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patentového dohovoru).
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Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Vybavenie na ťahanie kovového drôtu za studena

Opis

[0 001] Vynález sa týka vybavenia na ťahanie kovového drôtu za studena.

[0 002] Ťahanie, tj. zmenšovanie prierezu kovového drôtu alebo iného kovového
objektu ťažnými formami, je dosahované ťahaním materiálu cez ťažnú formu pomocou
ťažných strojov.

[0 003] Bežne používané technika, najmä pre kovové drôty so zaguľateným prierezom,
umožňuje dosiahnuť ťahanie kovového drôtu postupným znižovaním prierezu vďaka
priechodu drôtu v ťažných formách, umiestnených za sebou a obsiahnutých spolu s
udržiavacou nádržou maziva pre drôt, v jedinom ťažnom prístroji. Premazávanie je
dosiahnuté pomocou prikladania maziva medzi kovový drôt a ťažnú formu tak vďaka
pohybu drôtu do ťažnej formy, ako aj vďaka geometrickému obrysu samotnej ťažnej
formy.

[0004] Kus vybavenie na ťahanie kovového drôtu za studena je opísaný v patente EP
1554062. Toto vybavenie obsahuje postupnosť objímky s valcovou dierou a ťažné
formy s kónickou dierou. Objímka je vložená do podpory a končí rozšírením,
upevneným v uvedenej kónickej diere ťažnej formy. Podpora má prvý kruhový
výčnelok a ťažná forma má druhý kruhový výčnelok, pripojený k uvedenému prvému
výčnelku na udržiavanie objímky a ťažnej formy na mieste.

[0005] S uvedeným vybavením sa operácia zmontovanie ťažnej formy na objímku
veľmi uľahčuje; pri tomto vybavení sa však objavili problémy ako adhézia maziva na
ťahanie, najmä pri nízkych rýchlostiach ťahania, napr. v prípade niekoľkých metrov za
sekundu.

[0006] SU 1666240 opisuje vybavenie na ťahanie kovového drôtu za studena podľa
úvodnej časti nároku 1.

[0 007] Vo svetle opísaného doterajšieho stavu techniky je predmetom tohto vynálezu
poskytnúť vybavenie na ťahanie kovového drôtu za studena, ktoré umožňuje zlepšenú
adhéziu maziva na ťahaný drôt, dokonca aj pri nízkych rýchlostiach ťahania.

[0008] Podľa tohto vynálezu je tohto predmetu dosiahnuté vybavením na ťahanie
kovového drôtu za studena, pričom uvedené vybavenie obsahuje postupnosť objímky
a ťažnej formy v ceste priechodu drôtu, pričom uvedená objímka obsahuje dieru na
vkladanie ťahaného drôtu a uvedená ťažná forma obsahuje kónickú dieru, prvé
podporné prostriedky objímky a druhé podporné prostriedky ťažnej formy, pripojené k
sebe navzájom na udržiavanie uvedenej objímky a uvedenej ťažnej formy na mieste
na umožnenie cesty priechodu drôtu z objímky do ťažnej formy, pričom uvedené prvé
podporné prostriedky obsahujú dieru na vkladanie kovového drôtu, ktorá predchádza
diere objímky v ceste priechodu kovového drôtu, pričom uvedená diera prvých
podporných prostriedkov je koaxiálna s dierou objímky a má menší priemer než
počiatočný otvor diery objímky v ceste priechodu kovového drôtu, pričom uvedená
diera objímky obsahuje počiatočnú časť v tvare zrezaného kužeľa, ktorého základňa s
väčším priemerom je počiatočný otvor diery objímky v ceste priechodu kovového drôtu,
vyznačujúcej sa tým, že steny uvedenej počiatočnej časti v tvare zrezaného kužeľa
diery objímky zvierajú uhol menší ako 30 ° s osou diery.

[0 009] Znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu
jeho praktického uskutočnenia, ukázaného ako neobmedzujúci príklad na
sprievodných výkresoch, na ktorých:
Obr. 1 ukazuje rez prístrojom na ťahanie kovového drôtu za studena, obsahujúcom
vybavenie podľa tohto vynálezu;
Obr. 2 ukazuje podrobnejšie vybavenie z Obr. 1 s objímkou oddelenou od ťažnej formy;
Obr. 3 ukazuje podrobnejšie vybavenie z Obr. 1 s objímkou pripojenou k ťažnej forme;
Obr. 4 ukazuje podrobnejšie časť objímky s jej podporným prvkom.

[0 010] S odkazom na Obr. 1 je ukázaný prístroj na ťahanie kovového drôtu za studena.
Prístroj obsahuje vonkajšie telo 1, majúci v sebe nádrž 2, obsahujúcu stearát vápenatý
alebo stearát sodný alebo iný materiál 300 maziva. Uvedená nádrž 2 má na jej bočnom
konci prívodnú dieru 3 na priechod ťahaného kovového drôtu 4 (vyrobeného z ocele,
medi, hliníka, atď.). Priemer diery 3 je väčší ako prierez kovového drôtu 4.

[0 011] Nádrž 2 má na jej druhom bočnom konci ťažné vybavenie 10 podľa tohto
vynálezu, ktoré je prispôsobené na ťahanie kovového drôtu 4; vybavenie 10 je
udržiavané na mieste na tele 1 závitovou zarážkou 18, pripevnenou k vonkajšiemu telu
1 a skríženou výpustnou dierou 17 na výstup drôtu 4.

[0 012] Vybavenie 10, ktoré je najlepšie ukázané na Obr. 2 a 3, obsahuje v ceste
priechodu kovového drôtu 4, objímku 100, obsahujúcu telo s kruhovým prierezom,
všeobecne vyrobené z karbidu volfrámu, zvyčajne označované ako spekaný karbid

alebo vídium, majúce dieru 103, ktorá v jej centrálnej časti 104 má valcový tvar s
priemerom , ktorý je mierne väčší ako priemer drôtu 4 na prívode, a v počiatočnej časti
105 má výhodne tvar zrezaného kužeľa s klesajúcim priemerom na uľahčovanie
vkladania kovového drôtu 4, ako je najlepšie vidieť na Obr. 2 a 3. Otvor s menším
priemerom alebo základňa počiatočnej časti 105 v tvare zrezaného kužeľa diery 103
súhlasí s prierezom valcovej diery centrálnej časti 104. Objímka 100 je podporovaná
a obsiahnutá v puzdre 102, všeobecne vyrobenom z ocele.

[0 013] Ako je najlepšie vidieť na Obr. 2, uvedená objímka 100 má na jej konci
rozšírenie 109 v tvare zrezaného kužeľa. Ďalej, uvedené puzdro 102 má dolnú kruhovú
časť 106 a hornú kruhovú časť 107; horná kruhová časť 107 má priemer, ktorý je väčší
ako priemer dolnej kruhovej časti na udelenie puzdru 102 tvar zarážky.

[0014] V ceste priechodu kovového drôtu 4, po objímke 100, vybavenie 10 obsahuje
ťažnú formu 200, majúcu telo s kruhovým prierezom, všeobecne vyrobenej z vídia,
obsahujúce špeciálne lievikovú prívodnú dutinu 210 a kónickú dieru, ktorá v jej
centrálnej časti 211 má tvar zrezaného kužeľa s klesajúcim priemerom a pozdĺžnou
osou súmernosti A, ktorá zodpovedá osi súmernosti diery 103 objímky 100. Ťažná
forma 200 je podporovaná a obsiahnutá v puzdre 202, všeobecne vyrobeného z ocele
majúceho horný kruhový výčnelok 203 na vonkajšej valcovej clone 204.

[0015] Ťažná forma 200 je udržiavaná na mieste, teda podobne umiestňuje objímku
100 pomocou spojenia medzi horným kruhovým výčnelkom 203 puzdra 202 ťažnej
formy 200 a dolným kruhovým výčnelkom 106 puzdra 102 objímky 100. To je získané
ručným zmontovaním a natlačením puzdra 102 na puzdro 202 ; z toho dôvodu puzdrá
102 a 202 nemusia byť závitové.

[0016] Kruhové tesnenie 108 je tiež obsiahnuté na časti 110 dolného kruhového
výčnelku 106, ktorý dosadá na kruhový výčnelok 203 puzdra 202 ťažnej formy 200,
keď je objímka 100 pripojená k ťažnej forme 200.

[0017] Počas operácie ťahania, prebiehajúcej v opísanej konštrukcii, kovový drôt 4,
prechádzajúci nádržou 2 vyťahuje vnútri obsiahnuté mazivo 300. Potom drôt 4
prechádza objímkou 100 bez akéhokoľvek poklesu priemeru a ťažnou formou 200,
majúcou dieru v tvare zrezaného kužeľa, kde sa vykonáva ťahanie. Mazivo sa dostáva
na objímku 100 spolu s drôtom 4, kde sa udržuje vhodný tlak a vlastnosti mazania na
správne premazávanie ťahaného drôtu 4.

[00 18] V ceste priechodu kovového drôtu 4 puzdro 102 obsahuje dieru 101, výhodne
o kruhovom priereze, na vkladanie kovového drôtu, ktorá predchádza pred dierou 103

objímky v ceste priechodu kovového drôtu 4, ako je najlepšie vidieť na Obr. 4. Diera
101 puzdra 102 je koaxiálna s dierou 103 objímky a má menší priemer než počiatočný
otvor 111 diery objímky v ceste priechodu kovového drôtu. Vďaka tomu je získaný
priestor 301 na zbieranie maziva 300 medzi bočnou stenou diery 103, kovovým drôtom
4 a puzdrom 102.

[0019] Diera 101 je umiestnená tak, aby tvorila priestor 301 na zbieranie maziva 300
medzi bočnou stenou diery 103, kovovým drôtom 4 a puzdrom 102. Diera 101 je
výhodne susediaca s dierou 103 objímky a priestor 301 je usporiadaný medzi bočnou
stenou diery 103, kovovým drôtom 4, stenou puzdra tak, aby bola v podstate kolmá
na os A dier 101, 103.

[00 20] Počiatočný otvor 111 výhodne zodpovedá hlavnej základni počiatočného dielu
105 v tvare zrezaného kužeľa diery 103. Mazivo 300, vťahované kovovým drôtom 4 sa
nevracia do nádrže 2, ale zostáva vo vnútri priestoru 301 medzi časťou 105 v tvare
zrezaného kužeľa diery 103 a kovovým drôtom 4. Účinnosť operácie ťahania kovového
drôtu za studena je teda zlepšená dokonca aj pri nízkych rýchlostiach ťahania.

[00 21] Rozdiel medzi kruhovou dierou 101 a počiatočným otvorom 111 je výhodne
približne 0,5 mm.

[00 22] Steny časti 105 v tvare zrezaného kužeľa diery 103 zvierajú uhol menší ako
14. s osou A; v skutočnosti s uhlami väčšími ako 30° nemôže mazivo 300 prúdiť do
objímky a mazivo sa vracia do nádrže 2.

[00 23] Steny časti 105 v tvare zrezaného kužeľa diery 103 výhodne zvierajú uhol väčší
ako 20° s osou A; v skutočnosti, s uhlami menšími ako 20° nenastáva tlakový efekt
maziva 300 na kovový drôt 4, čo umožňuje zlepšenie operácie ťahania kovového drôtu
za studena. Prítomnosť takto navrhnutého priestoru 301 umožňuje kompaktnejšiu
doštičku maziva, majúcu vyšší tlak, ktorý sa má vytvárať v ťažnej forme; z tohto dôvodu
molekuly kovového drôtu 4 trpia nižším namáhaniam počas kroku ťahania, pretože
trecí koeficient sa znižuje z 0,05 na 0,005.

[00 24] Steny časti 105 v tvare zrezaného kužeľa diery 103 výhodne zvierajú uhol 24°
s osou A na optimalizovanie premazávania kovového drôtu 4.

[00 25] Prívodná diera 101 pre kovový drôt 4 výhodne má menší priemer než
počiatočný otvor 111 len v kruhovej časti diery 101 susediacej s počiatočnou časťou
105 diery 103.

[0026] Priemer diery 101 puzdra 102 výhodne súhlasí s priemerom valcovej časti 104
diery objímky; vďaka tomu je premazávanie kovového drôtu 4 zvýšené.

[0027] Prítomnosť priestoru 301 umožňuje efektívne vykonávanie ťahania kovového
drôtu za studena 4 tak pri vysokých rýchlostiach, typicky 40 m / s, ako aj pri nízkych
rýchlostiach, typicky 1 m / s. V skutočnosti, premazávanie kovového drôtu 4, ktorého
je dosahované pri rýchlosti ťahania 1 m / s je významne vyššie, než je dosiahnuté pri
rovnakej rýchlosti ťahania pomocou známeho vybavenia. Ďalej, prítomnosť priestoru
301 umožňuje eliminovať vibračný efekt, nastávajúci pri ťahaní kovového drôtu 4 s
vysokým obsahom uhlíka pri rýchlostiach vyšších ako 20 m / s.

[00 28] Vybavenie podľa tohto vynálezu ďalej umožňuje použitie vysokotlakového
maziva 300 (napríklad pri 200 atm); to zlepšuje účinnosť operácie ťahania kovového
drôtu. Zlepšením premazávania kovového drôtu 4 sa predlžuje životnosť vybavenia
10, výhodne o 80%, oproti známemu vybaveniu.

Patentové nároky

1. Vybavenie na ťahanie kovového drôtu (4) za studena, pričom uvedené vybavenie
obsahuje postupnosť objímky (100) a ťažnej formy (200) v ceste priechodu drôtu,
pričom uvedená objímka obsahuje dieru (103) na vkladanie ťahaného drôtu a uvedená
ťažná forma obsahuje kónickú dieru (210), prvé podporné prostriedky (102) objímky a
druhé podporné prostriedky (202) ťažnej formy, pripojené k sebe navzájom na
udržiavanie uvedenej objímky a uvedenej ťažnej formy na mieste na umožnenie cesty
priechodu drôtu z objímky do ťažnej formy, pričom uvedené prvé podporné prostriedky
(102) obsahujú dieru (101) na vkladanie kovového drôtu, ktorá predchádza diere (103)
objímky v ceste priechodu kovového drôtu, pričom uvedená diera (101) prvých
podporných prostriedkov je koaxiálna s dierou (103) objímky a má menší priemer ako
počiatočný otvor (111) diery objímky v ceste priechodu kovového drôtu, pričom
uvedená diera (103) objímky (100) obsahuje počiatočnú časť v tvare zrezaného kužeľa
(105), ktorej základňa s väčším priemerom (111) je počiatočný otvor diery objímky v
ceste priechodu kovového drôtu, vyznačujúce sa tým, že steny uvedenej počiatočnej
časti (105) v tvare zrezaného kužeľa diery objímky zvierajú uhol menší ako 30° s osou
(A) diery.

2. Vybavenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že steny uvedenej počiatočnej
časti (105) v tvare zrezaného kužeľa diery objímky zvierajú uhol väčší ako 20° s osou
(A) diery.

3. Vybavenie podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že uvedená diera (103) objímky
(100) obsahuje valcovú časť (104), majúcu priemer, ktorý zodpovedá priemeru
základne s menším priemerom počiatočnej časti (105) v tvare zrezaného kužeľa.

4. Vybavenie podľa nároku 3, vyznačujúce sa tým, že priemer diery (101) prvých
podporných prostriedkov zodpovedá priemeru valcovej časti (104) diery objímky.

5. Vybavenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že rozdiel medzi priemermi diery
(101) prvých podporných prostriedkov a počiatočným otvorom (111) diery objímky je
približne 1 mm.

6. Vybavenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedené prvé podporné
prostriedky (102) objímky a uvedené druhé podporné prostriedky (202) ťažnej formy
sú spojené nalisovaním dohromady pomocou ručného zmontovania.

7. Vybavenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedená diera (101) prvých
podporných prostriedkov je uspôsobená tak, aby tvorila priestor (301) na zbieranie
maziva (300) medzi bočnou stenou diery objímky, prvými podpornými prostriedkami a
kovovým drôtom.

8. Vybavenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým,
že uvedená diera (101) prvých podporných prostriedkov je susediaca s dierou (103)
objímky.

9. Prístroj na ťahanie kovového drôtu (4) za studena, pričom uvedený prístroj obsahuje
nádrž (2) na premazávanie drôtu a ťažné vybavenie (10), umiestnené na výstupe z
uvedenej nádrže (2), pričom uvedené ťažné vybavenie (10) je definované podľa
jedného z predchádzajúcich nárokov.
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