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Schéma tažení



Tažení

• Tažení patří do lisovacích technik. 

• Většinou  se provádí na lisech.

• Tažení je druh tváření za studena. 

• Objemové tváření ⇒	Vpolotovaru =  Vvýtažku.

• Polotovary jsou většinou plechy.

• Výrobky = duté nádoby – hrnky, hrnce, ale i nerotační výtažky.

• Lisovací nástroj  = tažidlo  = tažník + tažnice.

• Povrch  ocelových plechů se fosfátuje (↓	tření a „p“ materiálu).



Tažnost

• Tažené plechy  musí mít dostatečnou tažnost „A“ .

• Tažnost = technologická  vlastnost materiálu, která  určuje vhodnost  materiálu k tažení. 

• Představu  o velikosti tažnosti  získáme z tahové zkoušky.

• A = �	 ∙	100   [%]

• „A“ zjišťujeme zkouškou hlubokotažnosti plechů podle Erichsena.

• Měřítkem  tažnosti je velikost prohloubení plechu do objevení první trhliny. 

• Hluboké nádoby  se většinou  nevytáhnou  na 1 tah, proto musíme použít více zdvihů a 

tažníků ⇒ více tahů.

• Pokud  musíme nádoby  vytahovat na více tahů, materiál se zpevňuje a ztrácí tažnost, 

proto je nutné ji obnovit.   Do procesu zařazujeme mezioperační  žíhání  na měkko.



Princip tažení

Materiál polotovaru je při tažení tvářen - vytahován a stlačován.

Čím větší je rozdíl mezi průměrem polotovaru Dp a konečným vnitřním

průměrem výtažku, tím více materiálu v podobě kruhových výsečí se musí

přemístit ⇒	tyto důsledky:

1. Dp ≠	d + 2 ∙	h , protože „přemístěný“ materiál se podílí na „vytvoření“

vyšky h.

2. Čím více materiálu se musí „přemístit“, tím větší napětí v materiálu

vzniká a tvoří se větší vlny⇒musíme zvolit nástroj s přidržovačem.

3. U hlubokých výtažků vznikají velké Ft, vytahujeme proto na více tahů.



Postup tažení



Polotovar pro kruhové výtažky

Polotovar  pro tažení se nazývá  přístřih, výstřižek nebo  také 

„rondel“.



Úkoly:

• Podle obrázku popište postup tažení.
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