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Ohýbání 

Ohýbání je způsob tváření

za studena.

Patří do lisovacích technik.

Je to tzv. plošného tváření, což

znamená, že plocha průřezu a

tloušťka materiálu (plechu)

zůstává konstantní.

S = konst., t = konst.

Polotovary pro ohýbání jsou

většinou plechy, pásy.



Výrobek =  výlisek = ohybek.

Nástroj = lisovadlo = ohýbadlo = ohybní + 

ohybnice.

Ohybník = patrice = pohyblivá část nástroje.

Ohybnice = matrice = pevná část nástroje.

Ohýbání = pružně – plastická deformace.

Ohýbáním většinou vytváříme oblé hrany  

tvaru  U, V.

V krajních vláknech vznikají opačná napětí:   

tlakové a tahové.

Základní pojmy ohýbání



Schéma ohýbání



Ohýbání plechů

Zkružování plechů Ohýbání plechů na lise



Neutrální osa

• V neutrální ose jsou vlákna bez

napětí - dochází k přechodu mezi

tahem a tlakem.

• V neutrální ose je nulové napětí.

• Není totožná se středovou osou –

osou souměrnosti.

• U tenkých plechů není rozdíl patrný.

• Je posunuta k vnitřní straně ohybu.

• Z délky neutrální osy se počítá délka

polotovaru pro ohýbání tzv.

rozvinutá délka.

ρ	= r + x = r + 0,4 ∙	t



Úkoly:

• Charakterizujte ohýbání.

• Popište význam neutrální osy. Vypočítejte její poloměr.
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