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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KOLAŘÍK, M. Optimalizace broušení rychlořezné oceli. Ostrava: katedra obrábění a 

montáže, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, Bakalářská práce, 

vedoucí doc. Ing. Vladimír Vrba CSc. 

 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací broušení rychlořezné oceli. Pro správnou 

optimalizaci je třeba důkladně zvolit jednotlivé parametry, které v konečné fázi mají 

značný vliv na výslednou kvalitu broušení. Po dobu experimentálních zkoušek jsem 

volil jednotlivé parametry a sledoval jejich vliv na drsnost povrchu a velikost brusného 

poměru. Broušení materiálu z rychlořezné oceli probíhalo kotouči z kubického nitridu 

boru. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

KOLAŘÍK, M. Optimization of High Speed Steel Grinding. Ostrava: Department of 

Machining and Assembly, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2009, 50 p. Thesis, head: doc. Ing. Vladimír Vrba CSc. 

 

This thesis deals with high speed steel grinding optimization. For the purposes of proper 

optimization I had to exert maximum care to choose all the particular parameters that 

have considerable effect on the final quality of grinding. In the course of the 

experiments I chose the particular parameters and monitored their effects on surface 

roughness and the grinding ratio magnitude. The high speed steel material was ground 

with cubic boron nitride wheels.  

The results I achieved were used to draw graphs and I described them in detail through 

technical economic analysis. All acquiered and necesary data are enclosed to the thesis. 
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Seznam použitého značení 
 

A  1. druh pryskyřičného pojiva 

a°  úhel nastavení podávacího kotouče [°] 

ap  hloubka řezu [mm] 

az  tloušťka třísky odebíraná jedním zrnem brusiva [µm] 

B  2. druh pryskyřičného pojiva 

C  druh použitý u kovového pojiva 

CBN  kubický nitrid boru 

CNC  počítačem číslicově řízený stroj 

D  průměr brousícího kotouče [mm] 

E  šířka nosné stěny [mm]      měrná práce broušení k opotřebení kotouče [kJ.mm-3]      měrná práce broušení [kJ.mm-3] 

FEPA  Sdružení evropských výrobců brusných kotoučů 

Fc  tangenciální síla [N] 

Ff  posuvná síla [N] 

Fp   radiální síla [N]         měrná radiální síla [N.mm-1]       měrná tangenciální síla [N.mm-1] 

G  brusný poměr 

H  upínací díra [mm] 

HRC  tvrdost dle Rockwella 

HSS  rychlořezná ocel 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

K  koncentrace brusiva [g.cm-3] 

KP  kovové pojivo 

k  součinitel úběru       součinitel řezivosti kotouče [mm3.N.min-1]     součinitel samoostření [mm3.N.min-1] 

kρ  poměr tloušťky třísky a zaoblení zrna     skutečný měrný příkon broušení [kW..mm-1] 

PP  pryskyřičné pojivo 
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p  měrný řezný odpor [N.mm-2]      objem odbroušeného tvrdokovu [mm3.min-1]       objem odbroušené vrstvy kotouče [mm3.min-1] 

r  poloměr zkoušené tyčinky [mm]       střední aritmetická drsnost [µm]      největší výška nerovností profilu [µm]        výška nerovností profilu z deseti bodů [µm] 

SK  slinutý karbid 

Sp  příčný posuv [mm] 

T  hloubka brusného kotouče [mm]      trvanlivost kotouče [min] 

t  hloubka třísky [mm]     obvodová rychlost podávacího kotouče [m.s-1]      obvodová rychlost kotouče [m.s-1]       obvodová rychlost obrobku [m.min-1]      podélná rychlost obrobku (posuv) [m.min-1]        rychlost přísuvu [mm.min-1] 

W  šířka brusné vrstvy [mm] 

X  hloubka brusné vrstvy [mm] 

γ  úhel čela [°] 

δ  úhel řezu [°] 
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ÚVOD 
 

Broušení se řadí k jednomu z nejstarších způsobů obrábění. V dávné minulosti člověk 

používal přírodní brusiva k tomu, aby mohl naostřit své pracovní nástroje (kamenné 

sekery, nože, kopí, střely apod.). 

Broušení je charakterizováno možnostmi výkonu obrábění, vyjádřeného množstvím 

odebraného materiálu za časovou jednotku, i dosažením vysoké kvality povrchu. 

Vzhledem k uspořádání operace a podmínkám broušení se jedná o velmi složitý proces. 

Proto zvyšování efektivnosti, příp. optimalizace broušení není jednoduché. Vyžaduje 

posouzení a zlepšování nejen jednotlivých článků operace, ale současně i jejich 

vzájemného působení na konečný výsledek obrábění [5]. 

Technologie broušení si dnes zdatně udržuje svoji důležitou pozici mezi ostatními 

metodami obrábění, zvláště pak v dokončovacích operacích při obrábění kovových a 

nekovových materiálů. Její role je častokrát nezastupitelná při určitých požadavcích na 

jakost povrchu. V posledních letech dostává zelenou broušení vysokými obvodovými 

rychlostmi. 

Broušením vysokými rychlostmi je možné dosáhnout výkonů, které dosud patřily do 

sféry obrábění nástroji s definovaným břitem. Tím se otevírají technologii broušení 

zcela nové možnosti výroby součástí bez obvyklých minimálních přídavků běžných u 

konvenčního způsobu broušení [6]. 

Zadané téma týkající se optimalizace se pro mě stalo atraktivní svou neustálou 

aktuálností a progresivností. Jsem rád, že mohu vypracovávat bakalářskou práci ve 

firmě Urdiamant, jelikož se jedná o společnost s bohatou tradicí a prostředí tohoto 

podniku znám již z dřívější doby, kdy jsem zde mohl absolvovat čtrnáctidenní praxi při 

mém studiu na střední škole.  

Od vypracování a samotné práce očekávám obohacení si poznatků znalostí daného 

oboru novými progresivními formami. Ověření si daných poznatků z teorie při praxi v 

podniku s moderními výrobními metodami a vybavením. 

K bakalářské práci přistupuji jako k bodu, který mi umožňuje se rozvíjet a pomáhá v 

mém dalším vývoji. Informace nabyté během Bakalářské práce mohu dále zúročit v 

dalším profesním uplatnění. Pevně věřím, že může být přínosem nejen pro mě, ale i 

samotnou firmu Urdiamant. 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU 
 

1.1 Historie firmy 
 

Společnost Urdiamant s.r.o. Šumperk vznikla 1.7. 2000, kdy byla zapsána do 

obchodního rejstříku. Její tradice sahá ovšem do roku 1933, kdy v Šumperku započala 

výroba nástrojů s diamantem a do dnešního dne se rozrostla na široký vyráběný 

sortiment. Základní dělení výrobků je podle použití na strojírenský, stavební a 

geologický. Všechno nářadí je vyráběno z nejkvalitnějších surovin a pro speciální 

technologické podmínky a proto má i nejširší spektrum použití. Kvalitu výroby a vývoje 

nářadí ve firmě potvrzuje i získání certifikátu ISO 9001 v prosinci 2000. 

 

Hlavní historická data firmy  

1933 – společnost Stellwag zahájila výrobu nástrojů s přírodním diamantem 

1936 – registrace ochranné známky URDIAMANT 

1952 – vznik závodu 1. pětiletky 

1966 – vznik státního podniku PRAMET 

1967 – syntéza umělého diamantu 

1981 – vznik samostatného provozu výroby diamantových nástrojů 

1989 – v rámci Prametu vznik Divize 6 – diamantové nástroje 

2000 – vznik samostatné firmy URDIAMANT 

2000 – získání certifikátu ISO 9001 

2000 – vznik slovenské pobočky 

2005 – vznik polské pobočky 

 

Mezi vyráběný sortiment firmy patří brousící kotouče z diamantu a kubického nitridu 

boru pro strojírenství (široký sortiment FEPA standardu), diamantové nástroje pro 

opracování skla (hladinové kotouče, kotouče pro broušení hra, kotouče pro broušení 

dekoru), diamantové nástroje (orovnávače, vnikací tělesa, diamantové pilníky, pasty, 

prášky, diamantové průvlaky), diamantové vrtací nástroje (vsazované a impregnované 

korunky, korunky a dláta s PKD prvky, uzkobřité stavební korunky), Diamantové 

nástroje pro stavebnictví a kamenoprůmysl (řezací a brousící kotouče) [7]. 



11 
 

1.2 Řešená problematika 
 

Úlohou v mém zadání bakalářské práce byla optimalizace parametrů broušení HSS oceli 

brousícími kotouči z kubického nitridu boru (CBN). Zvláště pak vyhodnocení změny 

brusného poměru a drsnosti obrobeného povrchu. Úloha byla řešena ve firmě 

Urdiamant s.r.o. v Šumperku. Firma poskytla testovací zařízení CNC brusku Walter 

Helitronic Mini Power, brousící kotouče z kubického nitridu boru typu 1-75-3/3 z 

nabídky firmy Urdiamant s.r.o., testovacím materiálem byla tyčinka z HSS oceli ∅ 10 x 

80 mm. Při řešení jsem znal parametry broušení (obvodová rychlost, hloubka, posuv), 

parametry brousícího kotouče (zrnitost, koncentrace) a parametry obráběného materiálu 

z HSS oceli (drsnost povrchu Ra). 

Před experimentálními zkouškami jsem na základě dostupné literatury uvedl teoretické 

poznatky o procesu broušení, broušení HSS ocelí a informace o kotoučích z CBN. 

Poznatky získané během testů a zkoušek jsem přehledně zanesl do grafů a tabulek v 

experimentální části mé práce.  
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2. BROUŠENÍ RYCHLOŘEZNÉ OCELI 
 

Broušení je rychlostní mikrořezání (odírání) povrchových vrstev těles velmi jemnými 

zrny brusiva, stmelenými pojivem v nástroj. Proces broušení probíhá nejčastěji při 

rychlostech do 30 m.s-1. 

Při broušení vniká do obráběného materiálu řezný klín a odděluje z něj třísky 

nepravidelnými mnohoklínovými nástroji se speciální strukturou [1].  

Podle typu brousícího nástroje se rozlišují tyto druhy broušení: 

1. vázaným pevným brusivem: zrna brusiva stmelená pojivem do tvaru nástroje 

2. volným brusivem: zrna jsou ve formě prášku pro broušení kapalinou, 

ultrazvukem nebo jiným podobným způsobem obrábění tvrdých materiálů. 

Brusná zrna jsou na pracovní ploše brousícího nástroje neuspořádaně rozložena. Jejich 

rozmístění vytváří přerušovaný břit s různou či větší výškou zrn. 

Vrcholy zrn u kotouče mají vždy různou radiální vzdálenost od ideální válcové plochy, 

což působí při broušení jejich různé zatížení. Může také nastat případ, kdy třísku 

odebírá současně několik dílčích břitů jednoho zrna. 

Všechna zrna kotouče nemohou být rovnoměrně zatížena, protože jsou různě vysoká. 

Nejvíce zatížená jsou zrna vystupující nad ideální válcový povrch, zatímco ostatní 

snížená zrna určitou dobu nepracují (obr. 1). Tato zrna začínají působit pouze po 

přirozeném opotřebování vyšších zrn nebo po orovnání kotouče [4]. 

 

 

 
Obr. 1 Zrna brousícího kotouče [4] 

1 – řezná, 2 - tlačná, 3 – pasivní 
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2.1 Proces mikrořezání 
 

Při popisu mikrořezání vycházíme z geometrických parametrů brusných zrn, jejichž tvar 

je nepravidelný se zaoblenými vrcholy, které mají záporný úhel čela. 

Při odebírání jednotlivých třísek zrnem brousícího kotouče dochází ke kluzu zrna po 

povrchu obráběného kovu a k posunu (usmýknutí) částice kovu. Na počátku záběru zrno 

klouže a vzniká pružně plastická deformace otlačování kovu zrnem. Současně roste 

tloušťka vrstvy kovu, připadající na zrno, a zvětšují se síly působící na zrno. Částice 

kovu se začíná posouvat (usmykávat) v určitém bodě, když řezná síla působící na vrstvu 

čelem zrna dosáhne takové velikosti, že již stačí částici posunout. Odebírání třísky 

zrnem závisí na vzájemném poměru mezi délkou kluzu a řezu při záběru na skutečném 

řezném úhlu daném poměrem tloušťky odebírané třísky k poloměru zaoblení vrcholu 

brusného zrna: 

                                                              =     ~0,5                                                    (1) 

Pro hodnoty    platí: 

1. při    < 0,5 a velkých záporných úhlech čela zrn brusiva dochází k silné 

plastické deformaci kovu nebo dokonce ke kluzu zrn po kovu, 

2. při    ~ 0,5 je možný vznik třísek mikrořezáním, zvyšuje-li se plasticita kovu v 

důsledku zvýšení řezné rychlosti, 

3. při    > 0,5 probíhá hlavně mikrořezání, a při    ~ 1,0 dochází k mikrořezání ve 

všech případech. 

Podíl procesu mikrořezání při broušení se snižuje podle míry otupení brousícího 

kotouče, opotřebení zrna a zmenšení   /  , a podíl kluzného tření roste. 

Povrch krystalu brusiva má vždy určitou drsnost, kterou způsobuje jeho vnitřní 

nedokonalost nebo podmínky jeho vzniku. Uvedené nedokonalosti v procesu 

mikrořezání ještě vzrůstají. Výčnělky M a N zrna mají funkci samostatných dílčích 

břitů, které odebírají třísky 10krát až 100krát tenčí než hlavní břit zrna.  

V důsledku zaoblení břitu bude v určitém bodě X skutečný úhel čela: 

                                                  =                                                               (2)     

Skutečný úhel řezu v bodě X bude: 

                                               =   +                     (3) 
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ax – tloušťka ubírané vrstvy v bodě X    - poloměr zaoblení břitu  

 

Tupý úhel způsobuje: 

1. zvýšený odpor proti kluzu jednotlivých elementů třísky, vyvolávaný větším 

třením ve střižné rovině 

2. vzrůst vnějšího tření mezi nástrojem a obráběným kovem. 

Z rovnice (3) vyplývá, že při   → 0,  → 180°, čili že pro vrstvy materiálu 

bezprostředně u obrobené plochy dosahuje úhel řezu takové hodnoty, při níž již řezání 

není možné a kov se začíná omačkávat [4]. 

 
Obr. 2 Schéma brousícího zrna [4] 

ECB – plocha čela, BC1E1 – hřbetní plocha, M – mikrovýstupek,  

N – submikrovýstupek, KL – přímka řezu 

 

2.2 Tvoření třísky při broušení 
 

Při tvoření třísky nás zajímá plastická deformace, která se vyskytuje jen v mezích 

malých objemů materiálu a to v místech největšího napětí. Plastická deformace je při 

řezání dovedena až do stádia rozrušení, kdy se od základního materiálu oddělí částečky 

ve formě třísky.  

Oddělení částeček materiálu ve formě třísky se dle stavu materiálu může uskutečnit: 

a) odtrhnutím, když v zóně řezání převládají normálové tahové napětí 

b) odstřihnutím, když v zóně řezání převládají tangenciální smyková napětí [1]. 
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Nepravidelné rozložení zrn brusiva na pracovní ploše kotouče způsobuje různou 

konfiguraci a rozměry třísek vrstev odebíraných jednotlivými zrny. Pro určitý brousící 

kotouč závisí tvar a rozměry třísek na řezných podmínkách. Pokud se např. zvětší 

obvodová rychlost obrobku při stálé obvodové rychlosti kotouče, zvýší se posuv na zrno 

a tříska bude přecházet za zavinutého na segmentovitý tvar (obr. 3). Nejčastěji se 

vyskytuje páskovitá tříska, jejíž tloušťka se postupně zvětšuje. Odebíraná vrstva 

materiálu se při mikrořezání vždy pěchuje, a proto se tvar skutečné třísky podstatně liší 

od jejího teoretického tvaru. Tříska ubíraná v procesu broušení se zachycuje v prostoru 

mezi zrny brusiva a vypadává, když se dostane mimo styčnou plochu kotouče obrobku. 

Jestliže je prostor mezi jednotlivými zrny nedostatečně velký, může být tříska mezi zrna 

vtlačena tak, že ji nedokáže proud řezné kapaliny od kotouče oddělit. Při broušení kovů 

s vysokou pevností vznikají i jiskry, což jsou velmi drobné roztavené částice kovů 

odletující z místa styku obrobku s kotoučem. Jiskry mají svůj tvar, barvu i délku dráhy 

apod.  

 
Obr. 3 Druhy třísek vznikající při broušení [4] 

a – páskovitá, b – zavinutá, c – segmentovitá 

 

Na proces broušení značně ovlivňuje veličina az, což je tloušťka třísky odebíraná jedním 

zrnem brusiva. Na tloušťce třísky závisí otupení zrn (trvanlivost kotouče), řezná síla 

připadající na jedno zrno, drsnost broušené plochy, okamžitá teplota v místě působení 

zrna apod. Zvětší-li se az pronikají zrna do obráběného materiálu hlouběji a zrna i pojivo 

se intenzívněji opotřebovávají. Se změnou az se mění i pracovní režim kotouče a 

podmínky broušení [4]. 
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2.3 Tepelné jevy při broušení 
 

V procesu mikrořezání se vytváří v povrchové vrstvě obrobku při broušení velký počet 

míst s vysokými teplotami, jejichž působením se povrchová vrstva intenzívně zahřívá 

[4]. 

Každý zdroj tepla má svou bezprostřední oblast účinku. Teplo z oblasti prvotní 

deformace se odvádí převážně třískou a menší část obrobkem; teplo z oblasti druhotné 

deformace se odvádí převážně třískou a malá část nástrojem; teplo z oblasti dotyku 

hřbetu nástroje s obrobkem se odvádí převážně obrobkem a menší část nástrojem [1]. 

Při broušení rozeznáváme: 

1. okamžitou teplotu, která se vyvíjí přímo v místě záběru zrna brusiva; dosahuje 

vysokých hodnot po krátkou dobu; 

2. stykovou teplotu v oblasti styku kotouče a obrobku (v místě broušení); 

3. střední teplotu – ustálenou teplotu na povrchu broušeného obrobku. 

Při broušení materiálů s vysokou pevností (kalených ocelí apod.) za obtížných řezných 

podmínek, kdy působí na zrno značné síly, se může okamžitá teplota přiblížit teplotě 

tavení broušeného materiálu. Tyto teploty zvyšují plastičnost obráběného kovu, a tím 

příznivě ovlivňují odebírání třísek v procesu mikrořezání. Důkazem vzniku těchto 

vysokých teplot svědčí i proud jisker, vznikající dokonce i při dostatečném množství 

řezné kapaliny. 

Styková teplota v místě broušení je mnohem menší než okamžitá, neboť teplo z místa 

broušení intenzívně přestupuje do obrobku. Přestup tepla nastává v důsledku rozdílu 

mezi teplotu silně zahřáté okrajové vrstvy a nízkou teplotou ostatní části obrobku, stejně 

jako velká hmotnost obrobku v porovnání s mezní vrstvou, zahřátou na vysokou teplotu. 

Střední teplota povrchu obrobku je nižší než styková teplota a způsobuje tepelné změny 

rozměrů obrobku. 

 

Broušením kotouči se zrnem z kubického nitridu boru vznikají teploty 1,5 až 2krát nižší 

než při broušení diamantovými kotouči, neboť zrna kubického nitridu boru chemicky se 

železem nereagují. Při obtížných řezných podmínkách broušení ocelí mohou však také 

vznikat vysoké teploty (700 až 800°C a vyšší), podstatně ovlivňující opotřebení kotouče 

a kvalitu povrchové vrstvy obrobku. Teplota broušení je zde nejvíce ovlivňována 
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přísuvem a obvodovou rychlostí kotouče; jejich vliv je ale menší než při broušení 

diamantem [1]. 

 
Obr. 4 Místa vzniku tepla 1, 2, 3 a cesty odvádění tepla při řezání [1] 

 

2.4 Síly v procesu broušení 
 

Řezné síly vznikají vzájemný působením pracovní plochy brousícího nástroje a 

obrobku. Břity zrn ubírají velmi drobné třísky, kterým odpovídají elementární řezné 

síly. Celkové řezné síly mohou dosáhnout značné velikosti, protože při broušení pracuje 

současně velké množství zrn. 

Výsledná řezná síla se skládá z radiální síly Fp, tangenciální síly Fc a posuvné síly Ff 

(obr. 5). 

 
Obr. 5 Řezná síla a její složky při broušení [4] 

a) vnějších rotačních ploch obvodem kotouče, b) rovinném broušení čelem kotouče 

 

Elementární síla Fc způsobuje odřezávání třísky a elementární síla Fp přitlačuje brusné 

zrno k obráběné ploše. Pokud jsou na zrnech záporné úhly čela, síla Fp je vždy větší než 

síla Fc. Experimentální měření potvrzují že Fp/Fc = 1,0 až 3,0. Síla Ff je o mnoho menší 

jako síla Fc. 
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Se zvětšením řezných sil se kotouč více opotřebovává a zkracuje se doba jeho 

trvanlivosti, zvyšuje se teplota v zóně broušení i na povrchu obrobku, snižuje se 

přesnost broušení i kvalita broušeného povrchu.  

Velikost řezných sil ovlivňují řezné parametry, ale i charakteristika kotouče. Všeobecně 

lze říci, že řezné síly rostou se snižováním obvodové rychlosti kotouče vk a snižováním 

zrnitosti a koncentrace kotouče. Dále řezné síly rostou se zvyšováním: hloubky řezu ap, 

obvodové rychlosti obrobku v0 (při broušení válcových ploch) nebo posuvové rychlosti 

vp  (při rovinném broušení) [4]. 

 

2.5 Opotřebení brousících kotoučů 
 

Opotřebení pracovní plochy brousícího kotouče je složitý fyzikálně-chemický proces, 

jehož průběh závisí na podmínkách broušení: charakteristice kotouče, vlastnostech 

obráběného materiálu, řezných podmínkách atd. Podle vlastností brousících kotoučů 

(tvrdosti, druhu pojiva, brusiva atd.) a podle řezných podmínek probíhá při broušení 

buď otupení kotouče, nebo se uplatňuje jeho samoostření. 

Otupení kotouče nastává v důsledku vytrhávání nevhodně položených zrn brusiva a 

jejich postupným štěpením a zaoblováním, takže zrna ztrácejí řezivost. 

Samoostření brousícího kotouče probíhá v důsledku postupujícího otupování zrn 

brusiva, která jsou vzrůstajícím řezným odporem vylamována (celá nebo jen jejich 

části) z pojiva. Po vydrolení pojiva pak začínají pracovat nová zrna, takže se pracovní 

plocha kotouče neustále obnovuje. Tato schopnost obnovování řezné plochy je 

význačnou specifickou vlastností brousících kotoučů. 

 

Řezná část brousícího zrna se může v závislosti od zatížení podrobit plastické deformaci 

či křehkému lomu. Další broušení takto porušeným nástrojem je nemožné; nástroj je 

třeba opravit.  

Plastická deformace brousícího materiálu vychází z funkční závislosti tvrdosti na 

teplotě. Se zvyšující se teplotou dochází ke zvyšování i jeho plasticity, a tím se snižuje i 

jeho tvrdost.  

Křehký lom řezné části zrna nastává tehdy, když v něm maximální tahové napětí 

dosáhne meze pevnosti v tahu. 

Z fyzikálně-chemického hlediska rozlišujeme tyto způsoby opotřebení: 
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- adhezní: charakteristickým znakem jsou mikroskopické důlky, které vznikají na 

povrchu zrna. Jsou dokladem odtrhnutí nebo odříznutí jeho částí 

- abrazivní: vzniká tehdy, když tvrdé částice obráběného materiálu nebo oddělené 

částice brousícího materiálu vnikají do stykových ploch nástroje a působí jako 

mikroskopické nože 

- difuzní: vzniká, pokud je mezi brusivem a materiálem obrobku chemická 

příbuznost 

- oxidační: vzniká při vysokých teplotách řezání, které se vytváří v procesu 

broušení, doprovázené intenzivním okysličováním brousícího materiálu. 

Těmto způsobům opotřebení odpovídají dle podmínek obrábění tyto mechanismy 

opotřebení brusných zrn (obr. 6): 

a) otěr řezných částí (vrcholů) zrn brusiva se vznikem více či méně hladkých 

plošek 

b) mikroskopické porušování (štěpení) zrn – s oddělováním malých úlomků 

c) porušování celých zrn – s oddělováním celých částí zrna 

d) úplné vylamování zrn z pojiva 

e) porušení působením chemických vlivů ve styčném pásmu zrna a obráběného 

materiálu při vysokých teplotách vznikajících v zóně broušení 

f) zanášení prostoru mezi zrny (pórů) třískami a brusným odpadem 

 

 

Obr. 6 Základní způsoby opotřebení brousícího kotouče [4] 

 

Podle podmínek broušení může kotouč vykazovat několik druhů opotřebení současně 

nebo některý z nich převládá. Způsoby a) a b) opotřebení jsou typické pro nástroj, který 

pracuje v oblasti s omezenou nebo vůbec žádnou schopností samoostření [4]. 
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2.6 Stav obrobeného povrchu po broušení 
 

Při výrobě strojních součástí je nutností vedle jejich přesných rozměrů dbát na vhodnou 

jakost povrchu. Drsnost povrchu má značný význam a je charakterizována 

mikronerovností. Skutečný povrch součásti se liší od ideálního. Na skutečném povrchu 

jsou zřejmé velmi jemné nerovnosti rozložené přibližně pravidelně po celé ploše. 

Vlastnosti drsností se mohou lišit v jednotlivých směrech. 

 

2.6.1 Drsnost povrchu 
 

Na výrobních výkresech je drsnost povrchu definována značkou Ra. V ČR je nejběžnější 

metodou pro hodnocení drsnosti povrchu stanovení střední aritmetické úchylky profilu 

Ra. 

Do drsnosti nelze započítávat vady povrchu např. náhodné nepravidelné nerovnosti, 

které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhliny, důlky apod.) a které vznikají vadami 

materiálu, poškozením aj. Dle převládajícího směru nerovností drsnost posuzujeme 

v příčném nebo podélném směru. Parametry drsností vyhodnocujeme na skutečných 

profilech, které se získávají jako průsečnice kolmé či šikmé roviny se skutečným 

povrchem. Nejčastěji tedy používanou metodou je již zmíněný systém střední čáry.  

Střední čára profilu m má tvar geometrického povrchu (přímky, kružnice, evolventy 

atd.). Je paralelní s hlavním směrem profilu a rozděluje zjištěný povrch tak, že 

v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu od střední čáry m 

minimální. V grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára prokládá tak, aby 

součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky l  stejné [1]. 

  =   ∫ | ( )|                   (4) 

 

Mezi další využívané metody určení drsnosti patří: 

- největší výška nerovností profilu Rm 

Rm je vzdálenost mezi čárou výstupku profilu a čárou prohlubně v rozsahu 

základní délky l.   = |     | +             (5) 

- výška nerovností profilu z deseti bodů Rz 
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Rz je střední hodnota absolutních hodnot výšek pěti největších výstupků a pěti 

nejnižších prohlubní profilu v rozsahu základní délky l. 

   = ∑        ∑ |    |                (6) 

 

Drsnost povrchu příznivě ovlivňuje vysoká obvodová rychlost brousícího kotouče. Při 

zvýšení obvodové rychlosti kotouče se drsnost broušeného povrchu podstatně snižuje. 

Je to způsobeno jak zmenšením tloušťky třísky odebírané jedním zrnem kotouče, tak 

růstem tepla v řezném pásmu každého zrna.  

Čím vyšší je obvodová rychlost obrobku, podélný a příčný posuv, tím větší je drsnost 

broušeného povrchu. Uvedený vliv se vysvětluje tím, že při zvětšení posuvů se zvětšuje 

tloušťka třísky odebírané jednotlivým zrnem brusiva a zrna pronikají hlouběji do 

povrchové vrstvy obrobku. 

Zvětšíme-li podstatně průměr brousícího kotouče při jeho stálé obvodové rychlosti, 

sníží se drsnost obráběného povrchu, neboť se prodlužuje stykový oblouk kotouče a 

obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané jedním zrnem. Zvětší-li se šířka 

kotouče při konstantním podélném posuvu, drsnost broušeného povrchu se poněkud 

zlepšuje.  

Drsnost povrchu je značně ovlivněna zrnitostí brousícího kotouče a počtem zdvihů při 

broušení na čisto. Použijeme-li kotouč s jemnější zrnitostí, má obrobená plocha při 

ostatních stejných podmínkách vždy nižší drsnost. Zrnitost ovlivňuje při vysokých 

řezných rychlostech drsnost broušené plochy nepodstatně, neboť brousící kotouč se s 

určitým úsekem obrobku setkává velmi často. 

Povrch kalené oceli bývá za stejných podmínek po broušení kvalitnější než povrch 

obrobku z nekalené oceli. Při broušení kalené oceli totiž vznikají vyšší okamžité 

teploty, deformovaný kov je proto plastičtější a třísky se lépe oddělují. 

Drsnost broušené plochy závisí na mechanických, fyzikálních a chemických 

vlastnostech broušeného materiálu. Je-li broušený materiál tvrdší, drsnost povrchu se 

snižuje. Tvoření mikronerovností broušeného povrchu též ovlivňuje pojivo. Pojivo z 

umělé pryskyřice se vyznačuje vyšší kvalitou povrchu po broušení než kotouče s 

kovovým a keramickým pojivem. U kotoučů s pojivem z umělé pryskyřice dochází k 

samoostření [4]. 
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2.6.2 Kvalita povrchové vrstvy 
 

Při broušení, stejně jako i při jiných druzích obrábění, vzniká plastická deformace 

povrchové vrstvy obrobené plochy. Spolu s plastickou deformací je tato vrstva 

vystavena i účinkům tepla.  

Povrchová vrstva při ohřívaná zvětšuje svůj objem. Níže položené chladné vrstvy se 

tomu brání, v důsledku toho vznikají v rozehřáté povrchové vrstvě tlakové napětí. 

Vysoká plasticita rozehřáté povrchové vrstvy zapříčiňuje v této vrstvě plastickou 

deformaci, která odstraňuje vnitřní tlaková napětí. Ochladnutí povrchové vrstvy 

vyvolává zmenšení objemu kovu této vrstvy. Stlačení povrchové vrstvy však zabraňuje 

studený kov ve středu součástky. V povrchové vrstvě vznikají proto zbytková tahová 

napětí a pod touto vrstvou tlaková napětí. V yrovnání teploty nevyvolává ztrátu těchto 

napětí, proto omezená plasticita kovu při pokojové teplotě vylučuje průběh místní 

plastické deformace povrchové vrstvy, která by odstranila vnitřní napětí [2]. 

Při broušení ocelí vznikají značné teploty, které jsou často vyšší než překrystalizační 

teplota odpovídající teplotě Ac3. Probíhají strukturní změny, které doprovází změna 

napjatosti v povrchové vrstvě. Převyšuje-li napětí vznikající v důsledku těchto změn 

pevnost materiálu v příslušném místě, vznikne trhlina [4]. 

 

3. VÝBĚR VHODNÝCH BRUSNÝCH KOTOUČŮ VČETNĚ 

ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ 
 

Brousící kotouč s brusivem z kubického nitridu boru je charakterizován těmito 

základními znaky: 

- druh brusiva 

- tvar kotouče 

- rozměr kotouče 

- druh pojiva 

- zrnitost brusiva 

- koncentrace brusiva 
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3.1 Druh brusiva 
 

Kubický nitrid boru známý taktéž pod zkratkou KBN či CBN se oproti diamantu v 

přírodě nenachází. Jedná se o velmi tvrdý materiál, jehož syntéza se poprvé uskutečnila 

v r. 1957. Obsahuje 43,6% boru a 56,4% dusíku. Krystalická mřížka CBN se podobá 

mřížce diamantu, tzn., že má stejnou stavbu, ale obsahuje atomy boru a dusíku. 

Rozměry krystalické mřížky KBN jsou poněkud větší než u mřížky diamantu.  

Krystaly kubického nitridu boru mají mřížkovou konstantu a = 3,616.10-10m, 

specifickou hmotnost 3,48g.cm-3, střední mikrotvrdost 91 000MPa, tepelnou stálost do 

1 200°C. Využívá se hlavně na opracování kalených ocelí s tvrdostí vyšší než 58HRC. 

Při použití na materiály, které této tvrdosti nedosahují dochází k zanášení brousící 

vrstvy kotouče a k ztrátě brousících vlastností. Krystaly vznikají syntézou šesterečného 

nitridu boru za přítomnosti katalyzátoru ve speciálních kontejnerech na hydraulikých 

lisech, které zabezpečují požadovaný vysoký tlak (300 až 980 MPa) a vysokou teplotu 

(asi 2000°C). Kubický nitrid boru je na rozdíl od diamantu chemicky neutrální vůči 

železu. 

Velká tvrdost, tepelná odolnost a chemická netečnost k železu předurčují kubický nitrid 

boru k obrábění různých slitin obsahujících železo (legované oceli atd.). Jeho vlastnosti 

výrazně snižují adhezní a difuzní opotřebení nástroje v porovnání s diamantem [4]. 

 

3.2 Tvar kotouče 
 

Brusný kotouč z kubického nitridu boru je nástroj s tvarem rotačního tělesa, které má 

určitý tvar a skládá se z nosné části na které je nanesena vrstva CBN ve tvaru prstence. 

Nosné části jsou vyrobeny z oceli, hliníkových slitin a plastů. Malé kotouče jsou 

tvořeny jen vrstvou CBN. Tvar a umístění vrstvy CBN u brusného kotouče se volí podle 

použití nástroje.  

Mezi CBN vrstvou a nosnou částí bývá často i plastická vrstva, která chrání obrobený 

povrch před poškozením při úplném spotřebování CBN vrstvy [4]. 

V praxi jsou kotouče v katalozích označovány typovým číslem, které určuje základní 

tvar (tj. obvodové, čelní úhlové apod.) a je přizpůsobeno ve většině případů standardu 

ISO 6104 a 6168 [3]. 
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3.3 Rozměr kotouče 
 

Mezi základní rozměry kotouče patří průměr kotouče, šířka a tloušťka brousící vrstvy, 

celková výška kotouče, rozměr upínacího otvoru, případně úhel zkosení, rádius apod. 

K nejdůležitějším parametrům kotouče patří průměr kotouče, šířka a tloušťka brousící 

vrstvy, celková výška kotouče a rozměr upínacího otvoru. 

Průměr brousícího kotouče: čím větší je průměr kotouče, tím příznivější jsou 

kinematické a termické podmínky broušení. Je ti způsobeno tím, že brusné zrno je 

následkem delší ochlazovací dráhy méně namáhané, což příznivě působí na životnost 

kotouče. V olba průměru závisí taktéž na typu brusky, jejíž konstrukce by měla zaručit 

dosažení doporučených pracovních rychlostí. 

Šířka brousící vrstvy: zásadně musí být využívána celá šířka brousící vrstvy, což ale 

ovšem neplatí u tvarových kotoučů. Toho lze dosáhnout posuvem obrobku nebo 

brousícího kotouče přes celou broušenou plochu, nebo použitím užší brousící vrstvy než 

je šířka broušené plochy (platí u čelních kotoučů). Úzká brousící vrstva umožňuje vyšší 

výkon broušení s malým vývinem tepla. Naopak příliš široká brousící vrstva způsobuje 

vysokou teplotu v místě řezu, což může mít vliv na snížení výkonu. 

Tloušťka brousící vrstvy: silnější brousící vrstva zvýší prodejní cenu nástroje o vyšší 

obsah brusiva, ale náklady na broušení se sníží.  

Doporučována jako základní tloušťka brousící vrstvy čelních kotoučů jsou 2 mm u 

pryskyřičných pojiv a 1,5 mm u kovových pojiv [3]. 

 

3.4 Druh pojiva 
 

Pojivo slouží jako vazba mezi brusivem a polotovarem. Určuje například, jak pevně 

budou krystaly brusiva v nástroji držet, a jak velkou částí budou vystupovat nad jeho 

povrch. 

Pojiva brousících kotoučů ovlivňují rozhodujícím způsobem výkon broušení, životnost 

kotoučů, tvarovou stálost, samoostřící vlastnosti apod. Výběrem pojiva ovlivníme zda  

CBN kotouč brousí s velkým výkonem broušení při malém přítlaku, ovšem s kratší 

životností (měkké pojivo), a nebo s velkou životností, při nižším výkonu a větším 

přítlaku (tvrdé pojivo). Pro volbu pojiva je důležité kromě broušeného materiálu a druhu 

brusiva určit druh operace a způsob broušení. 
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Používají se 3 druhy pojiv: 

a) organické 

b) kovové 

c) keramické 

Organická pojiva jsou typická vysokou produktivitou broušení, nízkým vývinem tepla, 

dobrými samoostřící vlastnosti. U těchto pojiv je třeba chlazení z důvodu jejich nízké 

tavné teploty (asi 260°C). Kotouče s tímto pojivem jsou vhodné při obrábění na čisto a 

dokončovacích pracích, pokud není přísuv větší jako 0,02 mm na dvojzdvih. Při větším 

přísuvu mají tyto kotouče zvýšené opotřebení. 

Kovová pojiva jsou tvrdší než organická. Jejich charakteristickými rysy je vysoká 

trvanlivost, ovšem mají horší řezné vlastnosti a vyvíjejí větší množství tepla. I proto se 

tedy kovová pojiva používají výhradně s chlazením. Vyrábí se lisováním, odléváním a 

galvanickým povlakováním. V případě, že nelze použít klasické technologie výroby 

brousících kotoučů CBN používá se galvanického pojiva. Častokrát se jedná o tvarově 

složité nástroje. Brusivo v jedné vrstvě je ukotveno k ocelovému tělesu galvanicky 

nanášeným povlakem niklu. K výhodám kotoučů s galvanickým pojivem patří vysoký 

brousící výkon, nízké pořizovací náklady, vysoká stálost tvaru a nízký vývin tepla. 

Nevýhodou je malá životnost dána pouze jednou vrstvou CBN. 

Keramické pojivo se vyznačuje dlouhou životností, vysokou abrazností, vysokou 

přesností broušení a minimální potřebou oživovat nástroj. Pojivo je plněno CBN. 

Použití nalezne při broušení otvorů (CBN tělíska), vysoce produktivní broušení 

kalených ocelí na kulato a na plocho [3]. 

 

3.5 Zrnitost brusiva 
 

Zrnitost brusiva se udává zlomkem. K zjišťování zrnitosti dochází přesíváním zrn přes 

dvě síta. V čitateli je udávána jmenovitá délka strany oka vrchního kontrolního síta, přes 

které musí zrno propadnout. Ve jmenovateli je uvedena jmenovitá délka strany oka 

spodního síta, na kterém se musí zrna zadržet. 

Zrnitost brusiva má vliv na drsnost povrchu. Se zvětšující se zrnitostí se drsnost 

obrobeného povrchu zhoršuje. 
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3.6 Koncentrace brusiva 
 

Vyjadřuje hmotnostní obsah brusiva (CBN) v 1 cm3 brousící vrstvy, vyjádřené vzorcem 

K=g.cm-3 (crt.cm-3). Jako základ byla stanovena koncentrace K100, kde 1 cm-3 brousící 

vrstvy obsahuje 0,88 g (4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousící vrstvy. Tato 

koncentrace je nejpoužívanější. 

Vliv koncentrace na broušení: 

Nízká koncentrace zaručuje dobré samoostřící vlastnosti kotouče, zvyšuje výkon 

broušení, snižuje vývin tepla a životnost kotouče, zhoršuje stálost tvaru, zvyšuje drsnost 

povrchu. 

Střední koncentrace používá se ve většině brousících operací. 

Vysoká koncentrace zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru, snižuje drsnost 

povrchu a výkon broušení, zhoršuje samoostřící vlastnosti kotouče, zvyšuje vývin tepla 

[3]. 

 

3.7 Podmínky použití brousících kotoučů 
 

Podmínky, které mají vliv, na konečný efekt broušení jsou: 

- stav stroje 

- upínání brousícího kotouče 

- řezné podmínky 

- chlazení brousících kotoučů 

- čištění, oživování a orovnávání 

 

Stav stroje: používání kotouče s CBN vyžaduje podstatně vyšší nároky na technický 

stav stroje, než při použití kotoučů s klasickými brusivy. Stroj musí být dokonale tuhý, 

bez vibrací. Vřeteno musí být uloženo s maximální radiální a axiální házivostí 0,005 

mm a zaručující minimální chvění při broušení. 

Důležitou podmínkou je tuhé uchycení nebo upnutí obrobku. Jakékoliv chvění stroje či 

obrobku nepříznivě ovlivňuje životnost kotouče, drsnost povrchu, ale i výkon broušení a 

stálost tvaru kotouče. 

Upínání brousícího kotouče: radiální a axiální házivost kotoučů by neměla přesáhnout 
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hodnotu 0,03 mm. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby každý kotouč měl vlastní 

upínací trn nebo přírubu a nebyl po celou dobu životnosti z těchto upínacích přípravků 

snímán. 

Kotouče větších rozměrů a hmotností jsou dynamicky vyvažovány. Tímto vyvážením 

podstatně snížíme chvění a vibrace při broušení, čímž se zvyšuje výkon, životnost 

kotouče, kvalita výbrusu apod. 

Řezné podmínky: základem pro ekonomické využití CBN kotouče je správný výběr jeho 

charakteristik. Tj. typ, rozměr, pojivo, zrnitost brusiva, koncentrace brusiva, ale i jeho 

použití za vhodných řezných podmínek, na vhodném typu brousícího stroje. Stejně 

důležité je chlazení, tuhé upnutí nástroje i obrobku, obráběný materiál, přídavky na 

broušení, požadovaná drsnost povrchu, možnost orovnávání, případně čištění kotouče 

atd. 

K výběru vhodných řezných podmínek slouží údaje v katalogu brusných kotoučů 

dodávané výrobci. 

 

Charakteristické parametry řezných podmínek: 

 

vk – obvodová rychlost kotouče [m.s-1] 

vo – obvodová rychlost obrobku [m.min-1] 

vp – podélná rychlost obrobku (posuv) [m.min-1] 

vz – rychlost přísuvu (zápichové broušení) [mm.min-1] 

sp –  příčný posuv [mm] 

 t –   přísuv (hloubka třísky) [mm] 

vb – obvodová rychlost podávacího kotouče (pro bezhroté broušení) [m.s-1] 

a° -  úhel nastavení podávacího kotouče (pro bezhroté broušení) 

 

Efektivnost broušení ovlivňuje kromě výše uvedených parametrů celá řada dalších 

podmínek jako je např. chlazení, velikost styčné plochy kotouče s obrobkem, způsob 

podávání (ruční, poloautomat, automat), kvalifikace obsluhy apod. 

Chlazení brousících kotoučů: má podstatný vliv na jejich životnost, výkon broušení, 

drsnost povrchu a pracovní prostředí. Chladící kapalina podstatné snižuje teplotu 

v místě řezu a dokonale odvádí odbroušený materiál, takže kotouče jsou méně náchylné 

k zanášení, pálení a chvění. Je doporučováno chladit ve všech případech, kde je to 

možné. 
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Pokud není možné chladit, doporučuje se volit nízké obvodové rychlosti, úzké brousící 

vrstvy, větší průměr kotouče, nižší tvrdost pojiva či nižší koncentraci. 

Čištění, oživování a orovnávání: čištění kotouče se provádí v pracovní poloze pemzou, 

úlomkem SiC kotouče, případně oživovacími kameny. Provádí se pouze tehdy, dochází-

li k zalepení brousících zrn odbroušeným materiálem. K tomu může dojít při broušení 

za sucha, při broušení nevhodných materiálů, a nebo nevhodných kombinací materiálů – 

např. SK v kombinaci s měkkou ocelí apod. 

Oživování kotoučů se provádí při ztrátě brousící schopnosti kotouče v důsledku snížení 

samoostřících vlastností. Provádí se buď volným SiC brusivem na skleněné podložce 

mimo stroj či přímo na stroji v pracovní poloze přisypáváním SiC brusiva mezi brousící 

vrstvu a kostku z měkké oceli nebo litiny. Osvědčily se také oživovací kameny 

s keramickým nebo pryžovým pojivem. 

Orovnávání kotoučů se provádí v případě ztráty tvaru brousící vrstvy a velkém poklesu 

brousících schopností [3]. 

 

3.8 Hodnocení řezivosti brousících kotoučů 
 

Pro praktickou volbu brousícího kotouče, stejně jako pro účely optimalizace broušení je 

potřeba posoudit řezné vlastnosti kotoučů.  

Při hodnocení kvality brousícího kotouče a účinnosti broušení je potřeba určit tyto 

základní, silové, energetické a doplňkové ukazatele: 

 

Základní ukazatele: 

a) produktivita broušení, která je dána úběrem kovu Qm [mm3.min-1] 

b) opotřebení brousícího kotouče Qa [mm3.min-1] 

c) brusný poměr   =                                                                                     (7) 

d) trvanlivost kotouče    [min] 

e) drsnost obrobené plochy Ra [µm] 

 

Silové ukazatele: 

a) tangenciální síla Fc [N] 
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b) radiální síla Fp [N] 

c) měrná tangenciální síla (vztažená k jednotkové šířce kotouče)    =     [N. mm  ]        (8) 

d) měrná radiální síla (vztažená k jednotkové šířce kotouče) 

                                     =     [N. mm  ]        (9) 

e) měrný řezný odpor  

                                 =     [N. mm  ]         (10) 

kde  f  je jmenovitý průřez odebírané vrstvy 

 

Energetické ukazatele 

a) skutečný měrný příkon broušení (vztažený na jednotku šířky kotouče) 
        =   ∙    [kW. mm  ]        (11) 

b) měrná práce broušení 
        =   ∙     [kJ. mm  ]       (12) 

c) měrná práce broušení vzhledem k opotřebení kotouče 
       =   ∙     [kJ. mm  ]       (13) 

 

Doplňkové ukazatele 

a) součinitel řezivosti kotouče 
                              =      [mm . N. min  ]      (14) 

b) součinitel samoostření 
                              =      [mm . N. min  ]      (15) 

c)  součinitel broušení  
                  =                          (16)   

d) součinitel úběru 
                                   =         č                 (17) 

 

Při hodnocení kvality brousících kotoučů stačí určit (prověřit) pouze základní ukazatele 

účinnosti procesu, tj. produktivitu broušení, opotřebení kotouče, brusný poměr, 

trvanlivost kotouče a drsnost broušeného povrchu [4].  
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4. DISKUZE EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ  
 

Dle zadání bakalářské práce jsem se po dobu experimentu soustředil na optimalizaci 

řezných podmínek pro broušení rychlořezné oceli. Závislost na jednotlivých 

parametrech, jejich změně v průběhu procesu a vlivu při broušení. Vyhodnocení změny 

brusného poměru (G) a drsnosti obrobeného povrchu. 

 

4.1 Návrh experimentálního plánu zkoušky 
 

Pro určení brusného poměru a následné drsnosti povrchu jsem vycházel ze zadaných 

parametrů. Měření probíhalo tak, že při zvoleném posuvu, obvodové rychlosti, hloubce 

třísky proběhl určený počet řezů. Po skončení se změřila drsnost na obráběném vzorku, 

došlo i k vážení kotouče po i před testem. Dále se pomocí výpočtu vyhodnotil brusný 

poměr (G).  

 

4.2 Zkušební podmínky 
 

4.2.1 Testovací zařízení 
 

Zkoušky byly provedeny na CNC brusce Walter Helitronic Mini Power od německé 

společnosti WALTER Maschinenbau GmbH se sídlem v Tübingenu.  

 

Parametry brusky: 

- příkon stroje    25 [kV A] 

- otáčky brousícího vřetena   0 – 9500 [min-1]  

- pohyb v ose X    350 [mm] 

- pohyb v ose Y    200 [mm] 

- pohyb v ose Z    470 [mm] 

- rychloposuv X/Y/Z   15 [m.min-1] 
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Obr. 7 Walter Helitronic Mini Power  

 

4.2.2 Testovací materiál 
 

Tyčinka z HSS oceli ∅ 10 x 80 mm.  

Chemické složení: 0,90 %  C 

   0,25 % Si 

   0,30 % Mn 

   4,10 % Cr 

   5,00 % Mo 

   1,80 % V 

   6,40 % W 

Vlastnosti:  

- tvrdost  64 HRC 

 

4.2.3 Brousící kotouče 
 

Ke zkouškám byly firmou Urdiamant  s.r.o. dodány kotouče z kubického nitridu boru. 

Kotouče obsahovali pryskyřičné či kovové pojivo. Parametry brousícího kotouče byly 

zrnitost, koncentrace a dále také typ boronidu obsažený v kotoučích z CBN. Všechny 
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tyto informace jsem přehledně zanesl do tabulky 1. V tabulce jsem kotouče očísloval a 

pojivo jsem označil následovně: 

PP – pryskyřičné pojivo 

KP – kovové pojivo 

Všechny ostatní parametry jsou zachovány dle původního značení. Zrnitost CBN je 

značena dle ISO 6106 (FEPA). 

 

Tab. 1  

Číslo 
kotouče 

Druh 
brusiva 

Typ 
boronidu Zrnitost Koncentrace Pojivo 

Šířka 
brusné 
vrstvy 

1 CBN BN3006N 107 100 PP 3 

2 CBN AN2006N 107 100 KP 3 

3 CBN BN3006N 107 100 KP 3 

4 CBN BN5006N 107 100 KP 3 

5 CBN ABN300 107 100 KP 3 

6 CBN AN3006N 107 76 PP 3 

7 CBN AN3006N 107 52 PP 3 

8 CBN AN3006N 107 28 PP 3 

 

Typy boronidu AN2006N, AN3006N, BN3006N,BN5006N byly dodány americkou 

společností LANDS Superabrasives. Jsou schopny vydržet teploty až 1400°C. Tyto 

uvedené typy jsou potahované s 60% základu slitiny niklu s cílem zlepšit uchování 

pryskyřice ve svazku. Tato vrstva rovněž poskytuje mnohem lepší odvod tepla 

prostřednictvím svazku pryskyřic, což zvyšuje výrazně životnost nástroje. 

Boronid ABN300 (obr. 8) byl dodán irskou firmou DE BEERS Industrial Diamond 

Divison. Tento typ boronidu je typický svým jantarovým zbarvením, neuspořádaně 

tvarovanými a drobivými krystaly. Dostává se mu širšího využití v průmyslu.  

 

 

 

 

 



33 
 

 
Obr. 8 Boronid ABN300 

 

Tvar a rozměry brousících kotoučů odpovídaly standardu dle FEPA. Jednalo se o 

kotouče 1-75-3/3 (obr. 9). 

 

 
Obr. 9 Tvar a rozměry brousících kotoučů 

D = 75 mm 

W = 3 mm 

X = 3 mm 

E = 10 mm 

T = 20 mm 

H = 13 mm 
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4.2.4 Měřící přístroje 
 

Pro měření jednotlivých veličin jsem používal tyto přístroje: 

 

Měření rozměrů kotouče 

- výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 0,01 mm 

Měření úhlu brusné vrstvy 

- měřící zařízení Preciset 400 

Vážení kotoučů 

- váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g 

Měření drsnosti 

- drsnoměr Surftest SJ-301  

 

4.2.5 Řezné podmínky 
 

Zkoušky probíhaly při přezných podmínkách z nichž některé byly během provádění 

zkoušky měněny. Jiné oproti tomu zůstávali konstantní. Vycházel jsem z parametrů 

testovacího zařízení a z parametrů doporučených výrobcem.  

 

Obvodová rychlost (vk) 20, 30, 37, 45 [m/s]  

Hloubka třísky (t)  0,35 [mm] 

Posuv (vp)   150, 250, 350 [mm/min] 

 

4.3 Postup experimentální zkoušky 
 

Zkouška byla prováděna následujícím způsobem:  

Před samotnou zkouškou resp. testováním byl kotouč namočen do chladícího oleje z 

důvodu nasání pro vytvoření stejných podmínek při samotném testu. Poté se kotouč 

důkladně osušil a vyfoukal tlakovým vzduchem. Za pomocí váhy naměříme hmotnost 

kotouče před testem, naměříme výšku a dále pak úhel brusné vrstvy. Kotouč je potřeba 

zaměřit a upnout do stroje Walter Helitronic Mini Power. V tomto momentu se začalo 

brousit dle zadaných parametrů. Prováděno bylo 198 či 396 řezů. Z důvodů zmenšení 
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odchylky došlo například po 50 řezech k prvnímu měření za pomocí přístroje Preciset 

400 a vážení hmotnosti kotouče. Po dokončení dochází k fázi ostrého testu. 

Při každém posuvu byl taktéž zaznamenáván odpor broušení, který byl čtený z 

obrazovky na brusce Walter Helitronic Mini Power. Čím vyšší je řezný odpor, tím 

dochází ke zvýšení teploty při broušení, což vede ke zhoršení drsnosti povrchu. Po 

provedení daného počtu řezů se testovaný kotouč odmontoval, důkladně osušil, 

vyfoukal tlakovým vzduchem a zvážila se hmotnost kotouče po testu. Dále jsem změřil 

výšku, drsnost povrchu a úhel na brusné hraně. V celém průběhu zkoušky jsem také 

sledoval, zda-li se kotouč nepálí nebo nevydává nestandardní zvuky. Na samotném 

konci testu jsem si pro přehlednost průběh zpracoval do protokolu o vykonané zkoušce. 

Po dokončení zkoušek a testů lze také zkontrolovat na mikroskopu, zda-li jsou zrna 

CBN v pořádku. Může docházet k naleptání rychlořezné oceli na zrna či k dalším 

nepříznivým jevům. 

 

 

Obr. 10 Měření na stroji Preciset 400 

 

4.3.1 Měření drsnosti  
 

Drsnost povrchu byla měřena Surftest SJ-301, který je určen na měření v dílenském 

prostředí. Jedná se o přenosný drsnoměr s prachotěsným, na dotek citlivým ovládacím 

displejem spolu s vestavěnou tiskárnou, což umožňuje nechat rychle a čitelně 
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vytisknout výsledky v různých formátech. Snímací hrot přístroje zaznamenává i 

nejjemnější nepravidelnosti povrchu. Drsnost povrchu je vypočítána z vertikálního 

posuvu hrotu, ke kterému dochází, když snímací hrot přejíždí přes nepravidelnosti 

povrchu. Poloha snímacího hrotu vůči vzorku musí být zajištěna tak, aby posuv měření 

byl rovnoběžný s povrchem vzorku.  

Na LCD displeji přístroj zaznamenával charakteristiky profilu Ra. Měření se opakovalo 

po zvoleném počtu řezů (198 či 396), kdy docházelo i ke změně posuvu. 

4.4 Výsledky a vyhodnocení experimentální zkoušky 
 

4.4.1 Drsnost povrchu 
 

Drsnost povrchu jsem vyhodnotil z tabulky 4, která je uvedena v příloze. Z naměřených 

hodnot při každé změně posuvu jsem vypočetl průměrné hodnoty Ra, které jsou 

zaneseny v tabulce 2. 
             Tab. 2  

Číslo 
kotouče 

Ra  
[µm] 

1 0,42 

2 0,41 

3 0,35 

4 0,37 

5 0,36 

6 0,42 

7 0,52 

8 0,56 
 

Grafy č. 1 až 3 jsou sestrojené z tabulky 2. U grafu č. 4 jsem vycházel z hodnot v 

tabulce 4 uvedené v příloze. Osmi testovaným kotoučům jsem nezávisle přiřadil barvu 

pro přehlednější znázornění a nad každým z výsledných sloupců uvedl označení o druhu 

pojiva, množství koncentrace brusiva, typu boronidu. 
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Vliv druhu pojiva na Ra 

 

Číslo kotouče 

 

Graf č. 1 znázorňuje vliv druhu pojiva na drsnost povrchu. Z grafu vyplývá, že menší 

drsnosti se dosáhlo s kotouči obsahujícími kovové pojivo. 

 

Vliv koncentrace brusiva na Ra 

 
Číslo kotouče 

U grafu č. 2 lze vyčíst, že malé drsnosti bylo dosaženo s kotouči, které měly koncentraci 

brusiva 100. Nejhůře dopadl kotouč č. 7 a 8 s koncentrací brusiva K52 resp. K28. Tudíž 

lze potvrdit fakt, že s kotouči o koncentraci K100 jednoznačně dochází ke snižování 

drsnosti povrchu. Platí, taktéž čím je vyšší koncentrace, tím dochází ke snižování 
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drsnosti povrchu, a čím je koncentrace nižší naopak ke zvyšování, což nám zkoušky 

prokázaly. 

 

Vliv typu boronidu na Ra 

 
Číslo kotouče 

 

Grafem č. 3 lze přehledně vidět, který typ boronidu byl použit v jednotlivých 

zkoušených kotoučích. Nejlépe dopadl boronid BN3006N spolu s ABN300. V 

kotoučích č. 6, 7 a 8 tedy v těch, které dopadly nejhůře, byl obsažen boronid AN3006N. 

Kotouče s tímto typem boronidu se řadí mezi kotouče, u nichž bylo dosaženo vyšší 

drsnosti povrchu. 

 

V grafu č. 4 je přehled dosažených drsností při provádění zkoušky, během níž 

docházelo ke změnám posuvu. Potvrdilo se, že velikost posuvu na drsnost povrchu má 

vliv. Pokud posuv byl vyšší, byla vyšší i drsnost povrchu. Jednoznačně to tedy 

dokazuje, že změna posuvu ovlivňuje změnu drsnosti povrchu.  
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Vliv velikosti posuvu na drsnost povrchu Ra 

  
Číslo kotouče 

 

 

4.4.2 Brusný poměr 
 

Další sledovanou a měřenou hodnotou byl po drsnosti tzv. brusný poměr označující se 

písmenem G. K jeho určení jsem došel pomocí vzorce (7) z kapitoly 3.8 Hodnocení 

řezivosti brousících kotoučů.   =        − objem odbroušeného tvrdokovu   − objem odbroušené vrstvy kotouče 

Pro snadnější porozumění uvedeného vzorce je vhodnější čitatel společně se 

jmenovatelem podrobněji rozepsat.  

Objem odbroušeného tvrdokovu jsem vypočetl následovně:   = ( ∙   ) ∙ (  č   ř  ů ∙  ) 

 

t – hloubka třísky [mm] 

r - poloměr zkoušené tyčinky [mm] 

Objem odbroušené vrstvy kotouče byl vypočten takto:   = ℎ              š  é        ě  á ℎ                   č ∙ 1000 
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Údaje dosazené do vzorce pro výpočet brusného poměru jsou uvedeny v příloze v 

tabulkách 5, 6, 7. Z těchto tabulek jsem poté vypočetl průměrné G, stejně jako u 

drsnosti. Hodnoty jsou zaneseny v tab. 3. 

 
         Tab. 3 

Číslo 
kotouče G  

1 294 

2 3978 

3 7335 

4 2804 

5 1913 

6 554 

7 274 

8 67 
 

Z hodnot brusného poměru v tabulce 3 jsem sestrojil grafy č. 5 až 7. Vliv pojiva, 

koncentrace, typu boronidu na brusný poměr lze posoudit stejně resp. stejným 

postupem, jako při posuzování vlivu těchto charakteristik na drsnost povrchu.  

 

Vliv druhu pojiva na G 

 
Číslo kotouče 
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Z grafu č. 5 jde jednoznačně tvrdit, že s kotouči s kovovým pojivem je dosaženo vyšší 

hodnoty G, než je tomu u kotoučů s pryskyřičným pojivem. 

 

Vliv koncentrace brusiva na G 

 
Číslo kotouče 

 

Vliv koncentrace brusiva na velikost G je vidět v grafu č. 6. Většího brusného poměru 

dosáhneme s kotouči při koncentraci K100.  

 

Vliv typu boronidu na G 

 

Číslo kotouče 
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V grafu č. 7 je vidět jaký typ boronidu byl obsažen v kotouči a výsledné G, kterého bylo 

dosaženo.  

 

Stejně jako při měření drsnosti jsem i u brusného poměru zanesl do grafu č. 8 hodnoty 

G při změně posuvu, které byly použity z tabulek 5, 6 a 7 v příloze. Lze tedy sledovat 

jednotlivé změny a průběhy při změnách posuvu u každého z osmi testovaných kotoučů.  

 

Vliv velikosti posuvu na G 

  
Číslo kotouče 

 

Jak jsem již zmínil na začátku praktické části bakalářské práce, bylo u všech osmi 

zkoušených kotoučů použito kovového a pryskyřičného pojiva. U pryskyřičného pojiva 

byly použity 2 druhy tohoto pojiva o přesném složení a se svým vlastním označením. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o chráněné údaje firmy, nemohu přesné značení a složení 

uvést. U kovového pojiva bylo použito jednoho druhu pojiva. Opět, již kvůli výše 

uvedeným důvodům, jsem nemohl uvést jeho přesné označení a složení.  

Tudíž jsem zmíněné údaje nahradil svým vlastním značením a to takto: 

1. druh pryskyřičného pojiva je označen písmenem A 

2. druh pryskyřičného pojiva je označen písmenem B 

Druh použitý u kovového pojiva označen písmenem C 
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Pro druh A pryskyřičného pojiva jsem sestrojil graf vyjadřující hodnotu brusného 

poměru při změně posuvu a jiné koncentraci u každého z těchto kotoučů. Pryskyřičné 

pojivo druhu A obsahovaly kotouče č. 6, 7, 8, a jejich srovnání lze nalézt v grafu č. 9. U 

všech bylo použito boronidu AN3006N.  

 

Velikost G pryskyřičného pojiva druhu A 

  
                  K76        K52           K28 

 

U porovnávaných kotoučů je vidět značná závislost koncentrace na posuvu. Při všech 

třech posuvech, kterými se testovalo, bylo dosaženo vyššího G u kotouče č. 6 s 

koncentrací K76. Dále pak lze říci, že pro získání vyšších hodnot G při různých 

koncentracích pryskyřičného pojiva druhu A se jeví nejlépe rychlost 150 mm/min.  

 

Další z grafů, který byl sestrojen, vyhodnocuje velikost brusného poměru u druhu C 

použitého v kovovém pojivu, v závislosti na změně posuvu a typu boronidu. Kovové 

pojivo druhu C obsahovaly kotouče č. 2, 3, 4, 5, a jejich srovnání lze nalézt v grafu č. 

10. 
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Velikost G kovového pojiva druhu C 

 
AN2006N    BN3006N    BN5006N   ABN3000 

 

Kotouč č. 3 s použitým boronidem BN3006N dopadl z kotoučů obsahující kovové 

pojivo nejlépe. Vysoké hodnoty G dosáhl při posuvu 250 mm/min. I v dalších posuvech 

dosáhl, ze všech čtyřech kotoučů, nejvyšších hodnot brusného poměru.  

 

Při testování kotoučů jsem v každém z protokolu o vykonané zkoušce uvedl závěr, ve 

kterém bylo uvedeno, či se kotouč choval nestandardním způsobem. Jednalo se o pálení, 

pískání nebo hlučnost. Dle těchto kriterií dopadly jednotlivé kotouče následovně: 

 

Číslo kotouče      Závěr 

1    Bez pálení a pískání, ale hlučné. 

2                 Bez pálení a pískání, ale hlučné. 

3    Bez pálení a pískání, ale hlučné. 

4    Bez pálení a pískání, ale hlučné. 

5    Bez pálení a pískání, ale hlučné. 

6    Bez pálení a pískání. 

7    Bez pálení a pískání. 

8    Bez pálení a pískání. 
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V návaznosti na výsledky, kterých během zkoušení bylo dosaženo, jsem se rozhodl po 

dohodě s vedením firmy k dalším testům. V těch jsem se zaměřil na velikost brusného 

poměru při změně obvodové rychlosti. V předchozí fázi testování, kdy jsem určoval 

velikost drsnosti Ra a brusný poměr (G), byla použita jednotná obvodová rychlost 30 

m/s. Bylo tomu tak z důvodu, že již z dříve provedených interních měření společnosti 

Urdiamant s.r.o. se jeví jako optimální rychlost, při níž je dosahováno největšího 

brusného poměru. Za pomocí několika dalších testů jsem se pokusil si ověřit, zda-li je 

tomu opravdu tak.  

Zkoušeny byly tři kotouče, které jsem vybral na základě jejich rozdílné koncentrace a 

dosažených výsledků z předešlých testů. Jednalo se o kotouče č. 3 o koncentraci K100, 

a dále pak kotouče č. 7 s koncentrací K52 a č. 8 s koncentrací K28. 

Poté došlo k sestrojení grafů, ve kterých lze vidět srovnání těchto kotoučů a velikost 

brusného poměru při změně obvodové rychlosti. Hodnoty do grafu byly použity z 

tabulky č. 8, 9 a 10 v příloze.  

 

Vliv změny obvodové rychlosti na velikost G pro K100 

 
 

 

V grafu č. 11 je znázorněna velikost brusného poměru v závislosti na změně obvodové 

rychlosti u kotouče s koncentrací K100. Jako tedy nejvhodnější pro tuto koncentraci je 

právě rychlost 30 m/s.  
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Vliv změny obvodové rychlosti na velikost G pro K52 

 
 

 

Graf č. 12 ukazuje, že pro koncentraci K52 se jako nejlepší jeví rychlost 37 m/s. 

Dosahuje vysokých hodnot G při posuvu 150 mm/min.  

  

Vliv změny obvodové rychlosti na velikost G pro K28 

 
 

 

Koncentrace K28 vykazovala nejvyšší hodnoty brusného poměru při rychlosti 37 m/s. 

Vysoké hodnoty G byly taktéž dosáhnuty při posuvech 150 a 350 mm/min. 
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5. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

Úlohou bakalářské práce byla optimalizace procesu broušení rychlořezné oceli. Během 

provádění zkoušek jsem se zaměřil na dosaženou kvalitu drsnosti povrchu Ra a brusného 

poměru (G). Z provedených experimentálních zkoušek je možno dojít k několika 

závěrům. Proces testování se uskutečnil za předem stanovených řezných podmínek, jak 

jsem uvedl v experimentální části. Z dosažených výsledků lze dojít k několika závěrům 

a vyhodnocením. 

Při posuzování kvality drsnosti povrchu a brusného poměru vyplynulo, že kvalitnějšího 

obrobeného povrchu se dosáhlo s kotouči obsahujícími kovové pojivo. Se všemi 

zkoušenými kotouči s tímto pojivem se dosáhlo vyššího brusného poměru. Také vyšší 

koncentrace brusiva se ukázala být vhodnější pro dosáhnutí nižších hodnot Ra a vyšších 

hodnot G. To je možné vysvětlit tím, že na pracovní ploše kotouče je více zrn, oproti 

kotoučům s použitou nižší koncentrací. U velikosti použité koncentrace svou značnou 

roli hraje také finanční hledisko při výběru některého z typů boronidu. Ten je velmi 

nákladnou položkou ve výdaji firem zabývajících se procesem broušení. Můžeme tedy 

snížit finanční nákladnost tím, že použijeme kotouč o nižší koncentraci, ale dojde nám 

tím i ke zhoršení brusného poměru a kvality drsnosti povrchu. V době ekonomické a 

finanční krize i tento faktor může hrát svoji důležitou roli. Během testování se nejlépe 

projevil boronid BN3006N u kotouče č. 3. U kotoučů č. 6, 7 a 8, které dopadly nejhůře, 

bylo použito boronidu AN3006N. Při použití některého z druhů boronidu ovšem záleží i 

na zvolených parametrech broušení. V průběhu zkoušek a po jeho skončení se 

nejvyššího měrného obrusu a menší drsnosti povrchu dosáhlo s kotoučem č. 3. Jako 

nejhorší se jevil kotouč č. 8 společně s kotoučem č. 7. 

Vliv velikosti posuvu v závislosti na drsnosti povrchu a brusného poměru se ukázal také 

jako jeden z hlavních činitelů pro dosažení, co nejlepších výsledků v procesu broušení.  

U drsnosti Ra byla vypozorována značná závislost na velikosti posuvu. Při zvětšujícím 

se posuvu docházelo konstantně i ke zhoršování kvality povrchu, jak je znázorněno v 

grafu č. 4. Ovšem u brusného poměru tomu již tak nebylo. U kotouče č. 2 a 3 bylo 

dosaženo vysokých hodnot G při posuvu 250 mm/min, naproti tomu u kotouče č. 4 a 5 

při posuvu 150 mm/min.  

Při bližším porovnávání druhu A pryskyřičného pojiva byly vidět v grafu č. 9 značné 

rozdíly mezi dosaženými G při použitých jednotlivých posuvů. Druh pojiva A při 
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posuvu 150 mm/min dosahoval nejvyšších hodnot brusného poměru. Dalším faktorem u 

těchto kotoučů s tímto pojivem byla jejich koncentrace, kdy se potvrdilo, že kotouč s 

vyšší koncentrací dosáhl lepšího G než kotouč s nižší koncentrací. Rozdíl mezi použitím 

koncentrace K76 a K28 byl, co se velikosti hodnot G týče, velmi značný.  

Velikost brusného poměru pro jednotlivé koncentrace kotoučů v závislosti na změně 

obvodové rychlosti lze nalézt v grafech č. 11 až 13. Pro koncentraci K100 se jako 

nejvhodnější ukázala obvodová rychlost 30 m/s. Při posuvu 350 mm/min bylo ve všech 

měřených obvodových rychlostech u K100 dosaženo značně menších hodnot G, než 

tomu bylo u posuvů 150 a 250 mm/min. V koncentraci K52 se projevila jako vhodná 

obvodová rychlost 37 m/s, zvláště pak při posuvu 150 mm/min. U K28 bylo při 

obvodové rychlosti 37 m/s dosaženo nejvyšších hodnot brusného poměru. A opět jako u 

koncentrace K52 při posuvu 150 mm/min. Ovšem rozdíly dosažených hodnot při 

použití jednotlivých posuvů, zde nebyly tak značné, jako tomu bylo u koncentrace K52.  

Na závěr mohu uvést, že provedené zkoušky a dosažené výsledky mi daly možnost z 

části porozumět problematice optimalizace procesu broušení. Jedná se o velmi složitý 

proces, při němž rozhodují častokrát maličkosti a minimální rozdíly mezi jednotlivými 

parametry.  
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7. Přílohy 
 

Tabulka 4 Dosažené hodnoty drsnosti při obvodové rychlosti 30 m/s 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty při posuvu 150 mm/min 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty při posuvu 250 mm/min 

Tabulka 7 Naměřené hodnoty při posuvu 350 mm/min 

Tabulka 8 Naměřené hodnoty pro kotouč č. 3 s koncentrací K100  

Tabulka 9 Naměřené hodnoty pro kotouč č. 7 s koncentrací K52 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty pro kotouč č. 8 s koncentrací K28 

 

 

 


