
Primerjava nateznih vzmeti iz ovalne žice 

z nateznimi vzmetmi iz okrogle žice 
 

 

 

 

Tlačna vzmet iz žice ovalnega preseka ustvari 

večjo silo pri istem povesu kot vzmet z 

okroglim presekom. 

 
 

 

Razlog za to je večji obseg preseka ovalne 

žice od okrogle pri isti višini preseka; obseg je 

večji za ca 35%. 

 

Zaradi tega ima natezna vzmet iz ovalne žice 

večjo elastičnost. 
 

 

To pride še posebej prav, kadar smo omejeni 

s prostorom. 

Na sliki desno: leva vzmet iz ovalne žice 

ustvari 100 N medtem, ko desna samo 70 N 

oz. 30% manj. 

  

V prejšnjih primerih ima ovalna žica večjo 

površino preseka od okrogle žice. 

Sedaj pa bomo med seboj primerjali obe žici 

z enakim presekom. 

Ovalna žica ima pri enakem preseku 

(ploščini) za 30% manjšo višino preseka. 
 

 

 

 



 

 

Če izdelamo obe vzmeti z enakim številom 

ovojev, je seveda vzmet iz ovalne žice krajša 

Če sta karakteristiki in sili obeh vzmeti enaki, 

potem je vzmet iz ovalne žice krajša za 30%. 

Ali drugače: 

Če vzamemo za osnovo, da sta obe vzmeti 

enako dolgi, potem mora imeti vzmet iz 

okrogle žice večji presek, da doseže enako 

silo. 

 

 

 

Sila prednapetja je pri ovalni žici večja kot pri 

okrogli, zato doseže želeno silo pri manjšem 

povesu. 

Slika desno: vzmet iz ovalne žice ima silo 

prednapetja 50 N. Da ustvari 100 N, 

potrebuje le 20 mm povesa.  

 

 

 

 

Uho je pri vzmeti iz ovalne žica zaradi ovalne 

oblike preseka dosti bolj togo  

Togost prepoznamo po tem, da se pod 

obremenitvijo uho ne odpira. 

 



 

 

 

Na sliki desno je prikazano, za koliko se 

odpre uho vzmeti iz okrogle žice. 

 

 

Pri vzmeteh iz okrogle žice se največje 

napetosti pojavijo v ušesu, kar je še posebej 

pereče pri dinamičnih obremenitvah vzmeti. 

Tako lahko izkoristimo le 57% sile, ki jo 

natezna vzmet iz okrogle žice sicer omogoča, 

če želimo preprečiti, da bi se uho ne 

odlomilo. 

 

 

 

Uho pri vzmeti iz ovalne žice je zaradi svoje 

oblike zelo odporno na upogib in je celo 

stabilnejše od vzmeti same, zato se ne 

odlomi.  

Pri nateznih vzmeteh iz okrogle žice je lom 

ušesa najpogostejša okvara! 

 

 

 

 

Če upoštevamo, da omogoča natezna vzmet 

iz ovalne žice pri enaki dolžini 30% več sile 

kot vzmet iz okrogle žice in da lahko vzmet iz 

okrogle žice obremenimo samo do ca 60%, 

to pomeni, da omogoča vzmet iz okrogle žice 

le 40% učinka vzmeti iz ovalne žice. 

 
 



 

 

Če pogledamo drugače: vzmet iz ovalne žice 

ima 217% boljši izkoristek. 

 

 

 

 

Vzmet iz okrogle žice se pod obremenitvijo 

torzijsko zasuče. 

 

 

 

Tako je eno uho glede na drugo kotno 

zasukano.  

Vzmet iz ovalne žice pa ni nagnjena k torziji. 

 
 

 

Natezne vzmeti iz žice ovalnega preseka imajo torej v primerjavi s tistimi z okroglim 

presekom kar nekaj prednosti: 

- omogočajo več sile 

- potrebujejo manj prostora 

- imajo daljšo življenjsko dobo 

- nimajo torzije 

Naprava oz. stroj v katerem so vgrajene vzmeti iz ovalne žice bo pridobil na vrednosti, 

ker se bo njegova zanesljivost povečala, stroški vzdrževanja pa se bodo zmanjšali. 

Natezna vzmet je majhen strojni del, ki pa lahko povzroči veliko slabe volje pri 

uporabniku, še posebej kadar je močno dinamično obremenjena. 

 

Za več informacij, nas lahko pokličete na 04/532 06 06 

 

 


