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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu pružin. 

Stručně popíše výrobu a jejich 

použití. 
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Pracovní list - Pružiny 

Pružinami vytváříme pružný spoj. 

Úkolem pružin je : 

-nashromáždit v sobě energii, která se při působení vnějších sil dále 

využívá (tlačí, táhne) 

-udržovat rovnováhu u některých strojů (vodorovná poloha) 

-tlumit nárazy a otřesy-kolejová a motorová vozidla 

-udržovat přítlačnou sílu nebo přitahovat zpět součásti. 

Podle tvaru se pružiny rozlišují na šroubovité, svazky pružnic, 

talířové. Podle druhu práce rozlišujeme pružiny tlačné, tažné a 

zkrutné. 

 

 

Na výrobu pružin se používají materiály houževnaté, pružné a 

pevné. Takové jsou oceli 12090 a 13251. 

Pružiny si nejčastěji ručně vyrábíme na vrtačce nebo na soustruhu 

navíjením na trn. 
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Pracovní list -Pružiny 

TEST 

1. Co jsou pružiny a co od nich očekáváme? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Z jakého materiálu se pružiny vyrábí? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Popiš postup ruční výroby šroubovité pružiny: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Jak rozdělujeme pružiny? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list  Pružiny 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

1. Co jsou pružiny a co od nich očekáváme? 

Pružiny jsou strojní součásti a vytváříme s nimi pružné spoje. 

-nashromáždit v sobě energii, která se při působení vnějších sil 

dále využívá (tlačí, táhne) 

-udržovat rovnováhu u některých strojů (vodorovná poloha)-

tlumit nárazy a otřesy-kolejová a motorová vozidla 

-udržovat přítlačnou sílu nebo přitahovat zpět součásti. 

2. Z jakého materiálu se pružiny vyrábí? 

Na výrobu pružin se používají materiály houževnaté, pružné a 

pevné. Takové jsou oceli 12090 a 13251. 

3. Popiš postup ruční výroby šroubovité pružiny: 

Použijeme  válcový trn ohnutý do tvaru kliky s dírou pro uchycení 

drátu.Trn se zasunutým drátem vložíme do dřevěné svěrky a 

upnem do svěráku.Pravou rukou otáčíme klikou a levou 

přidržujeme drát, který se navíjí.Vytváříme rovnoměrné závity 

pružiny.Nakonec konec odštípneme. 

4. Jak rozdělujeme pružiny? 

Podle tvaru na šroubovité, talířové, svazky pružnic.  

Podle způsobu práce na tažné, tlčné a zkrutné. 

 

 



 

5 

 

Použitá literatura a obrázky: 

 

 Zámečnické práce a údržba, TECHNOLOGIE, 

 2. díl učebnice pro odborná učiliště 

 Autoři Dana Fialová a Václav Gradek. 

1. vydání, Praha 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


