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Pracovní list - Pojmy strojírenské technologie. 
 

 

• Surové železo – je měkký, tvárný a málo pevný kov. V praxi je 

             surové železo nepoužitelné. 

• Technické železo – jsou to všechny slitiny železa. 

• Ocel – slitina železa s uhlíkem, kde uhlíku je maximálně 2%. 

• Litina – slitina železa s uhlíkem, kde uhlíku je 3 až 4%. 

• Kujnost – kujný materiál se dá zpracovávat bez porušení (kování, 

                    válcování, tažení).  

• Nekujnost – materiál se nedá tvarovat. Při pokusu o tváření praská.  

• Pevnost – mechanická vlastnost materiálu. Pevný materiál snáší 

                    vysoké namáhaní bez porušení. 

• Pružnost – mechanická vlastnost materiálu. Pružný materiál se po  

                     ohnutí může vrátit do původního tvaru. 

• Kokila – velká litinová forma pro odlévání oceli do ingotů. 

• Ingot – kvádr vyrobené (odlité) oceli. 

• Kuplovna – pec na výrobu litiny. 

• Legující prvky – jsou prvky (Mn, Si, Cr, Mo, Ni, atd.), které se pro 

        zkvalitnění mechanických vlastností přidávají do  

                              oceli (větší pevnost, pružnost). 

• Nežádoucí prvky – hlavně fosfor (F) a síra (S), které zhoršují 

                                  mechanické vlastnosti. 

• Koroze – je narušování kovů působením různých vlivů. 

• Vsázka – směs železné rudy, koksu a vápence, ze které se ve vysoké 

   peci vyrábí surové železo.  

• Struska – vápenec + nečistoty ze železné rudy. Vzniká ve vysoké  

     peci při výrobě surového železa. 

• Kychta – horní část vysoké pece. 

• Nístěj – spodní část vysoké pece. 

• Konvertor – zařízení pro výrobu oceli. 

• Mez pevnosti – je hranice, při níž dochází k porušení materiálu, 

      praská. 

• Mez kluzu – je hranice, při níž ještě materiál nepraská, ale začíná se 

        deformovat. 
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  Pracovní list - Pojmy strojírenské technologie. 

 

TEST. 

 
 

1) surové železo – je měkký, tvárný a málo …………………….kov, 

 

   v praxi je surové železo ………………… 

 

2) ocel je slitina železa s …………, kde uhlíku je maximálně …. %. 

 

3) litina má obsah uhlíku …… až …… %. 

 

 4) kujný materiál se dá ……………………………………. (kování, 

     válcování, tažení).  

 

5) pevný materiál snáší vysoké …………………….. bez porušení. 

 

6) pružný materiál se po ohnutí může vrátit do..…………….. tvaru. 

 

7) legující prvky jsou prvky, které zkvalitňují ……………………… 

    

    oceli, patří mezi ně ………………………………………………… 

 

8) nežádoucí prvky v oceli jsou hlavně ……………… a …………… , 

 

    které zhoršují………………………………………………………. 

 

9) koroze je ……………………… kovů působením různých vlivů. 

 

10) horní část vysoké pece se nazývá ……………………………… 

 

11) nístěj je ……………………….. část vysoké pece. 
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Pracovní list - Pojmy strojírenské technologie. 

 

TEST - vyhodnocení 

 
 

1) surové železo – je měkký, tvárný a málo pevný kov, v praxi je 

 

    surové železo nepoužitelné. 

 

2) ocel je slitina železa s uhlíkem, kde uhlíku je maximálně 2 %. 

 

3) litina má obsah uhlíku 3 až 4 %. 

 

 4) kujný materiál se dá zpracovávat bez porušení (kování, 

     válcování, tažení).  

 

5) pevný materiál snáší vysoké namáhání bez porušení. 

 

6) pružný materiál se po ohnutí může vrátit do původního tvaru. 

 

7) legující prvky jsou prvky, které zkvalitňují mechanické vlastnosti  

    

    oceli, patří mezi ně například Mn, Mo, Si, Cr Ni. 

 

8) nežádoucí prvky v oceli jsou hlavně fosfor a síra, které zhoršují 

 

    mechanické vlastnosti oceli. 

 

9) koroze je narušování kovů působením různých vlivů. 

 

10) horní část vysoké pece se nazývá kychta 

 

11) nístěj je spodní část vysoké pece. 
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Použité 

zdroje:http://oulipova.cz/vyuka/strojari/Strojirenska_technologie_1.pd
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