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ABSTRAKT 

Práca predkladá vypracovanie rešerše pre odstránenie defektov pri ohýbaní trubiek. V prvej 

časti sa zaoberá priblížením defektov vznikajúcim pri ohýbaní a ich bližší popis. V druhej časti 

sú popísané jednotlivé možnosti zamedzenia defektov pre ručné a strojné ohýbanie. Najväčšia 

časť je venovaná najviac používanej metóde pri strojnom automatizovanom ohýbaní. Jedná sa 

o použitie stabilizačných tŕňov, ktoré majú v modernej technológie najväčšie postavenie 

a najkvalitnejšie výsledky ohýbaných dielcov. 

 

Kľúčové slová:  Ohýbanie trubiek, defekty pri ohýbaní, výplne trubiek, stabilizačne tŕne 

 

ABSTRACT 

The thesis presents a research for the removal of defects in bending tubes. In the first part, it 

deals with the approximation of defects resulting from bending and their further description. In 

the second part, the individual defects for manual and machine bending are described. The 

largest part is focused on the most used method in machine-bending. These are the use of 

mandrels, which have the highest position in the modern technology and the best results of the 

bent parts. 

 

Keywords: Bending of tubes, bending defects, tube filling, mandrels  
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ÚVOD [1], [2], [3] 

Tvárnenie je technologický proces spracovania kovov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmenu 

tvaru alebo vlastností tvarovaného materiálu pôsobením vonkajších síl. Tvárnenie sa delí na  

plošné a objemové. Do plošného tvárnenia zaraďujeme i proces ohýbania. Pri tomto procese 

dochádza k trvalej deformácii materiálu prostredníctvom pôsobenia vonkajších zaťažujúcich síl 

vytvárajúcich ohybový moment. 

Metóda ohýbania je vo veľkej miere uplatňovaná aj pri výrobe dielcov z trubiek. Ohýbanie 

trubiek sa používa na výrobu rôznych tvarov v širokej škále geometrie a aplikácie. Trubky sú 

ľahko vyrobiteľné, nákladovo efektívne, v priereze pružné a preto dosť používané v technic-

kom odvetví. Využívané sú v leteckom, automobilovom, energetickom priemysle, v staveb-

ných konštrukciách a v iných. Najviac používané sú trubky kruhových prierezov ale ohýbané 

môžu byť aj profily štvorhranné, šesťhranné či inak tvarované. Príklad použitia dielcov 

je na obr. 1. 

Pri procese ohýbania dochádza ku vzniku defektov. Je to dôsledkom toho, že trubky majú  

dutý prierez, či nebola zvolená správna technológia ohýbania. Pre presnú výrobu je potrebné 

tieto defekty minimalizovať, a to napríklad pomocou výplní, či nastavenia vhodnejších proces-

ných podmienok. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zabránenia vzniku de-

fektov pri ohybe trubiek, kde je hlavný dôraz kladený na výplne trubiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Príklady využitia ohýbaných trubiek [4], [5], [6] 
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1 DEFEKTY PRI OHÝBANÍ TRUBIEK [2], [7], [8] 

Do plošného tvárnenia dielcov patrí ohýbanie trubiek. Jedná sa o často používanú technolo-

gickú operáciu v strojárstve. Pôsobením ohybových momentov, ktoré vytvárajú ohýbacie ná-

stroje dochádza k pružno-plastickej deformácii materiálu. Jedná sa o trvalú deformáciu mate-

riálu, kde po uvoľnení dôjde k väčšiemu, či menšiemu odpruženiu, ale polotovar už zostane 

ohnutý. Pre výrobu ohnutých dielcov z trubiek je možné použiť rôzne metódy. Medzi základné 

metódy patrí navíjanie, nabaľovanie, zakružovanie, ohýbanie na lise a pretlačovanie. Vhodne 

zvolená metóda závisí na požadovanom tvare dielca, hrúbke steny trubky, polomeru ohybu, 

rozmerovej presnosti dielca a v neposlednej rade i na možnostiach výroby. Na obr. 2 sú zobra-

zené schémy základných  metód.  

Počas výroby dielcov z trubiek môže dochádzať pri nedodržaní technologickosti výroby 

k tvorbe defektov. Vo veľkej miere je to zapríčinené dutým prierezom polotovaru a teda jeho 

menšou stabilitou. Ako bolo povedané vyššie, vznik nezávisí len na geometrii a materiáloch ale 

i na vhodne zvolenej metóde ohýbania. Medzi defekty sa zaraďuje stenčenie steny, ovalita, zvl-

nenie steny a odpruženie. Tieto defekty je možné do určitej miery eliminovať, a to práve po-

mocou výplní, či použitia axiálnej tlakovej sily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navíjanie Nabaľovanie 

Zakružovanie 

Ohyb pod lisom 

Obr. 2 Základné metódy ohybu [8] 
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Obr. 4 Trhlina trubky [9] 

1.1 Stenčenie steny [2], [3], [8], [9] 

Stenčenie steny sa radí k nežiadúcim stavom materiálu. Keď je trubka ohnutá, tak na von-

kajšej stene dôsledkom ohybu materiálu vzniká ťahové napätie. Materiál sa presúva z ťahovej 

oblasti do tlakovej, pričom dochádza k úbytku hmoty na vonkajšom polomere trubky (obr. 3). 

V extrémnych prípadoch, keď už hodnota úbytku je vysoká a dosiahne sa v tomto mieste medza 

pevnosti materiálu, všetka plasticita materiálu je vyčerpaná a môže dôjsť k tvorbe trhlín, 

viď obr. 4. Najčastejšie je to pozorovateľné pri tenkostenných dielcov. 

   

        

Obr. 3 Presun materiálu v ohybe trubky [2]                 

 

Maximálne dovolená hodnota stenčenia podľa [2] nesmie prekročiť 25 % hrúbky steny a sta-

novenie minimálnej hrúbky steny sa vypočíta napríklad podľa vzťahu:                                                                                        

      

(𝑡𝑚𝑖𝑛) = 𝑡0 ∙ (1 −
𝐷0−𝑡0

2𝑅0
) [mm]                                                                                               (1.1)                                                                                                  

 

kde:  𝑡0 – pôvodná hrúbka steny [mm] 

         𝐷0 – vonkajší priemer pôvodného prierezu [mm]  

         𝑅0 – polomer ohybu neutrálnej osy [mm]                    

 

Miera stenčenia stien priamo závisí na odolnosti voči ohybu trubky. Defekt je treba kontro-

lovať a predchádzať mu. Nielenže to znižuje odolnosť ohnutej trubky, ale i zvyšuje možnosť 

tvorbe prasklín. Počas ohýbania trubiek bežnými metódami nie je možné stenčovaniu steny 

úplne zamedziť a to ani s použitím výplní. Stenčenie steny je potrebné aspoň eliminovať. 

 

1.2 Zvlnenie steny [2], [3], [8], [9], [10] 

Pri ohýbaní sa vnútorný polomer  steny trubky zahusťuje materiálom. Je to dôsledok presunu 

materiálu z ťahovej oblasti do tlakovej. Inými slovami dochádza k tečeniu materiálu v stene 

trubky, kde na vnútornej strane polomeru sa materiál zhromažďuje a je pechovaný. V tomto 

mieste môže dôjsť k zvlneniu steny, ktoré je zobrazené na obr. 6. Vznikajú tam vlny, ktoré sú 

prejavom straty stability steny zaťaženou tlakom. Nielenže to kazí estetický dojem ale i  znižuje 

pevnosť, tuhosť, či únavovú životnosť. Vlny sú nežiadúce hlavne pri tých dieloch, ktoré sú 

vystavené vibráciám a veľkým zmenám prevádzkovým tlakom. Zabráneniu tejto nestability 

úplne nejde hlavne pri ohýbaní trubiek s veľkým priemerom pri malom polomere ohybu. Vznik 

zvlnenia ide čiastočne eliminovať pomocou použitia výplní.  
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     Obr. 5  Zvlnená stena [10]            Obr. 6 Schéma zvlnenia steny [8] 

 

1.3 Ovalita [2], [3], [28] 

Ovalita je geometrická nelinearita, ktorá mení kruhový prierez na oválny tvar, pričom dôjde 

k splošteniu prierezu. Ovalita je spôsobená ako tlakovým nástrojom na trubku v mieste ohybu, 

tak i vnútornými radiálnymi silami, ktoré sa vyskytujú v stene trubky práve v mieste maximál-

neho ohybu. Vznik týchto radiálnych síl je dôsledkom pôsobiaceho ťahového a tlakového na-

pätia v stene trubky pri ohybe. Dôsledkom vzniknutej ovality môže byť napríklad zníženie prie-

toku v trubke. S týmto problémom sa stretáva najmä v potrubných systémoch určených pre 

transport kvapalných, plynných či sypkých látok.  

Na obr. 7 je geometria splošteného prierezu. Priemer trubky v rovine ohybu sa zníži o určité 

množstvo. V rovine rezu kolmej na rovinu ohýbania sa trubka zväčšuje v horizontálnom smere 

(šírka) a má tendenciu rásť počas ohybu.  

V skutočnosti sploštený prierez dosahuje obecný tvar ale pre zjednodušenie výpočtu sa tento 

prierez priraďuje oválu alebo elipse. Výpočet miery zmeny kruhového prierezu v eliptický je 

možné sledovať pomocou koeficientu ovality, ktorý je daný vzťahom:  

 

 𝐾0 =
𝐷𝑚−𝐷0

𝐷0
∙ 100  [%]         (1.2) 

 

kde:  𝐷𝑚 − maximálny rozmer splošteného tvaru [mm] 

         𝐷0 −    pôvodný rozmer prierezu [mm]  

 Obr. 7 Geometria sploštenia prierezu [2] Obr. 8 Sploštená trubka [28] 
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Obr. 9 Geometria odpruženia [37] 

 

1.4 Odpruženie [2], [11], [12], [37] 

 Odpruženie je nežiadúci jav zákonitosti pružno-plastickej deformácie, ktorá sa prejaví 

po odľahčení výrobku odchýlkou uhla odpru-

ženia α, ktorý je znázornený na obr. 9. Je to roz-

diel medzi uhlom ohybu a skutočným uhlom 

výrobku, ktoré sú merané po ohnutí a po odľah-

čení. Odpruženie má za následok zväčšenie 

ohýbaného polomeru. Veľkosť uhlu pri odpru-

žení závisí na vlastnostiach ohýbaného mate-

riálu, jeho hrúbke, polomeru ohybu (so zmen-

šovaním polomerom ohybu sa uhol odpruženia 

zmenšuje) a spôsobe ohýbania. Zvyčajne býva 

uhol odpruženia v rozmedzí 3 až 15 ° [12].                                                             

Uhol odpruženia je možné vylúčiť podbrúse-

ním ohýbacej matrice. Vzhľadom k užívaným 

metódam ohybu trubiek je najčastejší spôsob 

ohnutia na menší polomer ohybu než je požadovaný. 

       

1.5 Možnosti zamedzenia defektov [2], [7], [13] 

Pokiaľ sa má docieliť vyrobenie dielcov kvalitných a vhodných pre použitie je potrebné pri 

ich spracovaní počítať s defektmi a  nutné vyhnúť sa im. Defekty, ktoré boli popísané vyššie 

je možné eliminovať pomocou výplní alebo ohýbaním s prídavnou tlakovou silou. Výplne slú-

žia na vnútornú podporu trubky a zabraňujú prevažne vzniku ovality prierezu a vzniku vĺn 

na vnútornom polomere ohybu. Ich využitie je vhodné ako pre strojné tak i pre ručné ohýbanie. 

Používané výplne sú tuhé, ľahko taviteľné, tekuté, sypké a mechanické.  

Kdežto ohýbanie s tlakovou prídavnou osovou silou je vhodnejšie pre strojné ohýbačky. 

Táto technológia slúži pri znížení stenčovania steny na vonkajšom polomere trubky. Osová 

tlaková sila napomáha k lepšiemu prísunu materiálu a znižuje tak ťahové napätie v časti steny 

trubky. Pri jej použití môže dôjsť k strate stability na vnútornom polomeru trubky a tým k vy-

tvoreniu zvlnenia. Princíp ohýbania je znázornený na obr. 10 za pomoci vysokofrekvenčného 

ohrevu, ktorý dáva najlepšie výsledky. 

 Obr. 10 Princíp ohýbania s tlakovou silou [2] 

1 – tlačný mechanizmus 

2 – vysokofrekvenčný ohrev 

3 – trubka 

4 – vodiaci kotúč 

5 – navíjací kotúč 
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2 VÝPLNE PRE OHYB TRUBIEK [2], [13] 

Pokiaľ sa majú vyrábať kvalitné ohýbané dielce je potrebné predísť tvorbe defektov ako 

ovalita, stenčenie steny, odpruženie a zvlnenie. Defekty sú zapríčinené práve dutým prierezom 

dielca a tým pádom jeho menšou stabilitou. Ich bližší popis bol v predchádzajúcej kapitole.  

Tieto defekty je možné eliminovať použitím prídavnej tlakovej sily alebo prostredníctvom vý-

plní, ktoré slúžia hlavne na vnútornú podporu trubiek počas ich ohýbania. Využívané výplne 

sú tuhé, ľahko taviteľné, sypké, tekuté a mechanické. Vhodné použitie výplne záleží na spôsobe 

ohybu, ďalej či sa jedná o ručný alebo strojový ohyb.  

 

2.1 Tuhé a ľahko taviteľné plnidlá [2], [14] 

Primárne použitie tuhých a ľahko taviteľných plnidiel je pre ohýbanie krátkych dielcov, 

ktoré majú väčší priemer. Medzi tuhé plnidla sa riadia technická močovina, zamrznutá voda, 

dusičnan vápenatý či kalafuna. Trubka sa naplní plnidlom, ktoré 

sa následne nechá zatvrdnúť a polotovar je pripravený na ohýba-

nie. Na obr. 11 je vidieť plnenie trubky pomocou kalafuny. 

Po ohnutí sa výplň odstráni jednoduchým výplachom pomocou 

horúcej vody. Avšak nevýhodou použitia týchto výplní je, že 

s klesajúcou teplotou rastie ich krehkosť, čo je príčinou popras-

kania výplní pri ohýbaní a tým pádom nevytvára stabilnú pod-

poru stene trubky a dôjde k tomu, že sa prierez do istej miery 

môže zdeformovať. Táto problematika je čiastočne riešená pou-

žitím ľahko taviteľného plnidla, kde sa riadia ľahko taviteľné 

zliatiny na báze bizmutu ako napr. zliatina MCP. Z dutiny trubky 

plnidla sú odstraňované výplachom horúcej vody o teplote (70 

až 80) °C [2]. Tieto plnidla poskytujú primerane dobrú podporu 

priečneho prierezu, ale nedá sa úplne vyhnúť deformácii prie-

rezu, pretože tieto materiály sú pomerne mäkké.    

 

2.2 Tekuté výplne [2], [13], [15], [16], [17] 

Ako tekuté výplne sú využívané hydraulické oleje  napr. AMG-10. Tieto výplne sú vhodné 

predovšetkým pre ručné ohýbanie dielcov rôznych rozmerov. Výhodou je jednoduché ako pl-

nenie tak i odstránenie výplne z ohnutého dielca, takže plnidla sú vhodné aj pre dlhé súčasti. 

Pre dosiahnutie lepších výsledkov v prípade natlakovania výplne je na hodnotu tlaku 

25 až 40 MPa [2].  Maximálna prípustná hodnota tlaku sa kontroluje pomocou vzťahu:  

 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑝0,2

𝑑

𝑡0
+1

0,5(
𝑑

𝑡0
)

2
+

𝑑

𝑡0
+1

 [MPa]         (1.3) 

 

kde:  𝑑 −  vnútorný priemer trubky [mm] 

         𝑡0 −  hrúbka steny trúbky [mm]  

    𝑅𝑝0,2 −  zmluvná medz sklzu v ťahu [MPa]  

  

Využíva sa to bežne v oblasti inštalatérskej práci, ale vyžaduje to mať potrebné zariadenie 

pre plnenie trubky pod tlakom. Jedna strana dielca je zaslepená poisťovacím ventilom  a druhou 

je privádzaný tlak cez plniaci ventil. Veľkosť dovoleného maximálneho tlaku je závislá na vnú-

tornom priemere trubky v nedeformovanom stave, hrúbke steny pred ohybom a zmluvnou me-

Obr. 11 Výplň kalafunou [14] 
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Obr. 13 Piesková výplň [29] 

dzou sklzu materiálu. Je to hlavne z toho dôvodu, aby nedošlo k nežiadúcemu zväčšeniu prie-

meru trubky vplyvom zrastajúceho tlaku výplne. Po ohnutí dielca je vhodné ho skontrolovať, 

či nedošlo k nadmernému nafúknutiu trubky. Na obr. 12 je šablóna ohnutého dielca trubky, do 

ktorej sa vloží trubka medzi dve príložky, ktoré kopírujú ohnutú súčasť. Ak tam dielec zapadne 

tak spĺňa požiadavky ohnutej trubky.  

 

 

Tekuté výplne sa môžu používať aj v kombinácii s vonkajším nástrojom pre zabránenie 

vzniku zmien vonkajšej geometrie povrchu a obmedzenia možnosti nežiadúceho vydutia pri 

použití vysokých tlakov kvapalnej výplne. Používa sa to spoločne s doprevádzanou metódou 

hydroformovania. Trubka je ohnutá na lise kde sa o jej tvar stará tlak kvapaliny, ktorá sa do nej 

privedie pomocou ventilu pripevneného na jednej strane zatiaľ, čo druhý koniec je zaslepený. 

Vďaka tlaku kvapaliny je zabraňované defektom, kde je ešte možné po vlastnom ohybe dotla-

kovať kvapalinu v trubke a odstrániť prípadné defekty. Toto je realizované pomocou ventilov 

pripevnených po stranách trubky, ktorými sa prevedie potrebné zvýšenie tlaku a dotvorí trubku 

do tvaru matrice. 

 

2.3 Sypké výplne [2], [13], [29], [30] 

Ako sypkú výplň je možné použiť jemnozrnný kremičitý piesok, ktorého zrná majú nepra-

videlný tvar, viď obr. 13. Pri ohýbaní s týmto plnivom je nutné, aby trubka pri ohybe bola 

z oboch strán utesnená zátkou ako je možné vidieť na obr. 14. Zrnká piesku zabraňujú dielcu 

od deformácie. Pre čo najmenšie dosiahnutie defektov sa plnidlo pomocou vibrácii striasa, čím 

je dosiahnutá vyššia tuhosť výplne na čom závisí aj kvalita ohnutého dielca. Pri ohýbaní za 

tepla je dôležité použiť iba úplne suchý jemnozrnný piesok. Počas ohýbania za tepla by pri 

ohrevu vlhký piesok vytváral tlak od vzni-

kajúcich pár, ktoré by mohli vyraziť zátku 

na oboch koncoch trubky.  

Ďalšou možnosťou použitia výplní sú 

oceľové guličky. Pri aplikovaní tejto vý-

plne môže  dôjsť, že po ohýbaní na vnútor-

nej strane trubky ostanú priehlbiny po gu-

ľôčkach. Preto táto výplň nie je vhodná pre 

mäkký materiál a neodporúča sa ju použí-

vať pokiaľ trubky budú vystavené vysoko-

rýchlostnému toku vnútorného média 

alebo veľkým tlakom. 

 

 

Príložka 

Doska 

Ohnutý diel 

Obr. 12 Šablóna ohnutého dielca [16] 
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2.4 Elastické výplne [7], [18], [19] 

Elastické výplne sú vhodné pre využívanie ohybu tenkostenných trubiek metódou pretlačo-

vania, kde polyuretánový elastomér pechuje stenu trubky a tým pádom zabraňuje jej stenčova-

niu. Používa sa výplň, ktorá je tvorená polyuretáno-

vými krúžkami alebo v podobe valčekov ako je vidieť 

na obr. 15. Tento materiál ponúka kombináciu pruž-

nosti, veľkej pevnosti a vysokú oteruvzdornosť. Vy-

rába sa v širokej škále tvrdosti. Polyuretán má oproti 

kvapalnej výplni výhody hlavne v tom, že pri realizá-

cii ohybu s elastickou výplňou nie je potreba žiadneho 

tesnenia. 

 

2.5 Mechanické výplne [2], [13], [20], [21], [31], [32] 

Mechanické výplne sú používané pri ohýbaní častejšie. Od ľahko taviteľných, tekutých, syp-

kých, elastických sa líšia tým, že nie sú zložené z látky alebo zo zmesi látok. Sú to pevné vý-

stuhy vyrobené pre konkrétne rozmery dielcov. Medzi výplňami sa rozumie husto vinuté pru-

žiny, či silónové alebo ohybné kovové vložky, ktoré majú tvar guľových segmentov. Používajú 

sa vnútorné (obr. 16) alebo vonkajšie (obr. 17) ohýbacie oceľové pružiny strednej tvrdosti. Pru-

žina sa zavedie do centra ohýbaného miesta, trubku podopiera a tým ohýbanú časť chráni 

pred zmenou priemeru. Pružina je vhodné práve pre ručné ohýbanie. 

   

 

 

 

Obr. 14 Trubka s pieskovou výplňou [30] 

1 – trubka 

2 – piesková výplň  

3 – zátka 

4 – pozícia ohnutého dielca 

Obr.15 Polyuretánové výplne [18] 

Obr. 16 Vnútorná ohýbacia pružina [31]  Obr. 17 Vonkajšia ohýbacia pružina [21]  
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Ďalej medzi mechanické výplne patria pevné či ohybné stabilizačné tŕne. Pre strojnú výrobu 

sú používané častejšie. Sú súčasťou nástroja, ktorý má vonkajší tvar identický alebo takmer 

identický s vnútorným tvarom ohýbaného polotovaru. Tŕne sú vložené do dielca pred začiatkom 

operácie ohýbania a po ohnutí sú vytiahnuté. Je možné rozlišovať medze tŕňmi, ktoré sú ohý-

bané spolu s dielcom a tie, ktoré nie sú. Tŕň môže byť laminovaný alebo vyrobený z hmoty 

plastického materiálu. Laminované môžu byt vyrobené z tenkých oceľových plechov alebo 

plastových vrstiev z polyvinylchloridu (PVC) alebo nylonu. Čo sa týka kovových stabilizač-

ných tŕňov tie sú vyrábané z nízkouhlíkových ocelí, ktoré sa kalia a cementujú. Povrch býva 

väčšinou brúsený, leštený, aby hladká povrchová úprava spôsobila čo najmenší trecí odpor 

alebo je možné ich aj pochrómovať, čo zvyšuje životnosť oceli. Na obr. 18 je vidieť ohýbanie 

na nástroji pomocou  využitia tŕňa a ohýbanie bez neho. Tŕň napomáha predísť defektu na von-

kajšej ale i vnútornej strane ohybu a taktiež splošteniu prierezu v mieste ohybu.   

 

 

 
Obr. 18 Ohýbanie polotovaru za pomoci využitia tŕňa (vľavo) a bez neho (vpravo) [32] 
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3 KOVOVÉ STABILIZAČNÉ TŔNE [2], [8], [22] 

V dnešnej dobe sa vyrábajú vysoko kvalitné ohnuté súčastí trubiek, ktoré nachádzajú uplat-

nenie v automobilovom či leteckom priemysle. Ich výroba je plne automatizovaná s využitím 

moderných ohýbacích strojov, robotov či manipulátorov. Často sa jedna o sériovú výrobu, kde 

je neprípustné vyrábať diely s akýmkoľvek defektom.  A práve v strojnej výrobe sa často pou-

žívajú kovové stabilizačné tŕne. Kovové stabilizačné tŕne sa vyrábajú v troch základných ty-

poch: 

• pevné, 

• pružné, 

• segmentové. 

Najväčšie uplatnenie majú práve segmentové stabilizačné tŕne. Vzhľadom k širokému uplat-

neniu kovových tŕňov v strojnej výrobe je bakalárska práca zameraná hlavne na túto problema-

tiku. 

 

3.1 Pevné stabilizačné tŕne [2], [8], [9], [23] 

Využívajú sa pri ohýbaní hlavne hrubostenných trubiek, ktoré sú ohýbané na väčší polomer. 

Sú vyrábané vo variante pevné kolíkové, viď obr. 19 a pevné tvarové tŕne, viď obr.20. 

  

 

 

             

     

Pevný kolíkový tŕň je najjednoduchší nástroj, ktorý má rovinné čelo a používa sa pre menšie 

ohyby trubky. Všetky tŕne majú na zadnej časti otvor alebo uzamykacie zariadenie, aby mohli 

byť pripevnené k nosnej časti tyči. Kolíkový tŕň je umiestnený svojím koncom nepatrne za bo-

dom ohybu. Podporuje vonkajšiu stenu ohybu v mieste, kde sa tvorí ohyb a môže dôjsť k pre-

kročeniu medze pevnosti. 

Tvarový tŕň je vlastne upravený kolíkový tŕň tak, aby jeho koniec presne kopíroval vnútorný 

polomer ohybu, zmenšený o hodnotu hrúbky steny trubky. Umiestňuje sa s celou tvarovanou 

časťou za bod ohybu. Takto podporuje vonkajšiu stenu materiálu o niečo hlbšie do ohybu ako 

kolíkový. Formovaný koniec nepresahuje dĺžku viac ako polovica priemeru trubky. 

Princíp ohýbania trubky pomocou pevných tŕňov spočíva v tom, že je trubka nasunutá na 

tŕň. Správne nasadenie tŕňa do trubky je dôležité, pre vytvorenie korektnej súčasti. Najväčší 

priemer tŕňa musí byť vždy umiestnený tesne za bodom ohybu. Miera ohybu dielca  závisí na 

veľkostí trubky a type tŕňa. Táto miera býva stanovená pomocou teoretickej tabuľky, ktorá je 

vytvorená vďaka prevedeným skúškam ohýbania. Takto vytvorená tabuľka je napríklad od 

firmy OMNI-X CZ s.r.o. [8], ktorá vyrába nástroje a prípravky pre ohýbačky trubiek. 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Pevný tvarový tŕň [8] Obr. 19 Pevný kolíkový tŕň [8]
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Tab. 1 Umiestnenie tŕňu v nástroji. [2] 

Vonkajší priemer trubky 𝐷0 

[mm] 

Teoretická vzdialenosť k bodu 

ohybu [mm] 

7,95 – 12,5 2,0 

12,6 – 15,8 2,5 

15,9 – 18,9 3,0 

19,0 – 23,9 4,3 

24,0 – 28,4 5,2 

38,0 – 43,5 3,1 

44,0 – 53,0 4,8 

53,5 – 66,0 6,5 

66,5 – 85,0 6,4 

85,5 – 117,0 7,9 

117,5 – 155,0 9,5 

 

V prípade zlého uloženia tŕňa vznikne pri ohýbaní zmätková súčasť. Na schéme obr. 21 je 

uložený tŕň príliš ďaleko pred bodom ohybu. Tŕň vytvára tlak na vnútornej strane ohybu a stláča 

materiál. To vedie k vytvoreniu mierneho hrbu na vnútornom polomere trubky alebo až k zvl-

neniu, pretože materiál na vnútornej strane trubky pri ohýbaní je vystavený veľkému tlakovému 

napätiu a deformáciám, čo spôsobí, že sa materiál bude posúvať späť do neohnutej časti trubky. 

Na druhej strane ak je tŕň umiestnený ďaleko za bodom ohybu, obr. 22, tak tŕň ťahá materiál na 

vonkajšej strane viacej ako je potrebné. Hrb sa objaví na vonkajšom polomere trubky a môže 

byť nasledovaný stenčením steny trubky s prípadnými trhlinami. Preto správne umiestnenie 

tŕňu je dôležité vzhľadom k bodu ohybu pretože ovplyvňuje namáhanie a deformáciu trubky. 

 

  

3.2 Pružné kovové tŕne [2], [13] 

Pružné kovové tŕne môžu byt vyrobené z tenkých oceľových plechov naskladaných na seba 

a privarených na telo tŕňu alebo plastových vrstiev z polyvinylchloridu (PVC) či nylonu. 

Pružné tŕne sú používané pre polotovary štvorcových prierezov (obr. 23) a pre rovinný ohyb 

pokiaľ smer lamiel leží v rovine ohýbania. Vzhľadom na veľký polomer ohybu v porovnaní 

s vrstvou lamiel sú len pružne ohýbané. Keďže sú upevnené na konci, ktorý leží mimo ohybu 

jednotlivé lamely sa môžu pohybovať proti sebe. Na druhej strane pružný tŕň je veľmi tuhý, 

a teda zabraňuje zmenám tvaru prierezu. Nevýhodou pružných tŕňov sú veľké sily na súčasť po 

Obr. 21 Tŕň príliš ďaleko pred bodom 

ohybu [9] 

Obr. 22 Tŕň príliš ďaleko za bodom 

ohybu [9] 

Tŕň príliš vzadu 

Hrb na konci ohybu 

Tŕň príliš vpredu 

Hrb na konci 

ohybu 
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ohybe, čo je spôsobené tesným kontaktom vrstiev, vysokým koeficientom trenia a náročným 

vkladaním a vyberaním z tvarovaného polotovaru. 

 

3.3 Segmentové stabilizačné tŕne [2], [33] 

Segmentové tŕne (obr. 24) sú najpoužívanejšími nástrojmi  v strojnom ohýbaní trubiek. Za-

berajú najširšiu oblasť aplikácii ohýbania, pretože majú silnú vnútornú väzbu. Tŕňové články 

sú otáčané v smere ohybu trubky . Nakoľko umožňujú rýchle a jednoduché zakladanie do tru-

biek sú veľmi výhodné pre veľkosériovú výrobu. Ich časti sú zložené z jednotlivých segmentov, 

ktoré sú spojené buď lankom, článkom alebo kĺbom. Môže ich byť ľubovoľný počet, závisí to 

na priemeru trubky, polomeru ohybu a relatívnej hrúbke steny.  

 

 

 

 

 

Obr. 23 Ohýbanie trubky s vrstveným tŕňom [2] 

Obr. 24 Druhy segmentových tŕňov [33] 
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Obr. 25 Segmentový tŕň s lankom, vľavo časti tŕňu a vpravo zložený [22] 

3.3.1 Segmentový tŕň s lankom [23] 

Tento tŕň má menšiu medzeru medzi jednotlivými guličkami, čo poskytuje väčšiu podporu 

trubky vnútornej steny. Používa sa na štandardné, tenké a veľmi tenké trubky. Na obr. 25 je 

znázornený tŕň, ktorý je zložený z tela tŕňa 1, do ktorého je vložené oceľové lanko 3 spájajúce 

jednotlivé segmenty 2, ktoré sú upevnené vložkou 4. Oceľové lanko umožňuje ohyb vo všet-

kých rovinách. Avšak nevýhodou je menšia tuhosť spojenia a možné problémy práve pri vyťa-

hovaní tŕňu z ohnutého dielca.  

 

 

3.3.2 Segmentový guľový tŕň [2], [8], [23], [24], [25], [34], [35] 

Čo sa týka spojenia daných segmentov pri guľovom tŕni jedná sa o spojenie buď článkami 

alebo guľovými kĺbmi. Článkové spojenie je iba pre ohyb v jednej rovine, kdežto pri guľových 

kĺboch je schopnosť ohýbania vo všetkých rovinách.  Pri guľových tŕňoch najsilnejšia časť tŕňa 

vykonáva podporu trubky pri jej ohýbaní. Guľové tŕne sú vhodné pre ostré ohyby, ktoré musia 

byť veľmi presné. Segmentový guľový tŕň je na obr. 26. Segmenty majú rôznu veľkosť i tvar, 

čo určuje ich vzájomnú polohu. Na základe vzdialenosti bodu dotyku s trubkou sa rozlišujú tri 

druhy tŕňov.  

 

 

  

Obr. 26 Guľový segmentový tŕň [35] 
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• Štandardný segmentový tŕň 

Štandardný tŕň je najčastejšie používaný, pretože pokrýva najširší rozsah ohýbacích 

aplikácií. Je vyrobený s jednou alebo môže byť aj s viacerými guľovými segmentmi. Je 

vhodnejší pre hrubostenné trubky, pretože používa najväčšiu veľkosť väzieb, tým pá-

dom prináša nižšiu stabilitu pre stenu trubky. Jeho použitie je však veľmi široké, pretože 

je najpevnejší a dostačujúci pro väčšinu ohybových operácií. 

 

• Segmentový tŕň pre tenkostenné trubky 

Tento tŕň sa využíva pre ohýbanie tenkostenných trubiek s malým polomerom ohybu. 

Veľkosť väzieb je o jeden rozmer menší ako u štandardného tŕňa. Segmenty sú usporia-

dané bližšie pri sebe a poskytujú vyššiu podporu počas ohýbania tenkostenných trubiek. 

Pevnosť je nižšia, ale je to na úkor lepšej podpory ohýbaného dielca, čím sa potlačuje 

nebezpečenstvo vzniku ovality prierezu alebo zvlnenia.  

 

 

 

 

 

 

 

• Segmentový tŕň pre veľmi tenkostenné trúbky 

Sú vhodné na ohýbanie veľmi tenkostenných trubiek na malý polomer ohybu. Kon-

štrukcia je podobná ako pri tŕňoch ohýbania tenkostenných trubiek akurát majú menšiu  

vzdialenosť väzby a používajú špeciálne navrhnuté guľové segmenty. Hustota bodov 

dotyku sa zvyšuje s klesajúcou hrúbkou steny trubky. Opora steny v ohýbanej časti je 

dôkladná. 

 

3.3.3 Plastové stabilizačné tŕne [24]  

Okrem kovových tŕňov, ktoré sa používajú najčastejšie je možné použiť aj tŕň, ktorého seg-

menty sú vytvorené z plastového materiálu. Ich použitie je predovšetkým v leteckom priemysle 

a bežne sa nepoužívajú pre náročnosť výroby. Využívajú sa na ohýbanie veľmi tenkého a mäk-

kého hliníka. Plasty, z ktorých sú vyrábané segmenty majú vysokú hustotu a tvrdosť, napríklad 

rôzne typy ako nylatron alebo delrín. Dĺžka životnosti plastických guľových segmentov oproti 

oceľovým je kratšia. Plastové stabilizačné tŕne (obr. 28) sú používané skôr pre kusové ohýbanie 

tenkých a krehkých materiálov.  

  

 

 

Obr. 27 Schéma segmentových guľových tŕňov [34] 
 

c) tŕň pre veľmi ten-

kostenné trubky 

a) štandardný segmentový tŕň 

 

b) tŕň pre tenkostenné trubky 
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3.4 Montáž stabilizačných tŕňov [2], [26] 

Dôležité je správne umiestnenie guľôčkového tŕňa v trubke. Vôľa medzi stenou trúbky a tŕ-

ňom nesmie prekročiť viac ako je 20 % hrúbky steny (0,2 ∙ 𝑡0) [2].Vôľa je závislá na hrúbke 

steny, polomere ohybu, materiálu trubky a požadovanej kvalite ohybu. Pri správnom uložení 

tŕňa v trubke sa dosiahne najpresnejší ohyb trubky.  Takto sa dosiahne tesné uloženie tŕňa pre 

najpresnejší ohyb trubky. Pre uloženie tŕňa platí, že jeho poloha zodpovedá maximálnemu prie-

meru tela tŕňa v bode ohybu. Táto hodnota sa stanoví ako aj pri pevných tŕňoch pomocou teo-

retických tabuliek, ktoré boli vytvorené na základe ich praktického využitia. Takúto tabuľku 

vypracovala firma Ancora Praha, s.r.o. [26] na základe praktických skúseností. 

 

Tab. 2 Rozmery pre montáž štandardného tŕňu. [26] 

Spojovací článok Vonkajší priemer Montážna poloha tŕňu 

Rozmer Priemer gule od do Presah k dotyčnici 

1  6,5 7,9 0,75 

2 4,0 8,0 12,5 2,00 

3 6,0 12,6 15,8 2,50 

4 6,5 15,9 18,9 3,00 

5 8,0 19,0 23,9 4,30 

6 9,5 24,0 28,4 5,20 

7 13,0 28,5 37,9 3,10 

8 16,0 38,0 43,5 3,10 

9 19,0 44,0 53,0 4,80 

10 22,0 53,5 66,0 6,40 

11 29,0 66,5 85,0 6,40 

12 38,0 85,5 117,0 7,90 

 

Obr. 28 Plastový tŕň [24], [26] 
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3.5 Použitie stabilizačných tŕňov [2], [8], [23], [24], [25], [27], [36], [38]  

Medzi najpresnejšiu a veľmi používanú metódu ohýbania trubiek patrí navíjanie. Ohýbanie 

pri navíjaní spočíva v tom, že trubka sa nasadí na pevnú ohýbaciu matricu, kde prítlačná lišta 

je dotlačená k matrici a následne vďaka upínacej čeľusti ohýbaná. Je to vhodný spôsob pre 

ohýbanie trubiek s menšou hrúbkou steny a na menší polomer ohybu. Metóda navíjania je 

vhodná pre presné ohýbané súčiastky s malým polomerom a perfektným tvarom oblúka. Dôle-

žité je okrem vhodného tŕňa aj nástroj, na ktorom sa dosiahne presného ohybu. U strojného 

ohýbania sa používa skladaný ohýbací nástroj, tzv. ohýbací set, ktorý je na obr. 30. Základný 

set nástroja je zložený okrem 

segmentového tŕňa aj z prí-

tlačnej čeľuste, upínacej lišty 

a ohýbacej matrici. Na pred-

stihnutie defektov tam slúži 

taktiež vyhladzovač. Správne 

použitie a nastavenie týchto 

nástrojov je dôležité pre bez-

chybné ohýbanie trubiek. 

Veľkú časť úlohy zohráva aj 

správna konštrukcia nástroja. 

Dôležitá je nielen pre jeho vý-

konnosť a trvanlivosť, rov-

nako ako aj spôsob výroby 

a jeho materiál.  

 

 

Označenie dotyčnice 

k ohybu valca

Nastavenie tŕňa 

1 – Ohýbacia matrica 

2 – Vyhladzovač 

3 – Tŕň 

4 – Prítlačná lišta 

5 – Upínacia čeľusť 

Obr.  29 Montážna poloha  štandardného tŕňu [26] 
 

Obr. 30 Súčiastky nástroja ohýbania navíjaním [36] 
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• Ohýbacia matrica 

Ohýbacia matrica je hlavnou častou nástroja, slúži na podporu trubky ako forma, 

podľa ktorej sa trubka ohýba. Pomáha vytvoreniu potrebného polomeru trubky a je vy-

robená podľa konečného vnútorného polomeru, ktorý sa má dosiahnuť. Predná časť 

ohýbacej matrice je vytvorená ako súčasť upínača na udržaniu trubky v správnej polohe 

počas ohýbania, taktiež pomáha predchádzať deformáciám trubky. Polomer ohýbania je 

rovný drážke nástroja. Konkrétny typ ohýbacej matrice závisí od typu použitie stroja, 

priemeru trubky a polomeru ohybu. Pre príklad firma OMNI-X CZ s.r.o. [8] rozlišuje 

niekoľko druhov základných 

matríc (obr. 31). 

Ohýbacia matrica sa zväčša 

vyrába z nástrojovej alebo z le-

govanej ocele, ktorá je tepelne 

spracovaná. Čo sa týka drážky, 

tá býva väčšinou opatrená po-

vrchovou úpravou, čo má vplyv 

na funkciu nástroja. Rozlišuje sa 

hladký, pieskovaný, karbidový 

nástrek, drážkovaný alebo vrúb-

kovaný povrch.    

           

     

 

• Upínacia čeľusť 

Úlohou upínacej čeľuste je držať trubku pevne zovretú počas ohýbania a zabrániť tak 

skĺznutiu trubky. Je tiež opatrená drážkou. Má vždy rovnakú dĺžku a aj povrchovú 

úpravu ako upínacia časť ohýbacej matrice. Taktiež ako matrica ma materiál najčastejšie 

z nástrojovej kalenej ocele alebo z legovanej nitridovej ocele.  

 

• Prítlačná lišta 

Prítlačná lišta vytvára konštantný tlak na trubku a vtláča ju do ohybu. Je zodpovedná 

za udržanie sily potrebnej na ohnutie trubky. Táto lišta je taktiež zaopatrená drážkou. 

Po celý čas ohybu tlačí lišta na trubku a vyvíja tak tlak a to hlavne v mieste bodu ohybu.  

Hlavnou úlohou lišty je kontrolovanie zadnej časti trubky a eliminovanie odchýlenia 

trubky spôsobené deformáciou počas ohýbania. Jej dĺžka závisí od polomeru ohýbanej 

časti a konštrukcie stroja. Je vyrábaná z rôznych materiálov hlavne zo zakalených uhlí-

kových ocelí, nitridovaných legovaných ocelí, nástrojových oceli a môžu byť aj z hliní-

kových bronzov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Typy ohýbacích matríc [8] 
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• Vyhladzovač 

Vyhladzovač je posledným kusom nástroja typickej sady používanej pri ohýbaní tru-

biek. Jeho funkciou, je regulovanie stlačenia vnútornej steny a tým zabránenie vzniku 

zvlnenia na vnútornom polomere trubky počas ohýbania. Pre správne nastavenie vyhla-

dzovača je dôležitý správny uhol sklonu a správna poloha paralelne s matricou. Špička 

konca vyhladzovača robí prácu a nesmie siahať až do bodu ohybu inak by došlo k jej 

odlomeniu. Pri ohýbaní trubky dochádza vždy k pechovaniu materiálu na vnútornej 

strane polomeru, ale pokiaľ je zvlnenie bezvýznamné z estetickej strany tak vyhladzo-

vanie je pravdepodobne nepotrebné. 

Najbežnejšie materiály pre výrobu vyhladzovačov sú oceľ a hliníkové bronzy. Vy-

hladzovače vyrobené z ocele sú používané na ohýbanie trubiek z neželezných kovov 

ako napríklad z medi, hliníka a bronzu. Zatiaľ, čo pre ohýbanie nekoroziivzdornej ocele, 

titánové a inkonelové trubky sú najvhodnejšie používať vyhladzovače z hliníkových 

bronzov, pretože odolávajú viac opotrebovaniu. Na ich výrobu je vhodnejšie používať 

materiály mäkšie, pretože vyhladzovacia lišta má tenký koniec a ak by bol kov príliš 

tvrdý hrozilo, že by došlo k rýchlemu odtrhnutiu konca. Čo sa týka drážky, tak tá by 

mala byť leštená, pre zníženie trenia pochromovaná a pokrytá tenkou vrstvou maziva.  

 

        

3.6 Voľba vhodného typu tŕňa [2], [23] 

Voľba vhodného tŕňa je dôležitá, pretože vedie k správnemu a hlavne kvalitnému ohybu 

dielca bez zásadných chýb a vád. Výber tŕňa závisí od priemu trubky a na požadovanom polo-

mere ohybu. Základnými faktormi sú relatívna hrúbka steny 𝑡0/𝐷0 a relatívny polomer ohybu 

𝑅𝑠/𝐷0. V praxi sa určuje buď pomocou namogramov alebo pomocou tabuliek, ktoré sú pre-

hľadnejšie a pre stanovenie typu tŕňa aj rýchlejšie. Tabuľka 3 zahrňuje výber typu tŕňa, množ-

stvo potrebných segmentov i nutnosť použitia vyhladzovača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Vyhladzovač [38] 
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𝐷0/𝑡0 

𝑅𝑠/𝐷0 

        Tab. 3 Tabuľka výberu tŕňa a vyhladzovača. [23] 

 

P = jednoduchý tŕň, M = štandardný tŕň (fialová oblasť), TW = tenkostenný tŕň (žltá oblasť), 

UTW = ultra tenkostenný tŕň ( modrá oblasť),W = nutný vyhladzovač, 

1 ... 10 = počet segmentov   

 

3.7 Materiál tŕňa [2], [24] 

Pri výbere tŕňa je dôležité brať do úvahy materiál, z ktorého je vyrobený ale i správne po-

vrchové úpravy ako napríklad leštenie, pokovanie alebo inak ošetrený povrch. Vo všeobecnosti 

platí, že  pre výrobu segmentových stabilizačných tŕňov sa používa nástrojová oceľ s chrómo-

vým povlakom,  ktorý nemôže praskať pri zaťažení ohybom. Chrómový povlak je obzvlášť 

vhodnou voľbou pre ohýbanie nekovových materiálov ako sú hliník, mosadz, meď a pod. Je to 

tiež dobrá voľba pre nepokovanú nízkouhlíkovú mäkkú oceľ ako i pre vysokouhlíkové oceľové 

trubky s vysokou pevnosťou v ťahu. Materiál trubiek, ktorý nereaguje priaznivo na chróm sú 

niklové zliatiny, nerezová oceľ, inkonel či titán. Existuje mnoho ďalších povlakov, ktoré je 

treba zvážiť na podklad z tvrdenej ocele. Niektoré z najbežnejších sú zliatiny titánu. Avšak 

povlakovanie týchto materiálov je nákladné. 

Najbežnejšie používaným materiálom je 

bronz. Všeobecne sa jedná o hliníkové bronzy 

pod obchodným názvom Ampco. Tento materiál 

je dodávaný v rôznych triedach tvrdosti. Pre zvý-

šenie životnosti a odolnosti oteru sa používajú 

vyššie triedy (Ampco - 21). Nevýhodou vyššej 

tvrdosti je krehkosť, ktorá sa prejavuje predovšet-

kým u segmentových tŕňoch, kde dochádza 

k praskaniu.  Vhodné sú však pre výrobu dielov 

s vysokými mechanickými nárokmi, hlavne po-

hyblivých častí. Ďalšou alternatívou je použitie 

Obr. 33 Tŕň napravo povlakovaný tefló-

nom a vľavo pochrómovaný [24] 
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materiálu Krolon. Jedná sa o povlak, kde je povlakovaná nástrojová oceľ. Povlak sa nanáša 

špeciálne s tým, že sa spolu s chromom použije Teflon a to zhruba v pomere 65 % chróm 

a 35 % Teflon. Tento materiál je vhodný ako náhrada pre väčšinu aplikácií. Na obr. 33 je vidieť 

rozdiel medzi povlakom chrómovým a teflónovým. Pre výrobu sa používa aj plastový materiál, 

ktorý sa najviac používa pre ohýbanie tenkých hliníkových trubiek v letectve a to z dôvodu 

nízkeho počtu ťahov, ktoré je tŕň schopný vykonať. Používajú sa plasty s vysokou hustotou. 

Životnosť týchto plastových tŕňov je kratšia je to určené pre malosériovú výrobu.  
 

3.8 Mazanie [2], [23] 

Mazanie je dôležité pre nástroj, aby sa dosiahlo lepšej rozmerovej a geometrickej presnosti 

pri ohýbaní trubky. Maže sa tŕň, vnútorná strana trubky ale môže sa mazať aj vyhladzovač 

a týmto sa dosiahne vyššej životnosti nástroja. Vďaka mazacím otvorom sa v tŕni počas ohýba-

nia pridáva mazivo, tým zvyšuje účinnosť a vyplňuje vôľu medzi 

tŕňom a stenou trubky. 

Pri pracovnom procese ohýbania používame viac druhov mazív 

podľa typu ohýbaného materiálu.  výbere vhodného maziva je treba 

zvážiť veľa faktorov napríklad aký typ materiálu sa bude ohýbať 

ale i odstránenie maziva z ohýbaného dielca. Používané sú naprí-

klad mazivá na báze vody ako je CORE – 8X, je to číra svetložltá 

kvapalina vhodná pre hliníkový materiál. Zlepšuje oteruvzdornosť, 

nároky na znášanlivosť materiálu a taktiež jeho životnosť. Na 

prácu pre rôzne materiály ako je koroziívzdorná oceľ, hliník, titán 

a iné. Je to tekutina s vysokou viskozitou, ktorú je možné pumpo-

vať pomocou tŕňa. Vhodné sú aj pasty (obr. 34) alebo rôzne gély, 

ktoré sú používané pri materiáloch kde sa bude zvárať. 

 

 

Obr. 34 Pasta [23] 
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5 ZÁVERY 

V prvej časti práce boli vypracované možné vzniknuté defekty pri ohýbaní trubiek. Túto 

problematiku je nutné pri výrobe vyriešiť, pretože vznik zmätkov výrazne predražuje výrobu. 

Najvýznamnejší z defektov je stenčenie steny, ktoré ovplyvňuje výslednú stabilitu a pevnosť 

ohýbanej súčasti. Medzi ďalšie sa zaraďujú zvlnenie steny alebo môže dochádzať k splošteniu 

prierezu trubky v dôsledku hlavne jej dutého prierezu.  

Zabránenie vzniku defektov je možné niekoľkými spôsobmi. Pre ručné ohýbanie sa využí-

vajú kvôli nízkej cene a univerzálnosti sypké alebo kvapalné výplne. Pri strojovej výrobe by 

však tieto metódy neboli vhodné, pretože prácnosť tohto procesu je pomerne vysoká. Z toho 

dôvodu je vhodnejšie využitie kovových stabilizačných tŕňov, ktoré ide ľahko aplikovať pri 

strojnom ohýbaní. Stabilizačné tŕne sú v rôznych prevedeniach. Najpoužívanejším a najvýkon-

nejším sú práve segmentové. Ich konštrukcia je upravená podľa požiadaviek pri výrobe tak, aby 

bolo dosiahnutých čo najlepších výsledkov ohýbaných dielcov z trubiek. Ich prednosťou je 

hlavne využitie pri výrobe tvarovo zložitejších dielcov z trubiek. Najčastejšie sa jedná o dielce 

s niekoľkými ohybmi v rôznych rovinách. Vďaka plne automatizovanej, či poloautomatizova-

nej výrobe sa dajú vyrábať na jednom stroji bez nutnosti znovuupínania a manipulácie medzi 

strojmi. Moderné a vysokoprepracované konštrukcie týchto segmentových tŕňov umožnia 

i priebežné mazanie vnútornej steny trubky, čo značne znižuje zadieranie a zvyšuje životnosť 

tŕňov. Najkvalitnejších výsledkov sa dosahuje pri použití tŕňov ako súčasť ohýbacích setov pri 

strojnej metóde ohýbania. A to je dôvod, prečo tento nástroj v dnešnej dobe využíva mnoho 

firiem zameraných na výrobu komponentov z trubiek. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

Označenie Legenda Jednotka 

D0 Vonkajší priemer pôvodného prierezu [mm] 

Dmin Maximálny rozmer splošteného tvaru [mm] 

d Vnútorný priemer trubky [mm] 
K0 Koeficient ovality [%] 

pmax Maximálna hodnota tlaku [MPa] 

R0 Polomer ohybu neutrálne osy [mm] 

Rp0,2 Zmluvná medz sklzu v ťahu [Mpa] 

t0 Pôvodná hrúbka steny [mm] 

tmin Minimálne stenčenie steny [mm] 

 

  

 


