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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumula-

cją odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej, pozwalający uzyskać duże rozdrobnienie struktury 

oraz wzrost własności plastycznych i wytrzymałościowych w wyrobach ciągnionych, zwłaszcza drutów 

o małych średnicach końcowych. 

Jednym z kierunków rozwoju technologii ciągnienia metali jest uzyskiwanie silnej akumulacji 

niejednorodnego odkształcenia plastycznego z efektami znacznego rozdrobnienia mikrostruktury  

w obszarach przypowierzchniowych oraz poprawą własności wytrzymałościowych - bez stosowania 

złożonego składu chemicznego i obróbki cieplnej materiału. Przykładowo, znany z opisu patentowego 

ES2229882 sposób ciągnienia profilu okrągłego polega na przeciąganiu profilu przez wykonany  

w matrycy ciągły, kątowy kanał odkształcania, z odgiętym pod kątem 90° względem linii ciągnienia 

kanałem wejściowym. W kątowym kanale odkształcania następuje zarówno zmiana średnicy profilu 

jak i jednostronne nagniatanie materiału narożem wewnętrznym zagięcia. Sposób ten wraz z wynika-

mi badań przedstawiony został również w artykule Leon J., Luis C.J. „Analysis of Stress and Strain In 

the Equal Channel Angular Drawing Process", Material Science Forum, 526, 2006, 19. Innym przykła-

dem sposobu ciągnienia, w którym stosowane jest ciągnienie profilu przez kątowy kanał odkształcania 

jest rozwiązanie według opisu międzynarodowego zgłoszenia wynalazku WO2004/002640. W sposo-

bie tym oś kanału odkształcania w matrycy może być zagięta pod kątem prostym lub rozwartym,  

a ponad to ciągnienie prowadzi się w linii przez kilka matryc z kanałami kątowymi, które w każdej ko-

lejnej matrycy mają płaszczyznę kąta osiowo przekręconą o 90°. Efektem jest obwodowe ujednorod-

nienie rozkładu zakumulowanych odkształceń i struktury rozdrobnienia ziaren materiału. 

Znany jest również z opisu patentowego WO 2009/064217 sposób ciągnienia metalowego profi-

lu okrągłego z mikrorozdrabnianiem struktury w warstwie przypowierzchniowej, polegający na ciągnie-

niu okrągłego profilu przez dwa ciągadła przylegające czołami do siebie i których oczka tworzą ciągły 

kanał odkształcania, o charakterze stożkowym. Podczas ciągnienia jedno lub oba ciągadła wprowa-

dzane są w ruch obrotowy względem osi obrotu przechodzącej w płaszczyźnie przylegania ciągadeł 

przez oś kanału, ale usytuowanej mimośrodowo względem osi symetrii oczek zarówno ciągadła wej-

ściowego jak i wyjściowego. Sposób może być wykonywany przy ruchu obrotowym jednego ciągadła 

albo obu w kierunkach przeciwnych, względnie obu obracanych cyklicznie o pół obrotu. Oddziaływania 

nakładających się poprzecznie względem linii ciągnienia - obwodowo-obrotowego nacisku mimośro-

dowej powierzchni oczka oraz malejącego przekroju poprzecznego oczek ciągadeł - wywołują przegi-

nanie, destabilizację struktury i lokalizację plastycznego płynięcia w pasmach ścinania ze skutkiem 

znaczącego rozdrobnienia i poprawy własności plastycznych materiału. 

Opisane powyżej sposoby ciągnienia mogą być stosowane tylko do materiałów łatwo odkształ-

calnych na zimno, takich jak aluminium lub miedź i o stosunkowo dużych średnicach. 

Sposób według niniejszego wynalazku podobnie jak w powyżej opisanych polega na ciągnieniu 

okrągłego profilu przez ciągadła o malejącej średnicy oczek, które wyznaczają kanał odkształcania  

o charakterze kątowym względem linii ciągnienia. Istota rozwiązania polega na tym, że ciągnienie 

prowadzi się przez kanał odkształcania, utworzony przez co najmniej dwa ciągadła o łukowym kształ-

cie strefy zgniatającej, zamocowane w równoległym usytuowaniu osi. Zmienna droga odkształcania 

wyznaczona kątowym ciągnieniem wielostopniowym stanowi o uzyskaniu dodatkowego jednostronne-

go dogniatania kątowego w wyniku ugięcia profilu na wyjściu ze strefy odkształcania każdego z ze-

stawu ciągadeł. Całkowita akumulacja odkształcenia osiągana jest w efekcie poprzez łącznie występu-

jące: redukcję średnicy, nagniatanie i zginanie. 

Korzystnym jest, gdy ciągnienie prowadzi się przez trzy ciągadła łukowe, usytuowane schodkowo. 

Korzystnym jest również ciągnienie przez trzy ciągadła łukowe, usytuowane korbowo. 

Nierównomierny rozkład intensywności odkształcenia na przekroju poprzecznym profilu jaki 

uzyskiwany jest po jednym przepuście można obwodowo niwelować przez zastosowanie kilku prze-

pustów, każdy po przekręceniu profilu względem poprzedniego ustawienia o wybrany kąt środkowy, 

korzystnie 90°. Liczba przepustów jest dowolna, ograniczona tylko plastycznością materiału. 

Dalszym rozwinięciem sposobu według wynalazku jest zastosowanie końcowego przepustu ka-

librującego przez ciągadło stożkowe, współosiowe z linią ciągnienia. Przepust kalibrujący po przepu-

stach z uprzednim przekręcaniem oprócz wyrównania zniekształceń kołowej geometrii profilu homo-

genizuje właściwości materiału na przekroju poprzecznym. 
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Między kolejnymi przepustami ciągnienia można dokonać wyżarzania profilu w temperaturze 

niższej od temperatury rekrystalizacji materiału. 

Ciągnienie według wynalazku powinno być prowadzone z maksymalną, możliwą akumulacją 

odkształcenia niejednorodnego - co w efekcie daje możliwość zgromadzenia dużo większej energii 

odkształcenia aniżeli w procesie tradycyjnego ciągnienia o tej samej całkowitej redukcji średnicy. 

Korzystnym jest także, gdy po zakończeniu procesu ciągnienia wykonuje się wyżarzanie profilu 

w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji materiału. Efektem jest rozwój mikrostruktury  

z dyslokacyjnej na mikrostrukturę posiadającą w przeważającej objętości ziarna o granicach szeroko-

kątowych, ponad to następuje wspomaganie procesu zdrowienia struktury materiału odkształconego. 

Silna niejednorodność odkształcenia w połączeniu z procesem wyżarzania prowadzi do niejednorod-

nego rozwoju mikrostruktury, a w efekcie poprawy własności mechanicznych i technologicznych. 

Sposób według wynalazku umożliwia wytwarzanie przemysłowych ilości profili ciągnionych  

o plastycznym rdzeniu i ultradrobnoziarnistej mikrostrukturze lub mikrostrukturze bimodalnej z sąsia-

dującymi ze sobą bardzo drobnymi i od dużej średnicy ziarnami, silnie umocnionej odkształceniowo  

i poprzez rozdrobnienie struktury warstwie powierzchniowej, o wysokiej dokładności zarówno kształtu 

jak i wielkości przekroju poprzecznego oraz o kontrolowanym rozkładzie stopnia rozdrobnienia struktu-

ry na przekroju poprzecznym. Dzięki opóźnieniu inicjacji pęknięć w warstwach powierzchniowych  

i propagacji pęknięć w warstwach wewnętrznych profil osiąga wyższe parametry wytrzymałości zmę-

czeniowej na zginanie a jednocześnie wzrost odporności na korozję warstw powierzchniowych. 

Sposób według wynalazku przybliżony jest opisem przykładowych wykonań pokazanych w uję-

ciu schematycznym na rysunku oraz opisem przykładowego procesu ciągnienia drutu. 

Na figurze 1 rysunku przedstawiony jest schemat ciągnienia przez kątowy kanał odkształcania 

wyznaczony schodkowym usytuowaniem trzech ciągadeł, kolejne figury 2, 3 i 4 pokazują trzy usytu-

owania ciągadeł umożliwiające realizację sposobu według wynalazku, fig. 5 przedstawia przekrój cią-

gadła obrazujący jednostronne nagniatanie profilu, fig. 6 - schemat wielostopniowego ciągnienia kąto-

wego z drugim przepustem wykonywanym po przekręceniu profilu o 90°, natomiast na fig. 7 przed-

stawiony jest schemat usytuowania kolejnych stref odkształcenia z końcową kalibracją w ciągadle 

stożkowym. 

Proces ciągnienia według schematu fig. 1 polega na ciągnieniu siłą Fc profilu okrągłego 1 przez 

kanał odkształcania wyznaczony trzema ciągadłami 2, 3 i 4, o oczkach łukowych, zamocowane  

w równoległym przesunięciem s1, sk ich osi względem linii ciągnienia. Równoległe przesunięcia osi 

ciągadeł 2, 3 i 4 stanowią, że wyznaczony ich oczkami kanał odkształcania na charakter kątowo, profil 1 

przy przeciąganiu jest przeginany na łukach wyjściowym i wejściowym ciągadeł sąsiadujących.  

Sposób może być realizowany przy trzech zasadniczych usytuowaniach trzech ciągadeł 2, 3 i 4. 

Na fig. 2 ciągadła 2 i 3 są współosiowe, przeginanie kątowe profilu 1 występuje tylko między ciąga-

dłami 3 i 4. Figury 3 i 4 obrazują położenia ciągadeł w układzie schodkowym i korbowym, wymuszają 

w przepuście podwójne przeginanie i nagniatanie profilu 1. Zjawisko nagniatania strefy dolnej profilu 1 

na dolnym łuku R ciągadła 2 przybliża fig. 5. Układ schodkowy bardziej niż korbowy różnicuje w prze-

puście intensywność odkształcenia strefy górnej i dolnej profilu 1. Obwodowe zróżnicowanie odkształ-

cenia, rzutujące na niejednorodność własności materiału można niwelować przez wykonanie kolej-

nych przepustów C, każdy po przekręceniu w zabiegu B profilu 1 o wybrany kąt środkowy - względem 

ustawienia poprzedniego przepustu A. Kolejny przepust powoduje lokalizacje odkształcenia w obsza-

rze mniej odkształconym. Schemat procesu ciągnienia z dwoma przepustami A i C i międzyprzepu-

stowym obrotem B profilu pokazuje Rys. 6. Przy profilach o niewielkiej średnicy, wystarczającymi są 

dwa przepusty i obrót o kąt 90°. Dla zwiększenia plastyczności materiału między kolejnymi przepu-

stami możliwe jest wykonanie wyżarzania międzyoperacyjnego, w temperaturze niższej od temperatu-

ry rekrystalizacji materiału. Niemniej, takie wyżarzanie zasadniczo należy prowadzić dopiero po za-

kończeniu całego procesu ciągnienia, gdyż oczekiwanym celem jest jak największa akumulacja od-

kształcenia i efekt silnego rozwoju struktury dyslokacyjnej - podobnie jak w procesach SPD (ang. 

Severe Plastic Deformation). Uzyskiwanie struktury ultradrobnoziarnistej w obszarach gdzie nastąpiła 

silna akumulacja odkształcenia odbywa się na drodze tzw. rekrystalizacji ciągłej tzn. zwiększającego 

się kąta dezorientacji w granicach podziarn i komórek dyslokacyjnych, aż do uzyskania drobnoziarni-

stej struktury składającej się w przeważającej objętości z ziaren o granicach szeroko kątowych. Pro-

ces ten jest właśnie wspomagany przez wyżarzanie po ciągnieniu materiału silnie umocnionego od-

kształceniowo. Pełne ujednorodnienie lokalizacji odkształcenia w strefie przypowierzchniowej profilu 
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nadaje kończący proces przepust kalibrujący D przez ciągadło stożkowe, współosiowe z linią ciągnie-

nia. Figura 7 obrazuje schemat lokalizacji stref odkształcenia z ujednorodnieniem po kalibracji D. 

Według przedstawionego sposobu wykonano ciągnienie drutu z walcówki stalowej o składzie 

0,06C/0,37Mn/0,01Si/0,14Cu/0,07Cr/0,06Ni, od średnicy wsadu do=6,5 mm, do średnicy końcowej 

drutu dk=4 mm. Proces wykonano dwoma przepustami przez trzy ciągadła łukowe w układzie schod-

kowym, z obrotem B o 90° między przepustami:  

przepust pierwszy A: wsad 6,5 mm -> 6,0 -> 5,6 -> 5,2,  

przepust drugi C: wsad 5,2 mm -> 4,9 mm -> 4,6 -> 4,3  

i z końcowym przepustem kalibrującym D przez ciągadło stożkowe dk= 4 mm. Między przepu-

stami A i C i po przepuście kalibrującym D dokonywano wyżarzania profilu w temperaturze 500° przez 

1200 s. Uzyskany drut cechował korzystny rozkład własności mechanicznych na przekroju poprzecz-

nym, plastyczny rdzeń i warstwy przypowierzchniowe o podwyższonej wytrzymałości oraz zwiększonej 

odporności na korozję. Drut wykonany w tych samych warunkach ale ciągnieniem przez ciągadła  

w układzie korbowym wykazał nieco niższy stosunek własności wytrzymałościowych do wydłużenia. 

 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumulacją efektów odkształcenia  

w warstwie przypowierzchniowej, polegający na ciągnieniu okrągłego profilu przez ciągadła, które 

wyznaczają kanał odkształcania o charakterze kątowym względem linii ciągnienia, znamienny tym, 

że ciągnienie prowadzi się przez kanał odkształcania utworzony przez co najmniej dwa ciągadła (2, 3, 

4) o łukowym kształcie strefy zgniatającej, zamocowane w równoległym (s1, sk) usytuowaniu osi. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciągnienie prowadzi się przez trzy ciągadła łu-

kowe, usytuowane schodkowo. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciągnienie prowadzi się przez trzy ciągadła łu-

kowe, usytuowane korbowo. 

4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, albo 3, znamienny tym, że ciągnienie prowadzi się kilkoma 

przepustami (A, C), każdy po przekręceniu (B) profilu względem poprzedniego ustawienia o wybrany 

kąt środkowy, korzystnie 90°. 

5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że proces ciągnienia kończy się przepustem kali-

brującym (D) przez ciągadło stożkowe, współosiowe z linią ciągnienia. 

6. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że między kolejnymi przepustami dokonuje się 

wyżarzania profilu w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji materiału. 

7. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że proces ciągnienia prowadzi się z maksymalną, 

możliwą akumulacją odkształcenia niejednorodnego. 

8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że po zakończeniu procesu ciągnienia prowadzi 

się wyżarzanie w temperaturze niższej od temperatury rekrystalizacji materiału. 
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Rysunki 
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