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RUČNÍ RÁMOVÁ            
PILA NA KOV

pilový list

rám

tahounky rukojeť



Oddělujeme  materiál odebíráním třísek v 
místě, kde se pohybuje pilový list

pilový  list pásek z velmi kvalitní oceli

jednostranné ozubení

oboustranné ozubení

velký počet zubů

tvar malých trojúhelníčků

střídavě vyhnuty do stran pásek je v zubech zvlněný



ZÁKLADNÍ  POKYNY  PRO  ŘEZÁNÍ

označit místo řezu

materiál pevně upnout do svěráku

pro naříznutí vypilovat mělkou drážku

správné držení pily

řezat plynulým a pravidelným rytmem

využívat celou délku pilového listu

dodržovat správný postoj



ZÁSADY  BEZPEČNOSTI  PRÁCE

nedořezávat materiál tlakem na pilu

neřezat špatně vypnutým pilovým listem
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

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

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci dokáží použít správně používat pilu na kovžáci dokáží použít správně používat pilu na kov

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: rámová pila na kov, pilový list, zubyrámová pila na kov, pilový list, zuby

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



ZDROJE:

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