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 ABSTRAKT 
KRYŠTOF Marek: Návrh nástroje pro tažení drátu. 

 

Práce předkládá návrh nástroje pro tažení drátu. Tažený drát je dále využíván jako polotovar 

pro výrobu ocelových brusných kartáčů. Na základě literární studie a pomocí výpočtů byly 

navrženy tažné nástroje dle přiložené dokumentace. Výchozím polotovarem pro tažení byl 

zvolen nerezový drát z oceli 1.4301 (ČSN 17 240) o průměru 1,2 milimetrů. Postup výroby je 

navržen pro tažný stroj KOCH KTZ II/17. Drát je tažen v sedmnácti tažných operacích.  

Klíčová slova: tažení drátu, ocel 17 240, KOCH KTZ II/17 

ABSTRACT 

KRYŠTOF Marek: Design of tool for drawing wire. 
 

This thesis submits design of tool for drawing wire. The wire is using like a semi-finished 

product for production of steel abrasive brush. Based on a literary study and calculations, the 

drawing tools were designed according to the attached documentation. The starting blank for 

drawing was chosen stainless steel wire made of 1.4301 steel (ČSN 17 240) with a diameter 

of 1.2 millimeters. The production procedure is designed for the KOCH KTZ II/17 towing 

machine. The wire is drawn in seventeen operations. 

Keywords: wire drawing, steel 17 240, KOCH KTZ II/17 
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ÚVOD 

Technologie tváření je velmi důležitá při výrobě polotovarů i hotových výrobků. 

Technologie tváření je jednou z nejhospodárnějších technologií z důvodu úspory energie a 

materiálu. Mezi nejdůležitější kritéria při výběru polotovaru patří velikost série, strojní 

vybavení závodu a ekonomické hledisko výroby. Velký důraz je kladen na pracovníky 

konstrukce a technologie, kteří hledají nejekonomičtější varianty výroby. Technologie tváření 

se dělí na tváření plošné a tváření objemové. 

Při objemovém tváření dochází ke změně tvaru v celém objemu polotovaru, kdy 

deformace nastává ve směru všech tří os napětí. Nejčastějšími polotovary jsou špalíky, dráty, 

atd. Mezi objemové tváření patří kování, válcování, tažení drátů, trubek a profilů, 

protlačování, apod. 

Plošným tvářením se rozumí technologie zpracování plechů – ve formě tabulí nebo svitků. 

Dosahuje se změny tvaru plošného i prostorového bez významné změny tloušťky plechu. 

Technologie plošného tváření jsou tažení, ohýbání, stříhání, rovnání, atd. Příklady polotovarů 

zhotovených technologií tváření jsou znázorněny na obrázku 1. 

 

 

  

Obrázek 1 Hutní polotovary [1], [2], [3]  
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1 ROZBOR ZADÁNÍ 

 
Práce se zabývá návrhem nástroje pro 

výrobu tenkého drátu. Ten je dále využit 

pro výrobu brusných kartáčů – ukázka na 

obrázku 2. Brusný kartáč je nástroj 

používaný pro mechanické odstraňování 

nečistot a zlepšení povrchu kovů a dalších 

materiálů. Ocelové kartáče do vrtaček a 

úhlových brusek jsou vhodné především 

pro odstraňování popouštěcí barvy na 

svarech, pro lehké až středně těžké čistící 

práce na malých plochách, v drážkách 

nebo na hranách z kovů nebo barevných 

kovů. Dále je lze použít k odstraňování 

rzi, zdrsnění a matování povrchů, 

odstranění laku nebo opracování 

neželezných materiálů (obrázek 3). 

Nejčastějším materiálem pro výrobu 

kartáčů jsou tenké dráty z neželezných 

kovů (mosaz), nerezové oceli nebo 

klasické oceli. Materiál kartáče je volen 

dle náročnosti prováděné činnosti a doby 

životnosti materiálu. 

Hlavním tématem práce je návrh 

nástrojů pro tažení tenkého 

nerezového drátu, který má lepší 

požadované vlastnosti, než mosazný 

drát. Požadované parametry jsou: 

dlouhá životnost, dobré mechanické 

vlastnosti, zdravotní nezávadnost, 

jednoduchá výroba. S přihlédnutím 

k těmto parametrům bude vybrán 

ideální materiál a navržen postup 

výroby na daném výrobním stroji.  
Jako výrobní stroj je použit 

mnohonásobný drátotah KOCH 

KTZ II/17 využívající k tažení 

systém tažných kalibrů a navíjecích 

bubnů.  
Dráty lze také vyrábět pomocí 

technologie válcování. Tato metoda 

je vhodná pro dráty větších průměrů 

– 5 až 13mm a zejména polotovary 

využívané při tažení za studena. Válcování probíhá zatepla a výsledné dráty jsou dodávány ve 

svitcích.  

Tuto metodu není v našem případě vhodné použít vzhledem k tomu, že technologií není 

možné vyrobit drát požadovaných parametrů – příliš malý průměr drátu, požadované 

mechanické vlastnosti a jakost povrchu.   

Obrázek 2 Brusný kartáč – mosazný [4]  

Obrázek 3 Využití ocelových brusných kartáčů [5]  
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2 TEORIE TAŽENÍ [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]  
 

Tažení drátu je technologický proces objemového tváření, při kterém je polotovar 

protahován otvorem průvlaku tažnou silou působící v osovém směru (viz obrázek 4). Během 

tohoto procesu se zmenšuje průřez a zvětšuje délka polotovaru. Při tažení drátu se průvlak 

opírá o pevný držák stolice. Drát, jehož konec je opatřen špičkou, je uchopen čelistmi tažného 

zařízení a je protahován jednotlivými průvlaky. Díky malým průměrům lze drát, v průběhu 

tažení, navíjet na tažný buben a to velkou rychlostí. Dosahuje se přesných rozměrů a tvarů, 

zlepšuje se jakost povrchu a mechanické vlastnosti materiálu. Tažením lze vyrábět dráty, tyče, 

profily pravidelných i nepravidelných rozměrů a tvarů. Touto technologií lze vyrobit dutá i 

plná tělesa. Dráty mohou být taženy za sucha nebo za mokra, s povrchovou úpravou 

(pozinkování, pocínování, atd.) nebo bez ní. Tyto polotovary - dráty se vyrábějí za studena (až 

na několik výjimek). 

Hotové průtažky je dobré vyžíhat z důvodu odstranění vnitřního napětí a zlepšení celkové 

plasticity. Tažení lze rozdělit podle způsobu na: 

 

 jednoduché tažení - používá se u jedno a více průvlakových stolic pro tažení 

uhlíkových a legovaných ocelí, 

 tažení s protitahem - používá se při tažení velkými rychlostmi a při tažení malých 

průměrů drátů, 

 stupňovité tažení - je vhodné pro tažení drátu z rychlořezných a obtížně 

tvařitelných ocelí. 

 Mezi nejčastěji používané technologie pro tažení drátu kruhového průřezu patří tažení 

přes monolitní a válečkové průvlaky. 

 

 
Obrázek 4 Ukázka tažení drátů pomocí průvlaků [12] 

 

2.1 Silové a napěťové poměry [6], 

[7], [11]  

 

Tažení drátů a profilů se provádí za 

studena. Možné přetvoření tvářeného materiálu 

je omezeno jeho pevností. Při tažení dochází k 

prodlužování materiálu, průřez se zužuje a jeho 

délka se prodlužuje. Redukci průřezu zajišťuje 

radiální tlak vznikající v kuželové části 

průvlaku - kalibru. Deformační práci potřebnou 

k tažení vykonávají tahové a tlakové síly. Třecí 

síly působící proti směru tažení ohřívají materiál. 

 

Obrázek 5 Silové schéma tažení drátu [11] 
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Z hlediska stavu napjatosti vzniká v pásmu deformace při tažení drátu kruhového průřezu 

prostorový stav napjatosti – tah, tlak, tlak. Změnu vstupního průřezu S0 na výstupní průřez S1 

způsobuje deformaci dle vztahu:  

 

       
  

  
   [-]         (1.1) 

 

Celková deformace při tažení: 

   

           
  

  
     [%]        (1.2) 

 

Celková deformace při jednom tahu: 

 

        
       

  
  [%]          (1.3) 

 

Tažná síla je síla působící na polotovar při protahování kalibrem. Správně zvolená tažná 

síla umožňuje optimální využití tažných stolic a vylučuje nebezpečné porušení materiálu 

polotovaru. Na tažnou sílu mají vliv: 

 

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

 úběr (tažná síla roste se zvětšujícím se úběrem), 

 tvar výrobku (se zvětšujícím se obvodem se zvětšuje tažná síla), 

 tvar průvlaku (malý tažný úhel zvětšuje třecí síly), 

 tvářený materiál (čím tvrdší je materiál průvlaku, tím menší je součinitel tření), 

 rychlost tažení (malá rychlost tažení zvyšuje teplotu a tažnou sílu). 
 

Při určení celkové deformační tažné síly, znázorněné na obrázku 5, lze vycházet 

z následujících vztahů: 

 

               [N]        (1.4) 

kde: F – tažná (deformační) síla [N] 

        Fdef – čistá síla potřebná k tažení [N] 

        Ftř – síla pro překonání tření o stěnu kalibru [N] 

        Fs – síla na překonání vnitřních ztrát [N] 

 

Síla čisté deformační práce je dána vztahem:  

 

                         
  

  
       

  
    

 

 
               [N]  (1.5) 

 

 kde: kstř – střední přetvárný odpor [MPa] 

         d1 – průměr drátu před tažením [mm] 

         d2 – průměr drátu po tažení [mm] 
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Střední přetvárný odpor: 

      
                       

  
        

       

   [MPa]       (1.6) 

 

 kde: kpstř – aritmetický průměr odolnosti materiálu proti deformaci [MPa] 

         α – úhel sklonu povrchové přímky tažného kužele průvlaku [°] 

                   Q – pracovní plocha kalibru [mm
2
] 

                   s2 – průřez drátu po tažení [mm
2
] 

         S – rozdíl průřezů drátu před a po tažení - úběr [mm
2
] 

          – součinitel smykového tření materiálu [-]  

 

Pro součinitel smykového tření μ jsou v odborné literatuře uvedeny tyto hodnoty:   = 

0,1 pro tažení žíhané mosazi (Ms 63) ocelovým kalibrem a maže se řepkovým olejem;  =0,06 

při tažení kalibrem z karbidu wolframu;   = 0,04 až 0,06 pro tažení žíhané oceli karbidovým 

kalibrem, maže-li se řepkovým olejem nebo mýdlem. Při tažení hliníku je   = 0,149 

s použitím ocelového kalibru a při mazání strojním olejem, při použití tažného oleje je        

  = 0,166. Se stoupající tvrdostí součinitel smykového tření rychle klesá, dále se liší dle 

použitého maziva, které má na součinitel smykového tření markantní vliv.  

 

Aritmetický průměr přetvárné pevnosti taženého materiálu před a po tažení: 

                  
     

       
                         [MPa]   (1.7) 

Síla potřebná pro překonání tření o stěnu kalibru: 

     
                

        
                              [N]    (1.8) 

 kde: b – pracovní hloubka tažného kalibru [mm]   

         Q – pracovní plocha kalibru [mm
2
] 

 

Pracovní plocha kalibru: 

   
                

        
 

 

    
   [mm

2
]       (1.9) 

Úběr – rozdíl průřezů drátů před a po tažení:              

           [mm
2
]                   (1.10) 

 kde: s1 – průřez drátu před tažením [mm
2
] 

         s2 – průřez drátu po tažení [mm
2
] 

 

      
     
    

 
   [mm

2
]                     (1.11) 

 

Energie potřebná na překonání vnitřních ztrát: 

    
 

   
                                      [J]                       (1.12) 
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Síla vyrovnávající vnitřní odpor materiálu: 

                               [N]                       (1.13) 

Po úpravě základní rovnice 1.4 lze celkovou tažnou sílu vyjádřit následovně: 

                                                       [N]    (1.14) 

 

Při průchodu drátu kalibrem 

způsobuje tažná síla deformaci 

procházejícího materiálu. Tato deformace 

vyvolává prostorovou napjatost ve formě 

tah-tlak-tlak. Změna tvaru polotovaru je 

dána působením tří hlavních namáhání   , 

   a    (dle obrázku 6) a tato základní 

napětí způsobují v každém elementárním 

bodě (hranolu) tělesa materiálu při 

průchodu otvorem kalibru specifické 

hlavní změny tvaru, které jsou vidět na 

obrázku 7.  

Za předpokladu, že každý 

elementární hranol se při tažení deformuje 

dle  
  

  
 

  

  
             pak      . 

Při tažení se elementární hranoly 

deformují tak, že změny tvaru, které 

probíhají v obou hlavních směrech jsou 

stejné. 

 Hodnoty hlavních prodloužení   , 

   je možné vypočítat z rovnic: 

 

  

 

                                      (1.15) 

 

                      .                 (1.16) 

 

 

Jejich úpravou, za předpokladu, že      , se dostane: 

       .                              (1.17) 

Podmínka tečení materiálu dle Mohra: 

                 [MPa]                         (1.18) 

 

   kde: kp – přetvárný deformační odpor [MPa]  
 

Obrázek 6 Hlavní napětí při tažení drátu [11] 

Obrázek 7 Změny tvaru taženého drátu [11] 
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Z obrázku 8 je patrné, že při tažení je znaménko 

σ3 záporné, proto lze považovat σ3 za nulovou - 

viz rovnice 1.19 a    je konstantní (    ) je 

možné po dosazení do rovnice 1.17 psát: 

                           (1.19) 

Průměrný deformační odpor uvnitř kalibru je 

střední hodnota: 

    
 

    
.            (1.20) 

protože hodnota    ve vstupním průřezu 

h1 je nulová (    ), a ve výstupním průřezu 

h2 nabývá hodnot:    
 

  
. 

 

Úpravou předchozích rovnic a dosazením za hodnotu deformační práce (F) dle rovnice 

1.15 je získána rovnice průměrného deformačního odporu (viz rovnice 1.6). 

 

2.2 Optimální velikost tažného úhlu α [6], [7], [11]  

 

V průběhu tažení se zvyšuje tvrdost taženého 

polotovaru, což způsobuje rychlé snižování koeficientu tření. 

Velikost deformační síly je ovlivněná především velikostí 

deformačního úhlu  . Určením jeho vhodné velikosti 

(obrázek 9) sníží potřebnou velikost deformační práce a tím i 

životnost kalibru. Rovnice 1.14 udává vztah pro velikost tažné 

síly.  

Při malém úhlu α lze dosadit 
 

    
 

 

 
. 

Z rovnice 1.14 vyplývá, že tažná síla je funkcí tažného 

úhlu α. Pokud má tažný úhel α optimální hodnotu, zajišťuje 

minimální tažnou sílu. Minimální velikost tažné síly je 

zajištěna podmínkou kladné hodnoty derivátu  
   

   . 

   
        

             
    [°]   (1.21) 

 
V běžné praxi se však při výběru optimální velikosti 

tažného úhlu α  vychází z následující tabulky doporučených 

velikostí: 

 

  

Obrázek 9 Označení tažných 

úhlů [11] 

Obrázek 8 Střední napětí při tažení drátu 

[11] 
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Tabulka 1 Doporučené velikosti tažných úhlů α [12] 

Tažný úhel 2 α [ °] 

Materiál Materiál  

  [%] Ocel (C ˂ 0,4%), mosaz, bronz Ocel (C ˃ 0,4%) 

Mokré tažení Suché tažení Mokré tažení Suché tažení 

11° 9° 10° 8° 10 

16° 14° 15° 12° 22 

19° 17° 18° 15° 35 

2.3 Vývoj tepla při tažení za studena [6], [7], [11], [12], [13], [14], [15]    

Mazání je jedním z nejdůležitějších parametrů při tažení. Maziva snižují vnitřní napětí, 

součinitel tření - (obrázek 10), oddělují polotovar a průvlak, odvádí vzniklé teplo a zajišťují 

hladký povrch.  

Pro tažení drátů z nerezové oceli se používá fosfátování, které zajistí pokrytí vrstvou 

oxidátů a následné voskové nebo mýdlové prášky. Nerezové oceli bývají často louhované 

vápnem nebo používají speciální mazadla (příklad etikety značení v příloze 1 [14]). 

Jako mazadla při tažení se používají: 

 pro ocel - prášková mýdla, mazací emulze nebo grafit, 

 pro hliníkové slitiny - viskózní ropný olej a mýdla, která lze míchat 

dohromady, 

 pro měď a její slitiny – emulze olejů s vodou. 

 

Při plastické deformaci se přeměňuje celá přetvárná práce, stejně jako probíhající 

tření, na teplo. Toto teplo může být v případě velkých deformací a velkých pracovních strojů 

využívaných k tažení velmi velké.  Musí být tedy zajištěno, aby toto teplo bylo odvedeno. 

V některých případech plní dostatečnou funkci odvodu tepla mazivo. V případech, kdy není 

toto řešení možné, je nutné používat chlazení kalibrů. Celkové množství vzniklého tepla se 

skládá ze tří složek a je ekvivalentní: 

                 [kcal · s
-1

]                            (1.22) 

kde: Qdef – teplo způsobené formovací prací [kcal · s
-1

] 

        Qtř  - teplo způsobené třením v dutině kalibru [kcal · s
-1

] 

        Qs – teplo způsobené vnitřním třením v polotovaru [kcal · s
-1

] 

 

Teplo odpovídající čisté přetvárné práci: 

     
 

  
              [kcal · s

-1
]                (1.23) 

kde: v – rychlost deformace [ m  s-1
]       

        z – doba trvání deformace [s] 
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Teplo vznikající třením v průvlaku: 

    
 

  
                [kcal · s

-1
]                (1.24) 

kde: Q – pracovní plocha kalibru [mm
2
] 

        Av – energie potřebná k překonání vnitřních ztrát [J] 

        

Teplo odpovídající vnitřním posuvům materiálu: 

   
 

  
                     [kcal · s

-1
]               (1.25) 

 

 
 

Obrázek 10 Striebeckův diagram tření [12] 

 

Největší pozornost, z hlediska tepelné bilance tažení, je nutné věnovat zahřívání nástroje - 

tažného kalibru. Toto zahřívání má dvě hlavní příčiny:  

 teplo přenesené z materiálu při tváření a teplo vznikající vnitřním třením 

v materiálu při jeho deformaci, 

 teplo vznikající při tření polotovaru o stěny kalibru. 
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Má-li tvářený materiál před deformací 

(před průchodem kalibrem) teplotu t1 a po 

deformaci (po průchodu kalibrem) teplotu t2, 

pak může být změna teploty závislá jen na 

teplu vzniklém při přetvárné práci – obrázek 

11. Velikost této změny teploty z t1 na t2 

může být vypočítána podle rovnice: (pozn.: 

platí za předpokladu, že   = 0) 

 

  

 

 

 

 

 

 

            
 

  
                              [°C]                   (1.26) 

 

kde: M – hmotnost protahovaného materiálu průchozího kalibrem za "z" sekund [kg] 

        c – měrné teplo [J · kg
-1

 · K
-1

] (u železa c = 0,115 J · kg
-1 

· K
-1)  

       Av – mechanický ekvivalent tepla [J] (Av = 42 700 J - platí pro železo)  

  

Hmotnost materiálu, která proběhne za "z" vteřin tažným nástrojem je dána vztahem: 

            [kg]                   (1.2) 

kde:   – měrná hmotnost taženého materiálu (u železa   = 7,8 · 10
-3

 kg · cm
-3

) 

 

Změna/zvýšení teploty při tažení: 

          
 

  
 
                      

      
    [°C]              (1.28) 

Teplota taženého materiálu na výstupu z tažného kalibru se určí dle rovnice: 

       
 

  
 
                      

      
    [°C]              (1.29) 

 Kvůli zahřívání taženého materiálu se zahřívají také tažné kalibry. Předpokládá-li se, 

že   = 0 a že zahřívání kalibru je způsobeno jen čistou přetvárnou prací, nastala by za určitou 

dobu rovnováha teplot, tj. teplota nástroje by nepřekročila určitou teplotu, která leží mezi 

teplotami t1 a t2. Ve skutečnosti není koeficient tření   roven nule, ale nabývá kladných 

hodnot. Na povrchu kalibru vzniká vždy teplo (rovnice 1.19), které je nezávislé na teplotě 

taženého materiálu a nástroje, a vždy se přidává k množství tepla kalibru i taženého materiálu. 

Není-li instalováno žádné speciální chladící zařízení na chlazení tažného kalibru, tak může 

teplota zařízení stoupat tak, že mazání selže, drát se v kalibru zadře a následně přetrhne.  

Množství přeneseného tepla mezi taženým materiálem a materiálem tažného kalibru je 

závislé na schopnosti přenášet teplo obou materiálů. Nejčastěji se uvažuje situace, při níž     

80 % vzniklého tepla je odvedeno polotovarem a 20 % tepla přestupuje do tažného zařízení, 

které musí být odvedeno pomocí přídavného chlazení. 

Obrázek 11 Zahřátí materiálu při tažení [11] 
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Proto je nutné určit tepelnou bilanci tažení ještě před jeho realizací, aby bylo možné 

vybrat vhodný tažný stroj. 

 

2.4 Tažení na mnohonásobných drátotazích [6], [7], [11], [12]  

 
Dráty menších průměrů se táhnou na mnohonásobných drátotazích, tj. drát je střídavě 

veden tažnými kalibry a jednou nebo několikrát se převádí přes kladky. Při průchodu drátu 

kalibry umístěnými za sebou, se průřez drátu zmenšuje a současně se zvětšuje jeho délka. Aby 

došlo k vyrovnání tohoto přírůstku délky, musí se rychlost drátu mezi jednotlivými kalibry 

zvyšovat. Zvyšování rychlosti tažení drátu lze dosáhnout různými způsoby, například pomocí 

odstupňovaných bubnů nebo navíjecích kotoučů, jejichž obvodová rychlost je přizpůsobena 

přírůstku délky drátu. 

V praxi je velmi složité sladit odstupňování tahů s tažnými rychlostmi podle 

prodlužování drátu, proto se tažné rychlosti jednotlivých kotoučů počítají tak, že každý další 

kotouč musí převzít více drátu, než může předchozí kotouč odevzdat. Při tomto způsobu 

dochází k prokluzování drátu na kotoučích a tím k jeho rychlému otěru. Tažení tímto 

způsobem není možné pro ocelové dráty o průměru větším jak 3 mm, protože tření na 

kotoučích je příliš velké. Tento nedostatek je odstraněn na mnohonásobných drátotazích 

pracujících bez tření. 

Mnohonásobné drátotahy pracující 

bez skluzu se v principu skládají z většího 

počtu jednotkových drátotahů. Drát navíjený 

na spodní části jednotlivých bubnů, se odvíjí 

na jejich horních částech a pomocí vodící 

kladky je veden k následujícímu bubnu – 

obrázek 12. Odvíjení drátu z bubnu je možné 

pouze tehdy, když je na něm navinuto již 

několik závitů drátu, které vyvolávají 

potřebné tření k tažení. Při působení tažné 

síly F, musí být potřebné tření na povrchu 

bubnu: 

       
        [-]                 (1.30) 

 kde: R0 – hmotnostní konstanta pro tažené dráty (pro tenké dráty 0,5 kg, pro tlusté 

dráty 1kg)  

           – součinitel smykového tření na povrchu bubnu (  = 0,05 až 0,10) 

         m – počet závitů drátu na tažném bubnu [-]        

 

Minimální počet závitů potřebných k vyvolání tažné síly F: 

   
 

   
   

 

  
 

     

   
    

 

  
  [-]                      (1.31) 

Tažný buben musí být vyšší, než je minimální počet závitů. U drátotahů pracujících 

bez skluzu jsou často používány tažné bubny jako jednotlivé drátotahy, a proto musí tažný 

buben pojmout větší množství drátu.  Při tažení musí platit pravidlo, že zmenšení průřezu 

mezi dvěma kalibry musí být o 5 % až 10 % větší než přírůstek rychlosti mezi dvěma kotouči: 

Obrázek 12 Drátotah pracující bez skluzu [12] 
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     [m   s-1

]                    (1.32) 

kde: si – průřez drátu ve stupni "i" [mm
2
]       

       si+1 – průřez drátu ve stupni "i+1" [mm
2
]       

        vi – obvodová rychlost tažného kotouče ve stupni "i" [m   s-1
]       

        vi+1 – obvodová rychlost tažného kotouče ve stupni "i+1" [m   s-1
]       

 

Celková spotřeba energie u drátotahů pracujících bez skluzu drátu je dána součtem 

energií jednotlivých tažných bubnů. Lze ji vyjádřit podle rovnice 1.14. Při dimenzování 

motoru tažného stroje je nutné k této energii připočíst práci na překonání tření celého stroje. 

U drátotahů pracujících se skluzem drátu jsou poměry značně komplikovanější. Tato 

zařízení využívají vedení drátu střídavě kalibrem a přes kladku, na které drát tvoří jednu nebo 

více smyček. Tažná síla je vyvolána tak, že mezi drátem a povrchem kalibru je vyvoláno 

tření. Drát musí probíhat kalibry, které následují za sebou, se vzrůstající rychlostí. Toho bývá 

dosaženo použitím stupňových kotoučů nebo přizpůsobením rychlosti tažných kotoučů 

prodloužení drátu – každý následující kotouč má větší obvodovou rychlost než kotouč 

předchozí. Je nutné určit, jaký je vztah mezi jednotlivými průřezy drátu a obvodovými 

rychlostmi kotoučů – počtem otáček tažných kotoučů. Při určování rychlosti drátu mezi 

jednotlivými kalibry se vychází z rovnice: 

      
  

  
  [m  s-1

]                        (1.33) 

kde:    – navíjecí rychlost bubnu [m   s-1
]       

           – libovolný mezilehlý průřez drátu [mm
2
]       

           – průřez hotového drátu [mm
2
]       

 

Obvodová rychlost tažného kotouče   označená   
  musí být o 5 % až 10 % větší než 

rychlost drátu mezi kalibry            , platí: 

  
  

       

  
         

  

  
 [ m  s-1

]                      (1.34) 

Počet otáček kotouče: 

    
       

    
 
  

  
     [ ot   s-1

]                       (1.35) 

kde: di – průměr "i-tého" kotouče  [mm]       

 

Počet otáček tažných kotoučů u mnohanásobných drátotahů tvoří řadu, která odpovídá 

velikosti úběrů průřezů drátu na daném drátotahu. Všechny obvodové rychlosti kotoučů musí 

být sladěny s obvodovou rychlostí bubnu pro navíjení hotového drátu.  

 

Tažná síla v "i-tém" kalibru: 

     
  

 

          
      [N]                       (1.36)  

kde:       (doporučená hodnota        ) 

       Fi-1 – síla působící za "i-1-tým"kalibrem [N]       
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Síla působící za kalibrem i: 

                                                
    [N]                 (1.37)  

Střední přetvárný odpor v "i-tém" kalibru: 

       
              

  
       

    

  [MPa]                    (1.38) 

kde: 

        
      

 

       
                    (1.39) 

 

Spotřeba energie u drátotahů pracujících se skluzem drátu se skládá z energie pro 

jednotlivé tahy a z energie potřebné pro překonání tření na povrchu tažných kotoučů. Je nutné 

ještě přičíst energii spotřebovanou při vzniku vnitřního tření stroje. Celková spotřeba energie 

mnohonásobného drátotahu s x-tažnými kotouči (bez vnitřních ztrát stroje): 

 

                 
      

     
   
   

 
    [ J]               (1.40) 

 

Na posledním x-tém kotouči, na který se navíjí hotový drát, nevzniká žádné tření, 

protože drát je navíjen bez prokluzu. Tření vznikající na povrchu jednotlivých tažných 

kotoučů: 

 

  
     

 

      
  [ - ]                        (1.41)  

 

2.5 Nástroje pro tažení [6], [7], [8], [9], [11], [12], [16], [17]  

 
Jako nástroje pro tažení drátů se používají průvlaky, kalibry - obrázek 13, které jsou 

nepohyblivé a jsou značně namáhány na otěr. Tažný kalibr se skládá z většího počtu kuželů o 

různých vrcholových úhlech, viz obrázek 14. 

 

Obrázek 13 Tažný kalibr [7]  Obrázek 13 Tažný kalibr [12] Obrázek 14 Schéma tažného kalibru [12] 
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Každý kužel má svoji funkci: 

 

 Vstupní kužel (zaváděcí) – úhel otevření 45
°
 ÷ 90

°
, 

 Mazací kužel - úhel otevření 45° ÷ 60
°
, 

 Tažný kužel - úhel otevření 5
°
 ÷ 20

°
, 

 Kalibrační kužel 

 Výstupní kužel – úhel otevření 45
°
 ÷ 90

°
. 

 

Pro různé průměry drátů se využívá různých materiálů na výrobu kalibrů. Pro dráhy do 

průměru 1,5 mm se používá tvrdokov (slinuté karbidy), pro dráty o průměru od 1,5mm do 

0,006 mm diamantové tažnice. 

Ocelové průvlaky mají životnost zhruba 2000 kilogramů drátu. Průvlaky z tvrdokovu 

(slinutého karbidu) mají zhruba 200krát větší životnost, diamantové kalibry jsou téměř 

nezničitelné. 

Jádra kalibrů vyrobená z těchto materiálů se vkládají do objímek vyrobených z oceli nebo 

mosazi. Objímky chrání jádro kalibrů, umožňují lepší manipulaci, pomáhají chlazení, 

zabraňují vytržení jádra při tažení a umožňují využití malých jader kalibrů. 

 

 

2.6 Stroje pro tažení drátu [6], [7], [8], [9], [12], [17]  

 

Jako stroje k tažení jsou využívané tažné stolice. Používají se k tažení drátů, profilů a tyčí. 

Dělí se na stolice s navíjením tažného materiálu – obrázek 15 (jednoprůchodové a více 

průchodové) a na stolice s přímočarým pohybem – obrázek 16 (řetězové nebo hřebenové). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Tažná stolice s přímočarým 

pohybem [12] 
Obrázek 15 Tažná stolice s navíjením 

materiálu [12] 
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Stolice s přímočarým pohybem 

Mají rám, po němž se pohybuje tažný vozík s klešťovým zařízením a tažnými čelistmi a 

unašečem. Tažná rychlost je od 30 do 150 m · min
-1

 a délek max. 60 metrů – obrázek 17. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolice s navíjením tažného materiálu 

Drát je navíjen na tažný buben.Tažné stolice se dělí na bezskluzové a skluzové – 

obrázek 18. U bezskluzového způsobu je na tažním bubnu několik závitů drátu, které 

znemožňují proklouznutí drátu. U skluzové stolice je nutno odvádět vzniklé teplo  

  

 

 

Obrázek 17 Schéma přímočaré tažné stolice [12] 

Obrázek 18 Tažná stolice s navíjením tažného materiálu [12] 
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3 VÁLCOVÁNÍ DRÁTŮ A POLOTOVARŮ [6], [7], [8], [9], [18], [19], 

[20], [21]  
 

Kromě tažení lze dráty vyrábět i válcováním. Válcování je objemové tváření využívající 

trojosé napjatosti. Jako polotovary se používají přístřihy tyčí, sochory, apod. Válcování může 

probíhat za libovolných teplot, tj. za studena, za tepla nebo poloohřevu.  

Při válcování je polotovar tvářen nejčastěji mezi dvěma, nebo více válci válcovací stolice 

– obrázek 19. 

 

 
Obrázek 19 Princip válcování a) podélné, b) příčné, c) kosé (1, 2 - válce, 3 - materiál) [18] 

 

 

3.1 Princip a metody válcování [6], [7], [8], [9], [18]  

 

Výchozí polotovary (ingoty) o hmotnosti do 10-ti tun se ohřejí na tvářecí teplotu (1100 

°C) pomocí hlubinných pecí a poté se válcují na předvalky. Z nich se poté vyrábějí 

válcováním konečné výrobky – vývalky (tyče, dráty, kolejnice, trubky, plechy, profily, 

apod.). 

Válcování je kontinuální proces, při kterém je tvářený materiál deformován mezi 

otáčejícími se pracovními válci. Válcovaný materiál je mezi válci deformován, jeho výška se 

snižuje, materiál se prodlužuje a současně rozšiřuje. Během válcování se mění rychlost, 

kterou tvářený materiál z válcovací stolice vystupuje. Mezera mezi válci je menší, než vstupní 

rozměr materiálu.  

Podle směru, kterým válcovaný materiál prochází válci (podle uložení os válců vzhledem 

k válcovanému materiálu) a podle deformace se válcování dělí na podélné, příčné a kosé viz 

obrázek 19. 
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3.2 Podélné válcování [6], [7], [8], 

[9], [11], [18]  

 

Při podélném válcování je materiál 

tvářen ve směru podélném a tím způsobem 

se vyrábí dlouhé polotovary, tj. tyče, dráty, 

kolejnice, atd. 

Plastická deformace neprobíhá v celém 

objemu materiálu najednou, ale pouze 

v relativně malé oblasti, ohraničené body 

AA´ a BB´ - obrázek 20. Největší změna 

rozměrů, deformace, je ve směru tloušťky. 

Menší rozměrové změny jsou ve směru 

délky a šířky při zachování platnosti zákona 

o zachování objemu. Napěťový stav je 

závislý především na tření a deformace 

s sebou přináší i změnu výstupní rychlosti 

vývalku. 

 
 

 

3.3 Příčné válcování [6], [7], [8], [9], [11], [18]  

 

Příčným válcováním se redukuje radiální průřez 

obráběné součásti. Tento způsob se používá pro výrobu 

např.: osazených hřídelů - obrázek 21. 

Pomocí speciálních metod – příčné klínové válcování 

(Holubova metoda) lze vyrábět speciální strojní a hutní 

výrobky. Lze zpracovávat předkovky, vývalky, ale i 

rotační polotovary konečného tvaru. Polotovary bývají 

před válcováním indukčně ohřáty. 

 

 
 

  

Obrázek 20 Deformace materiálu při podélném 

válcování [18] 

Obrázek 21 Příčné klínové 

válcování. [18] 
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3.4 Kosé válcování [6], [7], [8], [9], [11], [18]  

 

U kosého válcování jsou osy válců 

mimoběžné. Tímto způsobem se vyrábí 

např.: trubky nebo polotovary specifických 

tvarů.  

Kosým válcováním lze vyrábět 

předvalky kuličkového tvaru používané dále 

pro výrobu kuličkových ložisek. Vysoká 

přesnost kuliček je dána tvářením za 

studena, dochází ke zpevnění materiálu a 

jeho pěchování, viz obrázek 22. 

 

 
 

 

3.5 Válcování drátů [6], [7], [8], [9], [11], [18], [19], [21]  

 

Dráty se vyrábějí podélným válcováním pomocí válcových kalibrů - obrázek 23. 

Válcování probíhá za tepla. Výchozím polotovarem pro válcování drátů jsou předvalky. 

Nejrozšířenější typy předvalků jsou: tyče válcované za studena dodávané v dlouhých tyčích 

(průřez tyče od 32 mm) nebo tyče válcované za tepla navinuté na svitcích (průřez tyče do     

32 mm).  

Válcování probíhá na jemných válcovacích stolicích. Nejčastější uspořádání válcovacích 

stolic bývá v ose – více stolic za sebou. To umožňuje válcování na jeden ohřev, což znamená, 

že drát prochází více stolicemi za sebou a poté bývá navíjen na svitek. 

Válcovací tratě bývají kontinuální, spojité, polospojité nebo nepřetržité konstrukce- 

obrázek 24. Drátové tratě patří k nejmodernějším válcovacím zařízením. Tratě využívají 

uzavřené až desetistolicové bloky s tvrdokovovými válci, viz obrázek 25. 

Tratě dosahují výstupních válcových rychlostí od 60 m · s
-1

 až do 120 m · s
-1

.  

Válcovaný drát má nejčastěji kruhový průřez od 5 do 13 mm, svinutý do svitku. Dráty o 

menších průměrech se vyrábějí tažením za studena. 

 

Obrázek 22 Kosé válcování kuličkových 

polotovarů. [18] 
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Obrázek 23 Válcový kalibr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 24 Kontinuální válcování drátu [19] Obrázek 25 Uspořádání bloků válcovací tratě [19] 
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3.6 Válcování profilů [6], [7], [8], [9], [11], [18]  

 

Profily různých rozměrů a 

tvarů se válcují na profilových 

válcových stolicích – obrázek 26. 

Válcovaný material prochází 

postupně kalibry, které se 

zmenšují, aniž by se válce k sobě 

přibližovaly. Poslední kalibr má 

tvar požadovaného profilu. 

Vyrábí se profily kruhové, 

čtyřhranné, šestihranné, kolejnice, 

tyče profilů L, U, I apod. 

 

 
 

 

  Obrázek 26 Válcování H profilu. [18] 
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4 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 Volba vlastního polotovaru taženého drátu [22], [23], [24], [25]  

 
Při výběru výchozího polotovaru pro tažení drátu bylo nutné vycházet z požadovaných 

vlastností hotového výrobku. Důraz byl kladen na: tažnost, korozivzdornost, pevnost, časovou 

stálost a výdrž materiálu, zdravotní nezávadnost a cenu materiálu. 

Po přehodnocení všech požadavků byl jako výchozí polotovar vybrán drát Ø 1,2 mm z 

austenitické nestabilizované chrom-niklové oceli 17240 vyrobené dle DIN 1.4301 (viz 

obrázek 27). 

 

 
Obrázek 27 Cívka ocelového drátu 17 240 [25] 

4.2 Technologické vlastnosti oceli 17 240 [21], [22]  

 

Vybraná nerezová ocel 17 240 má tyto požadované vlastnosti:  

 

 vynikající korozivzdornost, 

 zaručená svařitelnost, 

 velmi dobrá tažnost, 

 ztížená třísková obrobitelnost, 

 dobré mechanické vlastnosti při nízkých teplotách, 

 skvělý poměr cena/kvalita, 

 zdravotní nezávadnost. 
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4.3 Mechanické vlastnosti a chemické složení oceli 17 240 [22], [23], [24]  

 
Mechanické vlastnosti oceli 17 240 jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti oceli 17 240 [7] 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 520 - 720 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] min. 210 

Tažnost A [%] min. 45 

Žíhací teplota T [
o
C] 1000 - 1100 

 

Chemické složení oceli 17 240 je uvedeno v Tabulce 3: 

 

Tabulka 3 Chemické složení oceli 17 240 [18] 

Prvek [-] Množství [%] 

C ≤ 0,07 

Si ≤ 1,00 

Mn ≤ 2,00 

P max. 0,045 

S max. 0,030 

N ≤ 0,11 

Cr 18 

Ni 10 

 

4.4 Použití oceli 17 240 [22] 

 

Ocel 17 240 se pro svoje dobré mechanické vlastnosti, zejména korozivzdornost, stálost a 

zdravotní nezávadnost používá v celé řadě odvětví, nejčastěji v: 

 potravinářském průmyslu, 

 gastronomickém zařízení, 

 vnějších konstrukcích, 

 vodárnách, 

 zařízení čistíren odpadních vod (ČOV),   

 externí architektuře. 

 

 

  



31 

 

4.5 Technické výpočty [7], [11]  

 
Tabulka 4 Přípustné deformace materiálu při vícenásobném tažení [7] 

Materiál Mez pevnosti 

Rm [N · mm
-2

] 
Vstupní 

průměr d0 

[mm] 

Deformace 

mezi dvěma 

tahy        

[%] 

Celková 

deformace 

(vícenásobné 

tažení)         

[%] 

Počet tažných 

operací 

Ocelový drát 400 4 - 12 18 - 22 380 - 400 8 – 21 
1200 4 - 12 18 – 22 380 – 400 
1200 0,5 – 2,5 12 - 15 120 – 150 

Cu a její 

slitiny 
Cu (měkká) 

250 
8 – 10  

(mokré tažení) 
40 – 50 350 – 400 5 – 13 

1 – 3,5 18 – 20 200 – 300 
Al a jeho 

slitiny 
Al (měkký) a 

jeho slitiny 
80 

12 – 16 

(mokré tažení) 
20 – 25 250 – 300 5 – 13 

1 – 3,5 15 - 20 150 – 200 
 

 
 

Celková deformace při tažení:  

 

Jedná se o celkovou deformaci drátu, která bude provedena na sedmnáct tažných 

operací. Drát je redukován z Ø 1,2 mm na Ø 0,3 mm. Celková deformace nesmí dle tabulky 4 

přesáhnout limitní hodnotu 400 %. Její velikost se spočítá podle vztahu 1.2: 

           
  

  
       

      

 
      

 

       
           

          
           

Deformace při jednom tahu: 

 

Deformace drátu při jednom tahu nesmí překročit limitní hodnotu 22 % - tabulka 4. 

Jedná se o poměr celkové deformace při tažení a počtu tahů (Dr = 17). Její velikost se spočítá 

podle rovnice 1.3. 

        
       

  
 

   

  
                   

Protože je hodnota deformace po jednom tahu vyšší než hodnota deformace mezi 

dvěma tahy dána tabulkou 4, mohlo by dojít k přetržení drátu během tažení. Je nutné zvětšit 

výstupní průměr taženého drátu na co nejbližší možnou hodnotu, která bude schopná zajistit 

optimální podmínky tažení a bude co možná nejmenší – hodnota nejbližší původnímu 

požadovanému průměru drátu. 
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Volba nového konečného průměru drátu: 

 

Volím d17 = 0,31 mm: 

 

Celková deformace při tažení: 

           
  

  
       

      

 
       

 

       
           

           
             

Deformace při jednom tahu: 

        
       

  
 

     

  
                  

 

Volím d17 = 0,32 mm: 

 

Celková deformace při tažení: 

           
  

  
       

      

 
       

 

       
           

           
           

Deformace při jednom tahu: 

        
       

  
 

   

  
                  

 

Volím d17 = 0,33 mm: 

 

Celková deformace při tažení: 

           
  

  
       

      

 
       

 

       
           

           
           

Deformace při jednom tahu: 

        
       

  
 

   

  
                  

Nejmenší možný průměr umožňující tažení je průměr drátu 0,33 mm. Zvětšením 

koncového průměru drátu o 0,03 mm nedojde ke změně technických parametrů brusného 

kartáče. 
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Průměry otvorů tažných kalibrů pro první až sedmnáctou operaci: 

 

Pro zhotovení jednotlivých tažných kalibrů je potřeba znát jednotlivé průměry jejich 

tažných otvorů.  

 

Průměr otvoru tažného kalibru pro první operaci: 

    
  

 

      
 

 
   

 
     

 

 
   

       
 

   

       
        

 

Průměr otvoru tažného kalibru pro druhou operaci: 

    
  

 

      
 

 
   

 
     

 

 
   

       
 

   

       
        

 

Stejným způsobem jsou stanoveny i ostatní průměry otvorů pro jednotlivé tažné kalibry, 

jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5 níže. 

 

Tabulka 5 Průměry otvorů tažných kalibrů pro jednotlivé operace 

Pořadí kalibru     Průměr kalibru         

1 1,10 

2 1,00 

3 0,90 

4 0,80   

5 0,75 

6 0,70 

7 0,65 

8 0,60 

9 0,55 

10 0,50 

11 0,45 

12 0,40 

13 0,38 

14 0,37 

15 0,36 

16 0,35 

17 0,33 
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Velikost tažné síly: 

 

Tažná síla je jednou z nejpodstatnějších veličin při tažení drátu. S klesajícím 

průměrem drátu klesá i síla potřebná k tažení. 

Hodnoty veličin použitých ve výpočtech: 

      

              MPa → volím           MPa 

          MPa 

 

Velikost úběru drátu (rozdíl objemu materiálu před a po tažení) pro první operaci stanovím 

dle rovnice 1.10: 

         
  
      

   

 
 

             

 
                       

Pracovní plocha prvního tažného kalibru dle rovnice 1.8: 

   
  

    
 

     

     
       mm

2 

Velikost tažné síly pro první tažnou operaci podle rovnice 1.14: 

                                                                     

                                                  

Velikost úběru drátu (rozdíl objemu materiálu před a po tažení) pro druhou operaci dle 

rovnice 1.10: 

         
  
      

   

 
 

             

 
                      

Pracovní plocha druhého tažného kalibru dle rovnice 1.8: 

   
  

    
 

     

    
       mm

2 

Velikost tažné síly pro druhou tažnou operaci podle rovnice 1.14:  

                                                                      

                                                

Velikosti tažných sil pro jednotlivé operace se opět stanoví analogicky, jejich hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 6. 
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Tabulka 6 Velikost tažných sil pro jednotlivé stupně tažení 

Číslo operace     Tažná síla        

1 1747 

2 1132 

3 923 

4 737 

5 624 

6 545 

7 544 

8 404 

9 341 

10 283 

11 231 

12 200 

13 158 

14 149 

15 141 

16 133 

17 121 

 

Rychlost tažení: 

 

 Rychlostí tažení je rychlost cívky, na kterou se navíjí hotový, redukovaný drát po 

tažení. Tato rychlost je nastavena dle parametrů a konstrukce tažného stroje. V našich 

podmínkách je stroj nastaven na tažnou rychlost 20 m · s
-1

, tj. tažná cívka navíjející hotový 

drát má rychlost navíjení 20 m · s
-1

. 

 

Rychlost drátu na výstupu z kalibru po první operaci po dosazení do rovnice 1.33: 

       
   

  
    

     

     
       m · s

-1
 

Obvodová rychlost první tažné kuželky dle vztahu 1.34: 

  
           

   

  
                        m · s

-1
 

Rychlost drátu na výstupu z kalibru po druhé operaci po dosazení do rovnice 1.33: 

       
   

  
    

     

     
       m · s

-1
 

Obvodová rychlost druhé tažné kuželky dle vztahu 1.34: 

  
           

   

  
                        m · s

-1
 

 

Rychlosti drátů na výstupu z tažných kalibrů a obvodové rychlosti tažných bubnů jsou 

uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka 7 Výstupní rychlost drátu z tažných kalibrů a obvodová rychlost tažných bubnů. 

Pořadí tahu     Rychlost drátu na výstupu 

z kalibru            
Obvodová rychlost tažné 

kuželky   
          

1 1,81 1,90 

2 2,19 2,30 

3 2,70 2,84 

4 3,42 3,49 

5 3,89 4,10 

6 4,47 4,69 

7 5,18 5,44 

8 6,10 6,41 

9 7,23 7,60 

10 8,78 9,22 

11 10,82 11,36 

12 13,65 14,33 

13 15,22 15,98 

14 15,93 16,73 

15 16,86 17,70 

16 17,92 18,82 

17 20,00 20,00 

 

 

Délka drátu po jednotlivých krocích tažení: 

Při tažení je nutné znát celkovou délku po tažení a prodloužení drátu po jednotlivých 

tažných operacích. Tyto údaje jsou důležité například pro určení optimálního počtu závitů na 

jednotlivých tažných kuželkách nebo pro určení velikosti rychlosti cívky hotového drátu. Ve 

výpočtech je pro zjednodušení uvažována délka drátu před tažením 1 m. 

 

Objem jednoho metru drátu před tažením: 

      
    

 

 
      

      

 
                 

Délka drátu po prvním tahu: 

   
  
    

 

 

 
           

      

 

         

Přírůstek drátu po prvním tahu: 

                          

Délka drátu po druhém tahu: 
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Přírůstek drátu po druhém tahu: 

                          

Délka drátu a velikost přírůstku drátu po dalších tazích je zapsána v tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Délka a přírůstek drátu po jednotlivých tažných operacích 

Pořadí tahu     Velikost úběru 

     
Délka drátu na výstupu z 

kalibrů         
Přírůstek drátu na 

výstupu z kalibrů 

        
1 0,1 1190 190 

2 0,1 1440 250 

3 0,1 1778 338 

4 0,1 2250 472 

5 0,05 2560 310 

6 0,05 2939 379 

7 0,05 3408 469 

8 0,05 4000 592 

9 0,05 4760 760 

10 0,05 5760 1000 

11 0,05 7111 1351 

12 0,05 9000 1889 

13 0,02 9972 972 

14 0,01 10519 547 

15 0,01 11111 592 

16 0,01 11955 844 

17 0,02 13223 1268 

 

Při tažení se drát prodlouží 12,223 krát. 

 

Z jedné cívky drátu, ve které je 1200 metrů drátu se vyrobí 146 676 metrů redukovaného 

drátu.  

 

Počet závitů drátu na jednotlivých tažných kuželkách: 

 

   
                          

           
     

 

Jak již bylo zmíněno, je důležité znát prodloužení drátu během tažení. Konstrukcí 

stroje je dáno, že stroj obsahuje 16 válcových tažných kuželek o průměru 160 mm, na tyto 

kuželky je navíjen drát mezi jednotlivými tažnými operacemi.  

 

 

Obvod kuželky: 
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Počet závitů drátu na první kuželce: 

   
   
 

 
   

   
         

Počet závitů drátu na druhé kuželce: 

   
   
 

 
   

   
        

Počet závitů drátu na ostatních tažných kuželkách je uveden v tabulce 9. 

 

Tabulka 9 Počet závitů drátu na jednotlivých tažných kuželkách. 

Pořadí tažné kuželky     Počet závitů na kuželce    

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8          
9         

10         

11         

12         

13         

14         
15          
16         

 

Počet závitů na tažných kuželkách je pouze doporučený (orientační). Při zavádění 

drátu do stroje jej lze modifikovat a zajistit tak optimální počet závitů na jednotlivých 

kuželkách. 

 

 

Změna teploty drátu po jednotlivých tažených krocích: 

Teplotní bilanci drátu během tažení je třeba znát hlavně kvůli vlastnostem maziva a 

zahřívání drátu a nástroje během tažení. Ve výpočtech je uvažovaná teplota drátu před 

tažením 20 °C. 

Hodnoty veličin použitých ve výpočtech: 

c = 0,115 J·kg
-
1 · K

-1 

Av = 42 700 J 

  = 7,8 · 10
-3

 kg · cm
-3

 

      

              MPa → volím           MPa 

          MPa 
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Velikost úběru drátu (rozdíl objemu materiálu před a po tažení) pro první operaci dle rovnice 

1.10: 

        
  
      

   

 
 

             

 
                      

Změna teploty drátu po prvním tahu dle rovnice 1.29: 

      
 

     
 
                          

                  
    

 

     
 

       

          
  

    
           

     
                          

Při tažení přechází 80 % teploty do taženého materiálu a 20 % do tažného kalibru, 

proto bude teplota na výstupu z kalibru po prvním tažení následující: 

                             

Před dalším tahem bude drát procházet olejovou lázní, která zajistí potřebné mazání a 

zároveň bude sloužit pro chlazení taženého materiálu. Předpokládaný pokles teploty dle 

výrobce maziv [14] za mazací lázní je cca 40 %. Před dalším stupněm tažení bude mít drát 

teplotu: 

                               

Velikost úběru drátu (rozdíl ploch materiálu před a po tažení) pro druhou operaci dle rovnice 

1.10: 

        
  
      

   

 
 

             

 
                      

Změna teploty drátu po druhém tahu dle rovnice 1.29: 

        
 

     
 
                          

                  
      

 

     
 

        

           
  

    
           

     
                

Teplota drátu na výstupu z 2. kalibru: 

                           

 

 

Teplota drátu po výstupu z olejové lázně: 

                                  

 
Změna teploty drátu během tažení je uvedena v tabulce 10.  
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Tabulka 10 Teplota drátu na výstupu z kalibru po jednotlivých stupních tažení. 

Pořadí tahu     Teplota vzniklá při 

tažení         
Teplota drátu na 

výstupu z kalibru 

          

Teplota drátu před 

vstupem do dalšího 

kalibru          
1 56,6 45,3 27,2 

2 82 65,6 30,7 

3 102,45 81,96 32,4 

4 119,00 95,20 33,33 

5 131,45 105,16 33,40 

6 141,47 113,18 33,46 

7 149,56 119,65 33,52 

8 156,12 124,90 33,60 

9 161,47 129,18 33,68 

10 165,90 132,72 33,79 

11 169,56 135,65 33,90 

12 172,67 138,14 34,10 

13 174,24 139,40 33,70 

14 175,07 140,10 33,30 

15 175,85 140,68 33,14 

16 176,45 141,16 33,10 

17 177,27 141,82 33,20 
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5 TAŽNÝ STROJ A NÁSTOJE [26] 

Jako tažný stroj je využíván KOCH KTZ 

II/17 znázorněný na obrázku 28. Jedná se o 

mnohonásobný drátotah používaný pro 

tažení drátů z nerezové oceli s nastavitelnou 

rychlostí tažení – tabulka 9. Stroj využívá 

mnohanásobného tažení, tj. drát je tažen 

v sedmnácti po sobě následujících 

operacích, při kterých prochází tažnými 

kalibry a je navíjen na tažné kuželky, které 

jsou umístěny mezi jednotlivými kalibry. 

Parametry stroje uvedeny v tabulce 10. 

Drát je tažen za pomocí navržených 

tažných kalibrů. Kalibry se skládají 

z diamantového jádra a mosazné objímky – 

obrázek 29. 

 Materiál jádra byl zvolen z důvodu 

vynikajících mechanických vlastností – 

dlouhá životnost, velká dosažená přesnost při výrobě, nízký součinitel povrchového tření, atd. 

Rozměry jednotlivých kalibrů jsou uvedeny na výkresech v přílohách 1 až 17. 

 

Tabulka 11 Doporučené hodnoty tažných rychlostí [26] 

Výstupní průměr drátu 

[mm] 

Tažná rychlost [m · s
-1

] 

1,50 až 0,80 14,7 

0,80 až 0,64 18 

0,63 až 0,20 20 

 

 

Tabulka 12 Parametry tažného stroje KOCH KTZ II/17 

[26] 

Počet tažných kalibrů 17 

Počet tažných kuželek 16 

Max. vstupní průměr 1,5 mm 

Min. výstupní průměr 0,2 mm 

Průměr tažných kuželek 160 mm 

Průměr konečné cívky 300 mm 

Doporučený tažný mat. Nerezový drát 

Výkon motoru 30kW 

Tažná rychlost 1 až 20 m   s-1 

Typ pohonu Střídaný motor 

El. Ovládací skříň ano 

  

Obrázek 28 Tažný stroj KOCH KTZ II/17 [26] 

Obrázek 29 Model tažného kalibru 
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6 ZÁVĚRY 
Práce se zabývá návrhem nástrojů pro tažení tenkého drátu. Drát je používán jako 

polotovar pro výrobu brusných ocelových kartáčů do vrtaček a úhlových brusek. Hotový drát 

má průměr 0,33 mm místo původně požadovaného průměru 0,30 mm. Původní průměr drátu 

nebylo možné zhotovit z důvodu překročení celkové dovolené deformace drátu a limitních 

možností výrobního stroje.  Po zhodnocení všech požadavků byl jako výchozí polotovar 

vybrán drát o průměru 1,2 mm z austenitické nestabilizované chrom-niklové oceli DIN 

1.4301. Drát je dodáván v cívkách o délce 1200 metrů.  

Při tažení drát prochází olejovou lázní, která jej chladí a zajišťuje snížení tření při jeho 

průchodu tažnými kalibry.  Vybrané mazivo je od výrobce MANDRA s. r. o. specializujícího 

se na výrobu maziv pro tažení drátů. 

Celý proces tažení probíhá při teplotě 20°C, drát se během celého tažného procesu zahřívá 

třením o vnitřní stěny tažných kalibrů. Teplota drátu se ustálí na teplotě 33°C. Tato teplota 

nijak neovlivňuje vlastnosti taženého drátu. 

Výroba je navržena pro několikanásobný drátotah KOCH KTZ II/17 s nastavitelnou 

rychlostí tažení. Drát bude zhotoven v sedmnácti krocích. Tažná síla potřebná pro první 

operaci má velikost 1747 N a spolu se zmenšujícím se průměrem taženého drátu klesá. Oproti 

tomu velikost tažné rychlosti postupně nabývá vyšších hodnot vzhledem k narůstající délce 

drátu. Její velikost pro konečný průměr drátu je nastavena na hodnotu 20 m·s
-1

. 

Tažné kalibry, zajišťující potřebnou redukci materiálu a přesnost rozměru drátu, se 

skládají z diamantových jader nalisovaných do mosazných objímek. Jádra kalibrů jsou 

vyrobena slinováním a je u nich kladen velký důraz na přesnost výroby. Jejich konstrukce je 

řešena dle přiložené výkresové dokumentace.  

Práce obsahuje potřebné technologické a kontrolní výpočty pro sledované veličiny a 

parametry při tažení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 
 
Zkratka/Symbol 

 

Jednotka Legenda 

A [%] Tažnost 

Av [J] Energie potřebná k překonání vnitřních ztrát 

(mechanický ekvivalent tepla) 

b [mm] Pracovní hloubka tažného kalibru 

c [J · kg
-1

K
-1

] Měrné teplo 

dn [mm] Průměr drátu před tažením 

dn+1 [mm] Průměr drátu po tažení 

F [N]
 

Tažná (deformační) síla 

F´i-1 [N] Tažná síla v kalibru i 

Fdef [N] Čistá síla potřebná k deformaci 

Fi [N] Tažná síla působící za kalibrem i 

Fi-1 [N] Tažná síla působící za kalibrem i-1 

Fs [N] Síla na překonání vnitřních ztrát 

Ftř [N] Síla pro překonání tření o stěnu kalibru 

k [-] Konstanta 

ki stř [MPa] Střední přetvárný odpor v kalibru i 

kpstř [MPa] Aritmetický průměr odolnosti materiálu proti 

deformaci 

kstř [MPa] Střední přetvárný odpor 

L 

 

 

[J] Celková spotřeba energie mnohonásobného 

drátotahu s x-tažnými kotouči (bez vnitřních ztrát 

stroje) 

M [kg] Hmotnost protahovaného materiálu průchozího 

kalibrem za "z" sekund 

m [-] Počet závitů drátu na tažném bubnu 

ni [ot   s-1
] Počet otáček tažného kotouče 

Q [mm
2
] Pracovní plocha kalibru 

Qdef [kcal · s
-1

] Teplo způsobené formovací prací 

Qh [kcal · s
-1

] Celkové teplo vzniklé při tažení 

Qs [kcal · s
-1

] Teplo způsobené vnitřním třením v polotovaru 

Qtř [kcal · s
-1

] Teplo způsobené třením v dutině kalibru 

R [-] Potřebné tření na povrchu tažného bubnu 

R0 [kg] Hmotnostní konstanta pro tažené dráty 

Rm [MPa] Pevnost v tahu 

Rp0,2 [MPa] Mez kluzu 

S [mm
2
] Rozdíl průřezů drátu před a po tažení – úběr 

si [mm
2
] Libovolný mezilehlý průřez drátu 

Sn [mm
2
]
 

Vstupní průřez drátu 

Sn+1 [mm
2
]
 

Výstupní průřez drátu 

sw [mm
2
] Průřez hotového drátu 

T [
o
C] Žíhací teplota 

v [m  s-1
] Rychlost deformace 

v´i [m  s-1
] Obvodová rychlost tažného kotouče 

vi [m  s-1
] Rychlost drátu mezi jednotlivými tažnými 

operacemi 

vw [m  s-1
] Navíjecí rychlost tažného bubnu 



 

 

z [s] Doba trvání deformace 

ZFs [N] Síla vyrovnávající vnitřní odpor materiálu 

   

   

α 

 

[°] 

 

Úhel sklonu povrchové přímky tažného kužele 

průvlaku 

  [kg · cm
-3

] Měrná hmotnost taženého materiálu 

ε [-] Relativní prodloužení 

  [-] Součinitel smykového tření materiálu 

π [-] Ludolfovo číslo 

  [MPa] Normálové napětí 

  [MPa] Tečné napětí 

        [%] Celková deformace (vícenásobné tažení) 

   [%] Deformace mezi dvěma tahy 

  



 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek 1 Hutní polotovary [1], [2], [3] .................................................................................... 9 

Obrázek 2 Brusný kartáč – mosazný [4] ................................................................................... 10 

Obrázek 3 Využití ocelových brusných kartáčů [5] ................................................................. 10 

Obrázek 4 Ukázka tažení drátů pomocí průvlaků [12] ............................................................. 11 

Obrázek 5 Silové schéma tažení drátu [11] .............................................................................. 11 

Obrázek 6 Hlavní napětí při tažení drátu [11] .......................................................................... 14 

Obrázek 7 Změny tvaru taženého drátu [11] ............................................................................ 14 

Obrázek 8 Střední napětí při tažení drátu [11] .......................................................................... 15 

Obrázek 9 Označení tažných úhlů [11] ..................................................................................... 15 

Obrázek 10 Striebeckův diagram tření [12] .............................................................................. 17 

Obrázek 11 Zahřátí materiálu při tažení [11] ............................................................................ 18 

Obrázek 12 Drátotah pracující bez skluzu [12] ........................................................................ 19 

Obrázek 13 Tažný kalibr [12] ................................................................................................... 21 

Obrázek 14 Schéma tažného kalibru [12] ................................................................................. 21 

Obrázek 15 Tažná stolice s navíjením materiálu [12] .............................................................. 22 

Obrázek 16 Tažná stolice s přímočarým pohybem [12] ........................................................... 22 

Obrázek 17 Schéma přímočaré tažné stolice [12] .................................................................... 23 

Obrázek 18 Tažná stolice s navíjením tažného materiálu [12] ................................................. 23 

Obrázek 19 Princip válcování a) podélné, b) příčné, c) kosé (1, 2 - válce, 3 - materiál) [18] .. 24 

Obrázek 20 Deformace materiálu při podélném válcování [18] ............................................... 25 

Obrázek 21 Příčné klínové válcování. [18] .............................................................................. 25 

Obrázek 22 Kosé válcování kuličkových polotovarů. [18] ...................................................... 26 

Obrázek 23 Válcový kalibr ....................................................................................................... 27 

Obrázek 24 Kontinuální válcování drátu [19] .......................................................................... 27 

Obrázek 25 Uspořádání bloků válcovací tratě [19] .................................................................. 27 

Obrázek 26 Válcování H profilu. [18] ...................................................................................... 28 

Obrázek 27 Cívka ocelového drátu 17 240 [25] ....................................................................... 29 

Obrázek 28 Tažný stroj KOCH KTZ II/17 [26] ....................................................................... 41 

Obrázek 29 Model tažného kalibru ........................................................................................... 41 

 
  

file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817979
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817980
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817981
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817983
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817984
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817985
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817986
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817987
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817989
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817990
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817991
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817992
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817993
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817994
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817995
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817996
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817998
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513817999
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513818000
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513818002
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513818003
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513818004
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513818006
file:///D:/dokumenty/škola/VUT/3.ročník/moje/bakalářka/upravená/Bc_Kryštof%20upravená%20(13)%20-%20final.docx%23_Toc513818007


 

 

SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1 Doporučené velikosti tažných úhlů α [12] ............................................................... 16 

Tabulka 2 Mechanické vlastnosti oceli 17 240 [7] ................................................................... 30 

Tabulka 3 Chemické složení oceli 17 240 [18] ........................................................................ 30 

Tabulka 4 Přípustné deformace materiálu při vícenásobném tažení [7] ................................... 31 

Tabulka 5 Průměry otvorů tažných kalibrů pro jednotlivé operace .......................................... 33 

Tabulka 6 Velikost tažných sil pro jednotlivé stupně tažení .................................................... 35 

Tabulka 7 Výstupní rychlost drátu z tažných kalibrů a obvodová rychlost tažných bubnů. .... 36 

Tabulka 8 Délka a přírůstek drátu po jednotlivých tažných operacích ..................................... 37 

Tabulka 9 Počet závitů drátu na jednotlivých tažných kuželkách. ........................................... 38 

Tabulka 10 Teplota drátu na výstupu z kalibru po jednotlivých stupních tažení. .................... 40 

Tabulka 11 Doporučené hodnoty tažných rychlostí [26] .......................................................... 41 

Tabulka 12 Parametry tažného stroje KOCH KTZ II/17 [26] .................................................. 41 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha  1 Ukázka etikety maziva pro tažení drátu [14]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM VÝKRESŮ 
Kalibr 1 FTD-F18/1 

Kalibr 2 FTD-F18/2 

Kalibr 3 FTD-F18/3 

Kalibr 4 FTD-F18/4 

Kalibr 5 FTD-F18/5 

Kalibr 6 FTD-F18/6 

Kalibr 7 FTD-F18/7 

Kalibr 8 FTD-F18/8 

Kalibr 9 FTD-F18/9 

Kalibr 10 FTD-F18/10 

Kalibr 11 FTD-F18/11 

Kalibr 12 FTD-F18/12 

Kalibr 13 FTD-F18/13 

Kalibr 14 FTD-F18/14 

Kalibr 15 FTD-F18/15 

Kalibr 16 FTD-F18/16 

Kalibr 17 FTD-F18/17  



 

 

 
 
 
Příloha 1 Ukázka etikety maziva pro tažení drátu [14] 

 
 

 

 

 

 


