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 Při první variantě provádění způsobu výroby plechového ocelového 
výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi je polotovar z ocelového 
plechu v prvním kroku výroby v zařízení pro ohřev ohřátý na teplotu 
austenitu materiálu, ze kterého je polotovar vyroben, v dalším kroku 
je polotovar z ocelového plechu v nástroji pro hluboké tažení 
přepracován deformací na finální výtažek a v dalším kroku je finální 
výtažek v nástroji pro hluboké tažení ochlazen. Při druhé variantě 
provádění způsobu výroby plechového ocelového výlisku s lokálně 
modifikovanými vlastnostmi je v prvním kroku výroby polotovar z 
ocelového plechu v nástroji pro hluboké tažení přepracován 
deformací na finální výtažek, v druhém kroku je finální výtažek ohřátý 
v zařízení pro ohřev, přičemž finální výtažek je ohřátý na teplotu 
austenitu materiálu, ze kterého je finální výtažek vyroben, a v dalším 
kroku je finální výtažek v nástroji pro hluboké tažení ochlazen. Při 
provádění obou variant způsobu výroby plechového ocelového 
výlisku s lokálně modifikovanými vlastnostmi jsou v procesu 
ochlazování různé části finálního výtažku ochlazeny na různou 
teplotu a/nebo různou rychlostí, v dalším kroku je finální výtažek 
uložen do temperovacího zařízení, kde je provedena stabilizace 
zbytkového austenitu difusním přerozdělením uhlíku v materiálu, ze
kterého je finální výtažek vyroben, a po ukončení stabilizace je finální 
výtažek vyjmut z temperovacího zařízení a volně vychlazen na 
vzduchu na teplotu okolí. 
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