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Druh učebního materiálu prezentace 



PROTLAČOVÁNÍ ZA TEPLA 

Protlačováním vyrábíme výkovky, které dělíme do 

tří skupin: 

 výkovky stopkovitého tvaru, výchozí polotovar je 

buď válcovitého nebo hranolovitého tvaru. 

 výkovky kalíškovitého tvaru, výchozí polotovar je 

buď válcovitého nebo hranolovitého tvaru. 

 výkovky s dírou, výchozí polotovar je kruh. 

 



PŘÍMÉ PROTLAČOVÁNÍ - STOPKOVITÝ TVAR 

- tok tvářeného kovu je 

souhlasný se směrem pohybu 

nástroje (průtlačníku).  



PROTISMĚRNÉ PROTLAČOVÁNÍ- STOPKOVITÝ 

TVAR 

-  tok tvářeného kovu je opačný 

ke směru pohybu nástroje 

(průtlačníku). 



KOMBINOVANÉ PROTLAČOVÁNÍ - STOPKOVITÝ 

TVAR 

 

 

- tok tvářeného kovu je v obou směrech jak 

souhlasně tak i opačně ke směru pohybu 

nástroje ( průtlačníku ) 



PŘÍMÉ PROTLAČOVÁNÍ - KALÍŠKOVITÝ TVAR 

- tok tvářeného kovu je 

souhlasný se směrem pohybu 

nástroje (průtlačníku).  



PROTISMĚRNÉ PROTLAČOVÁNÍ- KALÍŠKOVITÝ 

TVAR 

-  tok tvářeného kovu je opačný ke 

směru pohybu nástroje (průtlačníku). 



KOMBINOVANÉ PROTLAČOVÁNÍ – KALÍŠKOVITÝ  

TVAR 

- tok tvářeného kovu je v obou směrech jak 

souhlasně tak i opačně ke směru pohybu 

nástroje ( průtlačníku ) 



PŘÍMÉ  PROTLAČOVÁNÍ – DUTÝ TVAR 

- tok tvářeného kovu je souhlasný 

se směrem pohybu nástroje 

(průtlačníku).  



PROTISMĚRNÉ PROTLAČOVÁNÍ – DUTÝ TVAR 

-  tok tvářeného kovu je opačný ke 

směru pohybu nástroje (průtlačníku). 



KOMBINOVANÉ PROTLAČOVÁNÍ –DUTÝ TVAR 

- tok tvářeného kovu je v obou směrech jak 

souhlasně tak i opačně ke směru pohybu 

nástroje ( průtlačníku ) 



PŘÍKLADY VÝKOVKŮ VYROBENÉ 

PROTLAČOVÁNÍM 

K protlačování jsou vhodné: 

 oceli s nízkým obsahem uhlíku,  

 oceli na ventily, 

  na valivá ložiska,  

 žáropevné oceli na lopatky plynových, parních 

turbín,  

 neželezné kovy a jejich slitiny 



PŘÍKLADY VÝKOVKŮ VYROBENÉ 

PROTLAČOVÁNÍM 

 

 

 

ventil 

 

 

 

Lopatky turbín 

 

 

 

 

Samomazná ložiska 



 Kov určený k protlačování za studena se 

umísťuje v dutině průtlačnice a je průtlačníkem 

z této dutiny vytlačován. Nástroj se nazývá 

protlačovadlo. 

 Základní způsoby protlačování 

 1) protisměrné protlačování 

 2) sousledné protlačování 

 3) sousledné duté protlačování 

 



PROTISMĚRNÉ PROTLAČOVÁNÍ 



SOUSLEDNÉ PROTLAČOVÁNÍ 



SOUSLEDNÉ DUTÉ PROTLAČOVÁNÍ 



PŘÍKLADY TVÁŘENÍ ZA STUDENA 

plechovky Válce 

tlumičů 
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 Autorem materiálu, pokud není uvedeno jinak, 

je Ing. Věra Horáková 


