 

Patentopozinkovací linky               X X   

Tažírna (střední a jemný tah)     X X   X X X X X 

Patentomořící linky         X           

Patentopozinkovací linky                   X 

Tažírna (jemný tah)         X         X 

 

3.1 Vstupní materiál pro výrobu taženého ocelového drátu 

 Na sklad válcovaného materiálu přichází jakožto výchozí polotovar pro tažení za tepla 

válcovaný drát o rozměrech 5 – 30 mm svinutý do svitku. Hmotnost těchto svitků je dnes dle 

požadavků variabilní a pohybuje se od 1 do 3 tun. Při použití předtahového drátu odpadá 

technologická operace odokujování (vysvětleno níže) [5]. 

3.2 Proces patentování 

 Technologická část patentování je důležitá k získání houževnaté a pevné struktury. Děje 

se tak ohřevem na teplotu austenitizace a následným kontrolovaným ochlazováním nejčastěji 

v olověné lázni. Je řazeno jak vstupní operace tak jako mezioperace při tažení drátu. Tuto 

operaci lze nahradit již řízeným ochlazováním válcovaného drátu (ŘOVD), ale účinek 
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samotného patentování je lepší. Technologická zařízení k patentování mají různá provedení 

s ohledem na způsob, dobu, teplotu a rychlost ohřevu drátu a jeho následné ochlazování [2, 3]. 

3.3 Význam moření a povrchových úprav drátu 

 Vhledem k výrobnímu procesu při použití válcovaného drátu, a to válcovaného drátu za 

tepla bez ochranné atmosféry, je povrch tohoto drátu pokryt vrstvou okují. Proto musí být 

válcovaný drát před samotným procesem tažení podroben procesu odokujování. Způsobů 

odokujování je dnes celá řada a jejich základní kategorie jsou: mechanické, chemické, 

elektrochemické, kombinované a speciální. Volba způsobu odokujování je závislá na druhu 

drátu, finálních požadavcích na jakost taženého drátu a také samozřejmě na možnostech 

výrobního podniku. Nejznámějším a nejrozšířenějším způsobem odokujování je odokujování 

chemické, které se nazývá moření. Moření je v současnosti věnována velká pozornost, a to ze 

dvou důvodů. První je ten, že již z kategorie „chemické odokujování“ je jasné, že pochod je 

uskutečňován pomocí chemických látek, přesněji pomocí kyselin, jež vyžadují bezpečnou 

manipulaci při technologickém procesu. Druhým důvodem je dopad tohoto technologického 

procesu na životní prostředí. Obě problematiky jsou dnes již skvěle propracovány a pouze se 

zdokonalují. Bezpečná manipulace s chemickými látkami je zajištěna mechanizací a 

automatizací, pevné odpady moření, tzv. mořící kaly jsou regenerovatelné [2, 3]. 

3.4 Stroje k tažení 

 Ústřední část technologického toku tažení ocelového drátu představují drátotahy. 

Převládá využívání vícenásobných drátotahů, u nichž je stále předmětem zájmu a zlepšování 

lepší zabezpečení požadovaných jakostí taženého drátu, zvyšování jejich kapacity a pracovní 

spolehlivosti. V praxi jsou dnes nejčastěji používány akumulační a skluzové drátotahy. 

Zvyšující se nároky na úspory pracovního prostoru a energie jsou nakloněny využití 

přímotažných drátotahů se stupňovitými kotouči (viz. obr.3.), které mají minimální 

požadavky na pracovní plochu, kdy rychlost otáčení je konstantní a příčné rozměry 

jednotlivých navíjecích bubnů jsou voleny tak, aby optimálně navíjely zužující se a 

prodlužující se tažený drát. Rychlost tažení v jednotlivých průvlacích lze určit dle této 

rovnice: 

v = π . D . ω   [mm.s
-1

] (1) 

   Úhlová rychlost je konstantní tudíž generuje jinou tažnou rychlost každému dalšímu 

navíjecímu bubnu. (pozn. u strojů s oddělenými navíjedly je nutno nastavit úhlové rychlosti 



Ing. Vrublová Lucie:    Vliv dílčího úběru na plastické vlastnosti taženého drátu pro ocelová lana 

 

 

jednotlivých navíjedel tak, aby tažení bylo kontinuální bez poruch, tzn. správně s ohledem na 

průměr navíjecího bubnu) [2, 3, 6]. 

 

 

Obr. 3. Drátotah se stupňovitými kotouči  [3] 

 
3.5 Průvlaky 

 V souvislosti se zvýšením produktivity práce a snižováním provozních nákladů na 

tažení se pozornost zaměřuje také na průvlaky, resp. materiál, ze kterých jsou tyto průvlaky 

vyráběny.  

 Průvlaky, vzhledem k požadavkům na vysokou tvrdost, se vyrábějí zejména ze 

slinutých karbidických materiálu, a to WC, TiC, TaC, VC, Cr2C3. Při výrobě karbidických 

průvlaků je nutno brát v úvahu rozměry a materiál taženého výrobku. Technický diamant je 

vhodnou alternativou pro výrobu pracovní části průvlaků, jeho omezené použití však lze 

přičíst jeho vysoké ceně a náročné úpravě. Vhodný je zejména pro tažení velmi malých 

rozměrů, kde je požadováno velmi malých rozměrových odchylek, a to proto, že je 

materiálem nejtvrdším a nejvíce otěruvzdorným ze všech známých materiálů.  

 Dalším parametrem, sledovaným a stále podrobovaným experimentům u průvlaků, je 

jejich geometrie. Dnes je již prokázáno, že geometrie průvlaku má zajistit délku stykového 

povrchu delší, než je průměr drátu po tažení, a to pro daný tažný úhel α (viz. kap. 5.2.2), což 

především zajistí vysokou životnost průvlaku. Jsou čtyři základní tvary průvlaků. 

Nejpoužívanějším je tvar kuželový, existují však také průvlaky vyduté, radiální a sigmodiální. 

Každý z nich má svá specifika, své klady a zápory, ať již v samotné náročnosti výrobního 

procesu použití a životnosti [3, 5, 6]. 
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 Základní schéma průvlaku je uvedeno na obr.4. a o funkci jednotlivých částí průvlaku 

je pojednáno v kap. 5.2.2. 

 

Obr. 4. Průvlak a jeho částí [3] 

 

 Tažené ocelové dráty pro jakostní lana, u kterých je třeba zajistit dlouhou životnost a 

vzít v úvahu pracovní podmínky a prostředí při práci lana, je nutno mezi jednotlivými průtahy 

opatřit ochrannou vrstvou, a to procesem pokovování, nejčastěji zinkování, které zajistí 

odolnost povrchu taženého drátu jak proti elektrochemické, tak proti chemické korozi, resp. 

zlepšením mechanických i technologických vlastností. 

3.6 Tepelné zpracování  

 Nedílnou součástí technologie tažení je i tepelné zpracování drátu, které je možno řadit 

do technologického toku dle požadavků na finální vlastnosti taženého drátu, a to jak před 

samotné tažení, během samotného tažení i jako finální operaci. Tepelné zpracování materiálu 

určeného k tažení lze provést několika, níže uvedenými způsoby. Děje se tak proto, že vhodná 

volba tepelného zpracování zajistí nejen dosažení požadované struktury nejvhodnější 

k plastické deformaci, ale také garanci získání finálních mechanických vlastností po tažení. 

 Tepelné zpracování se volí s ohledem na druh materiálu, rozměry a požadované 

vlastnosti. Patří sem zejména patentování, žíhání normalizační, žíhání rekrystalizační. 

 Patentování – izotermická transformace austenitu. Jedná se o ohřev oceli do oblasti 

austenitu, kdy uhlík z Fe3C je rozpuštěn v základní mřížce kovu. Následuje kalení do 
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roztaveného olova (obecné schéma obr.5.). Výsledkem je převod hrubé perlitické struktury na 

perlitickou strukturu jemnou, kterou lze táhnout za dosažení vysokých pevností v tahu bez 

rizika vzniku trhlin. 

 

Obr. 5. Schéma patentování drátu z vysokouhlíkové oceli [11] 

 Normalizační žíhání slouží k zrovnoměrnění a zjemnění velikosti zrna. Tím se dosáhne 

optimálních mechanických vlastností, tzn. při vyšší hodnotě Rm, Re, HB i vysoké hodnoty 

KCU. 

 K využívání rekrystalizačního žíhání vede hlavně poptávka po stále menších průměrech 

taženého drátu. Řadí se zejména před finální průchod a jeho účelem je odstranit deformační 

zpevnění, čímž se obnoví tvárné vlastnosti taženého drátu. Obecně lze říci, jak tomu 

nasvědčuje obr.6., že tažením protáhnutá zrna neschopná již další deformace získají žíháním 

opět rovnoosý tvar [11]. 

 

Obr. 6. Změna struktury rekrystalizačním žíháním [13] 
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4 ŽDB Drátovna, a. s. 

 Materiál do praktické části byl poskytnut společností ŽDB Drátovna a.s. 

 ŽDB Drátovna a.s. je v České republice, a možno říci, že i v celé střední Evropě jedním 

z nejvýznamnějších producentů taženého ocelového drátu.  

 Její historie sahá až do roku 1896, kdy Moravská akciová společnost pro drátovenský 

průmysl založila v Pudlově (dnešní část Bohumína) drátovny, které již tehdy byly schopny 

produkovat válcovaný drát ze železa, mědi, bronzu, zinku a tažený drát ze železa a oceli, který 

bylo možno tepelně zpracovávat i pokovovávat. Využití tento sortiment nacházel v dopravě, 

komunikaci, stavebnictví i elektrotechnice. Roku 1906 bylo uvedeno do provozu zařízení 

k elektrolytickému zinkování drátu, a to, jako první zařízení tohoto typu v Evropě. Co se týče 

výroby ocelových lan, tak ta byla realizována roku 1913. Jednalo se o lana z nízkouhlíkového 

a měděného drátu pro použití k rozvodu elektrické energie.   

 Dnes má tento podnik široký sortiment výrobků, přičemž mu na bezkonkurenčnosti 

přidává nedávné opětovné sjednocení průvozů tažírny, kordovny, lanárny, pérovny a drátěné 

výroby.  

 Přehled jakostního sortimentu, ze kterého byl vybírán materiál i pro tuto bakalářskou 

práci a jeho parametrů uvádí tab.2. [8, 15]. 

 

Tab. 2. Přehled základního sortimentu ŽDB Drátovny a.s. a jeho parametrů [15] 

Drát Norma Dj Jmenovitá pevnost 

Vysokouhlíkový       

Lanové (holý a pozinkovaný) DIN 2078, EN 10 264-2,3 0,20 - 4,00 mm 1180 - 2160 MPa 

  * specif. zákazníka 
 

(2260 MPa a vyšší) * 

Pružinové (holý a pozinkovaný) DIN 17223-1, EN 10 270-1 0,50 - 7,00 mm   

Pružinové pro nábytkářské účely ČSN 42 6441 1,30 - 4,00 mm 1570 - 2200 MPa 

  * spec. zákaz.     

Do předpjatého betonu       

(nepopouštěné) PN-E-2-80 2,50 - 7,00 mm 1370 - 1860 MPa 

(popouštěné) PN 22-472-02, PN 22-178-00 4,00 - 7,00 mm 1570 - 1770 MPa 

  (EN 10138-2)     

Pro elektrosvodná lana ČSN 42 6455 2,24 - 3,50 mm 540, 690, 980 a 1270 MPa 

  DIN 48 200, St III 2,00 - 3,40 mm 1310 - 1520 MPa 

  DIN 48 200, St IV 2,00 - 3,00 mm 1570 - 1810 MPa 

  * spec. zákaz. či ASTM B 498     
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5 Ovlivnění výsledných vlastností taženého drátu technologickými 

parametry tažení  

 Ukazatelem jakosti ocelových tažených drátů jsou vybrané mechanické a technologické 

vlastnosti. Mezi ty nejdůležitější a nejsledovanější se řadí mez pevnosti v tahu, mez pružnosti, 

tažnost, kontrakce, počet ohybů či krutů do lomu [7]. 

 Všechny tyto výše uvedené charakteristiky jsou ovlivňovány jak již výchozím 

materiálem pro tažení drátu, tak samotnou technologií tažení, a v neposlední řadě i možným 

následným tepelným zpracováním taženého drátu [9]. 

5.1 Výchozí polotovar 

 Výchozím materiál pro tažení drátu pro ocelová lana je drát válcovaný za tepla. 

Obvykle se používají ocelové dráty o obsahu uhlíku 0,55 – 0,90 %. Tyto dráty musí 

vyhovovat jak po pevnostní tak plastické stránce, tj. dobrá tažnost, otěruvzdornost, výdrž proti 

cyklickému namáhání.  

 Důraz je kladem nejen na povrchovou a vnitřní jakost vyválcovaného ocelového drátu, 

směrodatné je také chemické složení oceli. [3, 5]. 

5.1.1 Chemické složení 

 Obecně platí, že stoupající obsah uhlíku má za následek nárůst pevnosti, avšak plastické 

vlastnosti, jako jsou tažnost či počet ohybů a krutů do lomu, klesají. 

 V minulosti se však také objevily nejednotné názory na vliv uhlíku na únavové 

vlastnosti taženého drátu. Fakt, že se vzrůstajícím obsahem uhlíku roste mez únavy různými 

celkovými úběry rovnoměrně, stál proti ověřenému experimentu, že při cyklickém namáhání 

(tah-tlak), při stejných pevnostních vlastnostech při různých celkových úběrech se dosáhlo 

nejvyšší meze pevnosti při obsahu uhlíku kolem 0,5 %, a při cyklickém namáhání střídavým 

krutem se nejlepších únavové vlastnosti projevily při obsahu uhlíku 0,7 % [1, 5, 9]. 

 Vliv manganu je zjevný na houževnosti drátu, při ohybu zvyšuje pevnost a navíc 

eliminuje vliv síry [1]. 

 Fosfor a síra patří mezi nečistoty v oceli, které mají negativní dopad na jakostní 

parametry následně taženého drátu. Fosfor je znám jako iniciátor lámavosti drátu za studena, 

síra podporuje vznik trhlin již při samotném válcování drátu. K technologii tažení je 

opodstatněně doporučován obsah fosforu Pmax = 0,025 %, a obsah síry Smax =  0,040 % [5]. 
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5.1.2 Povrchová a vnitřní jakost 

 Povrchová jakost taženého ocelového drátu je zejména ovlivňována hloubkou 

oduhličení, která je limitována dle příslušných specifikací konkrétních jakostí a konkrétního 

použití. Obecně platí udržet tuto vrstvu oduhličení v co nejnižších hodnotách. V případě, že je 

tato vrstva tvořena čistým feritem, jsou její vlastnosti odlišné od vlastností středových částí, 

což má negativní dopad na samotný proces tažení drátu, a navíc je snižována mez únavy. 

Rovněž se vzrůstající hloubkou oduhličení klesá životnost ocelových lan, a to až o 20 % [1].  

 Na vnitřní jakost mají vliv různé necelistvosti, k nimž řadíme různé nežádoucí 

segregace a vycezeniny, které snadno vedou k lomům drátu a ke vzniku trhlin. [5] 

5.2 Deformace 

 Tažení se provádí při teplotách nižších než je teplota rekrystalizace, resp. patří ke 

skupině tváření za studena, proto také nastává v taženém materiálu zpevnění vedoucí ke 

změnám vlastností, jak už mechanických, tak i elektrických, magnetických, korozivzdorných 

aj. Je také nutno vzít v úvahu, že tření na stykové ploše drátu a průvlaku způsobují 

nestejnorodou deformaci po průřezu taženého drátu, což se projeví v nestejnorodosti 

výsledných vlastností.  

 Se zvyšujícím se zpevněním vzrůstá mez pružnosti, pevnosti a tvrdost, za současného 

poklesu plastických vlastností, jako je prodloužení, kontrakce a rázová pevnost. Od této 

zásady se ale v posledních letech odklání řada experimentálních studií [6, 9]. 

 Charakteristickým rysem technologie tažení je vznik plastické deformace vedoucí 

k zúžení příčného průřezu a k prodloužení délky taženého drátu. Děje se tak průchodem přes 

průvlak. V tomto průvlaku, jak naznačuje obr.7., na tažený drát působí tažná (tahová) a 

tlaková síla. A právě kombinace těchto dvou sil vyvolává v taženém drátu výše uvedené 

změny rozměru drátu. V průvlaku se tedy odehrává nejpodstatnější část děje tažení drátu [6]. 

 

 

 
 

Obr.7. Schématické znázornění sil při tažení  [3] 
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 Tažení drátu je proces, při kterém platí zákon zachování objemu a musí být zajištěn tak, 

aby byla splněna rovnice kontinuity.  

 Protože je průchodem drátu průvlakem vyvolán tříosý stav napjatosti (s tlakovým 

napětím v příčném směru), dosahuje se velkých deformací materiálu. Tyto deformace mají 

totožný směr s napětím. Viz. obr.8. 

 

 
Obr. 8. Schéma napětí a deformace v procesu tažení  [5] 

 

 σ1 je napětím největším tahovým napětím, které působí v podélném směru, střední 

napětí σ2 a nejmenší napětí σ3 jsou napětí tahová, působící v radiálním a obvodovém směru. 

Průběh napětí σ1 není v celé kuželovité části průvlaku stejné. Z počátku jsou znatelná i 

tlaková napětí, po délce pásma deformace vykazují největší tahová napětí osová vlákna, a 

navíc ve výstupní části jsou to povrchová vlákna projevující se největšími hodnotami σ1. 

 K těmto deformacím dochází jen ve vybrané části průvlaku, a to v kuželové části l, která 

je patrná z obr.9. Na tuto kuželovou část průvlaku působí v pásmu deformace příčná síla Q, 

vzniklá působením vnější tahové síly F. Působení příčné síly Q je důsledkem vlivu tažného 

úhlu kužele 2α a tření mezi povrchem drátu a pracovní částí průvlaku. Lze ji určit pomocí 

normálové složky síly a úhlu α+ρ. Z obr.9. je již jednoduché také stanovení tažné síly – 

rovnice (2), (3) a prokázat rovnováhu sil [2, 5, 7]. 

F = Q ∙ sin(α+ρ)   [N] (2) 

F = N ∙ tg(α+ρ)   [N] (3) 

 

 
 

Obr. 9. Rovnováha sil v otvoru průvlaku dle E. Siebela  [5] 
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5.2.1 Redukce průřezu, deformační zóna a parametr Δ 

 Vyjdeme-li z označení vstupních a výchozích průřezů d0 a d1 (viz. obr.9.), lze redukci 

průřezu    určit dle vztahů (4) a (5): 
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 Deformační zóna je lichoběžníková plocha ohraničená průřezem, kde je drát v prvotním 

styku s průvlakem a průřezem ve vstupu do kalibrační části – rovnice (6). Tvar této 

deformační zóny je charakterizován poměrem, neboli parametrem Δ. Je to vlastně poměr dvou 

rozměrů zřejmý z níže uvedeného vztahu: 

   
                                      

                                   
       

 
    

 Tvar této deformační zóny je závislý na tažném úhlu α a na redukci průřezu rp a díky 

těmto dvěma parametrům lze stanovit její číselnou hodnotu vztahem (7): 
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 Z experimentů a následných výpočtů, ilustrovaných na obr.10. lze usoudit obecnou 

platnost skutečnosti, že nízké hodnoty parametru Δ jsou spojeny s nízkým tažným úhlem a 

vysokou redukcí průřezu, a naopak vysoké hodnoty parametru Δ s vyšším tažným úhlem α a 

nízkou redukcí průřezu rp [3]. 

 
 

 Obr. 10. Ilustrace tří deformačních zón  [3] 
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5.2.2 Tažný úhel 2α  

 Nejsledovanějším parametrem průvlaku, mající zásadní vliv na výsledné vlastnosti 

taženého drátu je tažný úhel 2α. Je směrodatný k určení největší účinnosti přetvárné práce při 

tažení drátu. Je nežádoucí, je-li příliš malý, protože pak je nutno zvýšit tažnou sílu. Taktéž je 

nežádoucí, je-li příliš velký, poněvadž dochází ke zvyšování vnitřního pnutí. Proto je žádoucí 

zvolit optimální úhel 2α, při němž je potřeba minimální tažné síly, a to ve většině případů 

mezi 6 až 12°. Poloha tažného úhlu 2α již byla zobrazena na obr.9. viz. výše, obr.11. dále 

zobrazuje polohu dalších úhlů pro optimální konstrukci průvlaku. 

 

 

Obr. 11. Profil kuželového průvlaku  [6] 

 
   

 S tažným úhlem 2α souvisí i zvýšení teploty drátu procházejícího průvlakem, o čemž je 

blíže pojednáno v kap. 5.3. Zvyšující se úhel 2α může mít také podíl na zvýšení rychlosti 

deformace [2, 5,7].  

 Zvyšující se úhel 2α snižuje stykovou plochu mezi drátem a průvlakem, čímž se zvyšuje 

tlak na stykové ploše taženého drátu a průvlaku. Následkem toho se zhoršují podmínky 

náběru maziva. Zpravidla tažení při vyšších úhlech 2α vede k růstu pevnostních vlastností při 

současném poklesu vlastností plastických [6].  

5.2.3 Části průvlaku a jejich účel 

 Úkolem mazací části průvlaku (viz. obr.11. část I a obr.4.) je přenést mazivo do 

pracovní části průvlaku. Její délka musí být zvolená tak, aby byla zajištěna požadovaná vrstva 
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maziva. Mazací část průvlaku je charakterizována úhlem 2β, jež se volí s ohledem na způsob 

nanášení maziva. Nejběžněji používané mazivo – práškové mýdlo, vyžaduje konstrukci 

mazací části o malém úhlu 2β a větší délce těla. Toto zabezpečuje účinnější náběr maziva na 

tažený drát. 

 Pracovní část průvlaku (viz. obr.11. část II a obr.4.) je současně nejdůležitější částí 

průvlaku. Právě v této části je proveden přechod od výchozího do požadovaného rozměru 

(bavíme-li se o tažení jedním průchodem, u vícenásobného tažení je finálním rozměrem 

rozměr po poslední průchodu přes průvlak.) Délka této pracovní části závisí na počátečních a 

konečných rozměrech taženého drátu a úhlu 2α. Obecně platí, že čím je úhel 2α nižší, tím je 

délka vyšší.  

 Kalibrační válcová část (viz. obr.11. část III a obr.4.) dodává  taženému drátu finální 

tvar a rozměr. Je-li kalibrační část příliš dlouhá, je nutno zvýšit potřebnou tažnou sílu, což 

není optimální. Jeho délka c a průměr Dk jsou navzájem závislé. Obecně platí, že čím je nižší 

průměr tím je nižší jeho délka a poměr c/Dk roste. U tažených drátů, kde je Dk = 0,5 – 14,00 

mm se volí daný poměr 0,25 – 2,0 [6]. 

5.3 Teplota tažení 

 I když je při různých tažných rychlostech styk drátu s průvlakem krátkodobý, dosahuje 

se v těchto místech, často v milisekundách vysokých teplot následovanými jejími strmými 

poklesy. Za všech okolností se musí zamezit velkým teplotním rozdílům mezi jádrovými a 

povrchovými částmi taženého drátu, jež mohou mít za následek vznik nežádoucích 

zbytkových napětí [2, 5, 7].  

 Zvyšující se teplota taženého drátu při jeho tažení je důsledkem tření na stykových 

plochách drát-průvlak a deformační práce. Teplo způsobené deformační prací způsobuje 

rovnoměrné rozložení teploty po průřezu taženého drátu, zatím co teplo způsobené třením na 

stykových plochách zvýší teplotu především povrchových vrstev taženého drátu.  

 Teplo způsobené deformací a třením může být v podstatě anulováno mezi jednotlivými 

průchody, což je příznačné při tažení jemného drátu taženého s mazivy na bázi vody. Ovšem 

ve většině případů se tažení provádí za sucha, kdy se zvyšující se teplota v taženém drátě 

kumuluje. V tomto případě je nezbytné pro zajištění optimální teploty taženého drátu stabilní 

a uspokojivý způsob náběru maziva, dobrý přenos tepla na navíjedlo a v nejlepším případě 

chlazení samotného průvlaku. Rozložení teplot po délce chlazeného průvlaku, za tažné 

rychlosti 110 m/min, zobrazuje modelací v laboratorních podmínkách získaný obr.12. Snížení 

teploty po délce chlazeného průvlaku jen o několik procent může rozhodující [3, 9, 12]. 
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Obr. 12. Rozložení teploty po průřezu vodou chlazeného průvlaku [12] 

 

5.4 Rychlost tažení 

 Rychlost tažení ovlivňuje podmínky deformace kovů. Narůstá-li tažná rychlost, projeví 

se to zvýšenou deformační rychlostí a růstem deformačního odporu materiálu. Současně se 

zvýrazní tepelný efekt, jakožto důsledek přeměny mechanické energie tažení na energii 

tepelnou, což zapříčiňuje pokles deformačního odporu taženého drátu a snížení potřebné tažné 

síly. 

 Dříve uvedená problematika průchodu materiálu průvlakem s rychlostí tažení úzce 

souvisí. Zvýšení tažné rychlosti vyžaduje zmenšení tažného úhlu 2α a snížení délky 

kalibračního válce průvlaku. 

 Tažná rychlost se volí také s ohledem na způsob chlazení drátu. Přímé chlazení drátu 

vodou dovoluje použití podstatně vyšších tažných rychlostí a vyšších dílčích úběrů, přičemž 

počty tahů jsou snižovány s vítaným zjednodušením a zlevněním drátotahů [7, 10]. 

 Zvyšující se rychlost tažení má za následek lepší náběr maziva. Je to však doprovázeno 

nárůstem teploty, která může mít při nevhodných hodnotách negativní vliv na kvalitu maziva 

během procesu tažení [6]. 

5.4.1 Koeficient tření 

 Rychlost tažení má také přímý vliv na koeficient tření. Při obvyklém tažení za mokra i 

za sucha, kdy prakticky dochází k bezprostřednímu styku taženého drátu a průvlaku, se tento 

součinitel tření pohybuje nad hodnotou 0,05. Ovšem nově zkoumané metody, tzv. 

hydrodynamického náběru maziva přes tlakové průvlaky jsou schopny dostat tento součinitel 
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tření pod hodnoty 0,05, a to až k hodnotám 0,0005. Tuto skutečnost naznačuje obr.13. Co se 

týče samotného poměru (η   v)/P, lze poznamenat, že zvýšení teploty taženého drátu spojené 

se zvyšující se rychlostí tažení drátu je možné kompenzovat snížením viskozity použitého 

maziva [1, 9].  

 
 

Obr. 13. Závislost koeficientu tření na viskozitě, vzájemné rychlosti a tlaku v průvlaku [3] 

5.5 Konstrukce drátotahu, náběr maziva 

 Konstrukce drátotahu, jeho technický stav a způsob chlazení významně ovlivňují jakost 

taženého ocelového drátu. S přihlédnutím na stále vzrůstající požadavky na tuto jakost jsou 

hlavními ukazateli drátotahu jeho plynulost tažení v jednotlivých průvlacích, rovnoměrné 

ochlazování drátu, udržování konstantní zásoby drátu na tažných bubnech, spolehlivé a co 

nejvhodnější mazání. Četnost přerušení drátu roste při vysokých rychlostech tažení. Porucha 

či výpadek kterékoliv z výše uvedených částí technologického procesu tažení se v důsledku 

odrazí na kvalitě taženého drátu, v nejhorším případě může vést až k znehodnocení taženého 

ocelového drátu. 

 Co se týče náběru maziva, jak již bylo zmíněno, dokonalost tohoto technologického 

kroku zaručí úspěšný chod procesu tažení i požadované vlastnosti hotového výrobku. 

 Mazivo vytváří hraniční vrstvu mezi třecími povrchy taženého drátu a nástroje, která 

sníží na minimum počet bodových styků čistých povrchů kovů, čímž se sníží ztráta tažné síly 

k překonání vnějšího tření. Snadnější deformace taženého kovu se projeví jako důsledek 

mazání, z důvodu snížení vnějšího tření následovaného zmenšením součinitele vnitřního tření.  
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 Vhodnou volbou maziva se zaručí i požadovaná jakost povrchu taženého drátu, zamezí 

se rychlému opotřebení průvlaků, sníží se teplota deformace, navíc lze zvyšovat celkové 

úběry. Všechny uvedené žádané vlastnosti hotového výrobku tedy můžeme snížit či dokonce 

ztratit nevhodnou volbou maziva [2, 3, 7]. 

5.6 Velikost deformace 

Zvýšení deformace znamená zvýšení tažné síly, což se samozřejmě projeví na změnách 

vlastností. Z letitých zkušeností vzešlo v platnost, že se vrůstající deformací rostou vlastnosti 

pevnostní a klesají vlastnosti plastické. Dokazuje to následující přehled vlastností čtyř 

konkrétních ocelových drátů (viz. obr.14a., 14b.), který je již léta nadále používán v mnoha 

publikacích[2,7].

 

 

Obr. 14a. Vliv tažení (velikosti úběru) při tažení na mechanické vlastnosti ocelového drátu 

podle Pompa a Knackstedta [2] 
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Obr. 14b. Vliv tažení (velikosti úběru) při tažení na mechanické vlastnosti ocelového drátu 

podle Pompa a Knackstedta [2] 

 

 Z výše uvedeného obrázku je patrné, že pevnost se zvyšuje s rostoucím celkovým 

úběrem. Zhruba do celkového úběru 80% se pevnost taženého drátu zvyšuje lineárně. Zvýšení 

celkového úběru nad tuto hranici 80% má za následek strmější charakter nárůstu pevnosti za 

současného poklesu plastičnosti materiálu, tzn. zhorší se počty ohybů a krutů do lomu [2]. 

 Nad 80% celkového úběru se tedy tyto změny dějí velmi rychle. Nemá pouze vliv 

velikost deformace, ale také způsob realizace deformace (průchody klesající a vzrůstající), 

zejména pak velikost deformace v posledním průchodu.  

5.7 Celkové a dílčí úběry 

 Technologie tažení je založena na redukci průměru drátu. Tato redukce se děje 

postupnými, tzv. dílčími úběry Qd (rovnice (8) kap. 6.1.3., [5]) průchodem taženého drátu 

přes průvlak, za předem stanoveného celkového úběru Qc (rovnice (9) kap. 6.1.3., [11]). Počet 

průchodů přes průvlak je označován písmenem n [4 ]. 
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 Jak už bylo zmíněno výše, celkovou deformaci lze rozložit do různých kombinací 

dílčích tahů. Platí zásada, že pro vyšší pevnostní vlastnosti je ideální malý počet tahů o 

velkých dílčích deformacích, a naopak, pro vyšší plastické vlastnosti jsou vyhovující 

vícenásobné tahy o malých deformacích. Zvýšíme-li počet tahů, zvýší se i dodatková 

deformace ve vnějších vrstvách drátu, v nichž v důsledku vzrůstá napětí. V nejhorším případě 

může nastat praskání těchto vnějších vrstev, čímž dojde ke snížení pevnosti v tahu. Snížení 

dílčích úběrů při konstantní velikosti deformace způsobí výrazné snížení pevnosti v tahu. Při 

stálé velikosti deformace závisí mechanické vlastnosti na velikosti úhlu 2α. Tento fakt souvisí 

s nerovnoměrnou deformací uvnitř materiálu [6]. 

 Co se týče dílčích úběru, mohou být voleny na základě požadovaných finálních 

vlastností taženého drátu, a to dle čtyř základních úběrových řad (viz. tab.3.). Průběh čtyř 

typů úběrových řad,  jejichž průběh je znázorněn na obr. 15. 

Tab. 3. Stručná charakteristika úběrových řad [5] 

 Charakteristika Výhody Nevýhody 

Klesající Postupné snižování 

menších dílčích úběrů 

Zohledňuje snižující se 

plasticitu materiálu 

Možné praskání 

cementitických lamel na 

počátku tažení 

Rovnoměrná Úběry voleny rovnoměrné 

hodnoty 

Zrna v materiálu se 

deformují rovnoměrně 

Při vyšších dílčích úběrech 

možná destrukce struktury 

Rostoucí a 

klesající 

Malé vzrůstající úběry, 

setrvání na maximu 

následováno snižujícími 

se úběry 

Vhodná orientace zrn a 

cementitických lamel 

 

Rostoucí a 

rovnoměrná 

Malé vzrůstající úběry, 

setrvání na maximu 

následováno úběry 

rovnoměrnými 

Kombinace dvou 

přechozích 

 

 

 

Obr. 15. Průběhy dílčích úběrů jednotlivých úběrových řad na úběrech 
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 Příliš malé dílčí úběry (5 – 6%) mají za následek nerovnoměrnou lineární deformaci po 

průřezu taženého drátu.  

 Jak je patrné z tab.4. ani vysoké dílčí úběry nejsou příznivé. Zvýšíme-li dílčí úběr, je 

nutno zvýšit tažnou sílu, což se projeví nárůstem teploty taženého drátu a v důsledku 

deformačního stárnutí materiálu dojde ke zvýšení pevnosti drátu a k poklesu počtu ohybů a 

krutů do lomu [7]. 

       Tab. 4. Přehled základního sortimentu ŽDB Drátovny a.s. a jeho parametrů [7] 

Průměry Obsah Celkový Dílčí Počet Vlastnosti drátu 

drátu uhlíku úběr úběr tahů Pevnost Ohyby Kruhy 

[mm] [%] [%] [%] [-] [MPa] [počet] 

4,85 - 2,60 0,8 71 25 4 1900 6 24 

4,85 - 2,60 0,8 71 20 6 1780 7,5 29 

 

 Je nutné poznamenat, že zvyšováním celkového úběru vliv dílčích úběrů klesá, případně 

může být zanedbatelný, což dokazuje tab.5.  [7]  

Tab. 5. Výsledky provozních zkoušek vlivu celkových úběrů při tažení na vlastnosti 

ocelového lanového drátu [7] 

Průměr Obsah  Celkový Počet Vlastnosti drátu 

drátu uhlíku úběr tahů Pevnost Ohyby Kruty 

[mm] [%] [%] [%] [MPa] [počet] 

3,0 - 1,4 0,70 79,4 7 1682 35 37 

3,3 - 1,4 0,66 83,0 8 1593 37 40 

3,7 - 1,4 0,61 86,6 9 1621 35 37 

 

 

 Sounáležitými parametry jsou také minimální celkový úběr Qc,min a maximální dílčí úběr 

Qd, max. Při určování minimálního celkového úběru Qc,min se musí zohlednit požadavky na 

mechanické a technologické vlastnosti taženého ocelového drátu a zároveň musí býti brány 

v úvahu vlastnosti výchozího materiálu a technologie tažení. Maximální dílčí úběr Qd, max se 

volí v závislosti na plastičnosti materiálu, na struktuře materiálu, na jeho předcházejícím 

zpevnění, na zbytkových pnutích a podmínkách deformace [5]. 

 Získané poznatky o této problematice nám dovolují zestručnit tuto problematiku na 

základní fakta, kdy je zvyšující se celkový úběr následován růstem pevnosti, zvyšující se dílčí 

úběr rychlejším zpevňováním, a současně platí, že vzrůstající celkový úběr bude znamenat 

pokles počtu krutů do lomu, a to výrazněji při vyšších dílčích úběrech [7]. 
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6 Návrh a cíle experimentu 

Cílem práce jsou následující body: 

 Provést tažení ocelového drátu pro ocelová lana standardní průvlakovou řadou běžně 

používanou v technologickém procesu tažení v ŽDB Drátovna a. s. 

 Provést tažení ocelového drátu pro ocelová lana dvěma nestandardními průvlakovými 

řadami – snížení průchodů a zvýšení dílčích úběrů, při zachování stejného celkového 

plošného úběru a úhlu α = 8° jako ve standardní průvlakové řadě. 

 Provedení krutových a ohybových zkoušek taženého ocelového drátu na všech 

průvlakových řadách po každém dílčím úběru. 

 Zhodnocení získaných výsledků. 

 Posoudit, zda-li získané výsledky umožňují tažení ocelového drátu za podmínek 

vyšších dílčích úběrů. 

 

6.1 Popis experimentu 

6.1.1 Část tažení ocelového drátu  

Z předtahového zapatentovaného drátu jakosti C78DP o chemickém složení zřejmém 

z tab.6. a výchozím rozměru 3,40 mm byly odebrány vzorky na zkoušky krutem a ohybem. 

Poté byl rozdělen na tři části. Každá ze tří části byla přidělena jedné průvlakové řadě (viz. 

tab.7.). Úběrové řady byly všechny rovnoměrného typu s úhlem  α = 8°. 

Tab. 6. Chemické složení použitého ocelového drátu 

C Mn Si P S Cu Ni 

0,74-0,82 0,30-0,62 0,10-0,25 <0,030 <0,035 <0,22 >0,010 

 

Tab. 7. Přehled použitých průvlakových řad 

Standardní průvlaková řada - 7 úběrů - výchozí průměr 3,40 mm  

Úběry 1 2 3 4 5 6 7 

3,40 3,00 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 

Nestandardní průvlaková řada - 6 úběrů - výchozí průměr 3,40 mm  

Úběry 1 2 3 4 5 6   

3,40 2,95 2,60 2,25 1,95 1,70 1,50   

Nestandardní průvlaková řada - 5 úběrů - výchozí průměr 3,40 mm  

Úběry 1 2 3 4 5     

3,40 2,90 2,45 2,10 1,75 1,50     
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Každá z těchto tří částí byla podrobena procesu tažení na jednoduchém tažném 

poloautomatickém zařízení typu KGT 25-E.  

Tažné zařízení je jednoduché samoobslužné konstrukce, skládající se z části: 

 odvíjecí 

 vodící 

 mazivové 

 průvlakové 

 navíjecí 

 pomocné vodící části.  

Průvlaková schránka je rotační vodou chlazená. Taktéž je vodou chlazený navíjecí 

buben. 

Přípravná práce tažení na jednotlivých průvlakových řadách spočívala v navezení drátu 

výchozího rozměru na pracovní část odvíjecího mechanismu (viz. obr.16.) a zavedení drátu 

na vodící okruh. 

 

Obr. 16.Odvíjecí mechanismus tažné linky 

Další nedílnou součástí pro úspěšný proces tažení, resp. zdařilé zatáhnutí ocelového 

drátu na navíjecí válec, bylo připravit vstupní část ocelového drátu na průchod průvlakem za 

pomocí hrotovacího zařízení (viz. obr.17.). Toto zařízení umožňuje zmenšit průměr drátu na 
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požadované délce drátu tak, aby požadovaná délka drátu prošla průvlakem bez obtíží a 

nenásilného styku drátu s průvlakem.  

 

Obr. 17. Hrotovací zařízení 

Jednotlivé průvlaky byly postupně uchycovány dle potřeby do průvlakové schránky 

(postup výměny průvlaku viz. příloha 1), před kterou je zásobník na mazivo (viz. obr.18.).  

Po úspěšném provlečení konce taženého drátu průvlakem následovalo zatáhnutí 

taženého drátu na přípravnou část navíjecího bubnu, jež je spodní částí navíjecího bubnu (viz. 

obr.19.). Z přípravné části bylo nutno navést drát na pomocné vodící zařízení (viz. obr.20.) a 

zatáhnout ho na hotovní část navíjecího bubnu, který tvoří  horní část navíjecího bubnu (viz. 

obr.19.). Po tomto zatáhnutí končí manuální chod stroje a možno spustit chod automatický. 

Automaticky je zde možno volit rychlost tažení, hmotnost navinutého taženého drátu, 

délku taženého drátu. Rozměrové parametry taženého drátu jsou zaznamenávány laserem 

umístěným v pomocné části vodícího zařízení. 

 

Obr. 18. Průvlaková schránka se zásobníkem maziva 
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Obr. 19. Navíjecí buben                      Obr. 20. Pomocné vodící zařízení 

  Byly taženy tři průvlakové sady, o sedmi, šesti a pěti průchodech.  

  Po každém průchodu bylo ponecháno 25 otáček taženého ocelového drátu na odběr 

zkoušek. Odebrané svazky byly řádně označeny a uloženy.  

6.1.2 Popis provedených zkoušek 

Z každého vzorkového svazku bylo odebráno 10 zkoušek na zkoušku jednoduchým 

krutem v délce 60 cm, 10 zkoušek na zkoušku střídavým ohýbáním v délce 22 cm.  

Následující zkoušky - zkouška drátu střídavým ohýbáním a zkouška drátu jednoduchým 

krutem patří mezi zkoušky destruktivní, resp. jejich výsledné hodnoty jsou odečítány při 

porušení zkoušeného materiálu.  

Postup provedení zkoušek byl v obou případech stejný. Vzorky, zkrácené na 

požadované délky byly upnuty do zkušebního zařízení, zkušební zařízení bylo uvedeno do 

chodu a vyčkalo se konce provedení zkoušky. 

Zkoušky krutem byly prováděny dle ČSN ISO 7800 Kovové materiály – Dráty – 

Zkouška jednoduchým krutem na zařízení typu ZKZE 02/5 (viz. obr.21.).  

Vzhledem k tomu, že zkoušené vzorky byly průměru 3,40 až 1,5 mm, umožňovala 

zmíněná norma zjednodušené nastavování zkušební délky tělesa, a to 100 x průměr 

zkoušeného vzorku. Rychlost otáčení byla dle normy zvolena 50ot.min
-1

. 
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Obr. 21. Zařízení typu ZKZE 25-E 

 Zkoušky ohybem byly prováděny dle ČSN ISO 7801 Kovové materiály - Zkouška drátu 

střídavým ohýbáním na zařízení typu ZOZP 02/5 (viz. obr.22., detail obr.23.).  

 Bylo zde nutno dbát nastavení zkušebních parametrů zařízení (viz. tab.8.), čímž byla 

zkouška obtížnější než zkouška krutem. 

           

                  Obr. 22. Zařízení typu ZOZP 02/5                             Obr. 23. Detail ZOZP 02/5 
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Tab.8. Parametry nastavení pro zkoušku střídavým ohýbáním 

Jm. průměr Poloměr válcové podpěry Vzdálenost Průměr otvoru unašeče 

d (mm) r (mm) h (mm) d´ (mm) 

1,0 < d ≤ 1,5 3,75 20 2,0 

1,5 < d ≤ 2,0 5,00 20 2,0 - 2,5 

2,0 < d ≤ 3,0 7,50 25 2,5 - 3,5 

3,0 < d ≤ 4,0 10,00 35 3,5 - 4,5 

 

6.1.3 Výchozí a vypočtené údaje 

 Počáteční zadané údaje byly následující: 

 výchozí průměr taženého ocelového drátu 3,40 mm, 

 požadovaný průměr taženého ocelového drátu 1,50 mm, 

 dílčí úběr rovnoměrné 7 – úběrové řady cca 20%, 

 dílčí úběr rovnoměrné 6 – úběrové řady cca 25%,  

 dílčí úběr rovnoměrné 5 – úběrové řady cca 30%. 

 Zadané údaje byly zpracovány do následujících přehledů (viz. tab.9., 10., 11.) s pomocí 

níže uvedených vzorců a vzorců (4) a (7) z kap. 5.2.1. 

 Dříve uvedené veličiny jsou doplněny o délku styku drátu s průvlakovou části l [3] a 

skutečnou deformaci ε [11]. Grafické zpracování nejdůležitějších závislostí příslušných 

parametrů představuje obr.24., obr. 25 a obr.26.  
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Tab.9. Důležité parametry 7 - úběrové řady 

7 úběrů d 2 α Qd Qkum Δ ε l 

  [mm] [°] [%] [%] [-] [-] [mm] 

0 3,40             

1 3,00 8 22,145 22,145 1,171 0,250 2,867 

2 2,70 8 19,000 36,938 1,391 0,211 2,150 

3 2,40 8 20,988 50,173 1,244 0,236 2,150 

4 2,15 8 19,748 60,013 1,332 0,220 1,792 

5 1,90 8 21,904 68,772 1,185 0,247 1,792 

6 1,70 8 19,945 75,000 1,317 0,222 1,434 

7 1,50 8 22,145 80,536 1,171 0,250 1,434 

Qd, stř.     20,839     
 

  

∑ε 
     

1,637 
  

Tab.10. Důležité parametry 6 - úběrové řady 

6 úběrů d 2 α Qd Qkum Δ ε l 

  [mm] [°] [%] [%] [-] [-] [mm] 

0 3,40 
      1 2,95 8 24,719 24,719 1,032 0,284 3,226 

2 2,60 8 22,321 41,522 1,160 0,253 2,509 

3 2,25 8 25,111 56,207 1,013 0,289 2,509 

4 1,95 8 24,889 67,106 1,024 0,286 2,150 

5 1,70 8 23,997 75,000 1,068 0,274 1,792 

6 1,50 8 22,145 80,536 1,171 0,250 1,434 

Qd, stř.     23,864     
 

  

∑ε 
     

1,637 
  

Tab.11. Důležité parametry 5 - úběrové řady 

5 úběrů d 2 α Qd Qkum Δ ε l 

  [mm] [°] [%] [%] [-] [-] [mm] 

0 3,40 
      1 2,90 8 27,249 27,249 0,921 0,318 3,584 

2 2,45 8 28,627 48,075 0,869 0,337 3,226 

3 2,10 8 26,531 61,851 0,950 0,308 2,509 

4 1,75 8 30,556 73,508 0,804 0,365 2,509 

5 1,50 8 26,531 80,536 0,950 0,308 1,792 

Qd, stř.     27,899     
 

  

∑ε 
     

1,637 
   

 Vzhledem k tomu, že byla k dispozici průvlaková sada s odstupňováním po 0,05mm, 

nešlo nastavit zcela optimální dílčí deformace pro rovnoměrnou úběrovou řadu, což je patrné 
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z rozptylu hodnot na obr. 24. Stejný dopad mělo odstupňování průvlakové sady pochopitelně 

i na závislost skutečné deformace a parametru Δ na jednotlivých úběrech (viz. obr. 25. a 26.).  

 Jak je zřejmé z výše uvedených výpočtů a grafu (viz. obr.24.), se snižováním počtu 

průchodů dochází ke zvětšování dílčí deformace, celková deformace je zachována na stejné 

hodnotě pro všechny tři průvlakové sady. 

 

Obr. 24. Graf závislosti dílčí deformace na deformaci celkové (kumulované) 

 Skutečná deformace jednotlivých úběrových řad musí proto také vykazovat stejnou 

tendenci, resp. vyšší hodnoty při snižování počtu úběru. Tuto skutečnost dokládá obr. 25. 

 

Obr. 25. Graf průběhu skutečné deformace v závislosti na jednotlivých úběrech  
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 Předběžné výpočty rovněž prokázaly (viz. obr.26.), že v 7 - úběrové řadě není až tak 

vhodná hodnota parametru Δ. Vhodnějším odstupňováním průvlakové sady by nebyl rozptyl 

hodnot tak výrazný. 

 Hodnota parametru Δ je příznivá, pohybuje-li se pod hodnotu 1,25, což splňuje 6 – 

úběrová řada. Hodnoty parametru Δ se u 5 – úběrové řady pohybují dokonce pod hodnotu 1. 

 Grafy na obr. 25. a obr. 26., svou zrcadlovou podobností, navíc potvrzují platnost 

nepřímé úměry vzorce (7) z kap. 5.2.1. 

 

Obr. 26. Graf průběhu parametru Δ na jednotlivých úběrech  
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7 Výsledky experimentu 

7.1 Zkouška jednoduchým krutem 

 Vzhledem k faktu, že byly zkoušce jednoduchým krutem podrobovány zkušební vzorky 

různých průměrů, a tudíž i různých délek, bylo nutno výsledné průměrné hodnoty počtů 

ohybů do lomu přepočítat dle vzorce pro určení smykové deformace do lomu [5]: 

    
       

  
 

 

 [-] (12) 

 Tento přepočet udává velikost smykové deformace jednotlivých průměrů bez ohledu na 

délky zkušebních vzorků. 

Tab.12. Souhrnná data získána provedením zkoušky a následnými výpočty 

7 - úběr. řada 3,40 3,00 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 

Nt, stř,7 34,20 32,20 33,00 37,80 46,10 39,40 33,80 46,30 

Nt, 7, med 34,50 35,50 35,50 33,50 46,00 40,00 34,00 46,00 

Q, kum., 7 

 
22,15 36,94 50,17 60,01 68,77 75,00 80,54 

γt, 7 1,074 1,011 1,036 1,187 1,448 1,237 1,061 1,454 

6 - úběr. řada 3,40 2,95 2,60 2,25 1,95 1,70 1,50 
 Nt, stř,6 34,20 33,10 35,30 49,90 36,00 32,30 45,50 
 Nt, 6, med 34,50 30,50 37,00 50,00 36,00 32,00 45,00 
 Q, kum., 6 

 
24,72 41,52 56,21 67,11 75,00 80,54 

 γt, 6 1,074 1,039 1,108 1,567 1,130 1,014 1,429 
 5 - úběr. řada 3,40 2,90 2,45 2,10 1,70 1,50 

  Nt, stř,5 34,20 32,90 56,60 38,70 32,80 42,50 
  Nt, 5, med 34,50 32,00 59,50 39,00 33,00 42,50 
  Q, kum., 5 

 
27,25 48,08 61,85 73,51 80,54 

  γt, 5 1,074 1,033 1,777 1,215 1,030 1,335 
   

 Při bližším pohledu na grafické znázornění výsledků, tak jak je uvedeno v grafu na obr. 

27. se zdá, že všechny řady vykazují podobný charakter. Všechny tři vykazují nárůst hodnoty 

Nt,stř (střední počet krutů do lomu) na maximum (čím méně početná úběrová řada, tím strmější 

nárůst) následované již pozvolnějším poklesem. Po posledním úběru dochází ke zvýšení 

hodnoty Nt,stř. U 7 - úběrové řady je hodnota Nt,stř,7 finálního drátu dokonce nejvyšší.  

 Finální hodnota Nt,stř,6 6 - úběrové řady již sice nedosáhla svého maxima, ale svou 

finální hodnotou se blíží k finální hodnotě 7 úběrové řady.  
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 5 - úběrová řada, charakteristická svým nejvyšším maximem Nt,stř,5 v počáteční fázi 

tažení, vykazuje největší rozdíl mezi maximem a finální hodnotou. Finální hodnota Nt,stř,5 již 

představuje cca o 8 % horší výsledek než finální hodnota 7 - úběrové řady.  

 Přepočty postupně získaných hodnot v mediánech určují, kolem kterých hodnot se 

nejčastěji pohybují výsledky. 

 Z obr. 27. (s pomocí údajů tab.12.), je také zřejmé, že maxima bylo dosahováno 

pravidelně v odstupňovaném kroku: 

 7 – úběrová řada dosáhla svého maxima po 4 úběru 

 6 – úběrová řada dosáhla svého maxima po 3 úběru 

 5 – úběrová řada dosáhla svého maxima po 2 úběru  

 

Obr. 27. Počet krutů do lomu jednotlivých úběrových řad  

  

 Poslední zhodnocení zkoušky jednoduchým krutem představuje obr.28., znázorňující 

závislost velikosti smykové deformace jednotlivých úběrových řad na kumulovaném úběru.  

 Jejich průběh je opět obdobný jako u předchozích znázornění, resp. opět nárůst na 

maximum, pokles a po posledním úběru poněkud strmější nárůst na finální hodnotu. 

 Maximálních hodnot bylo tedy dosahováno při celkové deformaci 48 – 60 %, do 75 % 

probíhal mírný pokles.  

 Nad hodnotu 75 % celkové deformace již materiál vykázal strmý nárůst smykové 

deformace , ač byl dle obr.14b. z kap. 5.6. předpokládám pokles. 
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Obr. 28. Smyková deformace v závislosti na kumulovaném úběru jednotlivých úběrových řad 

7.2 Zkouška střídavým ohýbáním 

 Při zkoušce střídavým ohýbání, jak již bylo zmíněno v kap. 6.1.2, bylo nutno dodržet 

příslušná nastavení zkušebního zařízení dle normy.  

 Opět byly zkoušeny různé průměry taženého ocelového drátu, navíc při odlišných 

nastavením zkušebního zařízení, tudíž bylo nutno výsledné údaje přepočítat dle Burggellerova 

vzorce [5]: 

        
  

  
 
  

              

          

 

     

 Tímto přepočtem již lze srovnávat houževnatosti drátů o různých průměrech. 

Tab.13. Souhrnná data získána provedením zkoušky a následnými výpočty 

7 - úběr. řada 3,40 3,00 2,70 2,40 2,15 1,90 1,70 1,50 

Po, stř,7 12,20 11,50 15,70 18,40 17,80 16,60 17,80 20,90 

Po, 7, med 12,00 11,50 16,00 18,00 17,50 17,50 17,00 20,00 

Bf,7 2,056 2,487 2,914 2,861 2,333 3,380 3,068 4,621 

6 - úběr. řada 3,40 2,95 2,60 2,25 1,95 1,70 1,50   

Po, stř,6 12,20 12,10 16,90 25,00 16,90 19,00 19,90   

Po, 6, med 12,00 12,00 17,00 25,00 17,00 19,00 19,00 
 Bf,6 2,056 2,555 2,965 3,519 3,575 3,275 4,400   

5 - úběr. řada 3,40 2,90 2,45 2,10 1,70 1,50     

Po, stř,5 12,20 12,50 19,80 25,80 21,30 20,90     

Po, 5, med 12,00 12,00 19,50 24,50 20,50 20,00 
  Bf,5 2,056 2,575 3,177 3,259 3,836 4,621     
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 Vzhledem k tomu, že zkouška střídavým ohýbáním vyžaduje specifické podmínky 

zkoušení jednotlivě členěných vzorků, nelze obr.29. posuzovat dle stejných zákonitostí jako 

ty předešlé. Představuje však zajímavý pohled na prezentaci získaných výsledků.  

 Nelze tedy okomentovat průběh zobrazených křivek, ale je možno, ze shodných 

(postupem daných) podmínek zkoušení usuzovat závěry předposledního a posledního úběru 

všech tří úběrových řad: 

 7 – ke své finální hodnotě v závěru tažení stoupá 

 6 – taktéž ke své finální hodnotě v závěru tažení stoupá 

 5 – ke své finální hodnotě v záměru tažení klesá (a je totožná s finální hodnotou 7 – 

úběrové řady) 
 

 

     

 

  

 

   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

             

Obr. 29. Počty ohybů do lomu v závislosti na podmínkách zkoušení 

 Pro srovnání houževnatosti drátů jednotlivých úběrových řad použijeme obr.30., který 

sumárně vykazuje houževnatosti Bf jednotlivých drátů tří úběrových řad po každém úběru. 

 Všechny tři průvlakové sady jsou jedné podobnosti, spočívající v růstu houževnatosti po 

posledním úběru. Tímto však jejich podobnost končí.  

 Průběh 7 - úběrové řady je oproti dalším dvěma zcela jiného charakteru. V průběhu 

tažení dochází k opakovanému poklesu houževnatosti, v případě čtvrtého úběru, velmi 

ostrého.  

 6 – úběrová řada vykazuje pouze jeden pád houževnatosti, ne však tak ostrý, jako je 

tomu u 7 – úběrové řady, a to v předposledním průchodu.  
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 5 – úběrová řada je stálého, skoro úměrného vzrůstu houževnatosti.  

 Všechny tři úběrové řady se ustalují na velmi podobné hodnotě, z toho 7 a 5 – úběrová 

řada na hodnotě zcela totožné. 

 

 

  

Obr. 30. Srovnání houževnatosti drátů jednotlivých úběrových řad dle Burggellera  

   

7.3 Shrnutí výsledků 

 Číselné shrnutí získaných výsledků experimentální částí představuje tab.14. Jakkoliv se 

zdají výsledky vyrovnané, v důsledků podrobného grafického srovnání (viz. obr. 31. a 32.), 

vzetí v úvahu rozdílnosti jednotlivých úběrových řad, a mnohdy i konkrétní požadavky na 

finální vlastnosti daných materiálů, tomu již tak není.  

Tab.14. Konečné výsledky experimentální části 

 
Počet krutů do lomu Počet ohybu do lomu 

Řada 7 - úběrová 46,3 20,9 

Řada 6 - úběrová 45,5 19,9 

Řada 5 - úběrová 42,5 20,9 
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Obr. 31. Finální hodnoty počtu krutů do lomu jednotlivých úběrových řad 

 

 

Obr. 32. Finální hodnoty počtu ohybů do lomu jednotlivých úběrových řad 

 Rozebereme – li detailněji získané výsledky konkrétních vlastností určující plastické 

vlastnosti daného materiálu – smykové deformace a houževnatosti, možno použít zobrazení 

obr. 33., obr. 34. a obr. 35., které udávají souhrnný přehled vyvíjejících se vlastností během 

procesu tažení jednotlivými úběrovými řadami.  

 Patrné jsou především ostré rozptyly hodnot u smykové deformace. Čím je méně 

početná úběrová řada, je dosahováno vyšší maximální hodnoty, ale také většího rozdílu mezi 

finální hodnotou a hodnotou maximální. Co se týče průběhů houževnatosti, čím méně početná 

úběrová řada, tím pozvolnější je její průběh. U 5 – úběrové řady dokonce neustálý příznivý 

mírný vzestup. 
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Obr. 33. Vývoj smykové deformace a houževnatosti 7 – úběrové řady 

 

 

Obr. 34. Vývoj smykové deformace a houževnatosti 6 – úběrové řady 

 

Obr. 35. Vývoj smykové deformace a houževnatosti 5 – úběrové řady   
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8 Závěr 

 Celé zpracování praktické části probíhalo na experimentálním zařízení na Vysoké škole 

Báňské – Technické univerzitě Ostrava a bylo jedním z prvních experimentálních tažení 

ocelového drátu na tomto pracovišti. 

 Cílem praktické části bylo zjistit, zda-li lze technologický tok tažení drátu v procesu 

samotného tažení uskutečnit za možnosti snížení průchodů, resp. zvýšení dílčích deformací za 

současného získání optimálních plastických vlastností standardní průvlakové sady, ba získat 

tyto plastické vlastnosti výhodnější. 

 Tyto plastické vlastnosti byly posuzovány z hlediska zkoušky jednoduchým krutem a 

zkoušky střídavým ohýbáním. Obě zkoušky jsou zkouškami destruktivními, finální hodnoty 

znamenaly porušení materiálu. 

 Co se týče počtu krutů do lomu, 7 a 6 - úběrová řada byla výsledků vyrovnaných, 5 -  

úběrová řada dosáhla výsledných hodnot horších o 8,2 %. 

 Při zkoušení počtu ohybů do lomu se finální výsledky 7 a 5 - úběrové řady rovnaly, 

výsledné hodnoty 6 - úběrové řady byla horší o 4,7 %. 

 Nepodařilo se tedy získat lepších plastických vlastností zvyšováním dílčích úběrů, 

avšak, co se týče počtů ohybů do lomu, získalo se stejných plastických vlastností v tomto 

směru 7 a 5 - úběrové řady. 

 U obou sledovaných veličin byl v průběhu experimentální části pozorován nárůst 

hodnot po posledním úběru. Nelze dnes odpovědět na otázku (ale mělo by zůstat předmětem 

aktivního zájmu), zda by tento trend pokračoval za zvýšení celkového úběru, a pokud ano, 

jestli by měl stejný průběh u všech tří sledovaných průvlakových řad. 

 Jelikož výsledky nevyšly zcela negativního charakteru, ale jen procentuelního snížení 

v jednotkách, další možnosti využití získaných poznatků je již pouze na požadavcích trhu, 

vyžádá-li si lepších plastických vlastností na úkor vlastností pevnostních. 

 Zjistilo se také, že nejlepších plastických vlastností materiál vykazoval při celkové 

deformaci, v závislosti na úběrové řadě, 48 až 60 % (bakalářská práce představuje finální 

plastické vlastnosti při standardní celkové deformaci 80 %). Podrobnější zkoumání důvodů 

získání vysokých výsledků v oblasti nižší celkové deformace si však vyžaduje další 

posuzování z hlediska parametrů tahové zkoušky (tažnost, kontrakce), mikrotvrdosti 

(zpevnění po průřezu), metalografické zkoušky, minimalizace rušivých faktorů apod., což již 

nebylo náplní této práce, ale je možností dalších experimentů.  
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9 Přílohy 
 

Příloha 1 Postup výměny průvlaku a uchycení drátu k následnému tažení 

         

Obr. 1a.Uvolnění průvlakové schránky               Obr. 1b.Vyčištění  průvlakové schránky 

          

Obr. 1c.Vložení průvlaku                                     Obr. 1d.Uchycení konce drátu kleštěmi 
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Příloha 2 Data získána provedením zkoušky jednoduchým krutem a následnými výpočty. 

2a. Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky jednoduchým krutem pro 7 - úběrovou řadu 

7 Úběrů Nt1 Nt2 Nt3 Nt4 Nt5 Nt6 Nt7 Nt8 Nt9 Nt10 Nt, stř,7 γt 

3,40 40 37 32 27 37 32 39 44 26 28 34,20 1,074 

3,00 21 35 36 24 36 37 37 37 33 26 32,20 1,011 

2,70 36 38 38 34 35 37 31 21 38 22 33,00 1,036 

2,40 33 34 62 32 55 35 31 32 34 30 37,80 1,187 

2,15 46 46 47 46 45 46 47 46 47 45 46,10 1,448 

1,90 40 41 41 37 40 39 38 37 41 40 39,40 1,237 

1,70 34 35 34 35 32 33 34 33 35 33 33,80 1,061 

1,50 48 46 48 47 46 49 45 45 44 45 46,30 1,454 

 

2b. Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky jednoduchým krutem pro 6 - úběrovou řadu 

6 Úběrů Nt1 Nt2 Nt3 Nt4 Nt5 Nt6 Nt7 Nt8 Nt9 Nt10 Nt, stř,6 γt 

3,40 40 37 32 27 37 32 39 44 26 28 34,20 1,074 

2,95 47 31 27 38 30 29 39 37 30 23 33,10 1,039 

2,60 33 24 36 37 37 38 42 38 37 31 35,30 1,108 

2,25 48 51 49 52 48 51 48 52 52 48 49,90 1,567 

1,95 37 34 42 38 32 34 38 33 35 37 36,00 1,130 

1,70 32 32 33 32 34 32 31 32 34 31 32,30 1,014 

1,50 47 45 46 45 43 45 44 48 45 47 45,50 1,429 

 

2c. Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky jednoduchým krutem pro 5 - úběrovou řadu 

5 Úběrů Nt1 Nt2 Nt3 Nt4 Nt5 Nt6 Nt7 Nt8 Nt9 Nt10 Nt, stř,5 γt 

3,40 40 37 32 27 37 32 39 44 26 28 34,20 1,074 

2,90 34 42 30 35 26 28 30 26 35 43 32,90 1,033 

2,45 36 60 43 59 53 65 56 67 63 64 56,60 1,777 

2,10 39 40 39 39 37 37 36 41 39 40 38,70 1,215 

1,75 31 32 34 31 35 33 34 31 34 33 32,80 1,030 

1,50 44 45 43 42 41 44 42 43 40 41 42,50 1,335 
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Příloha 3 Data získána provedením zkoušky střídavým ohýbáním a následnými výpočty. 

3a. Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky střídavým ohýbáním pro 7 - úběrovou řadu 

7 Úběrů Po1 Po2 Po3 Po4 Po5 Po6 Po7 Po8 Po9 Po10 Po, stř,7 Bf,7 

3,40 12 12 13 12 13 12 12 12 12 12 12,20 2,056 

3,00 13 11 11 10 12 11 12 12 12 11 11,50 2,487 

2,70 16 14 17 15 16 16 15 16 16 16 15,70 2,914 

2,40 15 17 19 19 16 17 21 20 23 17 18,40 2,861 

2,15 18 17 17 17 16 17 19 19 19 19 17,80 2,333 

1,90 14 16 18 14 14 18 18 19 18 17 16,60 3,380 

1,70 18 23 17 15 16 17 14 19 24 15 17,80 3,068 

1,50 19 22 20 20 19 29 18 23 16 23 20,90 4,621 

 

3b. Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky střídavým ohýbáním pro 6 - úběrovou řadu 

6 Úběrů Po1 Po2 Po3 Po4 Po5 Po6 Po7 Po8 Po9 Po10 Po, stř,6 Bf,6 

3,40 12 12 13 12 13 12 12 12 12 12 12,20 2,056 

2,95 11 12 12 13 10 13 13 12 12 13 12,10 2,555 

2,60 17 16 16 17 16 17 18 18 17 17 16,90 2,965 

2,25 25 24 26 24 24 25 25 26 24 27 25,00 3,519 

1,95 18 17 17 17 17 17 17 16 16 17 16,90 3,575 

1,70 20 20 23 18 19 17 16 17 21 19 19,00 3,275 

1,50 18 20 16 19 23 18 27 18 19 21 19,90 4,400 

 

3c. Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky střídavým ohýbáním pro 5 - úběrovou řadu 

5 Úběrů Po1 Po2 Po3 Po4 Po5 Po6 Po7 Po8 Po9 Po10 Po, stř,5 Bf,5 

3,40 12 12 13 12 13 12 12 12 12 12 12,20 2,056 

2,90 14 14 12 12 13 12 11 12 13 12 12,50 2,575 

2,45 19 19 20 21 19 19 19 21 21 20 19,80 3,177 

2,10 30 24 29 23 23 23 24 28 25 29 25,80 3,259 

1,75 19 20 20 20 25 21 26 19 21 22 21,30 3,836 

1,50 21 17 27 25 19 17 17 26 18 22 20,90 4,621 
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Příloha 4 Přehled použitých veličin 

ν ….. rychlost tažení [m      

D ….. průměr navíjecího bubnu [mm  

ω ….. obvodová rychlost navíjecího bubnu [     

F ….. tahová (tažná) síla [N  

Q ….. příčná síla [N  

σ ….. střední tlakové napětí [MPa  

τ ….. smykové napětí [MPa  

      ….. vstupní a výstupní průměr [mm  

2α ….. úhel tažné části průvlaku [°  

ρ ….. třecí úhel [°  

   ….. redukce průřezu [mm  

   ….. dílčí úběr [m      

   ….. celkový úběr [m      

d ….. průměr kalibrační části průvlaku [m      

Δ ….. parametr [m      

ε ….. skutečná deformace [m      

l ….. délka styku drátu s kuželovou části průvlaku [m      

   ….. parametr smykové deformace [-  

π ….. Ludolfovo číslo (3,14) [-  

   ….. počet krutů do lomu [-  

   ….. délka zkušebního vzorku (drátu) [mm  

Nt, stř ….. střední hodnota počtu krutů do lomu [-  

   ….. Burggellerova hodnota houževnatosti drátu [      

   ….. počet ohybů zajištěný na válečku o poloměru R [mm] [-  

R ….. poloměr ohýbacího válečku [mm  

       ….. střední hodnota počtu ohybů do lomu [-  

   ….. průměr drátu [mm  
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