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Příčné klínové válcování

• K výrobě předvalků, vývalků.

• Výroba rotačních tvarů.

• Tyč je indukčně ohřáta a 

posunuta do tvářecího stroje.

• Výroba „drážek“ pomocí 

tvářecích segmentů na válci. 

• Patent prodaný do Japonska.



Příčné klínové válcování

Tyč se posunuje „napříč“ – ne ve směru délky.

Tvářecí segment má tvar „klínu“ . 



Příčné klínové válcování

Podle obrázků popište princip

„příčného klínového válcování.

Popište postup tváření drážky na

ocelové tyči.



Kombinace válcování a lisování - metoda Slick - Mill

• Spodní zápustka rotuje.

• Na ní se položí polotovar ohřátý

na kovací teplotu.

• Horní rotující disk rotuje a

kmitavým tlakem přitlačuje

výkovek a dává mu vnitřní tvar.

• Poloměr vrchního disku je menší,

než poloměr vnitřní části

výkovku.

• Výroba poklic, nízkých nádob

velkých průměrů (až 1,5m).



Kombinace válcování a lisování



Vícecestné kování

• Materiál je v uzavřené zápustce 

podroben tlaku lisu z několika 

stran.

• Používají se speciální hydraulické 

lisy.

• Výkovky jsou přesné s minimálními 

přídavky na obrábění.

• Mají velkou pevnost a 

houževnatost.



Vícecestné kování



Úkoly:

• Popište zvláštní způsoby 

kování na obrázcích.

• Jaké výkovky se jimi vyrábí?
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