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PROFIL UČEBNÍHO OBORU
Pro obor dnes nazývaný Strojní mechanik byl dříve běžně zaveden název Zámečník.
Zhruba kolem 13.–14. století se zámečnické řemeslo začalo vyčleňovat ze staršího
řemesla kovářského, a to v rámci postupné specializace řemesel. Mnoho výrobků se
i dnes dá vyrobit jak kovářským, tak zámečnickým způsobem. Rozdíl mezi nimi je
v technologických postupech zpracování kovů. Např. zatím co kovář vytvářel v kovu
otvor probíjením, zámečník již volí vrtání. Kovář mění profil materiálu kováním za
tepla, čímž dosáhne nepříliš přesného tvarování kovu, zámečník volí broušení, pilování,
řezání apod. za studena. A tak bychom mohli pokračovat. Z toho vyplývá, že vybavení
dílny zámečníka je složitější než u kováře.
Současné zámečnictví je obor zabývající se výrobou kovových předmětů a můžeme je
rozdělit na:

Strojní – výroba strojních součástí
na obráběcích strojích

Stavební – funkční vybavení staveb

Umělecké – umělecké výrobky z kovu
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1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP, ZÁKLADNÍ
USTANOVENÍ PRÁVNÍCH NOREM O BEZPEČNOSTI
PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA, HYGIENA PRÁCE
Rozvrh učebního dne, organizace učebního dne a povinnosti žáka. Základní ustanovení
právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární
ochraně – Ústava ČR, zákoník práce v platném znění, předpis č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Řízení a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v organizaci –
odpovědnost organizace, pracovníků a žáků za BOZP.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENA PRÁCE
• Nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů – registrace a evidence úrazů, evidence
a registrace pracovních a školních úrazů.
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků. Druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků (ochranná
zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky).
• Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru, rizika na pracovištích, práce
zakázané mladistvým, práce ve výškách, manipulace s materiálem a jeho doprava.
• První pomoc při úrazech na pracovišti.
• Žáci budou seznámeni se školním a dílenským řádem.

Bezpečnost při práci s ručním nářadím a s mechanizovanými nástroji
Školení o bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky všech ročníků. Při instruktáži
k jednotlivým tematickým celkům výuky se s důrazem zabýváme bezpečnostními
aspekty práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji, pracovními postupy,
technologií správného použití nástrojů a otázkou, co je žádoucí, a co je zakázané. Dále
se věnujeme tomu, jaké nebezpečí hrozí žákům, případně jejich okolí při nedodržení
správného technologického a bezpečného postupu při práci.
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Poskytnutí první pomoci při úrazech
Každý pracovník a žák musí znát pravidla poskytování první pomoci a musí ji umět
poskytnout. Pro poskytnutí první pomoci musí být každé pracoviště vybaveno příruční
lékárničkou.

PRVNÍ POMOC
VE ČTYŘECH KROCÍCH
DÝCHÁNÍ

1

• Zjistěte, jestli zraněný dýchá.
• Pokud DÝCHÁ, zvedněte mu nohy
nahoru, někdy to stačí, aby se probral.
• Pokud NEDÝCHÁ, zavolejte linku 155.

LINKA 155
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• Zavolejte linku 155, představte se,
řekněte co se stalo, komu a kde.
• Odpovězte na otázky operátora.

VODOROVNÁ POLOHA

3

• Zraněného přemístěte do vodorovné
polohy.
• Zakloňte mu hlavu. To zlepší
průchodnost dýchacích cest.

MASÁŽ SRDCE

4

• Nahmatejte dolní konec hrudní kosti.
• Přiložte ruku do střední části hrudní
kosti. Druhou ruku dejte na hřbet první
ruky. Lokty musí být napjaty.
• Stlačujte hrudník 100× za minutu
(rytmus písničky Rolničky), dokud
nepřijede záchranná služba.
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Některé příklady poskytnutí první pomoci při úrazech
Zlomeniny – nesnažíme se napravovat, zajistíme nehybnost
končetiny a dopravíme postiženého k ošetření nebo
přivoláme lékařskou pomoc.
Zajištění základních životních funkcí, pokud nastane
zástava dechu nebo výpadek srdeční činnosti. Základem
je stlačování hrudníku 100× za minutu, a to až do chvíle,
než přijede kvalifikovaná lékařská pomoc. Závisí na tom
život postiženého, neboť k vážnému poškození mozku stačí
5 minut, během nichž není zásoben kyslíkem.
Krvácení – tepenné, nebo žilní. Nebezpečí velké ztráty krve
a úmrtí postiženého. Musíme zastavit krvácení za každou
cenu, i za cenu zastavení krvácení nečistou rukou. Přikládáme
tlakové obvazy a, je‑li to nutné, použijeme zaškrcení
končetiny; v tom případě je však důležité napsat čas, kdy bylo
zaškrcení provedeno, aby nedošlo k odumření tkání z důvodu
neprokrvení. Samozřejmě následně vyhledáme odbornou
pomoc. Došlo‑li již k nějaké ztrátě krve, je nutné položit nohy
výše, podložit je, aby zůstaly prokrveny životně důležité
orgány. Provedeme opatření proti šoku, zajistíme přísun
tekutin, zamezíme prochladnutí…
Zasažení očí – Chemikálií – vypláchnout oči silným proudem
vody a vyhledat lékařskou pomoc. Mechanické poškození
oka – vyhledáme neprodleně lékařskou pomoc. Chemikálie,
barvy atp. je třeba uchovávat v originálních obalech a před
použitím se z obalu seznámit nejen s technologií použití, ale
i s první pomocí při potřísnění, požití apod.
Popálení – Snažíme se zabránit propuknutí šoku a postižené
místo ochlazujeme vodou, sněhem. Spálenina bývá sterilní,
nenanášíme žádné léky, mastičky, ale vyhledáme pomoc
lékaře.

V případě všech větších úrazů použijeme tel. číslo 155, příp. 112 (IZS).
Od roku 2010 se neškoleným laickým zachráncům doporučuje při základní
neodkladné resuscitaci pouze stlačovat hrudník a neprovádět umělé
dýchání z úst do úst. Zachránci vyškolení v resuscitaci by měli klasickým
způsobem střídat komprese hrudníku a umělé vdechy v poměru 30 : 2.
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Integrovaný záchranný systém – tel. 112
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel
spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
Základní složky IZS:
• Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
• Zdravotní záchranná služba (ZZS)
• Policie České republiky (PČR)
Ostatní složky IZS:
• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
• Obecní policie
• Orgány ochrany veřejného zdraví
• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
• Zařízení civilní ochrany
• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného
záchranného systému. Pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník
Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné
a likvidační práce. Operační a informační středisko HZS ČR povolává a nasazuje potřebné
síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni
je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva
vnitra.
Velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci.
Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob
nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního
prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby
k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto
žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.
Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů,
zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií,
dopravních nehod atd.).
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Tísňová volání
Tísňovým voláním se rozumí volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu
a uvedena v telefonních seznamech, a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví
nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
• 150 Hasičský záchranný sbor
• 155 Zdravotnická záchranná služba
• 158 Policie ČR
• 156 Obecní (městská) policie
• 112 Integrovaný záchranný systém – jednotné evropské číslo tísňového
volání

V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí o zavedení jednotného
evropského čísla tísňového volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění
komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie. Každý stát používá svá vlastní
tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná, a při zavolání má většinou jazykové problémy.
Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata
a bude zajištěna příslušná reakce. Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo
tísňového volání byla uložena všem členským státům EU.

HYGIENICKÉ PŘEDPISY A OPATŘENÍ
Hygienické požadavky pro školská zařízení – vyhláška č. 410/2005 Sb.
Do oblasti dodržování hygienických předpisů na pracovištích a pojmu hygiena práce
patří například prašnost, hluk, osvětlení, teplota a jiné vlivy, které mohou působit
na fyzickou a psychickou pohodu pracovníka v pracovním procesu. Mycí, čisticí
a dezinfekční prostředky vydávají žákům učitelé na základě skutečné potřeby.
Zákaz kouření v areálu školy – žáci jsou seznámeni se zákonem č. 379/2005 Sb.,
o opatření a ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a návykovými látkami.
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Poskytování ochranných osobních prostředků – nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Zaměstnavatel žákům bezplatně poskytuje ochranné pomůcky vzhledem k vykonávané
pracovní činnosti. Např. pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice, respirátory, pracovní
obuv atp. Žákům jsou tyto prostředky poskytovány dle směrnice školy.

Příklad některých pracovních pomůcek
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Každý žák je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, ohrožení
života a zdraví osob, či poškození majetku. V případě požáru je povinen poskytovat
přiměřenou osobní pomoc při zdolávání požáru. Žáci budou seznámeni s použitím
ručních hasicích přístrojů, s požárními řády a evakuačními plány.
Podle způsobu přemísťování rozeznáváme hasicí přístroje:
•
•
•

přenosné (ruční),
pojízdné (na podvozku),
přívěsné (za motorovým vozidlem).

Přenosné hasicí přístroje
Přenosné hasicí přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Zásah
je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat
vždy od kraje požáru směrem do požáru. Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná
hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno
samočinně, a to buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony. Uvedení hasicího přístroje
pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí vytrhnout zajišťovací pojistku
a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě funkční. Hasicí přístroje jsou
většinou osazeny manometrem, který nám trvale ukazuje, zda je v hasicím přístroji
potřebný provozní tlak.
U hasicího přístroje s tlakovou patronou je uvedení do činnosti trochu složitější. Po
vytržení zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5–10 vteřin),
než dojde k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby hasicího přístroje.
Poté je hasicí přístroj připraven k hašení. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna
druhem hořlavé látky.
Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:
Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek hořící
plamenem nebo žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír,
slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou
vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin a látek, které do
kapalného skupenství přecházejí. Jedná se zejména o benzín,
naftu, oleje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto třídu požáru
jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem.
Jedná se zejména o propan‑butan, zemní plyn, svítiplyn,
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acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné
hasicí přístroje práškové, halonové, a hasicí přístroje s náplní
CO2 (nazývané sněhové hasicí přístroje).
Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů,
např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů
dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů
vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně
upravených prášků. Nikdy nehasit vodou nebo pěnou!
Třída požáru F – požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné
nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách, pánvích a jiných
kuchyňských zařízeních. Pro hašení se používají vodní hasicí
přístroje se speciálními aditivy.
Rozdělení přenosných hasicích přístrojů podle druhu hasicí látky:
•
•
•
•
•

vodní,
pěnový,
práškový,
sněhový,
halonový.

Abychom nemuseli složitě přemýšlet, jak a jaký druh hasicího přístroje máme použít, na
jeho obalu je uveden návod, a také piktogramy s třídou požáru, pro který je hasicí přístroj
vhodný.

Vodní a pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení
požáru zařízení pod elektrickým proudem.
Práškovým a sněhovým hasicím přístrojem není vhodné hasit
požáry sypkého materiálu a prachu – hrozí nebezpečí vzniku
výbušné směsi se vzduchem, resp. výbuchu.
Při hašení hasicím přístrojem s náplní CO2 existuje při kontaktu
s nechráněnou pokožkou nebezpečí vzniku popálenin chladem
(omrzlin).
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Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů:
• Stříkací trysku nasměrujte na požár,
• uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj,
• proveďte hasební zásah.
Na co si dát pozor a jak správně postupovat při hašení požáru:
• Pozor na směr větru – proud hasiva nasměrujte vždy po větru,
• haste přerušovaně,
• směr hasiva soustřeďte na hořící látku, nikdy nestříkejte do plamenů a kouře,
• hořlavé kapaliny, které vytékají, haste směrem od místa vytékání směrem k hořící louži
a zpět,
• větší požáry zdolávejte vždy pomocí několika hasicích přístrojů,
• hasicí přístroje nasazujte postupně, nikoli současně,
• hašení hasicími přístroji je vhodné kombinovat s jinými technikami hašení,
• zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly neprodleně znovu naplněny a umístěny
na určená místa,
• zajistěte dodržování termínů pro kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů
odbornou firmou (minimálně 1× ročně).
Ruční hasicí přístroje:
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Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana při práci ve školním zařízení
Dodržování těchto předpisů je pro všechny žáky, jak ve škole, tak na pracovišti, závazné.
Na závěr školení by měly být znalosti žáků prověřeny pohovorem a testem. Žák současně
stvrdí podpisem, že školení BOZP a Požární ochrany rozuměl.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak poskytnete první pomoc při úrazu?
Co je to integrovaný záchranný systém?
Uveďte telefonní čísla pro tísňová volání.
Na co se nesmí použít vodní hasicí přístroj?
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2 RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
2.1 MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ
2.2 ŘEZÁNÍ
2.3 STŘÍHÁNÍ
2.4 PILOVÁNÍ
2.5 SEKÁNÍ A PROBÍJENÍ
2.6 VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ,
VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ
2.7 ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
2.8 ROVNÁNÍ A OHÝBÁNÍ
2.9 NÝTOVÁNÍ
2.10 LÍCOVÁNÍ A PŘESNÉ MĚŘENÍ
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2.1 MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ
Základní operací při ručním zpracování kovů je přesné měření a orýsování. Proto je
nutné zvládnout techniku měření, měřit co nejpečlivěji, být trpělivý, soustředěný. Při
měření je třeba zachovávat co největší čistotu měřidla a měřené součásti, aby měření
splňovalo požadavky na ně kladené.

MĚŘENÍ
Podle charakteru měření rozlišujeme:
• Měřidla s přímým čtením naměřené hodnoty – z nich lze přímo odčítat absolutní
hodnoty. Např. posuvné měřítko, mikrometry, základní měrky (tzv. Johansonky),
ocelová měřítka, metry, úhloměry, hloubkoměry. Při takovém měření porovnáváme
rozměr určitého předmětu s velikostí tzv. měřicí jednotky, která je vyjádřena buď
v metrech (m), nebo ve stupních (°).
• Měřidla porovnávací – porovnáním zjišťujeme, nepřesahují‑li rozměry součásti mezní
hodnoty. Nezjišťujeme skutečné rozměry, ale mezní hodnoty skutečného rozměru.
Do této skupiny měřidel patří např. kalibry, měřidla tvarová, která představují různé
šablony a zařízení ke kontrole tvaru (např. při práci s plechem).
V zásadě lze měření rozdělit na měření délkových rozměrů, měření úhlů a měření tvarů.
Při měření se můžeme dopouštět systematických nebo nahodilých chyb.
Systematické chyby mohou být způsobeny:
• měřidlem – nepřesnou výrobou, montáží, dělením stupnic atp.
• normálem (etalonem)
• metodou měření – např. nesprávně zvoleným měřicím tlakem
• prostředím – teplotou, vlhkostí
• pracovníkem – tzv. paralaxou = nepozorujeme‑li stupnice měřidla kolmo k rovině
stupnice
Nepříznivý vliv nahodilých chyb můžeme částečně odstranit opakovaným měřením.
Přesnost jednotlivých měřidel je závislá na jejich konstrukci a přesnosti zpracování.
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MĚŘENÍ DÉLEK A ÚHLŮ JEDNODUCHÝMI MĚŘIDLY
Měřítko, ocelová měrka – má přesnost měření 0,2–0,5 mm.
Ocelová měřítka slouží k měření délek s menšími nároky na přesnost. Vyrábějí se plochá
se zešikmenou hranou a ohebná, a to v délkách 300, 500 a 1 000 mm. Pro méně přesná
měření používáme svinovací a skládací metry a pro měření větších délek pásma dlouhá
10–50 m.

+

Hmatadla – mají přesnost měření 0,2–0,5 mm.
Rozeznáváme obkročná a dutinová. Jsou určena pro přenášení rozměrů při výrobě
jednotlivých kusů, kde nelze přímo použít posuvného měřítka. Jsou to v podstatě dvě
ramena spojená kloubem.

+
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Posuvná měřítka – přesnost měření 0,05–0,1 mm.
Jsou to nejčastěji používaná měřidla pro měření délek, vnějších průměrů, průměrů
otvorů, měření hloubek zápichů atp. Přesnost měření je odvozena od noniové
diferenciální stupnice s dělením 1/10, 1/20, 1/50.

S každým měřidlem, tedy i posuvným, je třeba zacházet opatrně, zamezit náhodným
pádům a před započetím práce zkontrolovat dosedací měřicí plochy a nulové rysky na
základní a noniové stupnici. Dnes jsou používána i posuvná měřidla digitální, kdy na
displeji odečítáme přímo naměřenou hodnotu.

Hloubkoměry – přesnost 0,05–0,1 mm.
Používají se k měření hloubky dutin. Bývají s jehlovým dotykem nebo nosem apod.
Mohou být i s mikrometrickým šroubem a noniovou stupnicí.

Digitální hloubkoměr, hloubkoměr na posuvném měřítku, výškoměr, mikrometrický hloubkoměr
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Mikrometr – přesnost 0,01 mm.
Je jemný měřicí přístroj určený pro přesné měření délek. Hlavní stupnice na bubínku je
dělena tak, že jeden dílek odpovídá posunutí pohyblivého dotyku o 0,01 mm. Vedlejší
stupnice na trubce je dělena tak, že jeden dílek odpovídá úplné otáčce mikrometrického
šroubu posuvného dotyku o 0,5 mm.

+
Třmenový mikrometr

Dutinové mikrometry – vyrábí se pouze pro malé měřicí rozsahy, např. 5–25 mm.
Skládá se z pevného dotyku, umístěného na podkově a mikrometrické hlavici. Měřicí
rozsahy jsou rozděleny po 25 mm. (0–25, 25–50, 50–75, 75–100 apod.)

Digitální mikrometr, třídotekový dutinoměr, dutinový mikrometr, mikrometr na ozubená kola

MĚŘENÍ ÚHLŮ
K měření úhlů používáme pevná nebo přestavitelná měřidla. Úhelníky a příložníky jsou
pevná měřidla a měříme jimi nejčastěji úhel 90 stupňů nebo 45 stupňů. Úchylka od
úhlu se projevuje jako světelná štěrbina mezi měřeným předmětem a úhelníkem. Také
používáme stavitelné úhelníky s půlkruhovou stupnicí nebo univerzální úhloměry.
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Obloukový úhloměr – měří jen o celé stupně.

Univerzální úhloměr – můžeme odečítat i minuty.

Digitální úhloměr

Úhloměr s číselníkem

+

Kontrola úhlu
Kontrolu úhlu 90 stupňů provádíme pomocí úhelníku. Porovnávací měřidlo přiložíme na
kontrolovaný výrobek. Proti světlu zjistíme, zda má uříznutý materiál pravý úhel. Stejný
postup provedeme při kontrole pravého úhlu při ohýbání a svařování potrubí.

+
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Kontrola úhlu na přivařené přírubě
Kontrolu pravého úhlu při a následně po navaření příruby s krkem na trubku provádíme
pomocí přírubového úhelníku, který je zalomen podle tvaru a rozměrů příruby. Při
navaření a následné kontrole musíme zajistit, aby čelo příruby a osa trubky svíraly 90°.

90°

Příruba
Trubka

Přírubový úhelník

ORÝSOVÁNÍ
Orýsování součástí je přesná a odpovědná práce, při níž můžeme uplatnit vědomosti
z geometrie a matematiky.

Základní druhy orýsování:
• Plošné– rovinné orýsování – při rovinném orýsování se používají měřítka, pravítka,
ocelová kružítka, šablony a rýsovací ocelové jehly. Jehla se drží mírně šikmo, aby
hrot kopíroval hranu pravítka. Tvar součásti se označuje ještě důlky vyraženými do
materiálu důlčíkem, aby součást zůstala označena i při smazání rysky při vrtání otvorů.
Otisk důlčíku vede vrták v začátku řezu a umožňuje, aby se vrták zaříznul. Důlek musí
být dosti hluboký a jeho vrcholový úhel má odpovídat vrcholovému úhlu špičky
vrtáku.

+
Plošné orýsování
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• Prostorové orýsování – výchozí rovinou je základová deska. Viditelnost rysek
můžeme podpořit nátěrem. Rozměry si můžeme nastavit na stupnici a rýsovat pomocí
výškoměru.

Přípravky pro orýsování – nádrh

+
Prostorové orýsování výškoměrem

Přípravek na výškové orýsování
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Bezpečnost práce při orýsování:
•
•
•
•
•

Používat nářadí k tomu, k čemu je určeno.
Nenosit rýsovací jehly po kapsách.
Nářadí v bezvadném stavu (nerozklepaná hlava důlčíku, správné nasazení a naklínování kladiva).
Pořádek na pracovišti.
Používat ochranné pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv).

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaké druhy měření rozlišujeme? Jmenujte příklady měřidel.
Jaké znáte základní druhy orýsování?
Jaké znáte pomůcky a nářadí orýsování?
Kdy provádíme při orýsování označení důlčíkem?
Která základní pravidla je nutno při měření dodržet?
Přečtěte údaj na noniové stupnici:
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2.2 ŘEZÁNÍ
Řezání patří mezi základní druhy třískového obrábění, při kterém materiál oddělujeme
mnohozubým nástrojem, tzn. pilou nejrůznějšího tvaru a provedení. V porovnání
s ostatními způsoby obrábění je řezání pomocí pil velmi rozmanité, jak si v této kapitole
dále ukážeme. Řez bývá ve strojírenské výrobě zpravidla první operací, kterou obrábění
začíná.
Než přikročíme k samotnému řezání, musíme si správně vybrat vhodný druh řezného
nástroje. Ten vybíráme hlavně podle druhu materiálu, který chceme dělit, a také našich
nároků na přesnost a způsob zpracování.

DRUHY PILOVÝCH LISTŮ, JEJICH VOLBA
Pilové listy pro řezání měkkých materiálů nízké pevnosti a jiných měkkých materiálů
se vyrábějí z konstrukční chromové, popř. wolfram-chromové oceli. Pro ruční řezání
materiálů o vysoké pevnosti se používají pilové listy vyrobené z rychlořezných ocelí.

Doporučený počet zubů na palec pro jednotlivé materiály
Materiál

10–30

Automatová ocel
Stavební ocel
Konstrukční ocel
Zušlechtěná ocel
Nitridová ocel
Nelegovaná nástrojová ocel
Legovaná nástrojová ocel
Pérová ocel
Žárupevná ocel
Nerezová ocel
Ocel a temperovaná litina
do 200 HB
Šedá litina přes 200 HB
Litina
Dural, bronz, hliník, mosaz
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Průměr materiálu (mm)
30–100
Počet zubů/1"

100–250

14–8

8–6

6–4

14–8

8–6

6–4

10–8

6–4

4

14–8
8–6

8–6
6–4

6–4
6–4

8–6

6–4

4

10–8
6–4

8–6
6–4

6–4
6–4

+
Oboustranné ozubení, jednostranné ozubení - plátky z vysoce legované oceli

+

Pilové listy, pilové pásy a pilový kotouč pro strojní pily

Pilové listy se používají např. v rámových pilách při ručním i strojním řezání.
Při strojním řezání na pásových pilách se používá pilového pásu, na kotoučových pilách
se používají pilové kotouče.
Podle tvaru zubů pilového listu se určují základní řezné úhly, které jsou totožné pro
všechny obráběcí stroje.
Základní řezné úhly:
• Úhel čela – je mezi rovinou kolmou k řezné ploše a čelu ostří, u pilových listů pro
řezání kovů se pohybuje v rozmezí 0–10 stupňů.
• Úhel břitu – úhel mezi rovinou čela a rovinou hřbetu. Má vliv na pevnost zubů a volí
se větší pro obrábění tvrdých materiálů a menší pro obrábění měkkých materiálů.
• Úhel hřbetu – úhel mezi rovinou řezu a rovinou hřbetu. Bývá v rozmezí 5–10 stupňů.
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Vznikající třísky jsou odváděny v zubovými mezerami trojúhelníkového tvaru. Velikost
zubové mezery je závislá na rozteči zubů pilového listu. Při řezání měkkých kovů
vzniká velké množství třísek a hrozí ucpání zubových mezer. Z toho důvodu se pro
řezání tvrdých materiálů volí jemné rozteče zubů a pro měkké materiály rozteče hrubé.
Hustota ozubení se udává počtem zubů na délku jednoho anglického palce (25,4 mm).
Pilové listy s hrubým ozubením mají na jeden palec 14–16 zubů, pilové listy s jemným
ozubením 25–32 zubů. Aby pilový list při práci nedřel o stěny spáry, musí být vznikající
řezná spára širší, než je tloušťka pilového listu. Proto se ozubení buď tzv. rozvádí
(jednotlivé zuby se vyhnou střídavě vlevo, vpravo), nebo je pilový list zvlněný.

Standartní rozvod (S, SW) – do 10 zubů na palec,
tvar zubů N, H
Skupinový rozvod (G, GW) – 0,75/1,25 – 10/14 zubů na palec,
tvar zubů K
Vlnovitý rozvod (W) – do 14 zubů na palec,
tvar zubů N
Variabilní rozvod

Způsob rozšíření řezné části pilového listu
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Postup při ručním řezání kovů
Při řezání vykonává pilový list přímočarý vratný pohyb. Abychom zajistili pevné vedení
pilky během řezu, je nutné při řezání zaujmout správný postoj a pilku pevně a správně
uchopit. Při řezání kovů pila řeže pouze při pohybu směrem vpřed (ve směru ostří zubů).
Při zpětném pohybu pilku odlehčujeme.
Rám pilky

Rukojeť

Upínací hlavice

+

Matice k napínání listu

Pilový list

Pilový list musí být v rámu pily řádně upnutý a vypnutý a špičky zubů u ruční rámové pily
musí směřovat směrem od rukojeti (tj. ve směru řezání).

Sklon pilky 5 až 10°; zuby pilového listu směřují od pracovníka

Upínání obrobku při řezání
Obrobky upínáme nejčastěji do čelistí svěráku nebo do speciálních čelisťových vložek
vždy tak, aby místo řezu co nejméně přesahovalo z čelistí svěráku, aby materiál co
nejméně pružil a chvěl se. Řez by pak byl nerovný a hrozilo by zlomení pilového listu.
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• Pokud nechceme obrobek při upínání povrchově poškodit, upínáme ho do čelistí svěráku
s měkkými vložkami nebo do speciálních přípravků.
• Tenké plechy upínáme mezi dřevěné destičky a řežeme je zároveň s plechem.
• Válcové součástky a trubky upínáme např. do prizmatických vložek upnutých mezi čelisti
svěráku.

+
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DRUHY STROJNÍCH PIL
Strojní pila rámová
Přímočarý vratný pohyb rámu s pilovým listem vykonává ojnice, která se pohybuje
pomocí klikového mechanizmu, který je poháněn elektromotorem. Intenzitu tlaku
pilového listu na řezaný materiál můžeme ovládat hydraulickým zařízením. Pilový
list musíme při řezání chladit a mazat emulzním olejem, který je na hranu pilového
listu dodáván olejovým čerpadlem. Řezaný materiál řádně upneme do svěráku, delší
kusy položíme na stojan. Při naklonění svěráku můžeme řezat materiály libovolně
nastavenými úhly řezu. Například 45 stupňů.

Pila okružní kotoučová stolní na kov
Používá se k dělení materiálu keramickým, nebo ocelovým kotoučem s jemným
ozubením, případně jsou zuby osazeny destičkami z karbidů wolframu. Otáčky pilového
kotouče vykonává elektromotor pomocí klínového řemenového převodu, který může
v případě závady prokluzovat a nedojde k poškození pily. Nakloněním svěráku můžeme
řezat materiál pod libovolnými úhly.

+
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Pila okružní kotoučová stojanová na kov
Používá se rovněž k dělení kovových materiálu různých tvarů a profilů keramickým,
nebo ocelovým kotoučem s jemným ozubením, případně jsou zuby osazeny destičkami
z karbidů wolframu.

Strojní pila pásová
Hydraulický agregát slouží k automatickému zvednutí ramene pilového pásu po
ukončení řezu. Výška zdvihu je nastavitelná dle velikosti řezaného materiálu. Posuv do
řezu je prováděn vlastní vahou ramene s možností plynulé regulace škrticím ventilem
olejového tlumiče. Upínání a posuv materiálu je ruční. Typy označené H.F. jsou vybaveny
silnějším motorem a frekvenčním měničem, které umožňují plynulou regulaci rychlosti
pilového pásu v rozsahu 15–90 m/min. Optimální nastavení rychlosti pilového pásu
podstatně zvyšuje produktivitu stroje, přesnost řezu a životnost pilových pásů.

+

+
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VIDEO ŘEZÁNÍ (RUČNÍ PILKA NA KOV)

VIDEO STROJNÍ ŘEZÁNÍ

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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MODERNÍ TECHNOLOGIE DĚLENÍ MATERIÁLU
Plazmové řezání – řezání prostřednictvím tenkého paprsku plazmového plynu. Jako
médium slouží stlačený vzduch. Jeho přednosti jsou vysoká rychlost řezání, kvalitní
řez o minimální oblasti změněné struktury materiálu, a hlavně menší provozní náklady
(elektrická energie a stlačený vzduch).

+

Laser – velice kvalitní řez, malá hloubka tepelně ovlivněné zóny na hraně řezu, pro tenké
plechy asi do 6 mm, ale i 25 mm, téměř nevznikají otřepy. Používá se vysoce výkonný
laser k zahřátí, roztavení a částečnému odpaření materiálu. Je vhodný pro všechny typy
kovů, které musí být bez koroze.

+
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Ukázka sestaveného modelu hmyzu z nerez oceli vyřezané pomocí laseru
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Autogen – využívá chemickou exotermickou reakci mezi kyslíkem a železem. Tato reakce
způsobuje tavení materiálu. Používá se k řezání uhlíkové oceli, zpravidla pro řezání
tlustých desek (nad 50 mm). Řez bývá nekvalitní a je hodně ovlivněna zóna materiálu
okolo řezu.

Vodní paprsek – využívá vysokého tlaku kapaliny, ve které je obsaženo abrazivo
(tvrdé částice). Může dělit s velikou přesností (± 0,15 mm) téměř všechny materiály
od 0,5 do 180 mm, a to i těžce obrobitelné materiály. Jde o studený řez, kterým není
tepelně ovlivněn okolní materiál. Řez je téměř bez otřepu, čistý, odpadá nutnost dalšího
opracování.

+
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Bezpečnost práce při řezání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Před započetím zkontrolovat nářadí, popřípadě stroje, jsou-li v pořádku. (Zjištěné nedostatky nahlásit.)
Před spuštěním pily je nutno kontrolovat upnutí pilového plátu a prověřit zkouškou správnou funkci ovládače.
Před zahájením řezání musí být běh pily zkontrolován během naprázdno.
Ruční pilka – řádně nasazená rukojeť, vypnutý pilový list v rámu, upínací kolíčky nesmí přesahovat upínací hlavu.
Pozor na ostré hrany.
Při práci na strojních pilách musíme důsledně dodržovat návod výrobce stroje a předpisy obsažené v ČSN.
Obsluhovat pilu mohou jen osoby duševně a tělesně způsobilé.
Obsluha musí být prokazatelně seznámena s návodem na obsluhu a zaučená pro práci na pile.
Pila musí být umístěna tak, aby byla od komunikací i trvalých překážek vzdálena nejméně 600 mm a v místě
trvalého stanoviště obsluhy nejméně 1 000 mm.
Obsluha musí věnovat zvýšenou pozornost upnutí řezaného materiálu, do upínacího zařízení není dovoleno
upínat více než jednu tyč, pokud upínací zařízení nemá zcela spolehlivé vrchní přídavné upnutí.
Pásové pily musí být opatřeny ochranným krytem, který zakrývá pilový pás po celé jeho délce kromě místa
nezbytného pro řezání. Kryt musí při přetržení pásu zabránit jeho rozlétnutí nebo vymrštění.
Na kotoučových pilách musí být umístněn kryt proti odlétajícím jiskrám, který se nesmí odstraňovat.
Opravy elektrických zařízení pily smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.
Upínání řezacího plátu a jeho výměnu smí provádět jen zkušená, školená obsluha zvlášť k tomuto pověřená.
Elektrický přívod k pile musí být chráněn proti mechanickému poškození.
Ovládače musí být udržovány v neporušeném stavu s vyznačením svých funkcí.
Obsluha musí nosit nepoškozený pracovní oblek bez volně vlajících částí, s přiléhajícími rukávy a vhodnou
pracovní obuv.
Obsluha musí udržovat pracoviště v čistotě a pořádku. Odpadový materiál se musí skladovat ve speciálních
nádobách, které zaručují bezpečnou přepravu.
Při odstraňování pilin ze stroje a při úklidu se musí používat smetáků, škrabek apod., čištění stlačeným vzduchem
je zakázáno.
Pilu je zakázáno používat v rozporu s návodem na obsluhu nebo k jiným činnostem.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaký je účel a podstata řezání?
Jak se udává hustota ozubení u pilového listu?
Jak se rozvádí ozubení u pilového listu a proč?
Popište jednotlivé části ruční pilky.
Jak upínáme řezaný materiál?
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2.3 STŘÍHÁNÍ
Stříhání je beztřískové dělení materiálu, při kterém vnikají z obou stran do materiálu
klíny (nože).

STŘÍHÁNÍ TENKÝCH PLECHŮ RUČNÍMI NŮŽKAMI
Ruční nůžky pracují na principu dvouramenné páky. Mají nože prodloužené v držadla,
která jsou vzájemně spojena čepem. Můžeme s nimi stříhat ocelový plech asi do tloušťky
0,7 mm, mosazný plech do tloušťky 0,8 mm, tvrdý hliník a měď asi do 1 mm, měkký hliník
do 2,5 mm apod.
Druhy ručních nůžek:
• nůžky s uzavřenými držadly – přímé a vnější oblouky
• nůžky s otevřenými držadly – přímé a vnější oblouky
• nůžky s držadly vyhnutými nahoru – dají se ovládat při stříhání nad tabulí plechu
• nůžky s noži zahnutými do oblouku – vystřihování vnitřních oblouků a otvorů

+
Břit nožů je tvořen čelem a hřbetem. Úhel β, který svírá čelo a hřbet, se nazývá úhel břitu.
Pro měkké kovy se volí 65 stupňů, pro kovy střední pevnosti 70–75 stupňů, pro tvrdé
kovy 80–85 stupňů.
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+

Důležitou podmínkou pro správnou funkci nožů je těsný dotyk obou nožů v místě střihu.

Ruční elektrické nůžky
Umožňují stříhání plechů do tloušťky 3 mm. Pracují na principu krátkého kmitajícího
ostří, které dovoluje tvarové stříhání. Používáme tam, kde máme z plechu vystřihnout
tvarově složitý výrobek, protože krátké kmitající ostří nám dává možnost provádět
otočky nebo měnit směr stříhání v tabuli plechu, což bychom jiným způsobem nemohli
provést, poslouží také při montážních pracích na stavbách, tam kde není dostupné
dílenské vybavení.

+
Ruční elektrické nůžky na plech 				
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Ruční elektrický prostřihovač

Bezpečnost práce při stříhání elektrickými nůžkami:
•
•
•
•
•
•

Zkontrolovat zejména přívodní kabel, není‑li poškozený, a to dříve, než ho zapojíme do zásuvky.
Opravovat závady může jen proškolený pracovník.
Při práci nedávat prsty do blízkosti nožů.
Pozor na ostré hrany plechů po stříhání, přívodní elektrický kabel se může poškodit.
Nepracovat s elektrickými nůžkami ve vlhkém prostředí.
Při manipulaci s plechy, které mají ostré hrany, používat rukavice.

STŘÍHÁNÍ S RUČNÍMI, TABULOVÝMI A PÁKOVÝMI NŮŽKAMI
Ruční tabulové nůžky
Slouží ke stříhání tabulí plechů cca do tloušťky 2 mm. Mají široký pracovní stůl, dlouhé
nože a horní nůž je prodloužen pákou.

+

Ruční pákové nůžky
Mají zase pevný spodní nůž a pohyblivý horní nůž, který je spojen s dlouhou pákou.
Vzpříčení plechu se zabrání přidržovačem, který musí být seřízen dle tloušťky stříhaného
materiálu. Stříhají plech až do tloušťky 6 mm. Bývají v různých velikostech.

+

STROJNÍ MECHANIK 1 – STŘÍHÁNÍ

Stříhání tyčí
Profilové nože pákových nůžek umožňují stříhání různých profilů tyčového materiálu.
Kulatých, čtvercových tyčí, úhelníků, T profilů.

Postup při stříhání na ručních pákových nůžkách
Na plech narýsujeme celkový rozměr výrobku. Stříhaný materiál vložíme mezi pevný
spodní nůž a horní pohyblivý nůž. Materiál zajistíme přidržovačem. Pákou směrem
dolů ustřihneme materiál na požadovaný rozměr. Při sériové výrobě většího počtu kusů
můžeme použít stavitelný doraz, který nám zaručí, že všechny ustřižené kusy budou mít
stejný rozměr.

Bezpečnost práce při stříhání pákovými nůžkami:
•
•
•
•
•

Používej pracovní oděv a obuv.
Při stříhání musíš zajistit materiál, proto používej vždy přidržovače stříhaného materiálu.
Dbej, aby mezi břity byla správná vůle.
Udržuj pořádek na pracovišti, nastříhané výrobky ukládej do krabic.
Po dostříhání materiálu musíš zabezpečit páku nůžek řetízkem nebo háčkem.

STROJNÍ NŮŽKY
Elektrické pákové nůžky
Mají pevný spodní nůž a pohyblivý horní nůž poháněný elektromotorem. Stříhat
můžeme plech do tloušťky 10 mm. Profilové nože pákových nůžek umožňují stříhání
různých profilů tyčového materiálu, kulatých, čtvercových tyčí, úhelníků, T profilů,
vsunutím do příslušného otvoru.
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Strojní tabulové nůžky

+

Dovolují stříhat materiál již o větších tloušťkách 5 až 20 mm a v šířkách i přes 2 metry.
Jsou přesnější a produktivnější. Jsou zajištěny ochranným krytem, aby obsluha nevložila
prsty mezi stříhací nože. Ovládání se provádí nožním pedálem.

+

Bezpečnost práce při stříhání a manipulaci s materiálem:
• Manipulaci s plechy provádíme v rukavicích nebo pomocí háčků, nejlépe ve dvojici. Pozor na ostré hrany po
stříhání!
• Nůžkami nestříháme nikdy silnější plechy, než pro které jsou určeny.
• Nedávat prsty mezi nože nebo pod přidržovač!
• Zajišťovat ramena pákových nůžek proti pádu a při práci s nimi dávat pozor, abychom někoho nezranili!
• Při práci ve dvojici se domluvit na signálech!
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VIDEO STŘÍHÁNÍ (RUČNÍ NŮŽKY NA PLECH)

VIDEO STŘÍHÁNÍ (ELEKTRICKÉ PÁKOVÉ NŮŽKY)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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VIDEO STŘÍHÁNÍ (STROJNÍ TABULOVÉ NŮŽKY)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vyjmenujte druhy ručních a strojních nůžek.
Která bezpečnostní pravidla při stříhání musíme dodržovat?
Jaký úhel břitu se volí při stříhání měkkých a tvrdých materiálů?
Patří stříhání do třískového nebo beztřískového obrábění?
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2.4 PILOVÁNÍ

Pilování slouží k upravování povrchu materiálu na požadovaný tvar po předchozích
operacích, jako je řezání, stříhání, sekání, nebo pro úpravu výchozího polotovaru.
Pilování se provádí mnohabřitým nástrojem – pilníkem. Pilník je řezný nástroj, který
ubírá z obrobku část materiálu, drobné třísky, po malých vrstvách.

Rozeznáváme pilníky pro ruční, nebo strojní pilování. U strojního pilování dále
rozlišujeme pilníky s přímočarým pohybem, nebo rotační.

Rotační pilníky

Ruční pilníky

+
Části ručního pilníku:
• tělo
• stopka
• rukojeť
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Základní druhy pilníků:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

těžký obdélníkový
lehký obdélníkový
uběrací obdélníkový zúžený
trojúhelníkový na pily
úsečový
nožovitý
trojúhelníkový
mečovitý
čtvercový
jazýčkový
kruhový
trojúhelníkový

Pilníky také dělíme dle druhů seků na:
• jednoduchý
• křížový
Jednoduchý sek pilníků – vytváří nedělenou třísku, používá se pro obrábění některých
kovových materiálů.
Křížový sek pilníků – vytváří dělenou třísku a má lepší odvádění třísek.
Hustota zubů (seků) pilníku se udává počtem zubů na 10 mm délky. Pilníky s malým
počtem zubů na 10 mm, tzv. hrubé, používáme na obrábění měkkých materiálů,
tzv. hrubování (např. rašple na obrábění dřeva), a naopak pilníky s velkým počtem zubů
na 10 mm, jemné, používáme na obrábění materiálů o větší pevnosti. Hrubost zubů se
projeví na kvalitě obráběného povrchu součásti.
Pilníky můžeme dělit i podle profilu: např. plochý, nožový, kulatý, půlkulatý,
trojúhelníkový, čtvercový profil, mečový profil. Pilníky bývají vyrobeny v různých
velikostech od rozměrných až po tzv. jehlové pilníky pro velmi jemné obrábění.
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Pro velmi tvrdé nebo kalené materiály se používají tzv. brusné pilníky vyrobené
z obvyklých brusných materiálů.

+

Brusné pilníky

Pokud se pilník zanáší třískami, znamená to, že jsme nezvolili správný pilník s vhodným
sekem. Čistíme ho klepnutím o konec pilníku, drátěným kartáčem, duralovým plechem.
Aby se pilník nezanášel, je potřeba jej natřít křídou.

POSTUP PŘI PILOVÁNÍ
Upínání pilovaných předmětů
Pilované kusy materiálu upínáme dle jejich tvaru, váhy, velikosti, většinou však do
svěráku. Pilovaná část má nad čelist svěráku vyčnívat co nejméně, aby se obrobek
nechvěl a nepružil (hluk, špatný povrch obrobku).
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– Postoj pracovníka při pilování

– Správná výška svěráku

Při ručním pilování je důležitý postoj pracovníka a správné držení pilníku při práci.
Také je důležitá výška svěráku na ponku vzhledem k výšce pracovníka.
Při pilování rovinných ploch měníme postupně směr pilování – kolmo, šikmo, křížem
šikmo, abychom neustále viděli, kde pilník zabírá. Při hlazení rovinných ploch obvykle
pilujeme rovnoběžně

Pokud chceme z povrchu odstranit i nepatrné nerovnosti, nazýváme tento postup
obtahováním. Pilník vedeme napříč materiálem.
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Pilování spojených ploch
Máme‑li pilovat dvě plochy, které spolu svírají určitý úhel, obrobíme nejprve jednu
z těchto ploch a druhou opracováváme, za stálého měření úhelníkem nebo šablonou,
a navazující plochu přizpůsobujeme. Při dokončování pilujeme stále opatrněji
a častěji měříme!

Při slícování (přizpůsobení) přizpůsobujeme tvar a rozměry dotýkajících se součástí tak,
aby se sousední plochy dotýkaly v co největším počtu bodů. Úzké plochy lícujeme na
tzv. průsvit.
Nezapomínat na kontrolu pilovaných ploch!
Pilovaný tvar průběžně kontrolujeme pomocí šablony, rovinnost měříme ocelovými
pravítky nebo hrany úhelníku na průsvit proti světlu. Úkosy a vyúhlování měříme úhloměry
a zjišťujeme průsvit.

Pilování čtyřhranu a kontrola rozměrů
Opilujeme hrubováním s přídavkem 0,5 mm první plochu, jemným pilníkem plochu
dokončíme načisto. Kontrolujeme rovnost plochy. Součást otočíme a stejným způsobem
pilujeme druhou plochu. Kontrolujeme rovnoběžnost ploch a dodržení rozměru.
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Součást otočíme o 90 stupňů a opět stejným způsobem pilujeme třetí plochu
a kontrolujeme úhel 90 stupňů. Po dokončení výrobek otočíme a opět stejným
způsobem pilujeme čtvrtou plochu. Kontrolujeme rovinnost ploch, rovnoběžnost ploch,
jejich kolmost k plochám a dodržení rozměrů. Nakonec zarovnáme čelo na předepsanou
délku, práci ukončíme zkosením hran.

VIDEO PILOVÁNÍ

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Bezpečnost práce při pilování:
•
•
•
•
•
•

Mít řádně nasazenou rukojeť, nesmí být prasklá (dřevo, plast).
Pilník nesmí být mastný.
Dobře upínat obrobek, co nejblíže čelistem svěráku.
Pořádek na pracovišti.
Ochranné pomůcky – oděv, pracovní obuv.
Nefoukat do pilin! Hrozí nebezpečí poranění oka.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Jak rozdělujeme pilníky dle tvarů a hustoty zubů?
Jaké druhy seků můžou mít pilníky?
Jak zacházíme s pilníky?
Jaký je účel a podstata pilování?
Jaká je technologie pilování rovinných ploch?
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2.5 SEKÁNÍ A PROBÍJENÍ
Sekání je ruční oddělování a rozdělování materiálu klínovým nástrojem zvaným
sekáč, na který se tluče kladivem. Sekání patří sice mezi nejstarší způsoby obrábění, ale
zachovalo si svůj význam, zejména tam, kde se nedá použít jiný způsob obrábění.

VÝBĚR SEKÁČE
Sekáče se vyrábí z uhlíkové nebo nástrojové oceli a kalí se u nich jenom břit, který se
následně popustí. Hlava, na kterou vedeme údery kladivem, musí být měkká, popuštěná,
aby nemohlo dojít k odštěpování drobných částeček kovu (které by mohly způsobovat
zranění). Rozklepanou hlavu sekáče je třeba včas upravit odbroušením rozklepaného
materiálu.
Úhly břitu sekáčů:
• Pro materiál tvrdý je úhel ostří 60–70 stupňů
• Pro konstrukční ocel je úhel ostří 50–60 stupňů
• Pro materiál měkký je úhel ostří 30–40 stupňů

Úhly ostří sekáčů
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Druhy sekáčů
• Plochý sekáč – je nejpoužívanější. Slouží k plošnému opracování, sekání plechů,
odsekávání hlav nýtů apod.
• Dělicí sekáč – slouží k vysekávání částečně odvrtaných děr (přepážek).
• Vysekávací sekáč – jeho ostří je prohnuté. Používáme ho k vysekávání tvarů
a kruhových oblouků z plechů.
• Křížový sekáč – ostří je úzké a je kolmé na rukojeť, slouží k vysekávání drážek.
• Sekáč na drážky – vysekávání mazacích drážek v ložiskových pánvích a pouzdrech.

+

Podmínky pro dobrou práci se sekáčem jsou:
• správný úhel břitu
• dobře zakalené ostří
• vhodný druh a délka sekáče (zbytečně dlouhý sekáč pruží, krátký se naopak špatně drží)

DĚLENÍ MATERIÁLU A ODSEKÁVÁNÍ
Sekáním můžeme dělit materiál. Obrobek se prosekává silnými údery kladiva na svisle
držený sekáč. Seká se na litinové desce nebo na jiné podložce, která je měkčí než břit
sekáče. Při přesekávání na kovadlině by nám dráha kovadliny znehodnotila břit sekáče,
protože je taktéž tvrdá.

Tlustý materiál se ze všech stran do určité hloubky nasekne a následně se oddělí lomem.
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Prosekávání – u některých součástí se materiál odděluje odvrtáváním děr v těsném
sousedství orýsování, aby mezi nimi zbyly úzké stěny. Tyto stěny stačí proseknout
plochým sekáčem. U tlustších součástí můžeme použít dělicí sekáč. Při práci se sekáč drží
v šikmé poloze a doporučuje se, aby se opíral o čelisti svěráku.

Odsekávání materiálu – je důležité udržovat stále stejně šikmou polohu břitu
k obrobku, čímž se získává lepší vedení nástroje a větší síla vedeného úderu. Dokončení
provedeme s druhé strany, aby se konec nevyštípl. Dělení sekáčem se používá málo,
protože vyžaduje dodatečné obrábění a moderní technologie je v plné míře nahradí.

Vysekávání drážek – provádíme křížovým sekáčem. Protože je podstatně užší, proniká
jeho ostří snadněji do materiálu i při větším úhlu břitu, který se používá proto, že ubírá
větší třísky. Konec třísky se opět ubírá z druhé strany, aby se hrana nevyštípla.
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Sekání mechanizovanými nástroji:
• Mechanizované sekáče – dosahujeme pětkrát až šestkrát většího výkonu.
• Pneumatické kladivo – pro pohon se používá stlačený vzduch dodávaný
kompresorem (sbíječka). Jsou jednoduché konstrukce, málo poruchové.
• Elektrické kladivo – elektromagnetické (vibrační), nebo s elektromechanickým
přívodem. Mají poměrně složitou konstrukci a často jsou poruchová.
Do mechanizovaných nástrojů můžeme vkládat různé druhy a tvary sekáčů.

VYTVÁŘENÍ OTVORŮ PRŮBOJNÍKY, VÝSEČNÍKY
Tenčí nebo měkké kovové materiály, kůže a plasty děrujeme průbojníkem, popřípadě
výsečníkem. Používáme je především v kusové výrobě nebo na montáži, a to tehdy,
jestliže nevyžadujeme vysokou přesnost otvorů. Tato technologie zhotovování otvorů
připomíná stříhání. Pouze místo statické síly při stříhání se zde uplatňuje především
dynamicky působící síla, vyvozená většinou úderem kladiva.
Průbojník nejdříve nařízne plech řeznými hranami jako nůžky. Materiál je pak stlačen, až
se poruší jeho soudržnost a praskne. Jako podložky používáme tvrdé dřevo, olověnou
desku, nebo probíjíme na ocelové děrované desce.
Existují i různé pákové děrovačky, kde se střižník pohybuje proti střižnici a přitom děruje
materiál, např. plech.

Průbojníky, výsečníky, olověná deska, tvrdé dřevo slouží jako podložky.

STROJNÍ MECHANIK 1 – SEKÁNÍ A PROBÍJENÍ

Zhotovování těsnění z měkkých materiálů
Výsečníky používáme pro zhotovování těsnění různých velikostí z měkkých materiálů
(papír, guma, kůže atp.). Jako podložku při vysekávání používáme olověnou desku, tvrdé
dřevo.
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Výsečníky na vysekávání z měkkých materiálů (kůže, guma, plast atp.)

Zhotovení těsnění pomocí výsečníku
1. Úderem kladiva na menší výsečník zhotovíme menší průměr těsnění. Materiál musí být
položen na podložce, aby nedošlo k poškození výsečníku.

2. Úderem kladiva na větší výsečník zhotovíme větší průměr těsnění. Pokud bychom
nejdříve vysekli větší průměr těsnění, mohlo by dojít k poškození materiálu.
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Bezpečnost při práci:
•
•
•
•

Správně a hlavně včas ošetřovat břit a hlavu sekáče (rozklepanou s otřepy).
Údery kladivem musí být ve směru osy sekáče a musí být vedeny směrem od těla.
Dávejte pozor, aby kladivo a hlava sekáče nebyly mastné!
Odletující třísky mohou při sekání způsobit těžké úrazy. Používejte ochranné brýle a ochranný kryt proti
odletujícím třískám.
• Po delším používání sekáče ostří a hlava sekáče vlivem pěchování křehne a je náchylná k praskání. Proto je nutné
občas ostří a hlavu žíhat a ostří opět zakalit.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyjmenujte jednotlivé druhy sekáčů a jejich použití.
Popište, jak se provádí sekání plechů.
Jaký je úhel břitu pro sekání měkkých materiálů a materiálů s větší pevností?
Jak můžeme zabránit úrazům při sekání?
Ostří sekáče je křehké a láme se. Jaká bude jeho náprava?
Na co má vliv délka sekáče?
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2.6 VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ,
VYSTRUŽOVÁNÍ
Vrtání je zhotovení otvorů kruhového průřezu do plného materiálu nástrojem –
vrtákem, který při práci koná všechny řezné pohyby současně, tzn. otáčení vrtáku
a současný pohyb proti materiálu v ose rotace vrtáku.
Vrtákem vrtáme jen menší ø děr. Vrták na větší díru, např. již jen o ø 100 mm, by byl příliš
těžký a drahý. Proto větší díry vypichujeme, soustružíme a používáme i jiné technologie.
Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme ještě tzv. vyvrtávání, kterým již
předpřipravené díry pouze zvětšujeme a zpřesňujeme.
Pod pojem vrtání zahrnujeme i zahlubování, vyhrubování a vystružování. Pro
tyto způsoby obrábění se používá stejný stroj, nástroje se stejně upínají a konají stejný
pracovní pohyb do řezu, ale i posuv. Jen nástroj je jiný, zpravidla vícebřitý a vytváří
přesnější díru.

NÁSTROJE K VRTÁNÍ – VRTÁKY
Materiál vrtáků je z nástrojové nebo rychlořezné oceli a je to nástroj o dvou břitech na
výrobu děr kruhového průměru.
Nejčastěji používaný je šroubovitý vrták. Vrtání šroubovitým vrtákem je vlastně
hrubovací postup s velkým výkonem obrábění. Přesné dírky, které sám vrták nevyrobí,
dokončujeme dodatečným obrobením pomocí výhrubníku a výstružníku.
Ani správně naostřený vrták nevrtá díru přesnou a platí, že otvor je vždy o něco větší proti
udávanému průměru vrtáku. Řádově jde o desetiny mm, v závislosti na tom, jaký materiál
vrtáme – měkkou, či tvrdou ocel, nebo hliník…
Hlavní části šroubovitého vrtáku:
• tělo
• stopka

Břit

Fazetka

Stopka

Tělo tvoří:
• hlavní břit
• vedlejší břit
• fazetka

Šroubovitá drážka

Tělo

• šroubovitá drážka
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Hlavní břit – při otáčivém a souběžném posuvu směrem k materiálu odebírá třísku
a vytváří kruhovou díru. Úhel břitu (úhel špičky) volíme dle toho, jaký materiál budeme
vrtat.
Příčný břit – klade odpor proti průniku. Příčný břit vyžaduje 2/3 síly k posuvu do záběru
vrtáku do materiálu. Čím větší průměr vrtáku, tím bývá příčný břit větší. Proto se velikost
příčného břitu zmenšuje broušením, ale tím se zmenšuje pevnost špičky vrtáku.
Fazetka – je to zbytek původního válcového průměru vrtáku po „odlehčení“. Fazetky
vedou vrták ve vrtané díře. Jsou úzké, aby na stěnách vrtané díry nevznikalo velké tření.
Šroubová drážka – slouží k odvodu třísek z obrábění (vrtání) a k přívodu chladicí
(a mazací) kapaliny k řeznému ostří nástroje. Při hlubokém vrtání je potřeba občas vrták
vytáhnout z vrtané díry a odstranit z drážky třísky. Pokud bychom to občas neprováděli,
vrták by se mohl v díře zadírat, a případně i zalomit.
Stopka je:
• válcová
• kuželová

Válcová stopka – bývá u malých průměrů vrtáků cca do 20 mm, ale to nevylučuje, že by
malé průměry vrtáků nemohly mít upínací stopku kuželovou. Vrtáky s válcovou upínací
stopkou se upínají do sklíčidel dvou nebo tříčelisťových.
Kuželové stopky – vrtáky s kuželovou stopkou mají zpravidla větší průměry. Unášení
a držení vrtáků se děje třením kuželové stopky ve vnitřním kuželu vřetene – tzv. Morse
kužel. Unašeč vrtáku neslouží k unášení, ale k vyrážení vrtáku z vřetene pomocí
vyrážecího klínu. Kuželové redukční pouzdro, slouží k redukci od nejmenšího až po
největší průměr Morse pouzdra skládáním do sebe až na potřebnou velikost.

+

tzv. Morse kužel
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Vrtaný materiál

ocel,
litina

hliník

měď

mosaz

elektron tvrdá
pryž

mramor, plechy,
lisované šedá
hmoty litina

116° až
120°
25°

130° až
140°
35° až
45°

125°

130°

30°

80°

180°

35° až
45°

10°

100° až
116°
45°

10°

10°

10°

Vyobrazení

Úhel hrotu
Úhel stoupání
šroubovice

Hlavní druhy vrtáků
Vrták kopinatý – je jedním z nejstarších vrtáků, pracuje nepřesně a dnes se prakticky
nepoužívá. Výjimečně se jím vrtají díry malých průměrů (asi do průměru 0,5 mm). Břity
tohoto vrtáku spolu svírají vrcholový úhel ε = 80–130° a jsou spojeny příčným ostřím.
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Vrták dělový – používá se pro vrtání dlouhých, přesných a přímých děr. Například pro
výrobu hlavní střelných zbraní, jak už to sám název naznačuje. V běžném zámečnickém
provozu jej neuvidíte.

STROJNÍ MECHANIK 1 – VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ...

Vrták trojboký – je určen na vrtání skla a velmi tvrdých austenitických manganových
ocelí.

Středicí vrták – slouží k navrtávání středicích důlků v obrobku, nejčastěji na soustruhu,
např. pro umístění podpěrného otočného hrotu, nebo jako vodítko šroubovitého vrtáku,
aby díra byla vyvrtána přesně v místě, kde potřebujeme.

Vrták korunkový – při vrtání kovů se používá málo. Dnes se dutými vrtáky vypichují díry
v tenkostěnných odlitcích.

+
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Materiál vrtáků
Pro výrobu vrtáků je zpravidla použita uhlíková nástrojová ocel nebo rychlořezná ocel,
popřípadě mohou být špičky vrtáků opatřeny plátky ze slinutých karbidů. Šroubovité
vrtáky s válcovou stopkou do průměru 13 mm se vyrábějí celé z rychlořezné oceli
a vrtáky nad průměr 13 mm se vyrábějí nejčastěji svařováním (stopka je z levnější
konstrukční oceli). Těla šroubovitých vrtáků s břitovými destičkami ze slinutých karbidů
se vyrábějí zpravidla z konstrukční oceli uhlíkové nebo slitinové oceli o minimální
pevnosti 700 MPa.

Doporučené řezné rychlosti v (m/min) a posuvy s (mm) pro vrtáky z rychlořezné oceli
3 až 6

Průměr vrtáku (mm)
6 až 10
10 až 15
15 až 20

20 až 25

v
s
v
s
v

30
0,08
25
0,08
18

30
0,15
25
0,12
20

35
0,20
30
0,16
22

35
0,25
30
0,20
22

35
0,30
30
0,25
22

s

0,06

0,10

0,14

0,18

0,22

v

15

18

20

20

20

s

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s

25
0,15
16
0,18
80
0,15
45
0,1
24
0,06
100
0,10
120
0,16

30
0,20
18
0,12
100
0,20
55
0,16
28
0,10
120
0,16
160
0,25

35
0,25
20
0,16
100
0,30
55
0,22
28
0,15
120
0,22
200
0,35

35
0,30
20
0,20
100
0,40
55
0,30
28
0,20
120
0,30
200
0,40

30
0,35
18
0,25
100
0,50
55
0,35
24
0,25
100
0,35
160
0,45

Materiál obrobku
uhlíková ocel o pevnosti
do 500 MPa
uhlíková ocel o pevnosti
500 až 700 MPa
uhlíková ocel o pevnosti
700 až 900 MPa
ocel na odlitky o pevnosti
do 500 MPa
legované oceli o pevnosti
900 až 1 100 MPa
ocel na odlitky o pevnosti
500 až 800 MPa
šedá litina o pevnosti
120 až 180 MPa
šedá litina o pevnosti
180 až 300 MPa
měkká mosaz
tvrdá mosaz
bronz
slitiny hliníku o pevnosti
300 až 500 MPa
hořčíkové slitiny,
hliník a olovo

Pro vrtáky z uhlíkové nástrojové oceli se dovolují řezné rychlosti přibližně poloviční.
Vrtáky s břitovými destičkami ze slinutých karbidů umožňují vrtat podstatně vyššími řeznými rychlostmi.
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NÁSTROJE K ZAHLUBOVÁNÍ – ZÁHLUBNÍKY
Zahlubování je vytváření děr pro zápustné hlavy šroubů, vrutů, nýtů – válcových i kuželových.
Používáme pro ně nástroje nejméně se dvěma a více břity. K vedení záhlubníků do záběru
se někdy používá vodicí čep. Aby se zabránilo stopám po chvění nástroje na obráběném
povrchu, jsou záhlubníky vyráběny s lichým počtem zubů.

Postup výroby přesného otvoru
1. Výrobek upneme do sklíčidla soustruhu pomocí kličky.
2. Provedeme předvrtání středicím vrtákem. U větších průměrů vrtaných otvorů
provedeme předvrtání menším průměrem vrtáku, snížíme tím odpor působící proti
pronikání příčného břitu velkého průměru vrtáku.
3. Vrtákem vyvrtáme otvor.

1. Strojním výhrubníkem vyhrubujeme vyvrtaný otvor.
2. Strojním výstružníkem dokončíme opracování otvoru na předepsaný rozměr.
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Vrták, výhrubník a výstružník

Hlavní druhy záhlubníků
Kuželovité záhlubníky – vyrábějí se s různými vrcholovými úhly hlavy. Pro zápustné
hlavy šroubů je určen záhlubník s úhlem 90°, pro zahloubení hlav nýtů se používá
záhlubník s úhlem 75° a pro odstranění otřepů z děr se užívá záhlubník s úhlem 60°.

+
Různé druhy kuželových záhlubníků: a) Válcový záhlubník s vodicím čepem
b) Kuželový záhlubník s vodicím čepem
c) Kuželový záhlubník
d) Zarovnání čela nálitku
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Válcové záhlubníky – slouží částečně k vyvrtávání. Tvarem jsou podobné šroubovitému
vrtáku, ale záhlubník má tři nebo čtyři břity. Vedení nástroje ve vyvrtané díře je lepší než
u šroubovitého vrtáku. Obrobené stěny jsou hladké.
Záhlubník s vodicím čepem, a to buď s čepem pevným, nebo vyměnitelným. Používá se
k rovinnému zahlubování nebo k zahloubení pro válcové hlavy šroubů.

Kuželový záhlubník – slouží k odstranění
otřepů otvoru a sražení hrany po
vystružování.

Kuželový záhlubník s vodicím čepem
– vytvoří kuželové osazení v otvoru, do
kterého je naveden vodicím čepem.

Válcový záhlubník s vodicím čepem –
slouží pro vytvoření zahloubení 90 stupňů.
Tvarem je podobný šroubovitému vrtáku,
ale záhlubník má čtyři břity. Vedení nástroje
v otvoru je lepší než u šroubovitého vrtáku.
Obrobené stěny osazení jsou hladké.
Válcový záhlubník 90 stupňů s válcovým čepem – vytvoří rovné osazení v otvoru.

NÁSTROJE K VYHRUBOVÁNÍ – VÝHRUBNÍKY
Vyhrubování je operace, která následuje po vrtání a zlepšuje rozměrově kvalitu díry
před vystružováním. Zajišťujeme tím rovnoměrný přídavek (zpravidla 0,2 až 0,4 mm)
pro dokončovací práce vystružováním. Vyhrubujeme také díry, u nichž je předepsána
určitá jakost povrchu. Vyhrubováním lze dosáhnout drsnosti povrchu Ra = 1,1 až 1,8
mikrometru. Vyhrubováním obrábíme také díry předlisované nebo předlité.
Výhrubník – zpravidla několikabřitý nástroj (zpravidla tří–čtyřbřitý) s válcovou, nebo
kuželovou stopkou. Vyrábějí se z rychlořezné oceli, nebo s destičkami ze slinutých
karbidů. Výhrubníky mohou být i nástrčné, pak se vyměňuje jen nástroj na trnu.
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+
						

Tříbřitý a čtyřbřitý výhrubník

Je‑li vyhrubování konečnou operací, potom se průměr výhrubníku rovná požadovanému
průměru díry. Jestliže je vyhrubování pouze přípravnou operací před vystružováním, je
průměr výhrubníku o 0,2 až 0,4 mm menší než konečný rozměr díry.

NÁSTROJE K VYSTRUŽOVÁNÍ – VÝSTRUŽNÍKY
Vystružování je odebírání nejjemnějších třísek (jemné vyhlazení díry) v předpracovaných
dírách (válcových a kuželových) tak, aby se dosáhlo velké tvarové a rozměrové přesnosti
děr a také velmi kvalitního povrchu těchto děr.
Přídavek pro vystružování (tloušťka třísky) se pohybuje při strojním vystružování
u ocelových obrobků mezi 0,2–0,4 mm na průměr díry. Při vystružování otvorů v lehkých
kovech bývají přídavky přibližně dvojnásobné. Přídavky při ručním vystružování se
pohybují dokonce mezi 0,05–0,1 mm.
Výstružníky mají sudý počet zubů, ale nepravidelnou rozteč zubových mezer.
Nerovnoměrné rozteče břitů příznivě ovlivňují jakost povrchu obráběné díry, zamezují
chvění nástroje i obrobku.
Výstružníky dělíme:
a) podle tvaru nástroje – válcové a kuželové
b) podle jakosti vystruženého otvoru – jemné a hrubé
c) podle způsobu použití – ruční a strojní
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d) podle konstrukce nástroje – pevné, rozpínací, nastavitelné
e) podle způsobu upínání – se stopkou, nástrčné
f) podle tvaru zubů – přímé (sudý, nebo lichý počet zubů), ve šroubovici
Válcové a kuželové ruční výstružníky se zpravidla vyrábějí z uhlíkové nástrojové oceli.
Strojní výstružníky se zhotovují nejčastěji z nástrojové rychlořezné oceli, nebo mají
vsazené hrany zhotovené ze slinutých karbidů.

Hlavní druhy výstružníků

+
Výstružníky (shora): a) ruční válcový b) strojní s kuželovou stopkou c) strojní nástrčný výstružník

Ruční výstružníky – jsou poměrně dlouhé a řeznou část u nich tvoří řezný kužel,
který přechází plynule ve válcovou část, která nástroj v díře již pouze vede a zároveň ji
uhlazuje. Sražená čelní hrana na přední části výstružníku neřeže, ale ulehčuje zavádění
nástroje do díry. Stopka výstružníku má čtyřhran pro upnutí vratidla.
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Postup výroby přesné díry při ručním vystružování
1. Vrtákem vyvrtáme otvor, u větších rozměrů otvor předvrtáme.
2. Ručním výhrubníkem vyhrubujeme vyvrtaný otvor.
3. Ručním výstružníkem dokončíme opracování otvoru na předepsaný rozměr.

Strojní výstružníky – mají krátký řezný kužel zkosený pod úhlem 20–45°. Také břity
celého výstružníku jsou v porovnání s ručními výstružníky mnohem kratší. Část
výstružníku za řezným kuželem nástroj vede a díru kalibruje. Stopka výstružníků je
u menších nástrojů válcová, u větších kuželová (Morse kužel). Pro vystružování hlubokých
děr se používají výstružníky nástrčné, které se nasazují na různě dlouhé unášecí trámy
s kuželovou stopkou.
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Rozpínací výstružníky – mají rozříznuté tělo s kuželovou dutinou, do které se zatlačuje
kulička, jež může tělo výstružníku v určitém rozmezí (zpravidla o několik desetin mm)
rozpínat. Opotřebené rozpínací výstružníky se proto dají opět nastavit na původní přesný
rozměr.

Stavitelné výstružníky – pro ruční nebo strojní vystružování lze nastavovat ve větším
rozsahu (zpravidla o 1–2 mm). Tyto výstružníky mají na těle vybroušeny kuželovitě
umístěné drážky, ve kterých se mohou pohybovat plátky nožů. Nože jsou při práci
drženy dvěma kruhovými maticemi. Uvolněním jedné matice a přitažením druhé lze noži
v kuželovitě nabroušených drážkách posunovat a měnit tak průměr výstružníku. Břity
nastavujeme pomocí kalibrovaných kroužků, které mají rozměr žádané díry.

+
Kuželové výstružníky s kuželovitostí 1:50 na díry pro kuželové kolíky se vyrábějí pouze
jako dokončovací a vrtají se pro ně díry s průměrem rovným malému průměru kolíku.
Výstružníky pro Morse a metrické dutiny musí odebírat značné množství materiálu,
a proto se vyrábějí v sadách jako předhrubovací, hrubovací a dokončovací. Můžou být
ruční i strojní.

+
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PRACOVNÍ POSTUP PŘI VYSTRUŽOVÁNÍ
Výstružník při ručním vystružování upínáme za čtyřhran, na který nasazujeme
dvouramenné vratidlo. Velikost vratidla volíme dle průměru ručního výstružníku.
Výstružník je nutno zavádět do díry opatrně za stálého pootáčení, aby pomalu zabral
třísku. Rovněž osová síla, kterou působíme na výstružník, nesmí být velká, aby se břity
nezařezávaly příliš hluboko do materiálu.
Výstružníky nikdy nepootáčíme nazpět, mohly by se poškodit hřbety zubů
(např. zaklíněnými třískami)!
Je třeba kontrolovat kolmost zavádění výstružníku, kterou ověřujeme úhelníky. Při
strojním i ručním vystružování musíme dbát na souosost díry a výstružníku.
Je výhodné upínat výstružníky do výkyvného (plovoucího) upínače, který výstružníku
usnadňuje zaujetí správné polohy vůči otvoru.

+
			

Plovoucí rychloupínač

Mazání při vystružování
Vrtací emulzí mažeme výstružníky pro materiály, jako je ocel, hliník a jeho slitiny. Litinu,
měď, mosaz, bronz, plasty, slitiny hořčíku aj. materiály vystružujeme nasucho.
Řezná rychlost
Při vystružování je značně nižší než při vrtání. Závisí to na materiálu obrobku, materiálu
nástroje (uhlíková ocel má nejmenší řeznou rychlost, rychlořezná ocel, břity ze slinutých
karbidů snesou největší řezné rychlosti).
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VRTAČKY
Pro operace vrtání, zahlubování, vyhrubování, vystružování, zejména pro strojní
výhrubníky, výstružníky i záhlubníky, používáme vrtačky.

Hlavní druhy ručních vrtaček
Svidřík – užívá se pro vrtání otvoru do průměru 2 mm.

+

Kolovrátek – je vhodný k vrtání do měkkého materiálu a srážení hran děr (hodně ho
používají truhláři).

+

Vrtačka ruční s ozubeným převodem – lze s ní vrtat díry do průměru 10 mm.
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Hlavní druhy elektrických vrtaček
Akumulátorové vrtačky – jsou snadno přenosné a používají se tam, kde není k dispozici
elektrický proud. Dále pro montáže nebo jenom proto, že je to pohotový a lehký
pomocník. Výkon je omezený pouze pro malé průměry vrtáků. Používá se i jako elektrický
šroubovák.
Ruční elektrické vrtačky – přívod proudu je zajištěn elektrickým kabelem 230 V. Jsou
přenosné, různé velikosti i výkonu (W). Používají se při montážních pracích profesionálů
i v domácnostech pro vrtání ve všech polohách a pro různé materiály, mohou mít
mechanický, nebo pneumatický příklep.

+

Akumulátorová vrtačka

Ruční elektrická vrtačka

Stolní vrtačky – používají se pro malé až střední průměry vrtáků (asi do 13 mm), pro
vrtací práce, které vyžadují vysoký počet otáček, cit při vrtání a vysokou přesnost. Mají
malé rozměry, dá se s nimi manipulovat.
Sloupové vrtačky – jsou stacionární, mají pevný kruhový sloup, který nese svisle
přestavitelný a otočný vřeteník s motorem a převodovkou. Stůl vrtačky je rovněž otočně
upevněn na sloupu vrtačky. Menší obrobky upínáme na stůl vrtačky, větší přímo na
základovou desku. Používají se pro vrtání děr do průměru 32 mm.

+

Stolní vrtačka

Sloupové vrtačky

STROJNÍ MECHANIK 1 – VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ...

Stojanové vrtačky – pracovní stůl i vřeteník lze posunovat po vodicích lištách (saních)
stojanu skříňového průřezu.
Otočné vrtačky – hodí se pro všechny vrtací operace na středních a velkých obrobcích.
Hlavní rameno vrtačky je svisle posunovatelně upevněné. Na ramenu je vodorovně
posunovatelný vřeteník s převodovkou. Otáčením ramene s vřeteníkem až o 360° je
umožněno vrtání ve velkém okruhu.

+

Souřadnicové vrtačky – jsou velmi přesné stroje, které se používají pro výrobu přesných
děr s velmi přesnými roztečemi (až 0,001 mm) bez předchozího orýsování.
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UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ
Nástroje jako vrtáky, záhlubníky, výhrubníky, výstružníky upínáme na vřeteno vrtaček
obvykle přes Morse kuželové dutiny přiměřené velikosti s otvorem pro unášeč. Těchto
dutin je 7 velikostí, očíslovaných od 0 (nejmenší) do 6 (největší). Vrták s kuželovou
stopkou příslušné velikosti se do dutiny nasazuje přímo, kdežto vrták s menší stopkou
potřebuje redukční vložku, která vyrovnává rozdíl velikostí. Vrták je pak unášen vřetenem,
a to třením na sebe dosedajících kuželových ploch. Dosedací plochy kužele vrtáku
i dutiny vřetene musí být čisté. K uvolnění nástroje z vřetene se používá vyrážecího klínu.

+
				

Upínání nástrojů pomocí Morse vložek a sklíčidla

Vrtáky s válcovou stopkou se upínají ve vrtačkových sklíčidlech, která se s vřetenem
vrtačky spojují trnem. Sklíčidla se používají až do průměru 20 mm.
Při upínání nesmí vrták dosednout na dno sklíčidla, jinak by v průběhu práce
prokluzoval.
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Dvoučelisťové sklíčidlo – svírá vrták velice pevně, ale jelikož ho nelze přesně vyvážit,
používá se pouze pro malé otáčky, jinak by docházelo ke chvění.

+

Tříčelisťové sklíčidlo – je symetrické, při práci dobře vyvážené a lze ho použít i pro
vysoké otáčky.

+

UPÍNÁNÍ OBROBKŮ
V kusové a malosériové výrobě se při vrtání užívá univerzálního upínacího nářadí,
tj. svěráků, upínek, podložek se zářezy, úhelníků a svěrek. Při vrtání průchozích děr se
obrobek musí podložit buď dřevěnou podložkou, nebo tak, aby vrták měl volný průchod
materiálem a nepoškodil pracovní stůl vrtačky.
Malé obrobky – upínají se v ruční svěrce, která se při práci drží v levé ruce. Delší, lehčí
obrobky, které lze držet v ruce, se opírají o zarážku, která se upne v drážce pracovního
stolu.
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Ploché obrobky – upínají se ve strojním svěráku. Strojní svěrák může být vybaven
různými tvary čelistí k upínání různých tvarů a profilů obrobků pro vrtání děr v různých
směrech při jednom upnutí obrobku.

		

Strojní svěrák

Válcové obrobky – upínají se ve středicím svěráku nebo pomocí prizmatu či upínacím
třmenem.
Těžké a velké obrobky – upínají se přímo na stůl vrtačky pomocí šroubů, upínek a jiných
upínacích prvků.
Upínání obrobků není zapotřebí jen tehdy, když díry, které se musí vyvrtat, jsou malého
průměru, nemusí být přesné a obrobky jsou dostatečně těžké, dlouhé a dají se přidržovat
vhodným způsobem.

VHODNÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY
Řezné podmínky při vrtání – řezná rychlost v a posuv s – jsou určeny materiálem
nástroje a obrobku. Řezná rychlost v metrech za minutu závisí na otáčkách n (l/min.)
a průměru vrtáku d (mm). Její velikost je dána vztahem v = π . D . n / 1 000
Optimální řezná rychlost, jejíž velikost je závislá na materiálu obrobku i vrtáku, bývá
sestavena do tabulek, nebo ji lze stanovit pomocí jednoduchých kalkulátorů.
Posuv s se udává v mm/min. nebo mm/ot. Posuv ovlivňuje tloušťku třísky a jakost
povrchu vrtané díry. Při vrtání ručním posuvem se musí pracovat s citem.
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Ze vztahu pro otáčky vřetena vypočteme otáčky n = v . 1 000 / π . D
Obecně platí – čím větší průměr vrtáku, tím menší otáčky vřetene, a obráceně. Pro
zahlubování, hrubování i strojní vystružování používáme menších otáček vřetene vrtačky. Je
třeba také používat řezné kapaliny, které ochlazují nástroj, odplavují třísky z místa obrábění
a mažou.

Doporučené řezné rychlosti v (m/min) a posuvy s (mm) pro vrtáky z rychlořezné oceli
3 až 6

Průměr vrtáku (mm)
6 až 10
10 až 15
15 až 20

20 až 25

v
s
v
s
v

30
0,08
25
0,08
18

30
0,15
25
0,12
20

35
0,20
30
0,16
22

35
0,25
30
0,20
22

35
0,30
30
0,25
22

s

0,06

0,10

0,14

0,18

0,22

v

15

18

20

20

20

s

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s

25
0,15
16
0,18
80
0,15
45
0,1
24
0,06
100
0,10
120
0,16

30
0,20
18
0,12
100
0,20
55
0,16
28
0,10
120
0,16
160
0,25

35
0,25
20
0,16
100
0,30
55
0,22
28
0,15
120
0,22
200
0,35

35
0,30
20
0,20
100
0,40
55
0,30
28
0,20
120
0,30
200
0,40

30
0,35
18
0,25
100
0,50
55
0,35
24
0,25
100
0,35
160
0,45

Materiál obrobku
uhlíková ocel o pevnosti
do 500 MPa
uhlíková ocel o pevnosti
500 až 700 MPa
uhlíková ocel o pevnosti
700 až 900 MPa
ocel na odlitky o pevnosti
do 500 MPa
legované oceli o pevnosti
900 až 1 100 MPa
ocel na odlitky o pevnosti
500 až 800 MPa
šedá litina o pevnosti
120 až 180 MPa
šedá litina o pevnosti
180 až 300 MPa
měkká mosaz
tvrdá mosaz
bronz
slitiny hliníku o pevnosti
300 až 500 MPa
hořčíkové slitiny,
hliník a olovo

Pro vrtáky z uhlíkové nástrojové oceli se dovolují řezné rychlosti přibližně poloviční.
Vrtáky s břitovými destičkami ze slinutých karbidů umožňují vrtat podstatně vyššími řeznými rychlostmi.
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DŮLČÍKOVÁNÍ
Při vrtání děr v kovovýrobě se poloha osy díry určuje nejčastěji orýsováním
a důlčíkováním. Otisk důlčíku vede vrták v začátku řezu a umožňuje, aby se vrták zaříznul.
Důlčík musí být dosti hluboký a jeho vrcholový úhel má odpovídat vrcholovému úhlu
špičky vrtáku.

BROUŠENÍ VRTÁKŮ
Broušení vrtáků se provádí na nástrojové, nebo na stolní brusce, v přepravku, nebo ručně.
Bezvadného nabroušení břitů je možné dosáhnout pouze s pomocí speciálních brusek
nebo na brusných zařízeních s přípravkem. Broušení v ruce vyžaduje zručnost a nikdy
není přesné. Měřicí šablony se používají ke kontrole správného nabroušení vrtáků.
Mohou být pevné, nastavitelné, podle různých vrcholových úhlů.

+
Ruční broušení vrtáku na brusce 				

Nástrojová bruska na broušení vrtáků
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KONTROLA OBROBENÝCH DĚR
Měření je kontrolní pracovní činnost a provádí se vhodnými měřidly.
Nastavitelná měřidla – slouží ke zjištění naměřené hodnoty, pomocí nastavitelného
pohyblivého indikačního zařízení (nonius, stupnice, počítadlo). Naměřená hodnota se
hned odečítá. Např. posuvka, mikrometr, úhloměr aj.

Nastavitelné měřidlo s přímým odečtem naměřené hodnoty

Pevná měřidla – s pevnou roztečí rysek – např. ocelové měřítko, nebo s pevnou roztečí
ploch – např. základní měrky.

+
Listové měrky

STROJNÍ MECHANIK 1 – VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ...

Šablony a kalibry – představují buď tvar (např. tvarový kalibr, úhelník, šablona pro
měření úhlů, šablona na zaoblení), nebo např. válcový kalibr (na měření válcových děr)
a třmenový kalibr (na měření vnějších průměrů). Válcové a třmenové kalibry bývají
oboustranné, jedna strana je dobrá, správný rozměr, a druhá zmetková (bývá označená).
Běžně se pro měření obrobených děr používají nožové hroty posuvného měřítka
a hloubkoměr na posuvném měřítku, nebo měříme mikrometrickými odpichy či
mikrometrickými hloubkoměry. Válcové základní měrky – představují průměr válce
měřeného rozměru.

+
Kuželový kalibr

Válečkový kalibr

Hmatadla – slouží k nastavení a přenesení rozměru z obrobku na měřidlo (např. měřítko,
posuvka), ale postup může být i obrácený.

Obkročné hmatadlo se stavěcím šroubem
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VIDEO VRTÁNÍ (PŘESNÁ DÍRA)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Bezpečnost práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Před spuštěním prohlédni vrtačku, zda je bez závad, není‑li v pořádku, nepoužívej ji.
Měj upnutý pracovní oděv, bez šál, vázanek, obvazů, řetízků a prstýnků; dlouhé vlasy do šátku nebo do čepice.
Pracovní obuv.
Neodstraňuj kryty.
Používej vždy ochranné brýle.
Vrtaný předmět nedrž nikdy jen v ruce, upni na stůl, do svěráku, do svěrky.
K odstranění třísek použij vždy háček, dřívko, štětec. Nikdy neodstraňuj jen rukou, foukáním nebo stlačeným
vzduchem.
Na stole měj vždy jen vrtaný předmět.
Nestrp přítomnost jiných osob, plně se věnuj práci.
Odcházíš‑li od stroje, vypni vrtačku. Běžící stroj nenechávej nikdy bez dozoru.
Nedobrzďuj vřeteno rukou.
Klička a vyrážecí trn nesmí být k vrtačce přivázány lankem ani řetízkem. Nezapomínat před prací tyto vyjmout ze
sklíčidla nebo vřetene.
Pořádek na pracovišti, pod nohama, kolem vrtačky.
Při práci nesmím používat rukavice – nebezpečí zachycení.
S ruční vrtačkou se nesmí pracovat ze žebříku.

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte hlavní části šroubovitého vrtáku.
2. Srovnejte působení hlavního břitu a příčného ostří.
3. Jaká je úloha fasetky na šroubovitém vrtáku?
4. Jmenujte úhly břitu dle toho, jaký materiál budeme vrtat.
5. Jaké znáte způsoby upínání vrtáků, záhlubníků, výhrubníků a výstružníků?
6. Jaký úkol mají drážky na šroubovitém vrtáku?
7. Uveďte možnosti upínání obrobků.
8. Jaký význam má předvrtání s menším průměrem vrtáku?
9. Popište způsob odstraňování třísek.
10. Co je to řezná rychlost, posuv a počet otáček?
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11. Jaké mohou být příčiny lámání vrtáků?
12. Proč se nesmí pracovat s ruční vrtačkou na žebříku?
13. Vyjmenujte základní tvary záhlubníků.
14. K čemu slouží vodicí čep u záhlubníků?
15. Co je základním účelem vyhrubování?
16. Jaký je rozdíl mezi vrtáním a vyhrubováním?
17. K čemu slouží výstružníky?
18. Popište rozdíl mezi ručním a strojním výstružníkem.
19. Vyjmenujte druhy výstružníků a práce s nimi.
20. Vysvětlete základní pravidla pro bezpečnou práci na vrtačce.
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2.7 ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
Součástí se závity – šroubů a matic, se používá jako funkčního celku pro rozebíratelné
spojování různých součástí. Podle účelu použití se vyrábí mnoho druhů závitů, jejichž
tvary a rozměry jsou určeny normami (např. strojnické tabulky).

ZÁVITY – POPIS
Navineme-li nakloněnou přímku kolem povrchu válce (klín), vznikne šroubovice.
Pokud bychom podél šroubovice, kterou vytvoří tato přímka, tj. přepona pravoúhlého
trojúhelníka, vyříznuli drážku, vznikne šroubovitý výstupek, který se spolu s drážkou
nazývá závit. Podle toho, zda šroubovice stoupá pozvolna, či strmě, mluvíme o různém
úhlu stoupání. Jedno ovinutí závitu kolem válce (potažmo v otvoru) se nazývá chod
závitu.

Základní obecný tvar závitu: 1) šroub 2) matice

Rozteč mezi dvěma vrcholy závitu nazýváme stoupání závitu, čemuž přísluší dráha,
kterou šroub nebo matice vykonají ve směru osy za jednu otáčku. Stoupá-li šroubovice
doprava, mluvíme o pravém závitu. Tzn., že šroub nebo matice se při dotahování otáčí
ve směru hodinových ručiček. Levý závit se při dotahování matice otáčí doleva, tj. proti
směru hodinových ručiček.
Závit na plášti válce je vnější (šroub). Závit ve stěně válcové díry je vnitřní (matice).
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Zobrazení

Druh závitu
Profil metric ého závitu ČSN ISO 68-1 (Závity ISO
pro všeobecné použití – Základní profil – ást 1:
Metrické závity (vydána 8/2000)
Metrický závit se označuje M (např. M 3, M 16×1 apod.).
Velikost profilu z vitu a stoupání závisí na velikosti
průměru šroubu. Metrické závity o různém stoupání se
používají převážně pro spojovací šrouby.

Profil Whithworthova závitu ČSN 01 4030
(vydána 5/1989)
Whithworthův závit se označuje W (např. W 11/2”, W
3/8” apod.). Rozměry se udávají v palcích
(1 angl. palec = 1” ≈ 25,4 mm). S tímto závitem se
setkáváme u starších strojů z dovozu. Stejný profil
jako Whithworthův závit má trubkový závit, kterého
se používá na ocelových trubkách. Trubkový závit má
ale jemnější stoupání a označuje se G (např. G 1 1/2”,
G 3/4” apod.). Rozměr 1 1/2” apod. je vnitřní průměr
trubky (tzv. světlost).
Profil licho ěžníkového závitu rovnoramenného
jednochodého ČSN 01 4050 (vydána 10/1990)
Lichoběžníkový rovnoramenný závit se označuje Tr
(např. Tr 32×6, Tr 40×12/2 apod.). Závit se používá
u pohybových šroubů různých mechanismů.

Profil licho ěžníkového závitu nerovnoramenného
ČSN 01 4052 (schválena v r. 1966)
Lichoběžníkový nerovnoramenný závit se označuje
S (např. S 32×3, S 50×16/2 apod.). Tento závit se
používá především u pohybových šroubů zatížených
jednostrannou silou.

(1 – šroub, 2 – matice)
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Nejobvyklejší závity jsou:
Závit ostrý – obvyklý u šroubů, jimiž se pevně spojují nebo upevňují strojní součásti.
Závit lichoběžníkový rovnoramenný – používá se pro pohybové šrouby, např. vodicí
šrouby obráběcích strojů.
Závit lichoběžníkový nerovnoramenný – dobře zachycuje jednostranné tlaky, např.
u lisů.
Oblý závit – je určen pro součásti fungující za těžkých podmínek, např. vagonové spojky.

Ostrý závit
Má několik odlišných soustav, z nichž nejdůležitější jsou závit metrický a Whitworthův.
Metrický závit M
Je nejobvyklejší. Má úhel α = 60˚ a vrchol profilu sražený v rovinnou plošku. V normě
jsou všechny jemné závity seřazeny podle stoupání a jejich průměry jsou rozděleny
do tří sloupců, kterými se stanoví přednostní použití. Závity základní řady se označují
písmenem M a číslem udávajícím velký průměr, např. M 12. Jemné závity mají v označení
navíc údaj o stoupání, např. M 10 × 0,75, z čehož je patrno, že nejde o základní řadu, u níž
pro závit např. M 10 je stoupání (S) = 1,5 mm.
Whitworthův závit W
Má profil s vrcholovým úhlem α = 55˚ a jeho vrcholy jsou zaobleny. Jeho rozměry se
udávají v anglických palcích (1“ = 25,4 mm) a v označení se udává písmeno W. Např.
závit W ¾“ je Whitworthův závit s velkým průměrem ¾“. U jemného závitu se ještě uvádí
stoupání, a to počtem chodů na délku 1“. Tohoto závitu se u nás používá jen ve zvláštních
případech.
Trubkový závit G
Má týž tvar jako Whitworthův, ale menší stoupání. Používá se ho na vodovodní potrubí,
na tvarovky (fitinky) a armatury, které se tímto závitem spojují. Označuje se písmenem G,
k němuž se připojuje číselný údaj. Např. G ½“ udává trubkový závit na trubce se světlostí
½“ = 12,7 mm, přičemž velký průměr závitu je 20,955 mm. Označení G kon. znamená
trubkový závit kuželový.
Několikachodý závit
Kromě obvyklých jednoduchých závitů, tj. s jednou šroubovicí, se používají někdy i závity
několikachodé, které mají dva nebo tři vzájemně rovnoběžné závity shodného tvaru
a rozteče. Používají se tam, kde je nutné velké stoupání na poměrně malém průměru.
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Závit

Samosvornost

Jemný

Velká

Normální

Dobrá

Trojchodý

Malá / žádná

Nákres

ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH METRICKÝCH ZÁVITŮ
Ruční závitořezné nástroje se dělí na nástroje určené ke zhotovování vnitřních, nebo
vnějších závitů.

Nástroje pro ruční řezání vnitřních závitů – ZÁVITNÍKY
Jsou to mnohobřité nástroje podobné kaleným šroubům a jejich tvar je přizpůsoben
postupnému odebírání třísek při vytváření závitů. Vyrábějí se jako ruční se stopkou
zakončenou čtyřhranem a jako závitníky strojní s unašečem. Podle smyslu stoupání
závitu rozeznáváme závitníky pravořezné (ve směru hodinových ručiček) a levořezné.
Pracovní část závitníku se skládá z řezného kužele a vodicí části, která má za řezným
kuželem několik kalibrovaných závitů. Závitníky mají zpravidla drážky přímé s osou
závitníku a jejich počet je od 3 výše, dle průměru závitu. Třísky se odvádějí drážkami.
Geometrie zubů závitníku závisí většinou na druhu obráběného materiálu a na velikosti
závitníku. Tvar řezného kužele bude záviset na tom, jestli to bude závitník do průchozí
díry (maticový), nebo do slepé díry.
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Maticový závitník mívá delší náběžný kužel a má na jednom nástroji předřezávací,
řezací a dokončovací část.

+
Závitníky na neprůchozí díry bývají v sadách (nejčastěji trojčlenné sady):
• předřezávací závitník – odebírá asi 60 % materiálu (značen jedním proužkem na
stopce),
• řezací závitník – odebírá asi 30 % materiálu (značen dvěma proužky),
• dořezávací (kalibrovací) závitník – odebírá asi 10 % materiálu (bez značení).
Strojní závitník – materiál nástroje je vysoce výkonná rychlořezná ocel legovaná.
Závitník upínáme stejným způsobem jako kuželový vrták do vrtačky nebo soustruhu.

Postup práce:
Při použití sadových závitníků začínáme závitníkem předřezávacím (označený jednou
ryskou), potom pokračujeme řezacím (se dvěma ryskami) a ukončíme dořezávacím
(není označen). U vyvrtaného otvoru pro závit musíme provést kuželovité sražení hrany.
Při ručním řezání vnitřních závitů se na čtyřhran maticového nebo sadového závitníku
nasadí vratidlo a závitník se zavede kolmo do díry, vratidlem pomalu otáčíme a zároveň
vyvozujeme přiměřený tlak ve směru osy závitníku. Po zaříznutí se závitník již vtahuje
do díry sám. Abychom si při práci usnadnili ulamování a odvádění třísek, pootáčíme
při řezání závitníkem nazpět o ½ otáčky. Musíme řezat s citem, zejména s malými
průměry závitníků, a mělo by se řezat s přiměřeně velkým vratidlem. Zalomený závitník
se odstraňuje velice obtížně a může se poškodit i obrobek. Souosost závitníku v otvoru
kontrolujeme úhelníkem.
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Při řezání závitníky mažeme, čímž šetříme nástroje a získáváme zároveň kvalitnější
povrch závitu. Podle druhu obráběného materiálu mažeme vrtací emulzí, nebo olejem.
V litině a v neželezných kovech řežeme závit zpravidla za sucha. Pro lehké kovy se užívá
také mýdlové vody. Závity do elektronu se řežou nasucho.

Nástroje pro ruční řezání vnějších závitů
Závitové čelisti na ruční řezání vnějších závitů jsou buď kruhové, nebo radiální. Pro strojní
řezání se používají ještě tzv. čelisti tangenciální. Závitové čelisti kruhové připomínají
svým tvarem kalenou matici, ve které je vytvořeno 3–5 drážek kruhového tvaru. Řezný
kužel má zpravidla ε = 60˚. Menší závity (asi do průměru 16 mm) se zpravidla řežou
jednou čelistí, větší průměry závitů se většinou předřezávají.

+

Postup práce:
• Závitové čelisti (závitová očka) se upevňují do kruhové dutiny, příslušné velikosti,
vratidla, kde se upevňuje pomocí šroubků. Opotřebení kruhové čelisti je možné
v naznačené drážce rozříznout a ve vratidle je pomocí šroubů zvětšit, nebo zmenšit
průměr závitu v rozmezí 0,1–0,25 mm.
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• Dělené závitové čelisti většinou neumožňují řezání přesných závitů.
• Radiální závitové čelisti se vkládají do speciálních hlavic. Používají se na výrobu
vnějších trubkových závitů. Hlavice bývají různé velikosti a pro čelisti s různou velikostí
závitů, např. G ½“–¾“.
• Materiál nástrojů na ruční řezání závitů bývá uhlíková nebo slitinová ocel a tyto
nástroje jsou určeny pro práci malými řeznými rychlostmi.

Řezání metrických závitů M 16

ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ NA VRTAČKÁCH
Při strojním řezání závitů na vrtačce nebo na soustruhu se k upínání závitníků používají
speciální hlavice nebo přístroje, které umožňují vyhovující upnutí nástroje (tzv. plovoucí
reverzní hlavička, která dovoluje vystředění podle osy díry). Přístroje na řezání závitu
se upínají pomocí Morse kužele do vřetene vrtačky. Přístroj řeže závit při tlaku směrem
k obrobku. Naopak při zvedání směrem od obrobku přístroj změní směr otáčení
a závitník se vyšroubuje z obráběné díry.

+
Tzv. reverzní hlavička pro řezání závitů na vrtačkách
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Bezpečnost při práci:
•
•
•
•

Při strojním řezání závitů na vrtačce platí plně bezpečnost práce při práci na vrtačce.
Používat ochranné pomůcky (pracovní obuv, pracovní oděv).
Hygiena práce (pracuje se s mazivy).
Pořádek na pracovišti.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyjmenujte druhy závitníků a příklady použití.
Jaký je postup práce při použití sadových závitníků a jaké je jejich označení?
Jak se liší maticové a sadové závitníky?
Popište pracovní postup a pravidla řezání závitu do slepé díry.
Popište řezání vnějších závitů.
Jaký je rozdíl mezi metrických a Whitworthovým závitem?
Popište řezání trubkového závitu a upínání trubek.
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2.8 ROVNÁNÍ A OHÝBÁNÍ
Rovnání je pracovní operace, při které materiál nebo výrobek získává svůj původní tvar,
deformovaný přepravou, skladováním, upínáním, tepelným zpracováním či jinými vlivy.
Ohýbání je tvarování materiálů ohybem. Materiál, který chceme ohýbat, musí být
tvárný, ale i houževnatý.

RUČNÍ ROVNÁNÍ TYČÍ A DRÁTŮ
• Ručně se rovná údery kladiva, ohybem, tažením, někdy též místním ohřevem
(plamenem).

+
					
					

Ruční rovnání materiálu kladivem na
dráze kovadliny

• Nářadí pro ruční rovnání je většinou velmi jednoduché. Používají se různé kladiva,
palice, kovadliny, rovnací desky, rovnací zápustky, rovnací lisy a různé podložky pro
rovnání. Pro rovnání se používají kladiva různé hmotnosti. Palice mohou být dřevěné,
pryžové, olověné i měděné. Kovadlinu většinou používáme jako rovnací plochu.
Rovnací desku používáme k rovnání materiálů větších rozměrů a lze jí dále využít i jako
kontrolní rovinu. Pro rovnání materiálů větších průřezů je možno použít i hydraulický
nebo šroubový lis.
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• Rovnání drátu – provádíme nejčastěji protahováním těsným průvlakem. Při strojním
rovnání tyčového materiálu se používá jednoduché zařízení se sadou rovnacích
válečků. Ruční rovnání tyčového materiálu – ohnutou kovovou tyč položíme na
kovadlinu nebo jinou rovnou plochu ohnutou částí nahoru. Na nejvyšší bod ohybu
vedeme údery kladiva.

RUČNÍ ROVNÁNÍ PLECHŮ A PÁSŮ
• Tenké kovové fólie můžeme vyrovnat na rovné ocelové desce protažením pod
dřevěným špalíkem.
• Napříč zakřivené plechové pásy lze vyrovnávat na rovnací desce tak, že údery kladiva
vedeme na zkrácenou stranu pásu na rovnací desce či dráze kovadliny.
• Značně náročné je vyrovnání vypoukliny na tabuli plechu. Tabuli nerovného plechu
položíme na rovnací desku vypouklinou nahoru. Obrys vypoukliny označíme křídou.
Kladivem začneme vyklepávat tak, že údery kladiva směřují od vypoukliny do rovné
plochy plechu. Síla úderů se směrem od vypoukliny k okraji plechu zmenšuje. Nikdy se
nesmí tlouci na vypoukliny, které by se tím jen zvětšily.
• Zvlnění či nerovnosti na okrajích plechu se rovnají obráceným způsobem, směrem ke
středu.
Postup rovnání plechu

			

a) vypouklina uprostřed – vyklepává se od středu k okrajům

			b) okraje zvlněné – vyklepává se od okraje ke středu

RUČNÍ ROVNÁNÍ PROFILOVÝCH MATERIÁLŮ
• Materiál položíme na kovadlinu nebo jinou rovnou plochu ohnutou částí směrem
nahoru. Na nejvyšší bod ohybu vedeme první údery kladiva. Poté tlučeme kladivem
střídavě dopředu i dozadu od místa prvního úderu.
• Rovnání ohřevem – zahříváním vypouklé strany obrobku se zakřivení nejprve zvětší,
následným ochlazením se obrobek narovná. Dorovnání provedeme ručně.
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Rovnání tyčového materiálu na kovadlině

Správné zajištění kladiva klínem

ROVNÁNÍ POD LISEM, VÁLEČKOVÉ ROVNAČKY
• Vyrovnávání silnějších konstrukčních prvků (např. tyčové a tvarové oceli) se provádí
pomocí lisu tlakem na ohnutou část.
• Zborcení a pokřivení tabule plechu nebo pokřivený tyčový materiál můžeme rovnat
i pomocí rovnacích válečků.

		

Strojní rovnání tyčového materiálu: 1) rovnací válečky 2) rovnaný materiál

+
						

Ruční rovnací hydraulický lis
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OHÝBÁNÍ, VÝPOČET DÉLKY PRO OHYB
Ohýbání je tvářecí pochod, při němž se mění tvar materiálu změnou jeho osy. Přitom se
vlákna na vnějším poloměru ohybu vytahují, na vnitřním poloměru pěchují. Svou délku
nemění jen vlákna ležící na střední části – to je tzv. neutrální osa.
Ohýbáním lze velmi hospodárně vyrobit i poměrně složité součásti.
Nářadí pro ohýbání – svěráky s různými vložkami, různé kleště (pro ohýbání drátu)
a jiná speciální zařízení (ruční a strojní ohýbačky, hydraulické ohýbačky trubek, lisy
hydraulické, výstředníkové atp.)

Ruční ohýbání
Plech a páskový materiál menších rozměrů lze ohýbat ve svěráku, do jehož čelistí se
podle potřeby vkládá vložka se zaoblenou hranou, nebo s hranou ostrou.
Válcovaný materiál se musí ohýbat pokud možno kolmo na směr vláken vzniklých
válcováním, aby se namáhání při ohybu rozdělilo na větší počet vláken. Při ohýbání ve
směru vláken vzniká nebezpečí, že materiál praskne, vzniknou trhliny, nebo se i zlomí.
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Výpočet délky pro ohyb
Délka materiálu na ohyb je dána délkou neutrálního pásma a vypočítává se v první
třetině tloušťky materiálu. Má‑li se např. z páskové oceli průřezu 60 × 40 mm zhotovit
třmen, je potřebná délka materiálu:

Ohýbání drátu
Drát malých průřezů se ohýbá ručně špičatými kleštěmi, plochými kleštěmi, kulatými
čelistmi kleští. Dle tvaru, jaký chceme vytvořit.

Ohýbání tyčového materiálu
Tlustý drát, který se již nedá ohýbat v ruce, a tyčový materiál menších průřezů se ohýbá
ve svěráku s použitím tvarových vložek, dle toho, jaký tvar budeme chtít ohýbáním
vytvořit. K tvarování používáme různé paličky, kladiva, popřípadě prodloužené páky
v podobě trubky apod.

Ohýbání ve svěráku
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Ohýbání ve svěráku

OHÝBÁNÍ NA OHÝBAČKÁCH
Při ohýbání většího počtu stejných součástí, ale i k ulehčení práce, se používají ohýbací
stroje. Mezi univerzálními stroji jsou zvláště důležité ohýbačky plechu, jejichž pohyblivá
ohýbací čelist ohýbá plech do tvaru určeného vyměnitelnou tvarovou lištou na horní
příčce. Max. délka ohybu je 1 020 mm a max. tloušťka plechu 2,5 mm. Úhel ohybu je
0–135 stupňů. Ruční ohýbačky plechu mají šířky 1 a 2 m.

K zakružování plechových tabulí se používá zakružovacích strojů, na nichž je práce
značně rychlejší a stejnoměrnější než při ručním zakružování kladivem.
Postup při ohýbání plechu na ohýbačce
Na plechu označíme ryskou místo ohybu. Plech vsuneme do pohyblivé čelisti tak, aby
rysky byly na dolní hraně čelisti. Pomocí kola s převodem spustíme horní čelist na
ohýbaný plech, který se současně pevně zajistí. Zvedneme ovládací páku tak, abychom
dosáhli požadovaného úhlu ohybu.
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Bezpečnost práce na ohýbačce plechů:
• Používat ochranné pomůcky (pracovní obuv, pracovní oděv).
• Obsluha musí být prokazatelně zaučena, zacvičena a proškolena.
• Používat ohýbačku plechu jen na takovou práci, která odpovídá technickým parametrům, požadavkům a návodu
výrobce k obsluze.
• Pracovat na ohýbačce jen v souladu s předepsaným technologickým postupem.
• Od zdí, sloupů a jiných pevných překážek musí být ohýbačka plechu vzdálena nejméně 600 mm.
• V místě obsluhy ohýbačky musí být volný manipulační prostor nejméně 1 000 mm.
• Pracovní podlaha musí být rovná, nepoškozená, nesmí být kluzká a v pracovním prostoru ohýbačky nesmí být
ukládány žádné předměty ani odpadový materiál.
• Odpadový materiál se musí skladovat ve speciálních přepravkách, které zaručují bezpečnou manipulaci, přepravu.
• Ohýbačka musí být opatřena štítkem s označením největší dovolené tloušťky ohýbaného plechu.
• Obsluha nesmí připustit, aby s ohýbačkou jakkoliv manipulovaly nepovolané osoby.

OHÝBÁNÍ TRUBEK
Trubky do průměru 12 mm lze ohýbat za studena. Větší průměry trubek se musí
ohřát. Nejmenší poloměr ohybu má být větší než čtyřnásobek průměru trubky. Trubky
s větším průměrem než 12 mm by se při ohýbání zploštily, a proto se trubky při ručním
ohýbání bez speciálního zařízení musí plnit např. suchým pískem, kalafunou. Naplnění
trubkových profilů zabrání jejich deformacím (varhánky, zploštění atp.). Při ohýbání
trubek používáme i různé přípravky, které nám usnadňují a urychlují práci, která je pak
také stejnoměrnější, kvalitnější. Také se používají hydraulické ohýbačky trubek, které
mají pro každý průměr a poloměr trubky výměnné podpěrné šablony. Nedochází tak ke
zploštění trubky.
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Postup při ohýbání měděné trubky elektrickou ohýbačkou:
1. Naměříme a označíme místa ohybů s ohledem na prodloužení při ohýbání. Hodnoty
lze nalézt v tabulce dle průměru trubky.
2. Olejem namažeme ohýbací segment.
3. Trubku uložíme do ohýbačky dle návodu a stiskneme vypínač.
4. Ukončíme ohýbání a trubku vyjmeme.

Postup při ohýbání trubky za studena v hydraulické ohýbačce:
1. Na čep pístu nasadíme ohýbací segment, který musí mí stejný rozměr jako ohýbaná
trubka, například DN 25.
2. Trubku rozměru DN 25 vložíme do ohýbačky a zajistíme dvěma přidržovači červené
barvy.
3. Kývavým pohybem páky hydraulické ohýbačky nahoru a dolů provedeme ohyb
trubky. Páka je napojena na píst, který se začne vysunovat. Ohýbáme na požadovaný
úhel (nejčastěji na 90 stupňů).
4. Ručním ovladačem vrátíme píst ohýbačky do původní polohy a trubku vyjmeme.
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Postup při ohýbání ocelové trubky za tepla ve svěráku:
1. Naměřit a narýsovat středovou osu ohýbané trubky. Přidat jeden průměr dopředu, dva
průměry dozadu a označit viditelně na trubku.
2. Pomocí autogenu nahřát trubku na požadovanou teplotu v místě krajních označení.
3. Trubku bez zbytečného otálení upevnit do svěráku.
4. Oba konce trubek ohýbáme směrem nahoru, až na požadovaný úhel, který
zkontrolujeme úhelníkem.
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VIDEO OHÝBÁNÍ PLECHU (OHÝBAČKA PLECHU)

VIDEO OHÝBÁNÍ TRUBEK (Cu)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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20

60

Výpočet délky pro ohyb třmenu (podle obrázku)

r

60

120

l˜ = 100

l° = 130

40

L = l1 + 2 · π · r / 2 + l2
L = 100 + 6,28 . 80 / 2 + 130 = 481,2 mm
zpět

Bezpečnost práce:
•
•
•
•
•

Pozor při manipulaci s materiálem na ostré hrany plechů (používat rukavice, háčky), pracovat nejlépe ve dvojici.
Manipulace s dlouhým materiálem. Ochranné pomůcky (rukavice), práce ve dvojici. Nenosit tyče ve výši hlavy.
Používat bezvadné nářadí, řádné nasazení kladiv.
Při rovnání se vyvarovat úderům na prázdno do dráhy kovadliny (nebezpečí odštěpků).
Dbát na možné požární riziko při ohýbání a rovnání za tepla (ohřev autogenním hořákem, výhní), pozor na
popálení.
• Dbát bezpečnostních předpisů při strojním rovnání a ohýbání (dle návodu výrobce stroje).
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Opakování a kontrolní otázky:
1. Jak může dojít k nežádoucím deformacím materiálů?
2. Jak narovnáme ohnutý a zkroucený tyčový materiál?
3. Jak se provádí rovnání plechů?
4. Kdy se k rovnání používají palice z plastických hmot, gumy nebo lehkých kovů?
5. Popište postup rovnání pomocí plamene.
6. Jaký je účel žíhání při rovnání?
7. Jak probíhá ohýbání plechů ve svěráku v ohýbačkách?
8. Proč může ohýbaný plech v místě ohybu prasknout?
9. Co je to neutrální osa a jaký je její průběh v materiálu?
10. Popište ohýbací stroje na tyčový materiál, trubky a plechy.
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2.9 NÝTOVÁNÍ
Nýtování je nerozebíratelné spojování dvou nebo několika strojních součástí nýty.
Pěchováním dříku nýtu a tvarováním závěrné hlavy se vyrábí nerozebíratelný pevný
spoj. Přestože svařování a lepení v současné době nahradily z velké části používání
nýtových spojů, stále se nýtování v některých případech používá. Např. výroba lehkých
konstrukcí, výroba letadel (až statisíce nýtových spojů). Nýty se používají se hlavně tam,
kde v důsledku zahřátí může dojít ke změnám struktury spojovaných materiálů.

Druhy nýtování:
Nýtování přeplátováním – plechy nebo desky jsou položeny přes sebe.

Nýtování pomocí stykových desek – plechy se přiloží k sobě a jsou spojeny jednou
nebo dvěma stykovými deskami.
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a)

b)

c)

d)
Postup nýtování: a) zatahování nýtu přítažníkem b) pěchování dříku nýtu c) předtváření hlavy nýtu
d) kalibrování závěrné hlavy nýtu hlavičkářem

Druhy nýtů:
Plné nýty jsou z měkké oceli, mědi, mosazi nebo hliníku. Spojují kovové součásti nebo
přenáší síly.

+
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Duté nýty, např. s půlkulovou hlavou nebo trubkové, jsou přizpůsobené některým
speciálním požadavkům. Např. trubkovými nýty se spojují kovové součásti s nekovovými,
např. s umělými hmotami, nebo choulostivé kovové součásti, kde je potřeba použít jen
malých sil ke zhotovení závěrné hlavy nýtu.

+

Základní druhy hlav nýtů: nýty s půlkulatou hlavou, rýhované nýty s půlkulatou hlavou,
nýty se zapuštěnou hlavou, nýty trhací.

Nýtování rozlišujeme podle použití:
1. Pevné (konstrukce mostů, stožárů a jiné konstrukce)
2. Nepropustné (nýtování nádob)
3. Pevné a nepropustné (tlakové nádoby, kotle apod.)
4. Spojovací (tzv. zámečnické) – např. nýtování kloubových závěrů, šasi nákladních aut
a tam, kde by cyklickým namáháním svar praskl, se nýtový spoj jen uvolní.

Nýt s hlavou: a) půlkulatou b) čočkovou c) zapuštěnou d) kotlový nýt e) lodní nýt

Nýtování podle teploty
Za studena – drobné nýty s průměrem 1–9 mm se uzavírají za studena. Na obojí je třeba
zručnost a je to činnost poměrně pracná. K vytváření kvalitní závěrné hlavy, tj. hlavy, kde
nepřebývá materiál závěrné hlavy, nebo naopak se nedostává materiálu na vytvoření
kvalitní závěrné hlavy, je třeba nechat přesah dříku nýtu přes materiál. Vrtané otvory pro
dřík nýtu mají mít shodný průměr s průměrem dříku nebo maximálně větší o 0,1 mm.
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Za tepla – nýty s průměrem 10–42 mm se zpracovávají za tepla, přičemž se roznýtováním
dříku vytváří závěrná hlava. Tento způsob spojování materiálů se v minulosti používal na
stavbu různých konstrukcí, například mostů.

NÁŘADÍ, NÁSTROJE A POMŮCKY PŘI NÝTOVÁNÍ
Podpěrný hlavičkář spodní – opírá se o něj hlava nýtu při nýtování, dutina má tvar
hlavy nýtu. Upíná se ve svěráku, vsazuje do dutiny v kovadlině atp. Slouží k tomu,
abychom nepoškodili již hotovou hlavu nýtu.
Utahovák – nástroj na utahování nýtů do díry, přičemž se nýtované části zároveň
vzájemně stahují.
Kladivo – musí mít váhu přiměřenou velikosti nýtu. Nejprve se jím tluče na zatahovák,
načež se pěchuje část nýtu vyčnívající z díry a udělí se závěrné hlavě nýtu přibližný tvar.
Závěrný hlavičkář horní – je nástroj na konečné přitažení a utváření závěrné hlavy. Větší
hlavičky na nýtování za tepla mají půlkruhovou drážku, za kterou se drží v kleštích, nebo
dřevěnou násadu. Může to být i nástroj v pneumatické nebo elektrické „sbíječce“.
Kleště – slouží pro přenášení ohřátých nýtů a pro jejich vkládání do děr. Přenášet
nýty můžeme i např. v zednické naběračce. Ohřev nýtu se provádí v plynových nebo
indukčních píckách co nejblíže k nýtovanému místu (aby při manipulaci nýt co nejméně
zchladl).
Tužlík – nástroj na utěsňování nýtových spojů. Je-li u hlavy nýtu otřep nebo výronek, tj.
přebytek materiálu, odsekne se sekáčem a potom se okraj závěrné hlavy zatlačí tužlíkem
do plechu. Tupý břit tužlíku je přiměřeně zakřiven. Tužlíku s přímým břitem se používá
k tužení okrajů tlustších plechů, které se mírně zkosí.

+
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VIDEO NÝTOVÁNÍ

VIDEO NÝTOVÁNÍ (TRHACÍ NÝT)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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VIDEO PŘITUŽOVÁNÍ NÝTU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

0,8 až 1 × d

1,5 až 1,6 × d
ød

Výpočet přesahu dříku nýtu
pro půlkulatou hlavu
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ød

Výpočet přesahu dříku nýtu
pro zapuštěnou hlavu

Bezpečnost při práci:
•
•
•
•

U nahřívaných nýtů pozor na popálení a možnost vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm.
Používat ochranné pomůcky.
Používané nářadí musí být v pořádku, kladivo dobře nasazené, nesmí být mastné, nástroje nesmí mít otřepy.
Při odsekávání nýtů musí být ve směru odletu hlavy nýtu zábrana, která odletující část zachytí.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyhledejte v tabulkách různé druhy nýtů a popište jejich možné využití.
Popište postup vytvoření nýtového spoje s půlkulatou hlavou.
Popište postup vytvoření nýtového spoje se zápustnou hlavou.
Popište vytvoření spoje s dutým nýtem.
Jakých chyb se při nýtování můžeme dopustit?
Jak lze rozebrat nýtové spoje?
Jak vypočteme přesah dříku nýtu pro půlkulatou hlavu?
Jak vypočteme přesah dříku nýtu pro zapuštěnou hlavu?
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2.10 LÍCOVÁNÍ A PŘESNÉ MĚŘENÍ
Přesnost, životnost a správná funkce strojů a mechanismů vyžadují, aby součásti
strojů byly vyrobeny a sestaveny s předem danou přesností. Rovněž sériovost výroby,
požadavky na zaměnitelnost dílů, poškozených výrobků nebo opotřebených součástí si
vynutily zavedení jednotného systému vzájemných uložení součástí.

JEDNOTNÁ SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ – ZÁKLADNÍ POJMY

+
			

Uložení s vůlí

Uložení přechodné

Uložení s přesahem

Při výrobě není možno naprosto přesně dodržet určité rozměry součástí. Proto se zavedly
v lícování dva mezní rozměry. Z této skutečnosti vyplynuly některé dále uvedené pojmy
a označení:
• Jmenovitý rozměr – tj. rozměr součásti, který je předepsán na výrobním podkladu
a od něhož se počítají úchylky rozměru.
• Horní mezní rozměr – největší dovolený rozměr.
• Dolní mezní rozměr – nejmenší dovolený rozměr.
• Horní úchylka – rozdíl mezi horním mezním rozměrem a rozměrem jmenovitým.
• Tolerance – rozdíl mezi horním a dolním mezním rozměrem obrobku, tedy celý rozsah
dovolené nepřesnosti.
• Toleranční třída – označení kombinace základní úchylky a tolerančního stupně (H9).
• Skutečný rozměr – rozměr skutečně naměřený na součásti. Tento rozměr musí být
vždy mezi oběma mezními rozměry.

Soustava jednotné díry
Je to soubor uložení v němž se dosahuje požadovaných vůlí nebo přesahů přirazením
hřídelů různých tolerančních tříd k děrám jedné toleranční třídy.
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Soustava jednotného hřídele
Je to soubor uložení v němž se dosahuje požadovaných vůlí nebo přesahů přiřazením
děr různých tolerančních tříd k hřídelům jedné toleranční třídy.
• Protože obrábění děr na různě přesné rozměry je obtížnější než obrábění hřídelů, volí
se převážně soustava jednotné díry, v níž se vystačí s menším množstvím nástrojů
a měřidel.
• Soustava jednotného hřídele předpokládá použití hlazeného tyčového materiálu,
takže se obrábí jen díra, úspory pak mohou být větší než náklady na nářadí.
• Nulová čára – jmenovitý rozměr je v soustavě jednotné díry dolním mezním
rozměrem díry. Kdežto v soustavě jednotného hřídele horním mezním rozměrem
hřídele. Protože dolní úchylka díry a horní úchylka hřídele je nula, nazýváme čáru
představující rozměr nulovou čárou.
• Lícovací soustava ISA – je to mezinárodní označení lícovací soustavy. Soustava
zahrnuje řadu tolerancí pro hřídele a díry, které přísluší 16 stupňům lícování (přesnosti)
dle tabulky.
• Při montáži dvou součástí, jejichž rozměry byly vyrobeny v určitém rozsahu mezních
úchylek, mohou nastat tři základní druhy vzájemného uložení:
1. Uložení s vůlí (hybné) – uložení zaručující smontovaným součástem pohyb.
2. Uložení přechodné – uložení, u něhož se může vyskytnout jak vůle, tak i přesah.
Toleranční pole hřídele a díry se částečně nebo zcela překrývají.
3. Uložení s přesahem – uložení, u kterého je zaručeno, že hřídel je vždy větší než
díra. Spojení vznikne nalisováním za tepla nebo za studena a je u něho zaručen jistý
minimální přesah, který ve stykových plochách vyvodí třecí sílu a zabezpečí tím
nehybnost spojení. Při lisování za tepla ohřejeme díru, nebo zchladíme čep, nebo
obojí. Součásti nahříváme v oleji, vodě, plynovým hořákem, v elektrických pecích.
Na podchlazování používáme oxid uhličitý (někdy stačí obyčejný mrazák).

+
Základní druhy uložení: a) v soustavě jednotné díry b) v soustavě jednotného hřídele
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ZPŮSOBY ULOŽENÍ – VÝPOČTY TOLERANCÍ A PŘESAHŮ
Jednotná soustava tolerancí a uložení dovoluje teoreticky libovolně kombinovat různě
tolerované díry a hřídele. Kromě uložení doporučených v normě je dovoleno v technicky
odůvodněných případech tvořit z výběru tolerančních polí hřídelů a děr i jiná uložení.
V takových případech se ale doporučuje, aby pokud možno:
• uložení bylo v soustavě jednotné díry nebo jednotného hřídele,
• při nestejných tolerancích díry a hřídele v uložení byla tolerance díry větší a tolerance
hřídele a díry se od sebe nelišily více než o dva stupně přesnosti.
I když si za pomoci ČSN 014201 z r. 1976 můžeme všechny tolerance uložení vypočítat,
využíváme při praktickém určování vzájemného uložení tabulek tolerancí a uložení, které
jsou uvedeny v ČSN 014202 z r. 1976 a pro rozměry přes 3 150 mm v ČSN 014203 z r. 1967.
Ukázky výběru:

			

Polohy tolerančních polí vzhledem k nulové čáře: a) díry b) hřídele
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+

			

Tabulky stupňů přesnosti

Mezní úchylky netolerovaných rozměrů
Netolerované – volné rozměry je třeba vyrábět s určitou předem danou (normou
stanovenou) přesností.
Mezní úchylky netolerovaných rozměrů, netolerovaných poloměrů zaoblení a sražení
hran jsou předepsány ČSN 014240 z r. 1977 a jsou z hlediska přesnosti výroby
odstupňovány do čtyř tříd přesnosti. Požadujeme‑li dodržení jiných tolerancí u rozměrů
součástí, musíme tyto tolerance zapsat již u rozměru součásti na výkresu.

PŘESNÉ MĚŘENÍ DÉLEK A ÚHLŮ DOTYKOVÝMI MĚŘIDLY PEVNÝMI
A ODEČÍTAJÍCÍMI
• Měřením zjistíme rozměr přímo měřidlem, nebo nepřímo porovnávacím kalibrem.
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• Kontrola znamená zjištění, zda materiál nebo obrobek splňují předepsané podmínky,
např. rozměrovou a tvarovou přesnost, pevnost, kvalitu povrchu, tvrdost.
• Kontroluje se při dodání materiálu nebo nářadí (vstupní kontrola), během výroby
(výrobní kontrola) a hotový výrobek (výstupní kontrola).
Měření – je kontrolní pracovní činnost, provádí se vhodnými měřidly. Na těchto
měřidlech se odečítá přímo naměřená hodnota v příslušných technických jednotkách.
Veličina, kterou je třeba měřit (měřená veličina), např. délka, úhel, hmotnost, tíha
obrobku, se porovnává s odpovídající fyzikální základní veličinou. Např. pro délku je to
1 metr, pro úhel 1 stupeň, pro hmotnost 1 kilogram a pro sílu 1 newton.
Porovnání – je srovnání rozměru nebo tvaru kontrolovaného předmětu s rozměrem
nebo tvarem šablony, kalibru. Zjišťujeme, zda odchylka nepřesahuje povolenou toleranci.
Číselnou hodnotu odchylky však nelze stanovit.

Mezi měřidla řadíme:
Nastavitelná měřidla – slouží ke zjištění hodnoty délky nebo úhlu pomocí
nastavitelného pohyblivého indikačního zařízení (nonius, stupnice, počítadlo). Naměřená
hodnota se ihned odečítá, např. posuvka, mikrometr, úhloměr aj.
Pevná měřidla – pevná měřidla s pevnou roztečí rysek (např. ocelové měřítko) nebo
měřidla ploch (např. základní měrky) apod.
Šablony a kalibry – šablony a kalibry představují buď tvar (např. tvarový kalibr, úhelník,
šablona pro měření úhlů, šablona na zaoblení), nebo rozměr (např. spároměrky)
měřeného obrobku, nebo spáry (např. měření ventilových vůlí u aut). Základní měrky
slouží k nastavení přesných rozměrů.

Spárové měrky 								

Závitová šablona

+

STROJNÍ MECHANIK 1 – LÍCOVÁNÍ A PŘESNÉ MĚŘENÍ

Normální kalibry – normální kalibry mají jediný rozměr, používají se dnes již jen jako
kuželové a tvarové, popřípadě jako pomocné kalibry.

Mezní kalibry – mezní kalibry, dnes obvyklé, mají dvě strany, dobrou a zmetkovou.
Zjišťujeme s nimi správnost rozměru v mezích dobré a zmetkové strany (bývá označena
barvou), tedy bez měření jeho skutečné hodnoty. Rozeznáváme kalibry na díry
(válečkové) a na hřídele (třmenové).

Základní měrky – základní měrky jsou měřicí pomůcky pro přesná měření, nastavování
přesných měřicích přístrojů a pro kontrolu měřidel. Základní měrky jsou čtyřboké
hranoly s rozměry 9 × 30 mm pro délky do 10,5 mm a 9 × 35 mm pro větší délky. Oba
protilehlé boky měrek jsou přesně rovnoběžné a jejich vzdálenost určuje vždy přesný
rozměr. Měřicí plochy jsou velmi přesně rovinné a hladké, takže měrky, nasunou‑li se na
sebe, lnou k sobě (působením molekulárních sil) a tvoří poměrně pevný celek s přesným
úhrnným délkovým rozměrem.
Měrky se dodávají v kazetách v různě velkých soupravách, různých stupňů přesnosti.
Měřit se musí bez násilí a po měření se musí rozebrat. Po použití se musí očistit
a potřít vazelínou, aby nekorodovaly, a uložit do kazety. Jako pomoc se dodává různé
příslušenství, držáky, ramena, hroty apod.

+
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Číselníkové měřicí přístroje slouží:
a) ke kontrole rovinnosti a rovnoběžnosti ploch obrobku a zjišťování úchylek,
b) ke kontrole házivosti hřídelů, souososti kol aj.,
c) ke kontrole rozměrů obrobků porovnáním.
Nejběžnějším představitelem je úchylkoměr s ozubenými převody – hodinkový
úchylkoměr. Axiální pohyb doteku je převáděn ozubenými koly na ručičku (ukazatel),
která udává odchylku na stupnici od nastaveného jmenovitého rozměru. Měřicí dotek je
většinou vysouván a tlačen pružinkou na předmět.

+
Číselníkový úchylkoměr
Magnetický stojánek

KONTROLA A MĚŘENÍ ÚHLŮ
Úhly se kontrolují pevnými šablonami na měření úhlů (ocelové, vlasové a příložné
úhelníky, úhlové základní měrky apod.). Měří se pohyblivými měřidly na měření úhlů
(univerzální úhloměry, dělicí přístroje, otočné stoly apod.).

Pevné šablony na měření úhlů
Příložný úhelník, nožový úhelník, úhlové základní měrky – kontrolujeme průsvit proti
světlu.
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Univerzální úhloměry – měří úhly s přesností od 5‘ (minut).

+
				

Ocelový nastavitelný úhloměr

Vodováhy – určujeme s nimi vodorovnou a svislou polohu.

STANOVENÍ DRSNOSTI POVRCHU POROVNÁNÍM A MĚŘENÍM
Geometricky ideální povrch je stanoven výkresem. Technické povrchy vykazují výrobou
podmíněné úchylky od geometricky ideálního povrchu. Skutečný povrch je povrch
zjištěný měřicí technikou.

+
				

Značení drsnosti povrchu na technických výkresech
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Při výrobě strojních součástí je nutné vedle jejich přesných rozměrů dbát na vhodnou
jakost povrchu. Jednotlivé plochy mohou vznikat buď obráběním (povrch obrobený),
nebo zachováním původního povrchu polotovaru (povrch neobrobený).

Základní značky

a – základní značka, neurčuje, zda povrch musí, nebo nesmí být obrobený
b – značka zakazující odebírání materiálu, např. povrch ponechaný po válcování
c – značka požadující dosažení povrchu odebíráním materiálu, např. třískovým
obráběním
d – značka doplněná o „praporek“, nad který se zapisuje např. požadavek výrobního
procesu
e – značka doplněná ve zlomu o kružnici malého průměru – požadavek stejné drsnosti
po nesouvislém obrysu (např. čtyři plochy krychle stejně obrobené stačí označit jednou
značkou)

Staré značení
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Nové značení drsnosti povrchu:
•
•
•
•

celý systém označování drsnosti povrchu je zcela změněn
zůstávají stejné pouze grafické značky a označování směru stop po nástrojích
nová norma obsahuje nově i parametry vlnitosti a parametry struktury
změnily se značky parametrů, stejně jako dosavadní označení parametrů a jejich názvy

• Byly zrušeny nebo nahrazeny novějšími normy týkající se struktury povrchu:
- ISO 468 (ČSN ISO 468, třídicí znak 01 4451), ISO 1878 (ČSN ISO 1878, třídicí znak
25 2300), ISO 1879 (ČSN ISO 1879, třídicí znak 25 2320), ISO 1880 (ČSN ISO 1880, třídicí
znak 25 2321), ISO 2632-1, -2, -3 (ČSN ISO 2632-1, -2, -3, třídicí znak 25 3205), ISO 42871, -2 (ČSN ISO 4287-1, -2, třídicí znak 01 4450)
• význam značek zůstává stejný, jako podle předcházející normy
Charakterizovat a měřit relativně malé změny není snadnou záležitostí. V práci se proto
užívá porovnávacích etalonů pro stanovení dosažené drsnosti povrchu.
Jakost povrchu součásti volíme především s ohledem na funkční vlastnosti.
Na strojních součástech existují dva základní typy ploch z hlediska jejich funkcí:
• Plochy stykové (funkční) – jsou ve vzájemném styku s jinou součástí (např. píst
a válec), a jakost povrchů součástí tedy ovlivňuje funkci a životnost celku (nebo
např. čep v kluzném ložisku).
• Plochy volné – nejsou ve vzájemném styku s jinou součástí. Příkladem může být
vnější povrch víka spalovacího prostoru.
V ČR je nejběžnější metodou pro hodnocení drsnosti povrchu stanovení střední
aritmetické úchylky profilu Ra.
Např.:
Ra 0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 µm (mikrometrů). Typickou metodou obrábění pro
tuto přesnost je broušení, lapování apod.
Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5. Jsou to hodnoty dosažené běžným obráběním, např. soustružení,
frézování.
Ra 25; 50; 100; 200; 400. Bývá to povrch polotovarů, např. výkovků, odlitků apod.
Na výrobních výkresech se předepisuje drsnost povrchu podle normy ISO 1302 z r. 1992
pomocí značky a připojených parametrů (viz např. strojnické tabulky).
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MĚŘENÍ A KONTROLA DRSNOSTI POVRCHU
Drsnost se posuzuje podle druhu, vzhledu a hloubky stop, které zůstanou na povrchu
součásti po nástroji při obrábění (soustružení, frézování, broušení, zaškrabávání aj.).
Drsnost povrchu je dána stopami, které na obrobené ploše nástroj zanechá. Měříme ji ve
směru příčném na stopy obrábění.

Komparační měřidlo drsnosti povrchu

			

Digitální měřidlo drsnosti povrchu

Míra drsnosti obrobených ploch se určuje:
a) Porovnáním obrobené plochy se vzorky. Vzorkovnice drsnosti povrchu obsahuje
jednotlivé vzorky, které slouží jako porovnávací plochy pro objektivní posuzování
drsnosti povrchu obrobených ploch. Drsnost povrchu se určuje zrakovým nebo
hmatovým porovnáním plochy součásti se vzorky z kolekce. Při pozorování se
musí použít vzorků obrobených na stejném typu stroje (soustružení, frézování,
broušení apod.).
b) Změřením nerovnosti a číselným vyhodnocením. K hodnocení jakosti povrchu
se používá mnoha měřicích přístrojů různé konstrukce. Jsou to přístroje optické
s převodem mechanickým, mechanicko‑optickým, elektrickým a pneumatickým.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Co je to lícování a jaký je jeho význam?
Co je to jednotná soustava díry a hřídele?
Jaké tři druhy uložení mohou nastat? Popište je.
Jaká má být teplota při přesném měření?
Obecně naznačte druhy měřidel.
Jaká jsou pevná měřidla, nastavitelná měřidla?
Co jsou to šablony a kalibry, jak se používají?
Co to jsou základní měrky?
Jak se určuje drsnost povrchu? Jak se značí na technických výkresech?
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v r. 1975.
ČSN 20 0708 Bezpečnostní předpisy pro vrtačky. Schválena v r. 1975.
ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Schválena
v r. 1967.
ČSN 34 3500 První pomoc při úrazech elektřinou. Schválena v r. 1965.
ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení. Schválena v r. 1966.

Některé základní předpisy z oblasti bezpečnosti práce:
Ústavní zákon č. 100/60 Sb., čl. 23.
Zákoník práce (novelizované úplné znění vyšlo pod č. 55/1975 Sb.).
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Zákon č. 20/1966 Sb., platná v ČSR, a vyhláška č. 111/1975 Sb., platná v SSR o evidenci a registraci
pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod.
Výnos č. 1/71 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 18. 5. 1971 o zajištění péče
o bezpečnost a hygienu práce v resortu.
Směrnice ÚRO o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
č. 124/1973 Sb.
Zásady účasti orgánů ZO ROH při provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a o pracovních podmínkách žen na pracovištích (z 12. 1. 1972).
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