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Abstract 

 Production of thick wall tubes using floating plug belongs to marginal techniques, which are 
different from drawing of regular tubes. The report analyses possibilities of thick wall tubes by the 
technology of drawing with floating plug. 

 For this technology the criterion is specified, by means of which the geometric similarity is 
evaluated. Suitable index, to express the tubes geometric similarity, the wall-thickness value was 
chosen, showing the tube diameter to wall thickness D/t ratio. Drawing tubes with  floating plug, the 
thick-walled tubes are considered, when the wall-thickness value is lower than  5. The basic tools used 
in the tubes drawing with floating plug technique are a drawing die and a plug. As seen from the 
pictures the relationship is to some extend characterized by the clearence v and the interference p, 
which are marked as the tools parameters. Clearence v represents the difference between the tube 
inside diameter and plug head. Interference p is the difference between plug head diameter and tube 
after drawing external diameter. On the basis of interference analysis, the term corrected interference P 
was accepted, which is the sum of clearence v and interference p. 

 For common tubes drawing with floating plug with negative interference the interference 
coefficient kP, was defined which shows the interference intensity and is defined as the ratio of 
corrected interference P to the tube exit thickness. The greater the interference intensity the smaller kP 
coefficient. The interference coefficient kP is shown to influence the applicability of tube drawing with 
flowing plug technology. 

 Common algorithm is shown, which describes individual steps, for the final tube dimensions 
to determine pre-drawing tube parameters or the initial tube dimensions. On the  basis of the presented 
algorithm, the calculation for Cu thick-walled tube ∅ 3x0,7 mm is made. Comparision with verified 
production process for Cu tube ∅ 3,03x0,72 mm is also shown. 

 It sets up the conditions under which the drawing of thick wall tubes can be realised and how 
to determine dimensions of certain tools to assure stabilised drawing procedure. The result of 
theoretical studies and practical verification is that possibility of thick wall tubes drawing with floating 
plug with negative difference of die and plug diameters is approved. This allows further extension of 
technological limits of tubes drawing with floating plug. Production of small diameter thick wall tubes 
with calibrated internal surface is a practical contribution. 

 It was confirmed for Cu small diameters thick-wall tubes drawn with floating plug, that much 
higher extension coefficient from the tube diameter λD is admissible, than is for regular tubes. There is 
an assumption, the drawing conditions with floating plug verified on Cu thick wall tubes will be 
applicable on other materials,  for example: brass, aluminium alloys, nickel, steel and others. The basic 
assumption is the equality of tubes geometric similarity coefficients. 



 

 

Abstrakt 

 Výroba hrubostenných rúr technológiou ťahania na plávajúcom tŕni patrí do okrajových 
technológii, ktoré sa odlišujú od ťahania bežných rúr. Príspevok analyzuje možnosti výroby 
hrubostenných rúr technológiou ťahania na plávajúcom tŕni. Stanovuje podmienky, za akých je možné 
uskutočniť ťahanie hrubostenných rúr a ako stanoviť niektoré rozmery nástrojov, aby ťahanie bolo 
stabilné. Výsledkom teoretického štúdia a praktického overenia je potvrdená možnosť ťahania 
hrubostenných rúr na plávajúcom tŕni so záporným presahom, čo umožňuje ďalšie posunutie hraníc 
technológie ťahania rúr na plávajúcom tŕni. Praktickým prínosom je zabezpečenie výroby 
hrubostenných rúr malých priemerov s kalibrovaným vnútorným povrchom. 

 

 

1. Úvod 

 Pre výklad a analýzu problematiky ťahania hrubostenných rúr na plávajúcom tŕni, zaveďme 
určité dohody v označovaní premenných, koeficientov a indexov. Pre zjednodušenie odvolávok na 
základné platné vzťahy, uvedieme ich vymenovanie, definovanie hrubostennosti rúr s prihliadnutím na 
geometrickú podobnosť rúr a nástrojových parametrov. 

Označenie premenných 

 D - vonkajší priemer rúry [mm] 

 d - vnútorný priemer rúry [mm] 

 t - hrúbka steny rúry [mm] 

 Dm - stredný priemer rúry [mm] 

 DT - priemer hlavy tŕňa [mm] 

 dT - priemer kalibračnej časti tŕňa [mm] 

 v - vôľa medzi vnútorným priemerom vstupnej rúry a priemerom hlavy tŕňa 
[mm] 

 p - presah priemeru hlavy tŕňa oproti priemeru kalibračnej časti prievlaku 
[mm] 

 P - korigovaný presah [mm] 

 

 

Označenie koeficientov 

 λD - koeficient predĺženia rúry z priemeru [-] 

 λt - koeficient predĺženia rúry zo steny [-] 

 λ - koeficient celkového predĺženia rúry [-] 

 ε - celková redukcia rúry [%] 

 

 

Označenie indexov 

 0  - hodnoty pred ťahaním  (vstup) 

 1 - hodnoty po ťahaní (výstup) 



 Význam použitých indexov pre jednotlivé premenné je možné vidieť zo základnej schémy 
ťahania rúr na plávajúcom tŕni, obr.1. 

 

 

 

 
 

 
Fig.1  Drawing of regular tubes with floating plug 

 

 

Základné vzťahy 

       (1a) 

       (1b) 

       (2a) 

       (2b) 

   DT = D1 + p    (3) 

   d0 = DT + v    (4) 

   P = p + v    (5) 

       (6) 

        (7) 

       (8) 

       (9) 

 

 

Geometrická podobnosť rúr 

 Pre účely ťahania rúr na plávajúcom tŕni je vhodné zaviesť kritérium podľa, ktorého by bola 
hodnotená geometrická podobnosť rúr. Ako vhodný ukazovateľ pre vyjadrenie geometrickej 
podobnosti rúr sa ukazuje hodnota hrubostennosti rúr. Hrubostennosť rúr  charakterizujeme ako pomer 
vonkajšieho priemeru rúry k hrúbke steny rúry. Hodnota hrubostennosti H je daná vzťahom 
 

 

       (10) 
 

 

 Dve rôzne rúry považujeme za geometrický podobné vtedy, keď majú zhodné hodnoty 
hrubostennosti. Z pohľadu ťahania rúr na plávajúcom tŕni, hranice hrubostennosti rúr definujme 
nasledovne 

              H > 25  - tenkostenné rúry 

       25≥ H ≥ 5  - bežné rúry 

              H < 5  - hrubostenné rúry 

 



 

 Pre vytvorenie si obrazu o konkrétnej podobe hodnoty H, je uskutočnený výpočet pre 
niekoľko rúr a výsledky sú uvedené v tab.1. 

 

 
 Table 1 Wall thickness 

  

 

 

 Niektorí autori pre vyjadrenie hrubostennosti rúr miesto vonkajšieho priemeru rúry používajú 
stredný priemer rúry. V tomto prípade hrubostennosť Hm bude 

  

       (11a) 
 

 

 Spočítajme aký je rozdiel medzi hodnotou hrubostennosti rúr H a Hm, ktorý označme ako ∆H 

 

 

    
 

 

 Z vypočítaného rozdielu ∆H vidieť, že hrubostennosť Hm vyjadrená prostreníctvom stredného priemeru rúry, 
je číslo nižšie o hodnotu 1 oproti hrubostennosti H vyjadrenej prostredníctvom vonkajšieho priemeru rúry.  

     

    
 

 

 V literatúre sa tiež môžeme stretnúť aj s hrubostennosťou HR vyjadrenou ako pomer hrúbky 
steny rúry k vonkajšiemu priemeru rúry 
 

 

       (11b) 
 

 

čo je prevrátená hodnota hrubostennosti H. V našich ďalších úvahách hrubostennosť budeme vždy 
chápať ako hodnotu určenú podľa (10). 

 

 

Nástrojové parametre 

 Pri ťahaní rúr na plávajúcom tŕni, základné nástroje tvoria prievlak a tŕň. Ako vidieť z obr.1, 
ich vzájomný vzťah je do určitej miery charakterizovaný parametrami vôle v a presahu p, ktoré 
označme, ako nástrojové parametre. Pokúsme sa analyzovať, aké numerické hodnoty nadobúdajú tieto 
parametre. Literárny prehľad je uvedený v tab.2. Z časového porovnania jednotlivých prameňov sa dá 



vypozorovať, že čím je prameň mladší, spravidla vykazuje nižší súčet hodnôt p a v, teda korigovaný 
presah P. Znižovanie nástrojových parametrov dovoľuje ďalšie možnosti rozšírenia technológie 
ťahania rúr na plávajúcom tŕni. Všetky citované pramene však uvažujú, že  
 

 

    
      

 Je to podmienka, ktorá sa vžila do technologickej praxe v ťahárňach rúr. To isté platí aj o 
nástrojových parametroch p a v, t.j. že p>0 a aj v>0. Stojí za to objasniť, čo tieto nástrojové parametre spôsobujú a na čo 
majú vplyv.  

 

 
 Table 2 Interference and clearance values 

  

 

 

 Úvaha kladnej hodnoty presahu p vychádza z predpokladu, aby tŕň neprechádzal cez prievlak a po skončení 
ťahania rúry zostal pred prievlakom. Kladná hodnota vôle v je z praktických dôvodov, aby sa dal tŕň vložiť do rúry pred jej 
zahrotovaním a ťahaním. 

 

 

2. Stanovenie predťahu 

 Predpokladajme, že máme stanoviť predťah (vstupný rozmer rúry) pre konečný (výstupný) 
rozmer rúry  ∅ 3x0,7 mm, kde 
 

 

   D1 = 3,0 mm 

   t1 = 0,7 mm 

 

 

 Podľa tab.2, uvažujme s hodnotami p a v pre prvý výpočet podľa [1] a [3], pričom ich hodnoty sa trvale 
dosadzujú  ako konštanty, ktoré majú hodnotu 

 

 
   p = 0,5 mm 

   v = 0,5 mm 

 

 

 Koeficient predĺženia zo steny rúry λt sa môže zvoliť podľa potreby. Pre naše úvahy použijeme hodnotu λt = 
1,08. Samotný výpočet je nasledovný 

 

 

   DT = D1 + p = 3,0 + 0,5 = 3,5 mm  (12a) 

                         d0 = DT + v =  3,5 + 0,5 = 4,0 mm  (12b) 



   t0 = λt . t1 = 1,08 . 0,7 = 0,75 mm  (12c) 

   D0 = d0 + 2 . t0 = 4,0 + 2 . 0,75 = 5,5 mm (12d) 

 

 

 Touto metódou stanovený rozmer predťahu je rúra Ř 5,5x0,75 mm.  Ešte uskutočnime 
kontrolný výpočet koeficientu predĺženia rúry z priemeru 
 

 

     (12e) 
 

 

 Zabezpečiť ťahanie rúr na plávajúcom tŕni, napríklad medených rúr s koeficientom λD = 2,065 
pri H = 4,28, je praktický nemožné, pretože rúra po zatiahnutí do prievlaku sa roztrhne. Proces ťahania rúr na plávajúcom tŕni za 
takto stanovených podmienok je nestabilný. Hodnota koeficientu predĺženia z priemeru λD je príliš vysoká, pretože je silne nad 
dovolenú hodnotu. 

 Pre druhý výpočet stanovenia predťahu predpokladajme hodnoty p a v podľa [5] také, ktoré 
nadobudnú čo najnižších hodnôt. Jedná sa o technológie, ktoré boli zavedené v  podstatne neskoršom čase využitia technológie 
ťahania rúr na plávajúcom tŕni. Pre druhý výpočet preto uvažujme hodnoty 

 

 
   p = 0,1 mm 

   v = 0,1 mm 

 

 
 Table 3 Tube predrawing values ∅ 3x0,7 mm 

  

  

 Uskutočnime druhý výpočet s novými konštantantami p a v, a usporiadajme vypočítané hodnoty do 
tab.3. Druhým výpočtom stanovený rozmer predťahu je rúra rúra ∅ 4,7x0,75 mm. 

 Z tab.3 vidieť, že koeficient predĺženia z priemeru rúry λD sa síce v druhom výpočte znížil oproti 
prvému výpočtu, ale je ešte stále príliš vysoký. Pre ťahanie Cu rúr na plávajúcom tŕni  výrobná  technologická  prax  uvádzala, že  
stabilné  ťahanie  môže  byť zaručené  až  do λD ≤1,45. Z porovnania oboch výpočtov vidieť, že na koeficient predĺženia rúry zo 
steny λD má rozhodujúci vplyv veľkosť presahu p. 

 

 

Analýza presahu 

 Bežná technologia ťahania rúr na plávajúcom tŕni uvažuje s korigovaným presahom P, v 
intervale hodnôt, pre ktoré platí, P > 0. Z tab.3 vidieť, že so znížením korigovaného presahu P sa znížil 
tiež koeficient predĺženia z priemeru λD, preto tento problém spracujme vo forme algebraického 
zápisu. Hľadajme závisle premennú, koeficient predĺženia z priemeru rúry λD, ako funkciu 
korigovaného presahu P v tvare λD  = f(P). Do (6) dosaďme (1b) 

 

 

       (13) 
 



 

 Z (13) potrebujeme ešte vylúčiť d0 a t0. To zabezpečíme tak, že za d0 dosadíme (4), (3), (2a) 
a za t0 dosadíme (7). Po úprave (13) nadobudne nasledovný tvar 

 

 

     (14) 
 

 

 V čitateli zlomku p + v predstavuje hodnotu korigovaného presahu P. Potom konečné znenie hľadanej funkcie 
λD = f(P) v analytickej podobe sa dá zapísať  

 

 

 

 

      (15) 

 

 

 

 
 

 
Fig. 2  Relation of  λD and corrected interference P 

 

 

 Pokúsme sa (15) aplikovať na skúmanú rúru ∅ 3x0,7 mm, to znamená, že v (15) potom budú d1 a t1 
konštanty a λt parameter. Za týchto predpokladov bude koeficient predĺženia rúry z priemeru λD závisieť len na korigovanom 
presahu P, čiže bude to priamka ktorej smernica je rovná prevrátenej hodnote stredného priemeru rúry, viď obr.2. V numerickom 
tvare je to rovnica priamky (15a). 

 

 

      (15a) 
 

 

 Z grafu na obr.2 pre parameter λt = 1,08 a maximálnu hodnotu λD = 1,45 sa dá odčítať odpovedajúca hodnota 
korigovaného presahu P = -0,42 mm. Výsledkom je však záporná hodnota korigovaného presahu P. Je možný stabilný stav 
ťahania rúr na plávajúcon tŕni, za takýchto podmienok? Na túto otázku dali odpoveď praktické skúšky ťahania Cu rúr na 
plávajúcom tŕni so záporným korigovaným presahom P. Bolo dokázané, že táto technológia je stabilná aj so záporným presahom, 
ale nie však bez obmedzenia. Schéma ťahania rúr na plávajúcom tŕni so záporným presahom je uvedená na obr.3. 

 

 

 

 
 

 



Fig.3 Drawing of thick wall tubes with floating plug with negative interference p 

 

 

Algoritmus stanovenia predťahu hrubostenných rúr 

 Postupy, ktoré boli použité pre stanovenie predťahu rúry ∅ 3x0,7 mm (viď tab.3) sú vhodné 
pre bežné rúry, ale už nie pre hrubostenné rúry malých priemerov, ktoré sú ťahané na plávajúcom tŕni. 
Nedávajú požadované výsledky pre stanovenie kalibračnej rady technologického postupu výroby. 
Algoritmus stanovenia predťahu pre hrubostenné rúry malých priemerov, ťahaných na plávajúcom tŕni, 
je nasledovný: 

stanovenie maximálne možnej deformácie z priemeru rúry λDmax pre daný materiál rúr pri 
odpovedajúcej hrubostennosti H 

určenie minimálne nutnej deformácie zo steny rúry λtmin 

odčítanie korigovaného presahu P z grafu na obr.2, pre návrh technologického postupu v praxi 
použitie (16), viď nižšie 

použitie minimálne dovolenej vôle v 

výpočet presahu p podľa (5) 

ďalší postup výpočtu už podľa (12a až 12e) 

 Experimentálne  bolo  zistené, že  napríklad  pre vytiahnutú Cu  rúru ∅ 3,03x0,72mm, pri H= 
4,21 je λDmax = 1,4416 a λtmin = 1,0833. To znamená, že celkový koeficient predĺženia rúry na 
jeden ťah je  λ = 1,562, čo prepočítané na redukciu poľa (9) znamená 36,0 %. Ako predťah bola 
použitá Cu rúra ∅ 4,11x0,78 mm. 

 Deformácia zo steny rúry by mala byť čo najmenšia, aby nestúpali nároky na celkovú 
deformáciu rúry. Vôľa v sa berie taká prístupná hodnota, aby sa ešte bezpečne a bez problémov dal 
vsunúť tŕň do predťahu rúry, spravidla v = 0,1 mm. Aby sme však pre každý rozmer rúry nemuseli 
konštruovať samostatný graf, čo je nepraktické, preto úpravou (15) dostaneme priamo vzťah pre 
výpočet korigovaného presahu P 

 

 

     (16) 

 

 

 Na základe predloženého algoritmu stanovenia predťahu hrubostenných rúr ťahaných na 
plávajúcom tŕni, bol uskutočnený tretí výpočet. Pre porovnanie hodnôt stanovených tretím výpočtom 
pre Cu hrubostennú rúru ∅ 3x0,7 mm s praktický uskutočneným výrobne overeným postupom výroby 
Cu rúry ∅ 3,03x0,72 mm, je spracovaná tab.4. 

 

 
 Table 4 Drawing of copper tubes with negative interference p 

  

 

 

3. Možnosti ťahania hrubostenných rúr 

 Pre obecný výklad ťahania rúr na plávajúcom tŕni so záporným presahom, bol pre túto prácu 
definovaný koeficient, ktorý vyjadruje intenzitu záporného presahu. Tento koeficient sa nazval 
koeficientom presahu kP a definuje sa ako pomer korigovaného presahu P k výstupnej hrúbke rúry t1 



 

 

       (17) 

 Významnosť koeficientu presahu kP je platná aj v oblasti kladných hodnôt a platí obecne, nie 
len pre záporný korigovaný presah P. Intenzita záporného presahu je tým vyššia, čím koeficient kP 
zápornej hodnoty je menší. Vynára sa otázka, pre aký minimálny koeficient presahu kP, počítaný 
podľa (17) je možné ešte zabezpečiť stabilné ťahanie hrubostenných rúr na plávajúcom tŕni. Z hodôt 
tab. 4, uvedených v stlpčeku ´Skutočnosť´ spočitajme podľa (17) aká intenzita záporného presahu bola 
dosiahnutá 

 

 

       (18) 

 

 

 Pre koeficient presahu kP podľa (18), bola Cu rúra ∅ 3,03x0,72 mm vytiahnutá na 
plávajúcom tŕni za podmienok stabilného procesu ťahania, čím bola verifikovaná možnosť ťahania rúr 
so záporným presahom. V [2] je uvedená nasledovná hraničná podmienka pre ťahanie hrubostenných 
rúr malého priemeru , ktorej má vyhovovať priemer hlavy tŕňa DT, aby ešte bolo zaručené stabilné 
ťahanie rúr 

 

 

    

 

 

 Z uvedenej podmienky vyplýva, že hraničná hodnota presahu p pre ešte stabilné ťahanie rúr 
na plávajúcom tŕni je hodnota 

   

   pmin ≥ -t1     (19) 

 

 

to znamená, že hodnota korigovaného presahu P, môže dosiahnúť minimálnej hodnoty, ktorá sa rovná 
záporne vzatej hrúbke steny rúry po ťahaní a zväčšenej o vôľu v 

 

 

   Pmin ≥ -t1 + v    (20) 

 

 

 Po dosadení (20) do (17) získame minimálny koeficient presahu kPmin, pri ktorom je poľa 
[2] ešte možné zabezpečiť stabilný proces ťahania rúr na plávajúcom tŕni 

 

 

      (21) 

 



 

 Z doteraz analyzovaných poznatkov je možné konštatovať, že ťahanie hrubostenných rúr na 
plávajúcom tŕni si vyžaduje zníženie korigovaného presahu P až do záporných hodnôt a čo najvyššie 
možné zvýšenie koeficientu predĺženia rúry z priemeru λD. Jedna aj druhá hodnota sa musí pre 
konkrétny proces ťahania rúr na plávajúcom tŕni praktický overiť. Aká je však ich zviazanosť s 
priemerom vytiahnutej rúry pri danej hrúbke steny, na to nám dá odpoveď nasledovná úvaha. Do (16) 
miesto P dosaďme korigovaný presah zo (17) a po úprave bude 
 

      (22) 

 Grafické zobrazenie vzťahu (22) je uvedené na obr.4. Hrubostenné rúry malého priemeru pre 
vytiahnutie, čo najmenšieho priemeru D1 si vyžadujú použitie, čo najnižšieho koeficientu predĺženia zo 
steny λt. 

 

 

 

 
 

 
Fig.4 Limit possibilities of drawing of thick wall tubes with floating plug 

 

 

 Je to preto, aby nároky na celkové predĺženie rúry λmax nestúpali nad dovolenú hodnotu. Treba 
pripomenúť, že koeficient lmax  je tvorený súčinom koeficientov λDmax a λtmin. Ale na koeficient λtmin sú kladené také 
požiadavky, aby ešte zabezpečoval kalibráciu vnútorného povrchu ťahanej rúry kalibračnou časťou tŕňa dT tak, aby nenastávala 
ešte dodatočná deformácia rúrky v kalibračnej časti prievlaku a tŕňa pod ich hodnoty. Preto by to mala byť aspoň hodnota λt, 
ktorá sa dosahuje pri ťahaní hrubostenných rúr z priemeru (bez tŕňa za daného λD). Z obr.4 ďalej vidieť aký vplyv má koeficient 
presahu kP na ťahanie rúr na plávajúcom tŕni. Napr. pre hrubostennú rúru o hrubostennosti H=D1/t1=4 pri kP=0 je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo λD = 1,66. Ak by sme však dokázali uskutčniť ťahanie rúr s kP = -1, postačuje λD = 1,34. Z tohoto 
porovnania vidieť, aký silný vplyv má koeficient presahu kP na ťahanie hrubostenných rúr na plávajúcom tŕni. 

 

 

Hranica hrubostenných rúr 

 Definícia hranice hrubostenných rúr vychádza z poznatku nulového korigováného presahu P, 
to jest, že P = 0. Keď tento predpoklad dosadíme do (15) dostaneme podmienku hranice hrubostenných 
rúr z pohľadu ťahania rúr na plávajúcom tŕni. 
 

 

       (23) 
 

 

 Z (23) vidieť, že numerickú hodnotu je možné stanoviť len za určitých podmienok 
koeficientov λD a λt. Pre potreby ťahania rúr na plávajúcom tŕni to budú hodnoty λD = 1,5 a λt = 1. Po dosadení do (23) 
dostaneme hranicu hrubostenných rúr  

       (24) 



 Je to hraničná hodnota hrubostenných rúr, to znamená, že ak platí H < Hhran, tak hovoríme o 
rúrach, ktoré sú hrubostenné. Z (23) vyplýva, že hranica hrubostennosti je dohodnutá a nie je to 
jednoznačná numerická hodnota. 

 

 

4. Záver 

 Predložená práca potvrdila možnosť ťahania rúr na plávajúcom tŕni aj so záporným presahom. 
Ukazuje a stanovuje za akých podmienok je možné ťahať hrubostenné rúry na plávajúcom tŕni. 
Spracované teoretické predpoklady boli potvrdené priamo vo výrobe Cu hrubostenných rúr malých 
priemerov. Základnou podmienkou je ťahanie so záporným presahom. Pre hodnotenie intenzity 
záporného presahu, bol v tejto práci zavedený koeficient presahu. Využitie záporného presahu rozširuje 
ďalšie možnosti použitia technológie ťahania rúr na plávajúcon tŕni k nižším priemerom. 

 Podmienky ťahania hrubostenných rúr na plávajúcom tŕni boli odvodené pre obecné použitie, 
bez ohľadu na konkrétné faktory ťahania (geometria náradia - prievlak a tŕň, koeficient trenia, rýchlosť 
deformácie, materiálové konštanty, atď). 

 Bolo potvrdené, že pre Cu hrubostenné rúry malých priemerov, ktoré sú ťahané na 
plávajúcom tŕni je prípustný podstatne vyšší koeficient predĺženia z priemeru rúry, ako u bežných rúr. 
Je možné vysloviť predpoklad, že podmienky ťahania hrubostenných rúr, ktoré boli verifikované na Cu 
rúrach, budú v plnej miere platiť aj pre ďalšie materiály ťahané na plávajúcom tŕni . Jedná sa napr. o 
mosadz, hliník a jeho zliatiny, nikel, oceľ a iné. Základným predpokladom je rovnosť koeficientov 
geometrickej podobnosti rúr. 
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