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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu 

okrągłego, wywołujące silną akumulację efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej, 

zwłaszcza drutu o małej średnicy końcowej. 

Zespół ciągadeł i zespół naciągowy są podstawowymi członami urządzenia do plastycznej prze-

róbki metali technologią ciągnienia. W powszechnie znanych ciągarkach zespół ciągadeł stanowią 

dwa lub więcej współosiowo zamocowane ciągadła, wyznaczające kanał odkształcania o kolejno ma-

lejących w kierunku ciągnienia średnicach oczek. Zespół połączony jest z płytą oporową ramy ciągarki 

ławowej z bieżnią dla wózków naciągowych. Ciągadła zanurzone są w oleju wypełniającym misę olejową. 

Jednym z kierunków rozwoju technologii ciągnienia metali jest uzyskiwanie silnej akumulacji 

niejednorodnego odkształcenia plastycznego - co w efekcie może prowadzić do znacznego rozdrob-

nienia mikrostruktury w obszarach przypowierzchniowych oraz poprawę własności wytrzymałościo-

wych, bez stosowania złożonego składu chemicznego i obróbki cieplnej materiału. Przykładowo, 

przedstawione w opisie patentowym ES2229882 urządzenie do ciągnienia profilu okrągłego posiada 

matrycę z ciągłym, kątowym kanałem odkształcania, z odgiętym pod kątem 90° względem linii cią-

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

profilu jak i jednostronne nagniatanie materiału narożem wewnętrznym zagięcia. W opisie międzyna-

rodowego zgłoszenia wynalazku WO2004/002640 przedstawione jest urządzenie z zespołem matryc 

mających kanały odkształcania zagięte pod kątem prostym lub rozwartym. W każdej kolejnej matrycy 

tego zespołu płaszczyzna kąta jest osiowo przekręconą o 90°, czego efektem jest obwodowe ujedno-

rodnienie rozkładu zakumulowanych odkształceń i struktury rozdrobnienia ziaren materiału. 

Znany jest również z opisu patentowego WO2009/064217 zespół dwóch ciągadeł zamocowa-

nych w równoległych tarczach przylegających czołami do siebie. Oczka ciągadeł tworzą ciągły kanał 

odkształcania, o charakterze stożkowym. Jedno lub oba ciągadła wprowadzane są w ruch obrotowy 

względem osi obrotu przechodzącej w płaszczyźnie przylegania ciągadeł przez oś kanału, ale usytu-

owanej mimośrodowo względem osi symetrii oczek zarówno ciągadła wejściowego jak i wyjściowego. 

Oddziaływania nakładających się poprzecznie względem linii ciągnienia - obwodowo-obrotowego na-

cisku mimośrodowej powierzchni oczka oraz malejącego przekroju poprzecznego oczek ciągadeł - 

wywołują przeginanie, destabilizację struktury i lokalizację plastycznego płynięcia w pasmach ścinania 

ze skutkiem znaczącego rozdrobnienia i poprawy własności plastycznych materiału. 

Opisane powyżej zespoły ciągadeł mogą być stosowane tylko do materiałów łatwo odkształcal-

nych na zimno, takich jak aluminium lub miedź i o stosunkowo dużych średnicach. Geometria kanału 

odkształcania w matrycy jest niezmienna - co w sposób istotny utrudnia dobór optymalnych warunków 

procesu ciągnienia i uzyskania wymaganych właściwości materiału. 

Rozwiązanie urządzenia z zespołem ciągadeł według niniejszego wynalazku ma umożliwić two-

rzenie kanału odkształcania o charakterze kątowym względem linii ciągnienia oraz o regulowanym 

układzie geometrycznym - z zadaniem uzyskania silnej akumulacji odkształcenia w warstwie przypo-

wierzchniowej profilu okrągłego. Istota rozwiązania polega na tym, że ciągadła zespołu o łukowym 

kształcie strefy zgniatającej osadzone są mimośrodowo w co najmniej dwóch tarczach przylegających 

czołowo do siebie i łożyskowanych na wspólnej osi obrotu, zamocowanej do płyty oporowej. Względ-

ne położenie kątowe ciągadeł blokowane jest śrubami zaciskowymi. Ciągadła zamocowane są w tar-

czach z zachowaniem odstępu między czołowymi powierzchniami wyjścia i wejścia sąsiadujących 

ciągadeł. Budowa zespołu z tarczami przekręconymi względem siebie o wybrany kąt środkowy umoż-

liwia tworzenie kanału odkształcenia wyznaczonego ciągadłami o osiach równoległych i usytuowanych 

w układzie wykorbionym, schodkowym, korbowym oraz współosiowym. Zmienna droga odkształcania 

określona kątowym ciągnieniem wielostopniowym stwarza warunki jednostronnego dogniatania kąto-

wego w wyniku ugięcia profilu na wyjściu i wejściu sąsiadujących ciągadeł. Akumulacja odkształcenia 

osiągana jest przez łącznie występujące oddziaływania: redukcji średnicy, nagniatania, zginania i do-

datkowo skręcania przy schodkowym układzie ciągadeł. 

Korzystnym jest rozwiązanie, w którym tarcze opierają się o płytę oporową za pośrednictwem 

piasty, do której zamocowana jest oś obrotu i śruby zaciskowe. Śruby zaciskowe przeprowadzone są 

przez wykonane w tarczach otwory regulacyjne, ukształtowane łukowo. Rozwiązanie takie umożliwia 

ciągłą regulacje względnego położenia kątowego ciągadeł. 

Regulację położenia kątowego ciągadeł usprawnia wykonanie tarcz z obwodowym uzębieniem 

o osiach wrębów równoległych do osi obrotu. Uzębienie służy do przekręcania tarcz kluczem, przykła-
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dowo pazurkowym a jednocześnie przez wręby uzębienia mogą być przeprowadzone śruby zacisko-

we, blokujące tarcze w położeniach kątowych skokowo przestawionych o podziałkę między wrębami. 

Dalsze usprawnienie wynalazku polega na mocowaniu ciągadeł w wykonanych na czołowych 

powierzchniach tarcz owalnych gniazdach o osi wzdłużnej ukierunkowanej promieniowo. Ciągadła 

ustalane są przy pomocy klina wewnętrznego i zewnętrznego, obejmujących je z obu stron gniazda. 

Klin wewnętrzny i zewnętrzny skojarzone są w pary, w których suma grubości obu klinów  

i średnicy zewnętrznej ciągadła stanowi wymiar długości gniazda. Rozwiązanie takie umożliwia dodat-

kową regulację wymiaru promienia osadzenia ciągadła w tarczy. 

Wymagane w procesie ciągnienia doprowadzenie oleju do powierzchni roboczych ciągadeł 

spełniają wykonane na powierzchniach czołowych tarcz rowki oraz poosiowe kanały olejowe. 

Rozwiązanie urządzenia z zespołem ciągadeł według wynalazku jest konstrukcyjnie proste oraz 

umożliwia optymalny dobór parametrów procesu przy wytwarzaniu okrągłych profili o możliwych: pla-

stycznym rdzeniu i ultradrobnoziarnistej strukturze warstwy przypowierzchniowej. 

Urządzenie według wynalazku przybliżone jest opisem przykładowego wykonania z trzema tar-

czami, pokazanego na rysunku którego poszczególne figury przedstawiają: fig. 1 przekrój pionowy 

przez zespół zamocowany do kozła matrycowego ciągarki, fig. 2 powiększenie fragmentu przekroju 

przez ciągadła usytuowane w układzie schodkowym, fig. 3 schemat układu schodkowego ciągadeł  

w widoku z boku, fig. 4 schemat układu schodkowego w widoku czołowym, fig. 5 cztery zasadnicze 

układy ciągadeł stosowane w ciągnieniu drutu z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie 

przypowierzchniowej, fig. 6 widok czołowy tarczy z ciągadłem, fig. 7 widok perspektywiczny pionowe-

go przekroju tarczy z ciągadłem wysuniętym z gniazda, fig. 8 widok perspektywiczny trzech tarcz  

z śrubami zaciskowymi prowadzonymi przez otwory regulacyjne lub przez wręby uzębienia natomiast 

na fig. 9 pokazany jest widok perspektywiczny pionowego przekroju przez trzy tarcze z ciągadłami 

usytuowanymi współosiowo. 

Urządzenie posiada trzy jednakowe tarcze 1', 1'', 1''' w których zamocowane są ciągadła 13', 

13'', 13''' z kolejno malejącymi średnicami oczek 14 mających łukowy kształt strefy zgniatającej. Tar-

cze 1', 1'', 1''' przylegają czołowo do siebie i łożyskowane są na wspólnej osi obrotu 2 opierając się 

przez piastę 3 o płytę oporową 8 ramy 9 ciągarki ławowej. Do piasty 3 zamocowana jest zarówno oś 

obrotu 2 jak i śruby zaciskowe 6 przechodzące przez wykonane w tarczach 1', 1'', 1''' otwory regula-

cyjne 7, ukształtowane łukowo. Śruby zaciskowe 6 sztywno łączą tarcze 1', 1'', 1''' w wybranym poło-

żeniu kątowym określonym kątami środkowymi , natomiast nakrętka 4 na osi obrotu 2 spełnia wy-

łącznie zadanie poosiowego ustalenia tarcz z zachowaniem możliwości ich obrotu. Ciągadła 13', 13'', 

13''' zamocowane są mimośrodowo na promieniu R w tarczach 1', 1'', 1''' z utrzymaniem odstępu  

a między czołowymi powierzchniami wyjścia i wejścia sąsiadujących ciągadeł 13', 13'' i 13", 13"'. Na 

obwodzie tarcz 1', 1'', 1''' wykonane są uzębienia 5 do regulacji położenia kątowego  ciągadeł 13', 

13'', 13'''. Wręby uzębienia 5 o osiach równoległych do osi obrotu 2 mogą jednocześnie służyć do blo-

kady wybranego położenia kątowego  tarcz 1', 1'', 1''' przy pomocy śrub zaciskowych 6'. Blokowanie 

tarcz 1', 1'', 1''' śrubami zaciskowymi 6' przez wręby uzębienia 5 może być wykonane wyłącznie  

w położeniach skokowo przesuniętych o kąt odpowiadający podziałce między wrębami. Takie bloko-

wania tarcz 1', 1'', 1''' jako oczywiście zrozumiałe pokazane jest tylko sygnalnie na górnej połowie fig. 8. 

W zależności od położenia kątowego a poszczególnych tarcz 1', 1'', 1''' kanał odkształcania wyzna-

czony równoległymi osiami ciągadeł 13', 13'', 13''' może uzyskiwać różne ukształtowania, z których 

cztery podstawowe przedstawione są na fig. 5 rysunku. Kolejno pokazane są układy: na fig. 5a współ-

osiowy, na fig. 5b wykorbiony, na fig. 5c schodkowy a na fig. 5d układ korbowy. Przy najczęściej sto-

sowanym układzie schodkowym oprócz kaskadowego przeginania występuje nakładająca się składo-

wa skręcająca. Przeginanie profilu między sąsiadującymi ciągadłami 13', 13'' i 13'', 13''' występuje  

w różnych płaszczyznach, pochylonych względem siebie pod kątem  - co wyraźnie obrazuje fig. 4 

będąca widokiem czołowym układu schodkowego. Ciągadła 13', 13'', 13''' osadzone są w wykonanych 

na czołowych powierzchniach tarcz 1', 1'', 1''' owalnych gniazdach 12, mających oś wzdłużną ukierun-

kowaną promieniowo, oraz mocowane przy pomocy obejmujących ciągadło 13', 13'', 13''' po obu stro-

nach gniazda 12 klina wewnętrznego 15 i zewnętrznego 16. Kliny wewnętrzny 15 i zewnętrzny 16 

skojarzone są w pary, w których suma ich grubości g
1
, g

2
 i średnicy zewnętrznej d ciągadła 13', 13'', 

13''' stanowi wymiar b długości gniazda 12. Na powierzchniach czołowych tarcz 1', 1'', 1''' wykonane 

są rowki 17 oraz poosiowe kanały olejowe 18 doprowadzające olej do powierzchni roboczych z miski 

olejowej 11. Na czołowej ściance miski olejowej 11 i na tylnej powierzchni płyty oporowej 8 zabudo-

wane są uszczelnienia 10 na wejściu i wyjściu profilu z zespołu. 
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Urządzenie według wynalazku umożliwia stopniowanie akumulacji odkształcenia profilu dzięki 

istnieniu wielu parametrów ustawień procesu ciągnienia. Nierównomierny rozkład intensywności od-

kształcenia na przekroju poprzecznym profilu, jaki uzyskiwany jest po jednym przepuście, można ob-

wodowo niwelować przez zastosowanie kilku przepustów, każdy po przekręceniu profilu względem 

poprzedniego ustawienia o wybrany kąt środkowy, korzystnie 90°. Zastosowanie końcowego przepu-

stu kalibrującego przez ciągadło stożkowe, współosiowe z linią ciągnienia, wyrównuje zniekształcenia 

kołowej geometrii profilu i homogenizuje właściwości materiału na przekroju poprzecznym. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu okrągłego, którego zespół 

ciągadeł połączony z płytą oporową ramy ciągarki ławowej posiada tarcze ustalone w płaszczyznach 

równoległych względem siebie i w których zamocowane są ciągadła o kolejno malejących średnicach 

oczek, zanurzone w oleju wypełniającym misę olejową, znamienne tym, że ciągadła (13', 13'', 13''')  

o łukowym kształcie strefy zgniatającej osadzone są mimośrodowo (R) w co najmniej dwóch tarczach 

(1', 1'', 1''') przylegających czołowo do siebie i łożyskowanych na wspólnej, zamocowanej do płyty 

oporowej (8) osi obrotu (2), a których względne położenie kątowe () blokowane jest przez śruby zaci-

skowe (6), przy czym ciągadła (13', 13'', 13''') zamocowane są w tarczach (1', 1'', 1''') z zachowaniem 

odstępu (a) między czołowymi powierzchniami wyjścia i wejścia sąsiadujących ciągadeł (13', 13'', 13'''). 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że tarcze (1', 1'', 1''') opierają się o płytę opo-

rowa (8) za pośrednictwem piasty (3), do której zamocowane są oś obrotu (2) i śruby zaciskowe (6). 

3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że śruby zaciskowe (6) przeprowadzone są 

przez wykonane w tarczach (1', 1'', 1''') otwory regulacyjne (7), ukształtowane łukowo. 

4. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienne tym, że na obwodzie tarcz (1', 1'', 1''') 

wykonane są uzębienia (5) o osiach wrębów równoległych do osi obrotu (2). 

5. Urządzenie według zastrz. 4, znamienne tym, że śruby zaciskowe (6) przeprowadzone są 

przez wręby uzębień (5). 
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Rysunki 
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