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Tváření kovů

Dle přiložené prezentace si zapište poznámky.

Budeme probírat při hodině. 
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Tváření kovů – kování v praxi



Tváření kovů - kování

Tvářecí stroje pro kování

♦ pružinové buchary 

♦ kompresorové buchary 

♦ hydraulické lisy 

♦ kovací válce

♦ vřetenové lisy



Tváření kovů - kování
Ruční kování
♦ princip práce stejný jako u kování strojního 

Použití:

♦ ruční kování má využití zejména při menších opravách

♦ v uměleckých kovárnách 

Ohřev materiálu:

♦ materiál se ohřívá v kovářských výhních na kovací teplotu 

Výhně mohou být:

♦ stabilní 

♦ přenosné

Palivem je:

♦ drobné uhlí nebo

♦ drobný koks 



Tváření kovů - kování

Kovářské nástroje

 pracovní plocha je kovadlina, je 
hladká a kalená

 kladiva jsou rovněž kalená, mají 
různé tvary

 kleště jsou přizpůsobeny tvaru 
materiálu

 sekáče a průbojníky jsou 
z wolframové oceli, strana na 
kterou se tluče se nekalí

 zápustky se používají pro 
hlazení tyčí různých průřezů a 
pro jiné pomocné práce



Tváření kovů - kování

Základní kovářské práce
Výkovky různých tvarů se zhotovují postupným 

provedením vhodných základních operací

 Prodlužování

 Hlazení

 Osazování

 Pěchování

 Sekání

 Kovářské svařování



Tváření kovů - kování

Prodlužování

 kování do délky nebo 

vytahování

 dělá se přes hranu 

kovadliny nebo přes její roh

Hlazení

 Děje se přitloukáním 

materiálu na sedlík



Tváření kovů - kování

Osazování

 Je zeslabování tyče 

v určité délce. Provádí se 

zaškrcením polotovaru 

osazovacím kladivem 

nebo oblíkem

Pěchování

 Je zesilování polotovaru, 

krátké kusy se pěchují na 

kovadlině ve svislé 

poloze, delší kusy 

v poloze vodorovné



Tváření kovů - kování
Sekání

 provádí se na utínce, přitlouká 

se kladivem nebo perlíkem

 nejdříve se nasekne u jedné 

strany, z druhé strany se pak 

oddělí

Kovářské svařování

 svařování v ohni je nejstarší 

způsob svařování

 provádí se za ohřevu na

svařovací teplotu 1300°C. 

Svařovat lze na tupo nebo 

přeplátováním



Tváření kovů - kování

♦ zápustkové kování je zatlačování kovu 
v plastickém stavu do dutiny v ocelovém bloku

 obvykle se pracuje se spodní a vrchní zápustkou

Zápustkové kování
Zápustkovým kováním se vyrábějí jakostní strojní 

součásti mnohdy velmi složitých tvarů



Tváření kovů - kování
Popis práce:
♦ materiál se vloží do dutiny spodní

zápustky 

♦ vrchní zápustka se úderem nebo 

silou přitlačuje na spodní 

zápustku. 

♦ materiál vyplňuje nejprve dutinu 

spodní a vrchní a 

♦ přebytečný materiál po vyplnění 

dutiny odtéká do výronku

♦ výronek se po vykování ostřihne

protlačením výkovku střižnicí
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