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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu vrtání. 

Stručně popíše nástroje a jejich 

použití. 
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Pracovní list – Vrtání  

Vrtáním vyrábíme díry kruhového průřezu. K výrobě díry 

potřebujeme dva řezné pohyby – otáčivý kolem své osy a přímočarý 

ve směru osy. Toto vykonává nástroj vrták. 

  

Šroubovité vrtáky jsou nejčastěji používané. Mají dvě šroubovité 

drážky, které umožňují odvod třísek a také chlazení místa řezu. Při 

použití řezné kapaliny přivádí kapalinu až k břitu, který se při vrtání 

ohřívá. 

Jednotlivé názvy částí vrtáku: 
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Vrtáky se vyrábí se stopkou válcovou (do průměru 20mm) nebo 

kuželovou. Vrtáky s válcovou stopkou se upínají do tříčelisťového 

sklíčidla, s kuželovou stopkou - pomocí redukce do vřetena vrtačky. 

                       

Používáním se otupuje břit nástroje a tak se musí brousit – na 

speciálních kotoučových bruskách. Je nutné kontrolovat na ostří 

vrtáku souměrnost a dodržení úhlů. Ke kontrole používáme šablony, 

měřidla. Měřidly kontrolujeme sklon břitu, stejnou délku obou 

ostří a úhel hrotu. 

     

Pro vrtání se používají ruční nebo strojní vrtačky. Ruční mívají 

možnost upnout vrták do průměru 25 mm a volbu otáček 2stupňově 

nebo plynule.    Strojní vrtačky lze rozdělit na stolní, sloupové a 

otočné radiální. Jsou přesnější a efektivnější než ruční. 
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Při vrtání musíme mít obrobek bezpečně upnutý tak, aby nemohlo 

dojít k roztočení obrobku a byly zachyceny síly přenášené od vrtáku. 

Při vrtání malých děr do velkých obrobků není nutné upínat, stačí 

přidržet. Malé obrobky a plechy upínáme vždy. 

Obrobek upínáme v takové poloze, aby střed díry ležel přesně pod 

středem špičky vrtáku! 

     

Vrták se volí s ohledem na skutečnost, že průměr vrtané díry bude 

vždy větší. Při výrobě přesné díry musíme počítat s dokončením 

pomocí výhrubníku a výstružníku. Velké díry (22mm a více) je 

potřeba předvrtat menším vrtákem. Řezné podmínky pro vrtání se 

mění podle materiálu nástroje a obrobku. 

v=řezná rychlost s=posuv  D=průměr vrtáku (mm) 

 n=otáčky 

 

Při vrtání vzniká teplo a to ohrožuje hrot vrtáku (ztráta tvrdosti a 

otupení). Pro chlazení používáme emulzi (vodní roztok s přísadou 

mýdla a oleje). Při vrtání je potřeba udržovat na pracovišti pořádek, 

nepoužíváme rukavice, při výměně nástroje nebo obrobku musí být 

vrtačka v klidu, nesmíme zastavovat vřeteno rukou, používáme 
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ochranné brýle, odstraňovat třísky rukou je zakázáno, musíme mít 

řádně upnutý obrobek i pracovní oděv a obuv. 

Pracovní list – Vrtání 

TEST 

1. Jak se vyrábí díry kruhového průřezu?............................................ 

……………………………………………………………………….. 

2. Vyjmenuj 8 částí šroubovitého vrtáku: ……………………………. 

………………………………………………………………………… 

3. Jak se jmenuje součást, do které se upínají vrtáky s kuželovou 

stopkou?  ……………………………………………………………… 

4. Co je třeba kontrolovat při broušení vrtáku?   …………………….. 

………………………………………………………………………… 

5. Vyjmenuj 3 druhy strojních vrtaček: ………………………………. 

………………………………………………………………………… 

6. Proč se upínají obrobky při vrtání a kdy se nemusí? ………………. 

………………………………………………………………………… 

7. Jak vyrobíme přesnou díru?      …………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

8. Proč při vrtání chladíme vrták? …………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………      
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Pracovní list – Vrtání 

VYHODNOCENÍ 

1. Jak se vyrábí díry kruhového průřezu?       Vrtáním vyrábíme díry 

kruhového průřezu. K výrobě díry potřebujeme dva řezné pohyby 

– otáčivý kolem své osy a přímočarý ve směru osy. Toto vykonává 

nástroj vrták. 

2. Vyjmenuj 8 částí šroubovitého vrtáku: břit, průměr vrtáku D, 

šroubovitá drážka, fazetka, těleso, krček, stopka, unášeč 

3. Jak se jmenuje součást, do které se upínají vrtáky s kuželovou 

stopkou?  Redukční pouzdro a pak do vřetena vrtačky. 

4. Co je třeba kontrolovat při broušení vrtáku?   Ostří vrtáku, 

souměrnost a dodržení úhlů. 

5. Vyjmenuj 3 druhy strojních vrtaček: stolní vrtačka, sloupová a 

otočná radiální vrtačka 

6. Proč se upínají obrobky při vrtání a kdy se nemusí? Může dojít k 

roztočení obrobku. Při vrtání malých děr do velkých obrobků 

není nutné upínat, stačí přidržet. Malé obrobky a plechy upínáme 

vždy. 

7. Jak vyrobíme přesnou díru?      Musíme počítat s dokončením 

pomocí výhrubníku a výstružníku 

8. Proč při vrtání chladíme vrták? Při vrtání vzniká teplo a to 

ohrožuje hrot vrtáku (ztráta tvrdosti a otupení). Pro chlazení 

používáme emulzi (vodní roztok s přísadou mýdla a oleje). 
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