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umožňuje zhotovit                                   
do materiálu díru

vzniká odřezáváním třísky

je oddělována ostřím břitů vrtáku

dva pohyby           – řezný ( hlavní)                       
- posuv



Šroubovitý vrták

stopka

drážkabřit

příčný 
břit

fazetka



Ruční vrtačka

pomocné nářadí

vrtáky upínáme do 
sklíčidla

otáčením pouzdra 
vrtáky utahujeme nebo 
uvolňujeme



Základní pokyny pro vrtání

vyznačit místa vrtání

zhotovit důlčíkem důlek

vrtanou součást vždy rádně upevnit

menší průměr vrtáku – větší rychlost vrtání a naopak

vrtání průchozích děr - používat dřevěnou podložku

vrtání hluboké díry - odstraňovat třísky z drážek

při dovrtávání průchozích děr zmenšit tlak na vrták



Bezpečnost práce

vrtaný předmět vždy řádně upnout

vrtaný předmět vždy řádně upnout

elektrickou vrtačkou vrtat jen pod 
přímým dohledem učitele

třísky odstraňovat vždy štětcem           
ne rukou, nefoukat
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při prezentace je určena jako textová podpora při 
osvojování základních poznatků o vrtání kovuosvojování základních poznatků o vrtání kovu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci dokáží použít správně používat vrtačky s vrtáky žáci dokáží použít správně používat vrtačky s vrtáky 
při vrtání kovůpři vrtání kovů

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: vrtání, šroubovitý vrtákvrtání, šroubovitý vrták

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje žáky vyučující pomocí prezentace seznamuje žáky 
se základními pojmy daného učivase základními pojmy daného učiva
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