
Vrtací nástroje 
 

Vrtání je po soustružení druhou nejčastější operací. 
Specifickou zvláštností této technologie je řezná rychlost 
měnící se podél ostří od maxima na obvodu po nulu v ose 
vrtáku a současně měnící se geometrie podél ostří. 
Problémem konstrukce vrtáků je jednak omezený prostor 
pro odchod třísek daný rozměry drážek a dále řešení 
přívodu chladící kapaliny zvláště při vrtání hlubokých 
otvorů.   

Pro posouzení náročnosti vrtání je zcela 
rozhodující poměr délky a průměru vrtaného otvoru: Do 
poměru L/D = 5 až 7 se jedná o krátké otvory, nad tuto 
hodnotu o otvory hluboké. Zde může poměr L/D 
dosáhnout až 200.  

 
 

Nástroje na vrtání krátkých otvorů. 
Základním požadavkem je v tomto případě produktivita práce. Vrtání se většinou 

považuje za hrubovací operaci, tedy nejsou kladeny zvláště vysoké požadavky na přesnost a 
kvalitu povrchu. Pro vrtání krátkých otvorů se používají vrtačky, soustruhy, frézky a 
vyvrtávačky. Podle obráběného materiálu, průměru otvoru a použitého stroje je třeba vybrat 
vhodný nástroj z následujících základních skupin: 

 

Vrtáky monolitní HSS. Tyto nástroje jsou nejběžnějším a historicky nejstarším typem 
vrtacích nástrojů. Jsou to dvoubřité nástroje se šroubovými drážkami pro odvod třísek a 
přívod řezné kapaliny. Na obvodě jsou opatřeny vodícími fazetkami, pro snížení tření se 
průměr fasetek směrem dozadu kuželovitě zužuje. Z hlediska pevnosti a tuhosti vrtáku je 
důležitý průměr jeho jádra, naopak z hlediska dobrého odchodu třísek je důležitý průřez 
drážek. Vrtáky se vyrábějí se v rozsahu průměrů od několika desetin mm po cca 100 mm, 
v několika délkových provedeních (krátké, běžné, dlouhé). Úhel stoupání šroubové drážky, 
který určuje úhel čela vrtáku, bývá nejčastěji 25-30 pro obrábění běžných materiálů, 12-15 
pro materiály tvrdé a 35-40 pro měkké materiály. Pro prodloužení trvanlivosti se řezná část 
někdy opatřuje tvrdým povlakem, snížení osových sil a zlepšení samostředící schopnosti se 
dosahuje různými úpravami v oblasti příčného ostří. Pro lepší odchod třísek mohou být 
drážky vrtáku leštěné. Někdy jsou vrtáky opatřeny otvory pro vnitřní přívod řezné kapaliny. 

Výhodou vrtáků z rychlořezné oceli je nízká cena a poměrně snadné přeostřování. 
Nevýhodou je omezená řezná rychlost a tím produktivita práce. Nejpoužívanější jsou 
především vrtáky malých průměrů, větší průměry omezeně spíše v maloseriových výrobách. 

   
 
Obr. Běžný šroubovitý vrták a vrták s povlakem a s přívodem řezné kapaliny 



Vrtáky monolitní SK. Jedná se o modernější typ nástroje, který je geometricky velmi 
podobný vrtákům z rychlořezné oceli, rovněž se vyrábějí v různých délkách a geometriích. 
Z cenových důvodů je průměr omezen většinou do 20 mm. Často jsou vrtáky opatřeny otvory 
pro vnitřní přívod řezné kapaliny do místa řezu. Proti vrtákům z rychlořezné oceli umožňují 
několikanásobně vyšší řeznou rychlost. (Pro využití této výhody je ale nutný dostatečně 
výkonný obráběcí stroj s vyhovující otáčkovou řadou a vysokou stabilitou.) Další výhodou je 
vysoká tuhost vrtáku daná modulem pružnosti SK. 
 
Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami. Tyto moderní vysoce produktivní 
nástroje určené k obrábění děr od průměru cca 14 mm do cca 100 mm v délkách 2 až 4 D 
především v sériové výrobě. Bývají osazeny nejčastěji dvěmi (větší průměry třemi) 
vyměnitelnými destičkami tvaru S, W případně destičkami speciálními. Drážky pro třísky 
jsou přímé u kratších typů nebo šroubové u delších vrtáků. Pro dobrou funkci je nutný přívod 
tlakové řezné kapaliny provedený buď vnitřkem vřetene stroje nebo objímkou. Pro velké 
průměry se vrtáky někdy vyrábějí jako korunové (vrtání na jádro).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. Vrták s VBD a šroubovou drážkou 
 s vnitřním přívodem kapaliny. 
 
 
  Obr. Vrták s VBD uloženými v kazetě. 
 
 

Vrtáky s VBD se vyrábějí v řadě průměrů po 1 mm, při potřebě vrtání mezirozměru se 
vrták upíná s mírnou exentricitou. Vzhledem k vysoké tuhosti lze tyto vrtáky v omezené míře 
použít jako vnitřní soustružnický nůž například po vyvrtání otvoru je možno stejným 
nástrojem provést jeho zahloubení a sražení hrany. 

Pozor! Pro využití vynikajících řezných vlastností vrtáků s VBD je nutný dostatečně 
výkonově a tuhostně dimenzovaný stroj disponující potřebnými otáčkami a dostatečný přívod 
tlakové řezné kapaliny. (viz obr.) Nutná je celková kapotáž stroje. 
 
 
 



               
 
Graf. Potřebný výkon stroje a spotřeba řezné kapaliny pro vrtání nástroji s VBD. 
 
 

 
 
Obr. Korunové (trepanační vrtáky) velkých průměrů, vpravo s vnějším přívodem kapaliny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. Vrták firmy Coromant  
pro extrémně velké  
průměry (až 180 mm). 
  

 



 
Přechodem mezi monolitickými karbidovými vrtáky a vrtáky s VBD jsou vrtáky 
s vyměnitelnou vrtací korunkou vyráběné od průměru cca 12 mm. Korunka má geometrii 
podobnou jako monolitický vrták, ale k tělesu nástroje je upevněna mechanicky a po 
opotřební se nepřebrušuje. 

                    

                     
                                                                        
 
 
 
Obr. vrták s výměnnou korunkou a 
destičkou na srážení hran 
 
 
 
 
 

 

 
 
Obr. Výměnné destičky pro vrtáky Spade Drill velkých rozměru (až 114 mm)  
 
Zvláštní vrtáky. Mimo uvedené základní a nejrozšířenější typy vrtáků se vyrábí celá řada 
vrtáků pro speciální použití například stupňovité vrtáky (vrtání odstupňovaných děr v sériové 
výrobě), středící vrtáky, kuželové vrtáky, vrtáky do plechu apod. Jejich konstrukce může být 
monolitická, pájená, nebo s mechanicky upnutými břity. 

 



         
 
Obr. Stupňovité vrtáky Mapal s VBD a pájené 
         

 

 

 

Nástroje pro vrtání hlubokých otvorů.   
 
Vrtání hlubokých otvorů přináší řadu specifických problémů, které vedli k vývoji 

zvláštních strojů a nástrojů. Prioritním požadavkem je dosažení vysoké kvality otvoru, 
protože vrtání je v tomto případě dokončovací operací. Naopak požadavky produktivity vrtání 
jsou až druhořadé. Základním technickým problémem při vrtání hlubokých otvorů je 
odstraňování třísek. Děje se tak vždy nuceným vyplachováním tlakovou řeznou kapalinou. 

Pro vrtání hlubokých otvorů se používají speciální vodorovné vrtací stroje nejčastěji 
s rotujícím obrobkem a posouvajícím se nástrojem. Stroj musí být dostatečně dimenzován 
vzhledem k velkým potřebným výkonům a působícím silám. Musí být vybaven výkonným 
zdrojem tlakové řezné kapaliny, účinným systémem její filtrace a případně chlazení. Pro 
vedení nástroje v místě vstupu do obrobku musí být použito přesné vodící pouzdro, velmi 
dlouhé nástroje musí být ještě podepřeny lunetou.  

Při konstrukci nástrojů je kladen zvláštní důraz na dobré utváření třísky pomocí 
utvařečů v kombinaci s ověřenou volbou řezných podmínek. Zvláštností konstrukce je 
používání nesymetrického ostří z důvodu zlepšení utváření třísky v oblasti osy nástroje a tím 
snížení potřebné osové síly. Nesymetrické ostří ovšem vyvolává vznik nerovnoměrných 
radiálních sil o proto musí být vrták opatřen na válcové části opěrnou a vodící lištou pro 
zachycení těchto sil. 

Podle způsobu přívodu řezné kapaliny a odvodu třísek se dají vrtáky na hluboké 
otvory rozdělit na tři hlavní konstrukce: 
 

Hlavňové vrtáky. Většinou jednobřité nástroje s vnitřním přívodem kapaliny vrtací 
trubkou a odvodem třísek drážkou tvaru V v tělese vrtáku a vrtací trubce.  
 
Vrtáky s vnějším přívodem kapaliny. (Podle výrobců označované BTA nebo STS.) 
Jednobřité nebo dvojbřité nástroje s přívodem kapaliny štěrbinou mezi vnějším průměrem 
vrtáku a obrobeným otvorem. Třísky jsou odváděny vnitřkem vrtáku.  
 

Ejektorové vrtáky. Jednobřité nebo dvojbřité nástroje s  přívodem kapaliny mezikružím 
mezi vnější a vnitřní trubkou a odvodem třísek vnitřní trubkou. 
 



 Všechny uvedené konstrukce se vyrábějí v provedení monolitickém (SK), nebo 
s pájenými či mechanicky upevněnými břity. Rozhodující je především průměr nástroje a 
požadavky na přesnost a kvalitu otvoru. Podle použití mohou být určeny pro vrtání do plného 
materiálu, (případně vrtání na jádro) nebo pro zvětšování předhotoveného otvoru.  
 

 
 
Obr. Princip ejektorového vrtání. (Materiál firmy Coromant) 
 
  

 
 
Obr. Princip funkce vrtáku STS. (Materiál firmy Coromant) 
 

 
Obr. Princip funkce hlavňového vrtáku. (Materiál firmy Coromant) 
 
 
 



 
 

 
Obr. Konstrukce ejektorového vrtáku.   Obr. Ejektorové vrtáky. 
 
 

Obr. Hlavňový vrták s pájenou řeznou částí. 
 
 
 
 
 


