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ABSTRAKT 

FRŇKA Martin: Výroba výfukové trubky. 

 

Práce předkládá návrh technologie výroby výfukové trubky, jejíž polotovarem je trubka o 

průměru 76 mm a tloušťka stěny 2 mm z oceli 11 320. Na základě literární studie 

problematiky ohýbání bylo navrženo ohýbání navíjením s kuličkovým trnem a vyhlazovačem. 

Celá ohýbací sada bude upevněna na stroji ELECT 150. Zpracovaný postup výroby zahrnuje 

oříznutí po ohýbání na kotoučové pile s následným vložením hotového výrobku na paletu. 

Klíčová slova: Ocel 11 320, trubka, ohýbání, ohyb s trnem 

ABSTRACT 

FRŇKAMartin: Production of exhaust pipe. 
 

This work introduces a design of a technology of producing an exhaust pipe. It's semi-finished 

product is a pipe about a diameter of 76 mm, and the thickness of  it's side made of steel 

11 320 is 2 mm. Based on a  literary study of problematics of bending there was designed 

bending by minding with a ball thorn and an exterminator. The whole bending set will be 

fixed to a machine ELECT 150. The procesed production process includes chopping after 

bending on a circular saw which is followed by insertion of a complete product on a pallet. 

Keywords: steel 11 320, pipe, bending, bending with a thorn 
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ÚVOD 
 

 Ohýbání trubek je v dnešní době nezanedbatelný technologický proces. Je zařaditelný 

do tvářecí technologie a jelikož během ohýbání nedochází k významné změně průřezu 

tloušťky stěny, tak přesněji do plošného tváření. 

 

 Trubkové konstrukce jsou žádané pro svoji váhu, velice dobré vlastnosti v krutu, ale i 

ohybu a vzpěru. V neposlední řadě i pro svoji estetičnost. S trubkami se lze setkat v mnoha 

průmyslových odvětvích jako je například průmysl strojní, stavební, potravinářský, 

energetický a veliké zastoupení má i v průmyslu automobilním. 

 

 V katalogu firem, lze najít monoho typů trubek, které se liší technologií výroby, 

přesností, tloušťkou stěny, materiálem, použítím atd. 

 

     K ohýbání trubek lze přistoupit různými způsoby, které byly dosud vymyšleny. Mezi 

důležité parametry výběru ohýbací metody patří například velikost trubky (průměr trubky, 

délka, tloušťka stěny), kvalita ohybu a v neposlední řadě i dílenská vybavenost. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Výfuk a jeho použití [1] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ 
 

 Řešená součást je trubka, která je součástí výfuku u traktoru a slouží k odvodu spalin 

do ovzduší. Součást bude vyráběna z polotovaru ČSN EN 10305-3, který bude několikrát 

ohnut pod různými úhly. Na součásti lze najít ohyby, u kterých se musí počítat s 

technologickým přídavkem, a proto je nutné použít delší polotovar, než je vypočtený s 

následným seříznutím konců vyráběné součásti dle požadavků. Seříznutí bude provedeno na 

kotoučové pile, kde je možné polotovar natočit dle požadovaného úhlu. Model ohnuté trubky 

je vidět na obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Model výfukové trubky 

 

 Z materiálového hlediska nebudou na trubku kladeny zvýšené požadavky. Trubka se 

sice bude nacházet v exteriéru, ale s přihlédnutím na ekonomickou stránku, funkčnost a 

způsob výroby postačí ocel obvyklých jakostí s následnou povrchovou úpravou v podobě 

speciální barvy. Jako nejvhodnější pro řešenou součást se jeví ocel ČSN 11 320. Je to 

nelegovaná uhlíková ocel, která je vhodná k tažení a tváření za studena. Jeji svařitelnost je 

dobrá až zaručená. 

 

Tab. 1 Základní mechanické vlastnosti a chemické složení oceli 11 320 [2]. 

 
 

 

 Další možností výroby této součásti je svaření jednotlivých dílů. Nevýhodou je 

samotné svaření a produktivita práce. U svaru a v jeho okolí je zvýšena náchylnost na korozi, 

což je u dílu vystaveného externím podmínkám nežádoucí. Produktivita je samotřejmně o 

hodně nižší než u ohýbání a to kvůli četnosti operací. O ekonomičnosti této metody se ještě 

budu zabývat v kapitole technicko-ekonomické zhodnocení (viz kap. 5). 
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2 TEORIE OHÝBÁNÍ[3], [4] 
 

 Ohýbání je technologická operace, při které dochází k trvalé změně tvaru polotovaru. 

Je to ovlivněno vlivem působení ohybového momentu od ohybové síly. Dochází tak k pružně-

plastické deformaci kovu. Typickým znakem ohýbaní je změna polohy neutrální plochy. 

 

2.1 Průběh pužných a plastických deformací při ohybu 
 

 Působením ohybového momentu na trubku nastane nejdříve pružná deformace. Vlákna 

na kraji vnějšího poloměru R jsou zatěžována maximálním tahovým napětím +σ. Na vnitřním 

poloměru Ro jsou krajní vlákna zatěžována napětím tlakovým – σ. Tato napětí se směrem k 

neutrální ose snižují a při dosažení neutrální osy se rovnají nule, jak je vidět na obr. 3. 

 Plastické deformace se dosáhne dalším ohýbaním. Tím vznikne na vnejší straně 

natahování materiálu a na vnitřní naopak stlačování. Před ohýbáním je neutrální osa uprostřed 

materiálu, avšak při ohýbání se přesunuje směrem k vnitřní straně ohýbané součásti. 

 

 

Obr. 3 Průběh napětí a momentu ohýbané trubky [4] 

 

R - vnější poloměr ohybu 

Ro - vnitřní poloměr ohybu 

Δx - velikost posunutí neutrální plochy 

ρ - poloměr neutrální plochy (NP) 

1a, 1b - oblast pružné deformace kolem NP 

2a, 2b - oblast plastické deformace  
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2.2 Neutrální plocha[5] 
 

 Je to místo, kde není tahové ani tlakové napětí a tudíž je bez deformací. Toto místo je 

důležité především kvůli výpočtu délky polotovaru. 

 

 Ohýbání s velkým poloměrem zaoblení, kde Ro/t ≥12 

 

𝜌 = 𝑅𝑜 +
𝑡

2
 [mm]   (2.1) 

kde:    ρ    poloměr neutrální plochy [mm] 

 Ro    poloměr ohybu [mm] 

          t     tloušťka materiálu [mm] 

 

 Ohýbání s malým poloměrem zaoblení, kde Ro/t < 6  

   𝜌 = (𝑅𝑜 +
𝑡

2
) ∙ 𝑧𝑧 ∙ 𝑧𝑟        [mm]   (2.2) 

 

kde:    zz    součinitel ztenčení: zz= t1/ t [-] 

          zr    součinitel rozšíření: zr = b1/ b [-] 

          b   šířka ohýbaného materiálu [mm] 

          t1, b1   tloušťka a šířka materiálu po ohnutí [mm] 

 

 Ohýbání širokých pásů plechu, kde b > 3∙t 

 

𝜌 = 𝑅𝑜 + 𝑥 ∙ 𝑡     [mm]    (2.3) 

 

kde:    x   součinitel posunutí neutrální plochy viz tab. 2 [mm] 

 

Tab. 2 Hodnoty součinitele x [3]. 
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2.3 Stanovení délky polotovaru [5], [6] 
 

 Délka polotovaru se zjistí tak, že se zhotoví rozvin do podélné roviny. Celková délka 

polotovaru je dána  součtem délek rovných úseků a délek oblouků neutrální osy. Pro výpočet 

se použije vztah: 

 

𝑙 =
𝜋∙𝜑

180
∙ (𝑅𝑜 + 𝑥 ∙ 𝑡)  [mm]  (2.4) 

 

kde:   l    délka oblouku neutrální osy [mm] 

         φ    úhel ohnutého úseku [mm] 

 

Celková délka rozvinutého polotovaru je dána vztahem:  

 

 

 𝐿 = ∑ 𝑙 + ∑ 𝑎 [mm]                    (2.5) 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 Stanovení délky polotovaru [6] 

 

2.4 Poloměry ohybu [4] 

 

 Při navrhování ohýbaného dílu se musí dodržet tzv. maximální a minimální 

poloměr ohybu. Ten závisí na způsobu a úhlu ohybu, tloušťce a šířce ohýbaného materiálu a 

také na plastičnosti atd. Z hlediska výroby se dělá větší poloměr lépe, ale mnohdy jsou 

požadavky na poloměr co nejmenší. 

 

Minimální poloměr ohybu [5],[7] 

 

 Při překročení poloměru Rmin bude následek porušení materiálu v krajních vláknech na 

vnější tahové straně. Lze ho vypočítat dle vzorce: 
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𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑡

2
∙ (

1

𝜀𝑐
) = 𝑐 ·  𝑡 [mm]                   (2.8) 

 

kde:    Rmin    minimální poloměr ohybu [mm] 

          c    koeficient viz Příloha 1 [-] 

          εc    mezní prodloužení [-], které je dáno vztahem: 

𝜀𝑐 =
𝑡

2 ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝑡
 

 

 

Tab. 3 Orientační hodnoty minimálního poloměru ohybu [8]. 

 
 

Maximální poloměr ohybu [5] 

 

 Při tomto poloměru ohybu Rmax dojde v krajních vláknech na tažené straně 

k plastické deformaci. Kdyby se tak nestalo, materiál by se opět narovnal. Rmax lze stanovit ze 

vztahu: 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑡

2
∙ (

𝐸

𝑅𝑒
− 1)   [mm]                           (2.9) 

 

kde:    Rmax    maximální poloměr ohybu [mm] 

          E    modul pružnosti v tahu [MPa] 

          Re   mez kluzu materiálu [MPa] 

 

2.5 Odpružení [4], [8] 
 

 Je to průvodní jev v technologii ohýbání.Stane se tak po odlehčení, jakmile přestane 

působit deformační síla. Tím se zruší deformační síla a změní se úhel ohybu, což lze vidět na 

obr. 5. 
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Obr. 5 Odpružení po ohybu [8] 

 

 Velikost odpružení je ovlivněno několika parametry, jako jsou například mechanické 

vlastnosti materiálu, poměr poloměru ohybu k tloušťce materiálu, velikost úhlu ohybu a také 

konstrukce ohýbadla. Přibližná velikost odpružení se dá zjistit pomocí diagramů, které jsou 

zpracovány pro různé materiály, ale nejlepší je provedení praktické zkoušky. 

 

 Ohýbání do tvaru V: 

 

 𝑡𝑔𝛽 = 0,375 ∙
𝐿𝑣

𝑘∙𝑡
∙

𝑅𝑒

𝐸
→ 𝛽 [º]                       (2.10) 

 

 Ohýbání do tvaru U: 

 

𝑡𝑔𝛽 = 0,75 ∙
𝐿𝑚

𝑘∙𝑡
∙

𝑅𝑒

𝐸
→ 𝛽 [º]             (2.11) 

 

kde:    Lv    vzdálenost mezi opěrami [mm] 

          Lm    rameno ohybu [mm] 

          β    úhel odpružení [º] 

          k     součinitel určující polohu neutrální osy [-]: k = 1 - x 

  

 

 
Obr. 6 Schéma ohybu do tvaru V a U [7] 
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 Ohýbání trubek: 

 

𝛥𝛼 =  𝛼 ∙
𝑀∙𝑅𝑜

𝐸∙𝐼
 [mm]            (2.12) 

 

kde:    α    předepsaný úhel ohybu [º] 

          M    ohybový moment  [Nm] 

     Ro    vnitřní poloměr trubky po odpružení [mm] 

          I    kvadratický moment průřezu mezikruží [m
4
]: 

𝐼 =
𝜋

64
∙ (𝐷4 − 𝑑4) 

 

 

2.6 Vady při ohýbání trubek [2], [6], [4] 

 
 Vady při ohýbání jsou v praxi běžné. Jsou způsobeny nedodržením technologických 

parametrů. Mezi ně patří například geometrie, zvolený materiál a technologie, použité 

nástroje. Některé defekty odstranit nelze, protože jsou průvodními jevy, ale mohou se z velké 

míry snížit na minimum. 

 

Zploštění kruhového průřezu trubky – ovalita 

 

 Je to jev, při kterém se kruhový průřez deformuje nejčastěji do elipsovitého, jak je 

vidět na obr. 7b. Ovalitu nejvíce ovlivňuje tloušťka stěny trubky a poloměr ohybu. Tento jev 

je popsán vztahem 2.13. 

 

𝐾𝑜 =
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷
∙ 100% [%]                      (2.13) 

 

kde:    Ko    koeficient ovality [%] 

          Dmax    maximální průměr deformované trubky [mm] 

          Dmin    minimální průměr deformované trubky [mm] 

          D    vnější průměr trubky [mm] 

 
 

Obr. 7 Ztenčení a zploštění stěny [6] 
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Ztenčení stěny trubky 

 

 Tento defekt se nachází na vnějším poloměru ohybu a to z důvodu působení tahového 

napětí. Na vnitřní straně působí napětí tlakové a to má za následek zvětšování tloušťky stěny, 

(viz obr. 7a). Ztenčení se dá vypočítat vztahem: 

 

𝑡𝑜 =
𝑡∙𝑅𝑜

𝑅𝑜+
1

2
∙(𝐷−𝑡)

 [%]                      (2.14)  

 

kde:    to    tloušťka stěny po ohybu [mm] 

 

Zvlnění stěny trubky 

 

 Tento defekt je způsoben 

ztrátou stability trubky a to velkým 

zatížením na vnitřní straně. Defekt 

vznikne, jakmile nástroj ztratí kontakt 

s polotovarem. Vlny jsou nežádoucí u 

dílů, které jsou vystavovány vibracím 

a velkým změnám tlaků a to 

z důvodu, že mohou být zdrojem 

únavových trhlin. Zvlnění také 

nadměrně opotřebovává nástroje, což 

může celý ohýbací proces nepříjemně prodloužit až úplně zastavit. Tolerované rozměry vln 

jako je rozteč, výška a počet jsou popsané v normě ČSN EN 13480-4. Výskyt zvlnění lze 

minimalizovat použitím vhodných výplní. 

 

2.7 Druhy výplní při ohýbání trubek [4], [5] 
 

 Jestliže je cílem vyrobit ideální výrobek, musí se zabránit zmíněným defektům, anebo 

je alespoň eliminovat. To lze docílit použitím výplní. 

 

Tuhé výplně: používají se pro ohyb krátkých trubek s větším průměrem. Výhodou těchto 

výplní je snadná odstranitelnost. Postačí k tomu horká voda (cca 80 ºC). Nevýhoda těchto 

výplní je křehnutí a tím zmenšující se stabilita ohýbaného průřezu. Řadí se sem např. 

kalafuna, technická močovina, dusičnan draselný, ale i lehce tavitelné slitiny na bázi vizmutu 

kadmia atd. 

 

Tekuté výplně: jsou nejvíce využívány při ručním ohybu dlouhých trubek s různými 

průměry. Nejčastěji používaná výplň je hydraulický olej. Výhodou je snadné odstranění a 

plnění výplně. Nevýhodou může být speciální úprava konce trubky pro namontování 

pojišťovacího a plnícího ventilu. Nejběžnější tlak kapaliny bývá 25 až 40 MPa. 

 

Obr. 8 Zvlnění stěny [6] 
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Mechanické výplně: tento druh výplně lze nazvat tzv. trn. Jsou vhodné pro ohyby kratších 

dílců s velkým průměrem. Trny působí v místě plastické deformace trubky, a proto jsou 

vyráběny přesně 

pro konkrétní ohyb. 

Výplň je buď 

kovová nebo 

silikonová vložka, 

která je tvořena 

různými segmenty 

(válcové, kulové), 

nebo hustě vinuté 

pružiny. V praxi se 

nejvíce používají 

kovové trny. 

 

 

 

Sypké výplně: nejvíce se používají při ohýbání za tepla a využívá se sklářského písku nebo 

ocelových kuliček. U sklářského písku se musí dbát na jeho suchost z důvodu vypařování par 

a následným vyražením zátek. U ocelových kuliček se zase hrozí vznik důlků na vnitřní straně 

ohýbané trubky. 

 

Elastické výplně: mají dobré vlastnosti jako jsou pružnost, houževnatost a otěruvzdornost. 

Mezi tyto výplně patří polyethylenový polymer a polyuretanový elastomer. Jsou vhodné pro 

ohýbání tenkostěnných trubek. 

 

 

2.8 Ohýbací síly[9], [19] 
 

 Výpočet ohýbací síly závisí na způsobu zatěžování a tvaru ohybu. Mezi základní tvary 

patří ohyb do tvaru V a U. 

 

 Ohyb do tvaru V 

𝐹𝑜𝑣 =
𝑐∙𝑅𝑚∙𝑏∙𝑡2

𝐿𝑣
     [N]               (2.15) 

 

kde:     Fov    ohýbací síla pro V ohyb [N] 

           c    koeficient viz Příloha 2 [-] 

  b    šířka ohýbaného materiálu [mm] 

           Lv     vzdálenost mezi opěrami [mm] 
 

Obr. 9 Vybrané druhy trnů [4] 
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Obr. 10 Schéma ohybu do tvaru V [8] 

 

 

 Ohyb do tvaru U 

𝐹𝑜𝑢 =
0,4∙𝑅𝑚∙𝑏∙𝑡2

𝐿𝑚
                                               [N]                                       (2.16) 

 

kde:    Fou    ohýbací síla pro U ohyb [N] 

          Lm    rameno ohybu [mm] 

 

 
Obr. 11 Schéma ohybu do tvaru U [8] 

 

 Ohybový moment 

𝑀 = 𝑅𝑒 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑡 +
�̅�∙𝑑3∙𝑡∙𝜋

8∙𝜌
     [Nm]           (2.17) 

 
kde:    d    vnitřní průměr trubky [mm] 

          ρ    poloměr ohybu [mm] 

            D̅    modul zpevnění [MPa] 
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Modul zpevnění D̅: 

 

�̅� =  
2

𝑛+1
∙ 𝐾 ∙ 𝑛𝑛                                                                      [MPa]                             (2.18) 

 

kde:    n    exponent deformačního zpevnění [-] 

          K     konstanta materiálu [MPa] 
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3 VYBRANÉ ZPŮSOBY OHÝBÁNÍ TRUBEK [4] 
 

 Základním dělením způsobu ohýbání trubek je buď ohyb za studena, nebo za tepla. 

Nejvíce převažuje ohyb za studena a to především z ekonomických a časových důvodů. Za 

tepla se ohýbají materiály, které nejsou dostatečně houževnaté a materiál trubky by praskal. 

Dalším důvodem, proč se ohýbá za tepla, jsou velké síly, které by byly potřeba pro ohnutí 

požadovaného ohybu za studena. Dalším způsobem dělení lze zmínit ohyb ruční a strojní. 

3.1 Ohyb nabalováním [10] 

 

 Je to 

technologie, která 

se řadí k ohýbání 

za studena. 

Nejčastěji se touto 

metodou ohýbá 

ručně, není to však 

podmínkou. 

 Používá se 

při ohýbání 

tenkostěnných 

trubek s průměrem 

do 20 mm. Princip této metody je takový, že k nepohyblivé matrici je připevněn konec trubky 

a pohyblivou částí (tvarová příložka) se nabaluje na profil matrice. Schéma ohybu můžeme 

vidět na obr. 12. 

 

3.2 Ohyb navíjením [4] 
 

 Tato metoda je velice rozšířená a to kvůli její univerzálnosti. Ohýbají se tak i profily 

nekruhového průřezu. Nevýhodou je, že dochází k mnohem většímu zploštění než u metody 

nabalováním, proto 

se používají při 

navíjení trny. Metoda 

se dá rozdělit na ohyb 

s pohyblivou nebo 

pevnou přítlačnou 

lištou. Pevná lišta má 

nevýhodu v tom, že 

musí odolat velkému 

otěru způsobeném 

smýkáním trubky po 

povrchu lišty. V praxi 

se více vyskytují 

pohyblivé přítlačné lišty a to z důvodu lepšího vedení trubky po celý úkon ohybu. Matricí (viz 

obr. 13) se otáčí buď ručně za pomocí přípravku, anebo strojně hydraulicky,nebo elektricky. 
 

 

Obr. 12 Schéma ohybu nabalováním [10] 

Obr. 13 Schéma ohybu navíjením [4] 



22 

 

3.3 Kombinovaný ohyb s osovou a tlakovou silou [5] 
 

 Při ohybu 

vzniká na vnější straně 

tahové napětí a tím 

dochází ke ztenčení 

vnější stěny a možnému 

vzniku trhlin. Tento jev 

lze minimalizovat 

současným přidáním 

tlakové síly. Tímto 

způsobem ohýbanou 

trubku lze ohnout 

s lokálním ohřevem i 

bez něho. Problém však 

může nastat na vnitřní 

stěně trubky a to ztrátou 

její stability a následným zvlněním. Tímto je ovlivněna velikost tlakové síly. Schéma ohybu 

je vidět na obr. 14. 

 

3.4 Ohyb lokální silou [5], [11] 

 

 Tento způsob patří mezi nejstarší a velice jednoduché. Trubka je vložena mezi 2 

podpory s následným zatížením tlakovou silou. Podpěry mohou být pevné, ale i pohyblivé. 

Pohyblivé podpěry udržují podporu ohýbanému dílu. Tlakovou sílu lze vyvíjet buď ručně, jak 

je vidět na obr. 16, anebo beranem lisu, což je vidět na obr. 17. 

 Metoda je velmi produktivní a rychlá. Používá se pro díly, které připouští změnu tvaru 

průřezu. 

 

 

 

 

                     
 

           Obr. 16 Ruční ohýbačka [11]                          Obr. 17 Ohyb pomocí beranu [12] 

 

 

 

Obr. 14 Kombinovaný ohyb s osovou a tlakovou silou [5] 
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3.5 Ohyb protlačováním za studena[5] 
 

 Metoda vhodná pro ohyb krátkých tenkostěnných trubek s ostrým ohybem. Metoda 

funguje na principu protlačování za studena. Trubka je vtlačována do drážky dělené zápustky, 

kde slouží jako výplň polytanový kroužek. Na vnitřní straně je potlačeno zvlnění kvůli 

vysokému tlaku polytanu. 

 

 
Obr. 17 Schéma metody protlačování za studena [5] 

 

3.6 Ohyb zakružováním [4], [5], [13] 
 

 Při této metodě dochází k pozvolnému a plynulému ohýbaní trubky mezi tvarovanými 

válci, při kterém dojde k zakroužení. Nejčastěji se používá sestava 3 válců jako je na obr. 18. 

Tato metoda se používá především k tvarování trubek do prstenců, ale i šroubovic, což je 

vidět na obr. 19. 

 

 
            Obr. 18 Princip zakružování [4]              Obr. 19 Zakružování šroubovice [13] 
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3.7 Ohýbání trubek plněných pískem [4], [12] 
 

 Tato metoda se 

provádí za působení 

tepla. Je vhodná pro 

trubky větších 

průměrů. Na obr. 20 

lze vidět její princip. 

Ten spočívá 

v důkladném očištění 

trubky, zazátkováním 

jednoho konce a 

naplnění trubky 

pískem a následným 

sklepáním na 

vibračním stole. 

Trubka se následně  

umístí na otočnou  

desku, ve které jsou připravené otvory pro opěrné čepy. Volný konec trubky prochází mezi 

válci mimo otočnou desku. Otáčením stolu vzniká ohyb kolem vloženého čepu. 

 

 

3.8 Flexibilní metoda [14] 
 

 Je to poměrně nová metoda ohýbání. Lze tak ohýbat kruhové i nekruhové průřezy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Princip spočívá v posunu trubky, která je vložena ve vodícím válci skrz pohyblivý 

ohybník, jak je vidět na obr. 21. Touto metodou jdou vytvářet ohyby, které jsou pro ostatní 

metody obtížné, nebo časově nepřijatelné. Nevýhodou je veliký počet ohybníků, protože 

každý průřez musí mít vlastní a také cena, která je stále poměrně vysoká. Tato metoda se 

hojně používá v designovém odvětví průmyslu, ale také v automobilovém i nábytkářském 

průmyslu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Ohyb trubky plněné pískem [12] 

Obr. 21 Schéma flexibilního ohybu [14] Obr. 22 Proces flexibilního ohybu [14] 
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4 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 
 

 Řešená součást je traktorový výfuk, konkrétně výfuková trubka (viz obr. 23). Součást 

bude vyráběna z polotovaru ČSN EN 10305-3 o průměru 76 mm a tloušťce stěny 2 mm, což 

jsou svařované trubky kalibrované za studena s odstraněným vnitřním výronkem kvůli 

technologii ohýbání.Trubka bude 3x ohnuta a to pod úhlem 90º, 96º a 9º s poloměrem ohybu 

150 mm na strojní ohýbačce. 

 

 

 
 

                                     Obr. 23 Schéma výkresu výfukové trubky 
 

 

4.1 Výpočty technologických parametrů 
 

V první řadě je potřeba ověřit vstupní podmínky procesu: 

 

- relalativní tloušťka stěny: 

 
𝑡

𝐷
=

2

76
= 0,03 → tenkostěnná trubka 

 

- určení charakteru ohybu: 

 
𝑅

𝐷
=

150

76
= 1,97→ ostrý ohyb 
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- nutnost užití výplně: 

 
𝑡

𝐷
≤ 0,05,

𝑅

𝐷
≤ 4,5→ nutnost užít výplně 

 

- délka polotovaru: 

délku polotovaru jsem spočítal ze vztahu 2.5 a obr. 24: 

 

L = 251,33+328,7+760+206,1+23,56+10,7 = 1580,4 mm 

Délku polotovaru zvolím 2000±1 a to z důvodu uchycení trubky  do kleštiny a uchycení 

v čelisti. 

 

- minimální poloměr: 

dle vztahu 2.8 vypočítán takto: 

 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0,8 ∙ 2 = 1,6 

 

- ztenčení stěny trubky: 

ztenčení je vypočítáno dle vzorce 2.14: 

 

𝑡𝑜 =
2∙150

150+
1

2
∙(76−2)

= 1,6 𝑚𝑚 → vyhovující 

 

- ohybový moment: 

nejdříve si vypočítám modul zpevnění �̅� podle vzorce 2.18: 

 

�̅� =
2

0,008 + 1
∙ 643,3 ∙ 0,0080,008 = 1228 𝑀𝑃𝑎 

 

ohybový moment vypočítám dle vztahu 2.17: 

 

𝑀 = 260 ∙ 106 ∙ 0,0722 ∙ 0,002 +
1228 ∙ 106 ∙ 0,0723 ∙ 0,002 ∙ 𝜋

8 ∙ 0,150
= 5095,6 𝑁𝑚 

 

- výpočet jednotlivých odpružení dle vzorce 2.12: 

 

𝛥𝛼1 = 90 ∙
5095,6 ∙ 0,150

201 ∙ 109 ∙ 3,2 ∙ 10−7
= 1°4′ 

 

𝛥𝛼2 = 96 ∙
5095,6 ∙ 0,150

201 ∙ 109 ∙ 3,2 ∙ 10−7
= 1°8′ 

 

𝛥𝛼3 = 9 ∙
5095,6 ∙ 0,150

201 ∙ 109 ∙ 3,2 ∙ 10−7
= 6′ 
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4.2 Ohýbací zařízení a nástroje [15], [16], [17], [18] 

 

 Volba metody ohýbání, nástrojů a zařízení je velmi důležitou součástí procesu 

ohýbání. Při správném zvolení lze předejít zásadním defektům a problémům, naopak špatný 

výběr může mít zásadní vliv na 

kvalitu a funkčnost výrobku. 

 Mezi důležité parametry 

výběru patří sériovost dílu a 

požadavky na něj, jako je např. 

rozměrová a geometrická 

přesnost, tvar a polotovar 

z jakého bude výrobek ohýbán. 

Velice důležitým parametrem je 

také cena finálního výrobku, což 

ovlivňuje přesnost, použitý 

materiál a povrchovou úpravu 

nástrojů. 

 Jako metodu ohýbání 

jsem zvolil ohýbaní navíjením 

s kuličkovým trnem a 

vyhlazovačem pomocí obr. 24 a 

technologického výpočtu pro použití 

výplně. 

  

 K této technologii ohýbání jsem zvolil stroj ELECT 150 (na obr. 25), který byl 

navržen pro ohýbání trubek, drátů, čtvercových i obdélníkových profilů. Je to CNC stroj, 

který zvládne pohyb ve 12 pracovních osách, které jsou označeny na obr. 25. Stroj je vhodný 

pro flexibilní výrobu s ručním, nebo automatickým nákladem a výkladem. 

 

Obr. 25 Stroj ELECT 150 s pracovními osami [17] 

Obr. 24 Volba metody ohybu dle technologických 

parametrů ohybu [15] 
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Obr. 26 Ohýbací sada 

 

 Pro zvolenou technologii ohýbání je potřeba ohýbací sada, které se skládá z matrice, 

vyhlazovače, trnu, kleštiny, přítlačné lišty, čelisti a čelisti matrice, jak je vidět na obr. 26. 

Nástroje se dají koupit nebo vyrobit, ale tam může nastat problém s přesným spojením 

jednotlivých kusů do sebe. 

 

 Matrice 

Zvolená matrice je vyrobena z legované oceli s následnou nitridací, která zvyšuje 

odolnost proti otěru. Pro ohyb výfukové trubky není potřeba precizního nástroje, takže 

stačí komerčně vyráběná matrice bez povrchových úprav, jako je např. rýhování, 

pískování nebo karbidový nástřik. 

 

 Čelist 

Čelist má za úkol vytvářet tlak mezi upínací částí matrice a trubkou a tím držet trubku 

pevně sevřenou během ohybu. Materiál volím stejný jako je matrice, tedy legovanou 

ocel s nitridací. Délka a povrchová úprava čelisti musí být stejná jako je na upínací 

části matrice, což je 228 mm. 

 

 Přítlačná lišta 

Přítlačná lišta je potřeba z důvodu udržování konstantního tlaku mezi trubkou a 

matricí během ohybu. Zvolená lišta je pohyblivá s trubkou ve směru ohybu a její délka 

je 440 mm. 

 

 

 

 Kleština 

Kleština se dá v podstatě nazvat vložkou, která se vkládá do pružného mechanismu, 

který je ukotven ve stroji. Slouží k upevnění a vedení trubky během jednotlivých 

ohybů. 
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 Trn 

Výběr trnu závisí především na základních parametrech ohybu jako je relativní 

tloušťka t/D a relativní poloměr ohybu ρ/D, jak můžeme vidět v tabulce 4. Takovéto 

přehledy výběru trnu a vyhlazovače vytvářejí výrobci nástrojů. 

 

Tab. 4 Výběr trnu a vyhlazovače [16]. 

 

 

 Dle tabulky jsem zvolil kuličkový standardní trn, který má 3 kulové segmenty a otvor 

pro mazání. Tento trn lze označit za nejrozšířenější. Použitý trn je vidět na obr. 27. 

 

 

Obr. 27 Použitý trn 
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 Vyhlazovač 

Hlavní funkce vyhlazovače spočívá především v zamezení vzniku zvlnění na vnitřním 

poloměru ohybu trubky. Zvolil jsem vyhlazovač s výměnnou vložkou, který se skládá 

ze dvou částí a to z držáku a z výměnné vložky. Tento typ se uplatňuje v sériové 

výrobě. Výměnná vložka bude z hliníkového bronzu. Vyhlazovače se zpravidla 

vyrábějí ze stejného materiálu jako trny. Na funkci vyhlazovače má vliv jeho přesná 

poloha, nastavení sklonu a vzdálenost od bodu ohybu. Orientační nastavení lze vidět 

na obr. 28. 

 

Obr. 28 Nastavení vzdálenosti vyhlazovače [16], [18] 

 

 

 

 

 

 

4.3 Postup výroby 
 

1) Kontrola vstupního materiálu trubky (dodávka v 6 m délce) 

- kontrolují se rozměry, jako je vnější 

průměr D 76 ± 0,5 mm, tloušťka stěny t       

± 0,2 mm a délková tolerance. 

 

2) Řezání 6 m trubky na požadovaný rozměr 

polotovaru: 2000 ± 1 mm. 

 

3) Kontrola rozměru 2000 ± 1 mm svinovacím 

metrem a vzhledová kontrola otřepu po 

řezání a nečistot uvnitř trubky (nečistoty uvnitř trubky více opotřebovávají trn). 

Obr. 29 Ustrojený stroj s posunutým 

ohýbacím ramenem 
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4) Dalším úkonem je nainstalování ohýbacího přípravku na stroj ELECT 150 a nahrání 

požadovaného programu. 

 

5) Založení trubky na doraz do kleštiny. 

 

6) Spuštění programu 

- nejdříve se ohne ohyb 9º, poté se trubka 

natočí o 8º a provede se ohyb pod úhlem 96º, 

následuje další natočení o 61º s ohybem úhlu 

90º. 

 

7) Zanesení výrobku na kontrolní místo 

- kontroluje se pomocí 3D měřidla s následným 

porovnáním dle výkresů a modelů, protože 

komunálními měřidly je to nezměřitelné. 

-v případě nesouhlasu se provede korekce 

programu. 

 

8) Převoz na stanoviště pro zařezání kotoučovou 

pilou ADIGE (obr. 30) + 

ustavení zařezávacího 

přípravku pro úhel 9º (obr. 

31) s následným měřením, 

případně korekcí. 

 

9) Zařezání pod úhlem 15º 

s měřením a případnou 

korekcí (obr. 32). 

 

10)  Hotový výrobek, který 

můžeme vidět na obr. 34, vložit na paletu. 

 

 

 

 
 

Obr. 30 Kotoučová pila ADIGE 

Obr. 31 Zařezávací přípravek pod úhlem 9º 

Obr. 32 Zařezávací přípravek pod 

úhlem 15º 
Obr. 33 Hotový výrobek 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

 U technicko-ekonomického zhodnocení bude porovnána technologie ohýbání 

s technologií postupného svaření dílů. Jedná se o orientační výpočty s upravenou cenou. Dále 

je rozebrána návratnost ohýbacího nástroje při porovnání obou metod. 

 

Proces ohýbání: 

 U rozpočtu ohýbání je důležitá položka ohýbacího nástroje. Nástroj buď koupí 

zákazník a bude mu počítána pouze cena za ohyb, nebo nástroj koupí výrobce a rozpočítá jeho 

cenu do každého kusu. V sazbě ceny u ohybu je započítána cena stroje a jeho amortizace. 

 

Materiál:  

 

Popis materiálu Množství M.J. Cena Celkem 

trubka D76x2 2 m 111 222 

 

     Práce: 

 

Popis práce Množství M.J. Cena Celkem 

řez před ohýbáním 2,2 min 6 13,2 

nastavení stroje pro ohyb 1,7 min 19 32,3 

ohyb série 3,1 min 19 58,9 

řez po ohybu 3,2 min 6 19,2 

 

Celkové náklady na 1 výrobek z dávky 167 ks bude činit 345,6 Kč. V této částce nejsou 

započítány náklady na ohýbací nástroj. 

 

Technologie svařování jednotlivých dílů: 

 

      Materiál: 

 

Popis materiálu Množství M.J. Cena Celkem 

trubka D76x2 1,2 m 111 133,2 

koleno 76x2 R150 3 - 60 180 

 

     Práce: 
 

Popis práce Množství M.J. Cena Celkem 

řez trubky D76x2 3 x 2,2 min 6 39,6 

řez kolena 2 x 2,2 min 6 26,4 

svaření 4 x 2,8 ks 9 100,8 

zařezání po svaření 3,2 min 6 19,2 

zabroušení svaru 4 x 2,3 min 5 46 
 

Celkové náklady na výrobu 1 kusu pomocí svařovaných dílu vyjde na 545,2 Kč. 

 

 Rozdíl ceny obou metod bude činit 199,6 Kč. Nesmí se ale zapomenout na náklady 

spojené s ohýbacím nástrojem. Řekněme, že ohýbací nástroj stojí 105 000 Kč, tudíž 

návratnost při porovnání obou metod bude cca po 526 ks. 
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6 ZÁVĚRY 
 

 Vyráběná součást slouží jako součást výfuku pro traktor. Výrobek je zhotoven 

z ocelové trubky o průměru 76 mm a tloušťce stěny 2 mm. Materiál jsem zvolil ČSN 11 320 a 

to z důvodu vhodnosti pro tváření za studena a téměř zaručené svařitelnosti. Povrch hotového 

výfuku bude nalakován technologií mokrého lakování černou matnou barvou Alkyton dle 

RAL 9005, která bude chránit výrobek před externími vlivy. Výrobní série je stanovena na 

1500 ks/rok. 

 

  Dále byli uskutečněny výpočty technologických parametrů ohybu a z nich byla 

navržena technologie navíjení s kuličkovým trnem a vyhlazovačem na stroji ELECT 150. Na 

stroji je použit ohýbací nástroj, který se skládá z matrice, pohyblivé čelisti, přítlačné lišty, 

kleštiny, kuličkového trnu se 3 kulovými segmenty a vyhlazovače s výměnnou vložkou. Po 

ohýbání následuje zaříznutí na požadovaný rozměr na kotoučové pile ADIGE. 

 

 Pro výrobu součásti byl vyhotoven přesný postup výroby, který zahrnuje všechny 

úkony od kontroly vstupního materiálu až po zhotovení požadované součásti. 

 

 Při technicko-ekonomickém zhodnocení jsem spočítal orientační ceny výrobku 

pomocí technologie ohýbání a svaření jednotlivých kusů. Při technologii ohýbání nebyl 

započítán ohýbací nástroj, protože jej pořídil zákazník. Cena byla stanovena na 345,6 Kč. 

Technologií svařování byla cena stanovena na 545,2 Kč. Z toho vyplývá, že zvolená 

technologie ohýbání bude ekonomičtější (i po započítání nákladů na nástroj) a pro sériovost 

1500 ks/rok vhodnější, než technologie svařování.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Legenda Jednotka 

   
A Tažnost [%] 

D Vnější průměr trubky [mm] 

D̅ Modul zpevnění [MPa] 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

Fo Ohýbací síla [N] 

Fov Ohýbací síla pro V-ohyb [N] 

Fou Ohýbací síla pro U-ohyb [N] 

I Kvadratický moment průřezu mezikruží [m
4
] 

K Materiálová konstanta [MPa] 

Ko Koeficient ovality [%] 

L Délka polotovaru [mm] 
Lv Vzdálenost mezi opěrami ohybnice [mm] 

Lm Rameno ohybu [mm] 

M Ohybový moment [Nm] 

NP Neutrální plocha [-] 

R Vnější poloměr ohybu [mm] 

Re Mez kluzu materiálu [MPa] 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

Rmin Minimální poloměr ohybu [mm] 

Rmax Maximální poloměr ohybu [mm] 

Rn Poloměr ohybnice [mm] 

Ro Vnitřní poloměr ohybu [mm] 

1a, 1b Oblast pružné deformace kolem NP [-] 

2a, 2b Oblast plastické deformace [-] 

a Délka přímé části neutrální plochy [mm] 

b Šířka ohýbaného materiálu [mm] 

b1 Šířka materiálu po ohnutí [mm] 

c Koeficient [-] 

k Součinitel určující polohu neutrální plochy [-] 

l Délka oblouku neutrální plochy [mm] 

n Exponent deformačního zpevnění [-] 

t Tloušťka ohýbaného materiálu (tloušťka stěny trubky před ohybem) [mm] 

to Tloušťka stěny trubky po ohybu [mm] 

zr Součinitel rozšíření [-] 

zz Součinitel ztenčení [-] 

Δx Velikost posunutí neutrální plochy [mm] 

x Součinitel posunutí neutrální plochy [-] 

α Předepsaný úhel ohybu [°] 
β Úhel odpružení [°] 

εc Mezní prodloužení [mm] 

π Ludolfovo číslo [-] 

ρ Poloměr neutrální plochy [mm] 

φ úhel ohnutého úseku [°] 
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