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Vrtání. 

Je třískové obrábění, při kterém vyrábíme díry kruhového 

průřezu. Nástrojem je vrták, který vykonává dva řezné pohyby 

-otáčivý kolem osy 

-přímočarý ve směru osy 

 

 

 

 

 

Základní pohyby při vrtání 

 

Vrtáky. 

 

Nejpoužívanější jsou vrtáky šroubovité. Šroubovice slouží 

k odvádění třísky a přivádění chladicí kapaliny. 

 
Vrtáky se vyrábí se stopkou válcovou (většinou do Ø 20 mm), 

nebo kuželovou opatřenou unášečem. 
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Upínání vrtáků. 

Vrtáky s válcovou stopkou se upínají do sklíčidel (vrtací 

hlavičky). Tyto se pak upevňují do vřetene vrtačky. 

 
 

Vrtáky s kuželovou hlavou          

přímo do dutiny vřetena, nebo 

pomocí redukčních pouzder. 

Otáčivý pohyb je zabezpečen 

unášečem. Vrtáky z vřetene 

uvolňujeme vyrážecími klíny. 
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Vrtačky. 

 
 

 
Ručními elektrickými vrtačkami vyrábíme otvory od 2 do 

25 mm. Tyto vrtačky mají dvoustupňovou, nebo plynulou 

regulaci otáček. 

Na strojních vrtačkách vrtáme přesněji a efektivněji. Otáčky 

volíme pomocí stupňovitých řemenic. Příčný posuv vřetena je 

buď ruční, nebo strojní. 

Vrtat lze i na soustruhu. 
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Upínání obrobků. 

Rozměrné a těžké obrobky při vrtání malých otvorů 

neupínáme, pouze je přidržujeme. 

 

       Menší obrobky a plechy  

       upínáme ve svěrce, kterou 

       držíme v ruce. Obrobky  

       s rovnoběžnými stěnami 

       upínáme do svěráků  

       s plochými čelistmi. 

 

        

 

 

      Strojní svěrák pevný 

 

 

       

 

 

 

      Strojní svěrák otočný 

 

 

       

 

 

 

            Strojní svěrák otočný a výklopný- 

      pro vrtání děr šikmo k ploš 

http://www.jisa-naradi.cz/e-shop/?kategorie=555&produkt=555
http://www.google.cz/imgres?q=sv%C4%9Br%C3%A1ky&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&biw=1360&bih=619&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=jPy47PVVezu7fM:&imgrefurl=http://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/18-1-Sveraky/263-3-Strojni-sveraky&docid=L-UFLUWmSaUnyM&imgurl=http://www.i-frezy.cz/fotky4595/fotos/_vyrn_20756537.jpg&w=330&h=330&ei=TR5OT6WcNYGk4gSmlonoAg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=sv%C4%9Br%C3%A1ky&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&biw=1360&bih=619&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=OefeZyyGVc2fyM:&imgrefurl=http://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/18-1-Sveraky/&docid=bB3ldy-8bKDLdM&imgurl=http://www.i-frezy.cz/fotky4595/fotos/gen320/gen__vyr_20806530.jpg&w=320&h=320&ei=TR5OT6WcNYGk4gSmlonoAg&zoom=1
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      Svěrák s prizmatickými  čelistmi- 

      pro upínání válcových obrobků 

 

 

             

     

K upnutí obrobků složitějších tvarů  

 použijeme upínací úhelník.  

    Obrobek lze upnout rovnou na stůl vrtačky 

    pomocí šroubů s T hlavou. 

 

 

 

 

 

 

Při vrtání děr v kusové výrobě vrtáme na orýsování s 

důlčíkem. Otisk důlčíku musí být dost velký, aby umožnil 

dobré vedení a zaříznutí vrtáku. Střed otvoru musí ležet těsně 

pod středem špičky vrtáku.  
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    V sériové výrobě používáme k vrtání  

    vrtací pouzdra, vrtací šablony nebo vrtací 

    přípravky. 

 

 

 

Vrtání. 

 

Vrták volíme podle požadovaného průměru a hloubky díry. 

Musíme počítat s tím, že průměr vyvrtané díry bude vždy 

nepatrně větší (vrták rozhodí). 

Proto přesné díry musíme vrtat menším průměrem pak 

hrubovat a vystružovat. 

Velké díry předvrtáváme menším průměrem vrtáku. Délku 

vrtáku volíme podle hloubky díry. 
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Kvalita práce. 

 

Aby výsledkem práce byl přesný, a kvalitní výrobek je třeba: 

 

 - volit správný nástroj (průměr a délka vrtáku) 

 - vrták musí být správně naostřen (aby nerozhazoval) 

 - správně upínat nástroj i obrobek 

 - kontrolovat vrtané díry měřením 

 - používat vrtačky přesné a snadno ovladatelné 

 - pracovat v klidu a rozvážně, nerozptylovat se 

 

Bezpečnost práce. 

 

Před použitím ruční elektrické vrtačky je nutné zkontrolovat 

přívodní kabel, upínací hlavičku a, zda není vrtačka poškozena 

mechanicky. 

Při strojním vrtání uvolňovat nástroj vyrážecím klínem a za 

klidu stroje.  

Po zastavení vrtačky nedobrzďovat vřeteno. 

Obrobek musí být řádně upnut.  

Řádně upnutý pracovní oděv a používat pokrývku hlavy, 

ochranné brýle, nebo ochranný štít. 

Neodstraňovat třísky holou rukou, nepoužívat rukavice. 

Na pracovišti udržovat pořádek. 

 

Kontrolní otázky. 

 

1. Jaké jsou základní pohyby při vrtání? 

2. Jak rozdělujeme vrtáky podle upínání? 

3. K čemu slouží redukční pouzdra? 
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4. Jaké znáš druhy strojních vrtaček? 

5. Jak upínáme obrobky při vrtání? 

6. Jak vyrobíme přesnou díru? 

7. Jaké jsou zásady bezpečné práce? 

 

Požité zdroje. 

http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&aq=hss1&o

q=technologie+strojn%c3%adho+vrt%c3%a1n%c3%ad&hl=c

s&ie=UTF- 


