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ubíráme vrstvu materiálu

oddělujeme materiál

odstraňujeme nerovnosti materiálu

Hrubé opracování materiálu

Ostří sekáče vniká do materiálu  působením               
úderů kladiva na plosku hlavy sekáče



sekáč

klín tělo hlava

ostří

břit ploska



Základní  pokyny  pro  sekání

sekání plechu ( pásoviny ) – břit 
sekáče klouže po zadní čelisti 
svěráku

materiál větší tloušťky 
přesekáváme na měkké podložce

materiál menší tloušťky 
přesekáváme ve svěráku

materiál nedosekáváme až do konce v 
jednom směru, ale dokončíme z 
protisměru



Zásady bezpečnost práce

pracujeme jen s ostrým nářadím

sekáč nesmí mít otřepy na plosce

nesekáme proti tělu

pracujeme v brýlích a rukavicích
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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 oddělování kovuosvojování základních poznatků o oddělování kovu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci dokáží použít správně používat sekáče žáci dokáží použít správně používat sekáče 
při opracování kovůpři opracování kovů

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: sekáč, ostří, břit, klín, tělo, ploska, hlavasekáč, ostří, břit, klín, tělo, ploska, hlava

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



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti – Práce s 
technickými  materiály                                             
Fortuna  1997, ISBN 80-7168-468-4
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