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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MANGL, D. Optimalizace řezných podmínek broušení oxidické keramiky 

diamantovými kotouči: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011, 58 s. Vedoucí práce: Brychta, J.  

Diplomová práce se zabývá optimalizací řezných podmínek broušení Al2O3 keramiky 

diamantovými kotouči. Úvodní část je zaměřena na teorii broušení a brousicí kotouče. 

Další bod teoretické části se zabývá oxidickou keramikou. Ve druhé polovině diplomové 

práce, tedy praktické části, jsou popsány experimentální zkoušky broušení, které byly 

provedeny ve výše zmíněné firmě. Testovány byly tři diamantové brousicí kotouče. Z 

dosažených výsledků byla vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) 

stroje Mk a chování kotoučů při broušení. Dále byly pořízeny mikroskopické snímky 

kotoučů před zkouškami a po zkouškách.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MANGL, D. Optimization of Grinding Characteristics of Grinding Oxide Ceramic by 

Diamond Wheels: Master Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty 

of Mechanical Engineering, Department of Cutting and Assembling, 2011, 58 p. Thesis 

head: Brychta, J. 

This master thesis deals with the optimization of grinding characteristics of grinding 

oxide ceramic by diamond wheels. The first part is focused on the theory of grinding and 

grinding wheels. Another section of the theoretical part deals with the oxide ceramics. In 

the second half of the master thesis, a practical part, were described an experimental 

grinding tests which were made in the above-mentioned company. Three diamond 

grinding wheels were tested. Surface roughness Ra, the torsional moment of the machine 

Mk and behavior of the wheels when grinding were evaluated from the reached results. 

Furthermore, microscopic images of the wheels were acquired before and after the tests. 
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Seznam použitého značení 
Symbol Popis        Jednotka 

Al2O3  Oxid hlinitý 

B  Pryskyřičné pojivo  

BZ  Bronzové pojivo 

CNC  Číslicové řízení stroje pomocí počítače 

D  Průměr kotouče      [mm] 

D  Symbol pro diamant 

F  Celková síla broušení      [N] 

Fc  Řezná síla        [N] 

Fe2O3   Oxid železitý 

FEPA  Sdružení evropských výrobců brusných kotoučů 

Ff   Posuvová síla       [N] 

Fp   Pasivní síla        [N] 

G  Brusný poměr 

H  Rozměr upínacího otvoru     [mm] 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

K  Koncentrace brusiva      [g.cm-3] 

K  Kovové pojivo     

KBN  Kubický nitrid boru 

l  Základní délka      [mm] 

LCD  Displej z tekutých krystalů 

LED  Dioda emitující světlo 

Mk  krouticí moment      [Nm] 

NaOH   Hydroxid sodný 

NC  Číslicové ovládání strojů 

Ni  Galvanické pojivo 

P  Pryskyřičné pojivo 

PC  Počítač 

Qa  Opotřebení brousicího kotouče    [mm3.min-1] 

Qm  Produktivita broušení      [mm3.min-1] 

Ra   Střední aritmetická úchylka profilu     [μm] 

Rz   Největší výška profilu      [μm] 

SiO2   Oxid křemičitý 

t  Hloubka třísky       [mm]  

T  Tloušťka kotouče      [mm] 

TiO2   Oxid titaničitý 



VGA  Standard pro zobrazování grafiky na počítačovém monitoru 

vk  Obvodová rychlost brousícího kotouče    [m.s-1] 

vob  Obvodová rychlost obrobku      [m.min] 

vp  Rychlost posuvu        [m.min] 

W  Šířka brusné vrstvy      [mm] 

X  Tloušťka brusné vrstvy     [mm]  

y(x)  Úchylka nerovnosti povrchu     [µm] 

Zp   Největší výstupek profilu     [µm] 

ZrO2  Oxid zirkoničitý 

Zv   Nejnižší prohlubeň profilu       [µm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvod
Broušení 

do doby kamenné. V

se broušení využívalo především na primitivní operace, které byly většinou omezeny na 

ruční b

stroj.  

Broušení je proces, při kterém brousicí kotouč, rotující vysokou rychlostí, odebírá 

materiál z

zdokonalováno s

V procesu broušení se používají brousicí stroje, které mohou být levné, např. brusky 

s jednoduchým pracovním stolem, nebo brusky, jejichž cena je značně vyšší. Do této 

skupiny patří

tvarů bez manuálního zásahu.

Broušení je klíčovou technologií pro výrobu pokročilých výrobků o vysokých 

rozměrových tolerancích, tvarových přesností a jakosti povrchu v

průmyslu. Obvykle se používá na tyto tři základní požadavky:

• Požadavek vysoké přesnosti

geometrické tolerance. Lze jimi vyrábět velmi velké součásti, jako jsou např. 

nožové sá

• Požadavek velkého úběru materiálu

třísek na vrtácích.

• Obrábění tvrdých materiálů 

tvrdých materiálů a kalených povrchů. V

jediným možným způsobem opracování takových to materiálů.

K problémům

poškození povrchové vrstvy a drsnost broušeného materiálu, vibrace, chvění a rychlé 

opotřebení brousicího kotouče.
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Broušení je proces, při kterém brousicí kotouč, rotující vysokou rychlostí, odebírá 

moderním průmyslu je broušení vyvíjeno a 

ohledem na broušený výrobek a požadavků na jeho zpracování. 

procesu broušení se používají brousicí stroje, které mohou být levné, např. brusky 

jednoduchým pracovním stolem, nebo brusky, jejichž cena je značně vyšší. Do této 

číslicově řízené brusky, které umožňují broušení komplexních a složitých 

Broušení je klíčovou technologií pro výrobu pokročilých výrobků o vysokých 

rozměrových tolerancích, tvarových přesností a jakosti povrchu v

průmyslu. Obvykle se používá na tyto tři základní požadavky: (1)

broušením se dosahuje vysoké přesnosti a 

geometrické tolerance. Lze jimi vyrábět velmi velké součásti, jako jsou např. 

ně, ale i malé součástky, např. kontaktní čočky, valivá ložiska atd.

typickým příkladem jsou drážky pr

broušení je přirozenou volbou pro obrábění velmi 

mnoha případech je broušení dokonce 

jediným možným způsobem opracování takových to materiálů.

, které ovlivňují proces broušení

poškození povrchové vrstvy a drsnost broušeného materiálu, vibrace, chvění a rychlé 
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číslicově řízené brusky, které umožňují broušení komplexních a složitých 
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rozměrových tolerancích, tvarových přesností a jakosti povrchu v různých oblas
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ně, ale i malé součástky, např. kontaktní čočky, valivá ložiska atd.

typickým příkladem jsou drážky pr

broušení je přirozenou volbou pro obrábění velmi 

mnoha případech je broušení dokonce 

jediným možným způsobem opracování takových to materiálů. 

, které ovlivňují proces broušení, patří např. te

poškození povrchové vrstvy a drsnost broušeného materiálu, vibrace, chvění a rychlé 
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průmyslu používá více jak 100 let, avšak počátky této metody sahají až 

počátcích byl velký nedostatek obráběcích strojů, což znamenalo, že 

se broušení využívalo především na primitivní operace, které byly většinou omezeny na 

roce 1860, kdy byl patentován první brousicí 

Broušení je proces, při kterém brousicí kotouč, rotující vysokou rychlostí, odebírá 
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procesu broušení se používají brousicí stroje, které mohou být levné, např. brusky 

jednoduchým pracovním stolem, nebo brusky, jejichž cena je značně vyšší. Do této 

číslicově řízené brusky, které umožňují broušení komplexních a složitých 

Broušení je klíčovou technologií pro výrobu pokročilých výrobků o vysokých 

různých oblastech 

vysoké přesnosti a 

geometrické tolerance. Lze jimi vyrábět velmi velké součásti, jako jsou např. 

ně, ale i malé součástky, např. kontaktní čočky, valivá ložiska atd. 

typickým příkladem jsou drážky pro odvod 

broušení je přirozenou volbou pro obrábění velmi 

mnoha případech je broušení dokonce 

patří např. tepelné 

poškození povrchové vrstvy a drsnost broušeného materiálu, vibrace, chvění a rychlé 
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počátcích byl velký nedostatek obráběcích strojů, což znamenalo, že 

se broušení využívalo především na primitivní operace, které byly většinou omezeny na 

roce 1860, kdy byl patentován první brousicí 

Broušení je proces, při kterém brousicí kotouč, rotující vysokou rychlostí, odebírá 

moderním průmyslu je broušení vyvíjeno a 

ohledem na broušený výrobek a požadavků na jeho zpracování. 

procesu broušení se používají brousicí stroje, které mohou být levné, např. brusky 

jednoduchým pracovním stolem, nebo brusky, jejichž cena je značně vyšší. Do této 

číslicově řízené brusky, které umožňují broušení komplexních a složitých 

Broušení je klíčovou technologií pro výrobu pokročilých výrobků o vysokých 

tech 

o odvod 

broušení je přirozenou volbou pro obrábění velmi 

mnoha případech je broušení dokonce 

pelné 

poškození povrchové vrstvy a drsnost broušeného materiálu, vibrace, chvění a rychlé 



 

 

1 Vstup do problematiky 

1.1 Firma Urdiamant, s.r.o.

Tradice firmy Urdiamant, s.r.o. 

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

znázornění loga.

V padesátých letech byla

podniku Závod 1. pětiletky, 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

syntézy umělého diamantu. V roce

samostatná

s.r.o. Šumperk

V současné době se především z

přírodní

Hlavním výrobním

• brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru

• diamantové nástroje pro opracování skla

• diamantové nástroje

• diamantové vrtací nástro

• diamantové nástroje pro stavebnictví

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. 
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1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

znázornění loga.

V padesátých letech byla

podniku Závod 1. pětiletky, 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

syntézy umělého diamantu. V roce

samostatná společnost

. Šumperk. 

současné době se především z

přírodního tak i syntetického diamantu

Hlavním výrobním

brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru

diamantové nástroje pro opracování skla

diamantové nástroje

° diamantové orovnávače

° vnikací tělesa

° diamantové pilníky

° diamantový prášek

° diamantové průvlaky

° honovací lišty

diamantové vrtací nástro

diamantové nástroje pro stavebnictví

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. 
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Tradice firmy Urdiamant, s.r.o. 

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

znázornění loga. (2) 

V padesátých letech byla

podniku Závod 1. pětiletky, 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

syntézy umělého diamantu. V roce

společnost

. (2) 

současné době se především z

ho tak i syntetického diamantu
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diamantové nástroje pro opracování skla

diamantové nástroje

diamantové orovnávače

vnikací tělesa

diamantové pilníky

diamantový prášek

diamantové průvlaky

honovací lišty

diamantové vrtací nástro

diamantové nástroje pro stavebnictví

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. 
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Firma Urdiamant, s.r.o.

Tradice firmy Urdiamant, s.r.o. 

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

Obr. 1.
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podniku Závod 1. pětiletky, poté

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

syntézy umělého diamantu. V roce

společnost, která provozuje svůj výrobní program pod názvem

současné době se především z

ho tak i syntetického diamantu

zbožím jsou

brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru
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honovací lišty 

diamantové vrtací nástroje 

diamantové nástroje pro stavebnictví

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. 

 

Vstup do problematiky broušení

Firma Urdiamant, s.r.o. 

Tradice firmy Urdiamant, s.r.o. sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

Obr. 1.1 Logo Urdiamant, s.r.o.

 výroba diamantových nástrojů 

poté do firmy 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

syntézy umělého diamantu. V roce 2000 

, která provozuje svůj výrobní program pod názvem

současné době se především zabývá 

ho tak i syntetického diamantu. 

jsou (3): 

brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru

diamantové nástroje pro opracování skla

diamantové orovnávače 

diamantové pilníky 

diamantový prášek a pasty

diamantové průvlaky 

 

diamantové nástroje pro stavebnictví

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Firma má 

 

broušení

sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

Logo Urdiamant, s.r.o.

výroba diamantových nástrojů 

firmy Pramet Šumperk.

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

2000 vznikla

, která provozuje svůj výrobní program pod názvem

abývá výrobou diamantových nástrojů, 

 (3) 

 

brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru

diamantové nástroje pro opracování skla 

 

a pasty 

diamantové nástroje pro stavebnictví 

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

Firma má 

 

broušení 

sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

Logo Urdiamant, s.r.o.

výroba diamantových nástrojů 

Pramet Šumperk.

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

vznikla odloučením od Prametu Šumperk 

, která provozuje svůj výrobní program pod názvem

výrobou diamantových nástrojů, 

brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

Firma má pobočky na Slovensku, 
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sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V

roce byla společností Stellwag zahájena výroba nástrojů s přírodním diamantem. 

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

Logo Urdiamant, s.r.o. (2) 

výroba diamantových nástrojů 

Pramet Šumperk. V 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

odloučením od Prametu Šumperk 

, která provozuje svůj výrobní program pod názvem

výrobou diamantových nástrojů, 

brousicí kotouče z diamantu a kubického nitridu bóru 

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

pobočky na Slovensku, 
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sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V

přírodním diamantem. 

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

 

výroba diamantových nástrojů přemístěna

 roce 1967 patřilo 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

odloučením od Prametu Šumperk 

, která provozuje svůj výrobní program pod názvem

výrobou diamantových nástrojů, 

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

pobočky na Slovensku, 
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sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V

přírodním diamantem. 

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

 

přemístěna do tehdejšího 

roce 1967 patřilo 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

odloučením od Prametu Šumperk 

, která provozuje svůj výrobní program pod názvem Urdiamant, 

výrobou diamantových nástrojů, 

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

pobočky na Slovensku, Polsku
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sahá do 20. století, konkrétně do roku 1933. V tomto 

přírodním diamantem. V roce 

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

do tehdejšího 

roce 1967 patřilo tehdejší 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

odloučením od Prametu Šumperk 

Urdiamant, 

výrobou diamantových nástrojů, a to jak z 

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

Polsku a Rusku
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tomto 

V roce 

1936 byla zaregistrována ochranná známka "URDIAMANT", včetně grafického 

do tehdejšího 

tehdejší 

Československo mezi 6 států na světě, které dokázali zvládnout náročnou technologii 

odloučením od Prametu Šumperk 

Urdiamant, 

a to jak z 

Systém řízení jakosti firmy Urdiamant, s. r. o. byl schválen dle standardu systému 

a Rusku. 



 

 

Vysoká kvalita výrobků, flexibilita výroby a celo

produkce jde na export.

1.2 Obecná charakteristika problému

D

keramiky diamantovými kotouči.

specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

diamantové suroviny

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

dostupné literatury popsána problem

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přič

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 

výsledky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká kvalita výrobků, flexibilita výroby a celo

produkce jde na export.

Obecná charakteristika problému

Diplomová práce se zabývá optimalizací řezných podmínek při broušení Al

keramiky diamantovými kotouči.

specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

diamantové suroviny

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

dostupné literatury popsána problem

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přič

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 
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iplomová práce se zabývá optimalizací řezných podmínek při broušení Al

keramiky diamantovými kotouči.

specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

diamantové suroviny. 

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

dostupné literatury popsána problem

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přič

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 
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specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

dostupné literatury popsána problem

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přič

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 

byly zaneseny do grafů a tabulek.
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iplomová práce se zabývá optimalizací řezných podmínek při broušení Al

keramiky diamantovými kotouči. Zadavatel

specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

dostupné literatury popsána problematika broušení, včetně brousicích kotoučů a jejich 

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přič

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 

do grafů a tabulek.
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Zadavatelem prá

specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

atika broušení, včetně brousicích kotoučů a jejich 

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přič

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 

do grafů a tabulek. 
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specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

atika broušení, včetně brousicích kotoučů a jejich 

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

Experimenty proběhly ve výše zmíněné firmě, přičemž všechno potřebné vybavení, 

včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 
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specializuje na výrobu diamantových nástrojů, a to jak z

Tato práce se skládá ze dvou ucelených částí. V první (teoretické) části je na základě 

atika broušení, včetně brousicích kotoučů a jejich 

parametrů. Dalším bodem této části je zjednodušený rozbor oxidické keramiky. Druhá 

(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 
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včetně brousicích kotoučů, poskytla opět tato firma. Po provedení experimentů byla 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného p

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 
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(praktická) část je věnována samotným experimentálním zkouškám broušením. 

emž všechno potřebné vybavení, 

Po provedení experimentů byla 

vyhodnocena drsnost povrchu Ra, točivý (krouticí moment) stroje Mk a chování kotoučů 

při broušení. Dále byla snaha vyhodnotit změnu brusného poměru G a pořízení 

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. Pro porovnání byly 

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. Naměřené 
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2 Broušení keramiky

2.1 Podstata

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

procesu broušení rotuje b

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

přesnosti tvaru obrobených ploch. 

(KBN, diamant, 

materiály, 

2.1.1 
Broušení se

obrábění kovovým nástrojem

• Nepříl

schopna 

k samovolnému uvolňování jedn

samoostření kotouče.

Řezná (procesní) 

 

Broušení keramiky

Podstata

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

procesu broušení rotuje b

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

přesnosti tvaru obrobených ploch. 

KBN, diamant, 

materiály, jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. 

 Zvláštnosti 
Broušení se

obrábění kovovým nástrojem

Nepříliš velké

schopna přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

samovolnému uvolňování jedn

samoostření kotouče.

Řezná (procesní) 

kapalina

 

Broušení keramiky

Podstata broušení

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

procesu broušení rotuje b

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

přesnosti tvaru obrobených ploch. 

KBN, diamant, korundu 

jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. 

Zvláštnosti při
Broušení se vyznačuje určitými charakteristickými znaky

obrábění kovovým nástrojem

iš velké upevnění zrna

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

samovolnému uvolňování jedn

samoostření kotouče.

Řezná (procesní) 

kapalina 

 

Broušení keramiky

broušení 

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

procesu broušení rotuje brousící

Obr. 2.

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

přesnosti tvaru obrobených ploch. 

korundu apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. 

Zvláštnosti při broušení
vyznačuje určitými charakteristickými znaky

obrábění kovovým nástrojem. (5)

upevnění zrna

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

samovolnému uvolňování jedn

samoostření kotouče. 

Obr.

Obrobek

 

Broušení keramiky diamantovými kotouči

 

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

rousící kotouč velkou rychlostí, přičemž ubírá z

Obr. 2.1 Schéma

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

přesnosti tvaru obrobených ploch. Zrna brusiva 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. 

broušení
vyznačuje určitými charakteristickými znaky

(5) 

upevnění zrna v pojivu brousicího kotouče. T

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

samovolnému uvolňování jednotlivých zrn nebo jejich částí

Obr. 2.2

Obrobek 

 

diamantovými kotouči

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

kotouč velkou rychlostí, přičemž ubírá z

Schéma 

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

rna brusiva 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. 

broušení 
vyznačuje určitými charakteristickými znaky

v pojivu brousicího kotouče. T

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

otlivých zrn nebo jejich částí

2 Vylamování zrn

Brousicí 

kotouč

 

 

diamantovými kotouči

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

kotouč velkou rychlostí, přičemž ubírá z

 broušení

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

rna brusiva jsou zhotovena 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. 

vyznačuje určitými charakteristickými znaky

v pojivu brousicího kotouče. T

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

otlivých zrn nebo jejich částí
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kotouč 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

diamantovými kotouči

Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

kotouč velkou rychlostí, přičemž ubírá z

broušení (1) 

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

jsou zhotovena 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

jako jsou např. kalené oceli, slinuté karbidy, apod. (5)

vyznačuje určitými charakteristickými znaky, jimiž se 

v pojivu brousicího kotouče. T

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

otlivých zrn nebo jejich částí

Vylamování zrn (6) 
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Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. 

kotouč velkou rychlostí, přičemž ubírá z

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

jsou zhotovena z velmi tvrdých materiálů 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

(5) 

, jimiž se 

v pojivu brousicího kotouče. To znamená, že z

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení 

otlivých zrn nebo jejich částí 

Brusný kal

Bruska
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Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

nedefinovanou geometrií vytvořeným ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. (4) 

obrobku třísku

 

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

velmi tvrdých materiálů 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

zásadně liší od 

o znamená, že zrna jsou 

přenášet pouze malé řezné síly. Při příliš velkém zatížení dochází 

a dochází k tzv. 
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Broušení lze charakterizovat jako abrazivní obrábění mnohabřitým nástrojem s 

 Při 

třísku. 

Broušením se dosahuje vysoké přesnosti obrobených rozměrů a vysoké geometrické 

velmi tvrdých materiálů 

apod.), a proto je broušením možno obrábět velmi tvrdé 

liší od 

rna jsou 

dochází 

tzv. 



 

 

• Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

rozmístění zrn a jejich 

• Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zvláštních případech až 100 m

• Řezivost nástroje je ovlivněna 

jednotlivých zrn brusiva.

• Z důvodu nedokonalého geometrické

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

Nejvíce zatíženými zr

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

až 

        

• Diamantová zrna 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

měrné zatížení.

 

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

rozmístění zrn a jejich 

Obr. 2.

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zvláštních případech až 100 m

Řezivost nástroje je ovlivněna 

jednotlivých zrn brusiva.

důvodu nedokonalého geometrické

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

Nejvíce zatíženými zr

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

 po opotřebení vyšších zrn.

Diamantová zrna 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

měrné zatížení.

 

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

rozmístění zrn a jejich 

Obr. 2.3 Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zvláštních případech až 100 m

Řezivost nástroje je ovlivněna 

jednotlivých zrn brusiva.

důvodu nedokonalého geometrické

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

Nejvíce zatíženými zr

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

po opotřebení vyšších zrn.

Diamantová zrna se 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

měrné zatížení. (5) 

 

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

rozmístění zrn a jejich různé geometrické formy v brousi

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zvláštních případech až 100 m

Řezivost nástroje je ovlivněna 

jednotlivých zrn brusiva. 

důvodu nedokonalého geometrické

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

Nejvíce zatíženými zrny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

po opotřebení vyšších zrn.

Obr. 2.

se vyznačují především v

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

 

 

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

různé geometrické formy v brousi

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zvláštních případech až 100 m.s-1.  

Řezivost nástroje je ovlivněna zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

důvodu nedokonalého geometrické

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

po opotřebení vyšších zrn. (5) 

Obr. 2.4 Zrna brousi

vyznačují především v

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

 

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

různé geometrické formy v brousi

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

 

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

důvodu nedokonalého geometrického tvaru kotouče (kuželovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

Zrna brousicího kotouče

vyznačují především v

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

 

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v

různé geometrické formy v brousi

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

ho tvaru kotouče (kuželovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

cího kotouče

vyznačují především vysokou 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva v důsledku neuspořádaného 

různé geometrické formy v brousicím nástroji.

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

ho tvaru kotouče (kuželovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

 

cího kotouče (5) 

 tvrdostí, odolností proti opotřebení 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 
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1 –

2 –

3 –

důsledku neuspořádaného 

cím nástroji.

 
Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

ho tvaru kotouče (kuželovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

 

tvrdostí, odolností proti opotřebení 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 
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– řezné zrno

– tlačné zrno

– pasivní z

důsledku neuspořádaného 

cím nástroji.  

Nepravidelný úběr třísky jednotlivými zrny brusiva (6) 

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

ho tvaru kotouče (kuželovitost, soudkovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

tvrdostí, odolností proti opotřebení 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 
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řezné zrno 

tlačné zrno 

pasivní zrno 

důsledku neuspořádaného 

Broušení probíhá při vysokých řezných rychlostech. Nejčastěji do 30 m.s-1, ve 

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

soudkovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat

tvrdostí, odolností proti opotřebení 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 

 

S t r a n a  

důsledku neuspořádaného 

, ve 

zanášením pórů nástroje třískami a otupováním ostří 

soudkovitost, 

atd.) a různé výšky zrn nemohou být všechna zrna kotouče rovnoměrně zatížena. 

ny kotouče jsou ta zrna, která vystupují nad ideální válcový 

povrch, zatímco ostatní nižší zrna určitou dobu nepracují. Tato zrna začínají pracovat 

tvrdostí, odolností proti opotřebení 

a vysokým teplotám. Při relativně velké křehkosti však diamantová zrna snesou velké 



 

 

2.2 Rozdělení broušení

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

kritérií. 

Dle typu brousi

• Vázaným pevným brusivem

kotouče, tělíska, se

• Volným brusivem

kapalinou, ultrazvukem či j

Dle způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

• Rovinné broušení

• Broušení do

• Tvarové broušení

• Kopírovací broušení

• Broušení tvarovými 

Dle činné

• Obvodové broušení

• Čelní broušení

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 

• Vnější broušení 

• Vnitřní broušení 

 

Rozdělení broušení

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

kritérií. (4) 

Dle typu brousi

Vázaným pevným brusivem

kotouče, tělíska, se

Volným brusivem

kapalinou, ultrazvukem či j

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

Rovinné broušení

roušení do

varové broušení

opírovací broušení

roušení tvarovými 

činné části brousicího kotouče

Obvodové broušení

elní broušení

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 

Vnější broušení 

Vnitřní broušení 

 

Rozdělení broušení

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

Dle typu brousicího kotouče 

Vázaným pevným brusivem

kotouče, tělíska, se

Volným brusivem –

kapalinou, ultrazvukem či j

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

Rovinné broušení –

roušení dokulata –

varové broušení –

opírovací broušení

roušení tvarovými 

části brousicího kotouče

Obvodové broušení

elní broušení – broušení 

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 

Vnější broušení  

Vnitřní broušení  

 

Rozdělení broušení

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

cího kotouče (5)

Vázaným pevným brusivem

kotouče, tělíska, segmentu či nástroje jiného tvaru

– zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

kapalinou, ultrazvukem či jiným podobným způsobem obrábění

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

– vytvoření rovinné plochy

– vytvoření 

– brouše

opírovací broušení – broušení 

roušení tvarovými brousicími kotouči

části brousicího kotouče

Obvodové broušení – broušení obvodem kotouče

broušení čel

Obr. 2.

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 

 

Rozdělení broušení 

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

(5) 

Vázaným pevným brusivem – zrna brusiva jsou 

gmentu či nástroje jiného tvaru

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

iným podobným způsobem obrábění

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

vytvoření rovinné plochy

vytvoření rotačního povrchu

ní závitů, ozubených kol apod.

broušení pomocí NC a CNC strojů

brousicími kotouči

části brousicího kotouče (4)

broušení obvodem kotouče

čelem kotouče

Obr. 2.5 Obvodové 

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 

 

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

zrna brusiva jsou 

gmentu či nástroje jiného tvaru

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

iným podobným způsobem obrábění

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

vytvoření rovinné plochy

otačního povrchu

ní závitů, ozubených kol apod.

pomocí NC a CNC strojů

brousicími kotouči – profil 

(4) 

broušení obvodem kotouče

em kotouče 

Obvodové a čelní 

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 

 

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

zrna brusiva jsou spojena

gmentu či nástroje jiného tvaru 

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

iným podobným způsobem obrábění

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru

vytvoření rovinné plochy 

otačního povrchu 

ní závitů, ozubených kol apod.

pomocí NC a CNC strojů

profil obrobku určuje tvar 

broušení obvodem kotouče 

a čelní broušení

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku 
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Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

spojena pojivem do tvaru 

 

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

iným podobným způsobem obrábění

způsobu vytváření obrobeného povrchu a jeho tvaru (4)

ní závitů, ozubených kol apod. 

pomocí NC a CNC strojů 

obrobku určuje tvar 

broušení (6)

Dle vzájemné polohy brousicího kotouče a obrobku (4) 

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

pojivem do tvaru 

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

iným podobným způsobem obrábění 

(4) 

obrobku určuje tvar brousicího kotouče

(6) 
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Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

pojivem do tvaru 

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

brousicího kotouče
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Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

pojivem do tvaru brousicího 

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

brousicího kotouče
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Proces broušení lze rozdělit do několika skupin, které jsou definovány podle různých 

cího 

zde se využívají zrna, která jsou ve formě prášku pro broušení 

brousicího kotouče 

                 



 

 

2.3 Silové vztah

Vzájemným působením pracovní plochy brousicího nástroje a obrobku vznikají 

v procesu broušení 

odpovídají elementární řezné síly. T

spolu zabírá

značné velikosti.

V procesu broušení 

kotoučem a obrobkem, která se rozkládá do tří na 

• Řezná síla F

• Pasivní síla F

• Posuvová síla F

Při broušení je pasivní síla F

silami bývá 1,5 až 3,0.

            

Velikost řezných sil závisí 

řezných podmínkách (obzvláště průřez třísky). Dalšími faktory jsou zrnitost brusiva, druh a 

tvrdost pojiva a struktura brousicího kotouče. S narůstajícím otupováním brousicího 

kotouče se řezná síla zvětš

počáteční hodnoty. 

v technologické soustavě stroj 

více opotřebovává brousicí kotouč, což má za následek snížení jeho životnosti. Dále se 

rovněž zvyšuje teplota v

kvalitu broušeného povrchu a na přesnost broušení. 

Řezné 

běžném broušení. Zrna diamantu mají specifické fyzikální vlastnosti, zejména 3x větší 

mikrotvrdost, 4x až 5x vyšší mez pevnosti v

 

Silové vztah

Vzájemným působením pracovní plochy brousicího nástroje a obrobku vznikají 

procesu broušení 

ovídají elementární řezné síly. T

zabírá současně hned několik zrn, a proto mohou celkové řezné síly dosáhnout 

značné velikosti.
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liší od broušení tvárných materiálů. Vzhledem k relativně malé tepelné vodivosti 

keramických materiálů a naopak velmi vysoké tepelné vodivosti diama

podíl proudění tepla do nástroje a výrazně menší 
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má za následek 

broušení diamantovými kotouči jsou řezné síly 4x až 5x menší než při broušení kotouči ze 

vním pohybem mezi brousicím kotoučem a obráběným materiálem

do procesu broušení mechanická energie, která 

za následek zvyšování teploty v kontaktní zóně.

tepelnou energii probíhá prostřednictvím tření a deformačních procesů. Vnější třecí 

procesy mezi brusným zrnem a povrchem obrobku, stejně jako mezi třískou a brusným 

zrnem, jsou částečně zodpovědné za rozvoj tepla při broušen
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Teplotní rozvoj a proudění tepla při broušení křehkých a tvrdých materiálů se 

liší od broušení tvárných materiálů. Vzhledem k relativně malé tepelné vodivosti 

keramických materiálů a naopak velmi vysoké tepelné vodivosti diama
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do procesu broušení mechanická energie, která 

kontaktní zóně.
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transformační procesy

Teplotní rozvoj a proudění tepla při broušení křehkých a tvrdých materiálů se 
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kontaktní zóně. Přeměna mechanické energie na 

tepelnou energii probíhá prostřednictvím tření a deformačních procesů. Vnější třecí 

procesy mezi brusným zrnem a povrchem obrobku, stejně jako mezi třískou a brusným 

zrnem, jsou částečně zodpovědné za rozvoj tepla při broušen

transformační procesy

Teplotní rozvoj a proudění tepla při broušení křehkých a tvrdých materiálů se 

liší od broušení tvárných materiálů. Vzhledem k relativně malé tepelné vodivosti 

keramických materiálů a naopak velmi vysoké tepelné vodivosti diama
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procesy mezi brusným zrnem a povrchem obrobku, stejně jako mezi třískou a brusným 

zrnem, jsou částečně zodpovědné za rozvoj tepla při broušen

transformační procesy a plastické deformace

Teplotní rozvoj a proudění tepla při broušení křehkých a tvrdých materiálů se 

liší od broušení tvárných materiálů. Vzhledem k relativně malé tepelné vodivosti 

keramických materiálů a naopak velmi vysoké tepelné vodivosti diama

podíl proudění tepla do nástroje a výrazně menší 
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převážně přeměněna na teplo, 

Přeměna mechanické energie na 

tepelnou energii probíhá prostřednictvím tření a deformačních procesů. Vnější třecí 

procesy mezi brusným zrnem a povrchem obrobku, stejně jako mezi třískou a brusným 

zrnem, jsou částečně zodpovědné za rozvoj tepla při broušení. Nicméně, teplo se také 

plastické deformace

Teplotní rozvoj a proudění tepla při broušení křehkých a tvrdých materiálů se 

liší od broušení tvárných materiálů. Vzhledem k relativně malé tepelné vodivosti 

keramických materiálů a naopak velmi vysoké tepelné vodivosti diamantu jako brousicího 

podíl proudění tepla do nástroje a výrazně menší podíl 

keramických materiálů
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pojivaTření brusného 

zrna (externí tření) 
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Vysoké teploty při broušení mohou být příčinou vzniku defektů v

obrobku (opal, trhlinky). 

broušení.

• Okamžitá teplota

teplot po krátký časový úsek

• Styková teplota 

• Střední teplota 

Styková teplota v

při použití řezné kapaliny), protože vzniklé teplo

Při broušení diamantem jsou výše uvedené teploty zpravidla nižší než při běžném 

broušení. 

• Relativně 

Tento fakt je způsoben

a tuhostí.

• Nižším součinitelem tření

brusivem.

Tepelné jevy při broušení závisí

mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách

vlastnostech řezné kapaliny apod.

2.5 Mechanismus úběru materiálu

Předpokladem pro efektivní 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

Keramické materiály jsou křehčí než kovové, 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

převážně křehkým lomem. 

Při mikroskopickém v

diamantovými 

lom. Dále však 

že se v 

 

 

Vysoké teploty při broušení mohou být příčinou vzniku defektů v

obrobku (opal, trhlinky). 
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ento fakt je způsoben

a tuhostí. 

Nižším součinitelem tření

brusivem. 

Tepelné jevy při broušení závisí
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Předpokladem pro efektivní 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

Keramické materiály jsou křehčí než kovové, 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

převážně křehkým lomem. 

Při mikroskopickém v

diamantovými brousicími 
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Vysoké teploty při broušení mohou být příčinou vzniku defektů v

obrobku (opal, trhlinky). 

Rozeznáváme: 

Okamžitá teplota –

teplot po krátký časový úsek

Styková teplota – vzniká 

Střední teplota – ustálená teplota 

Styková teplota v místě broušení bývá mnohem menší než teplota okamžitá (zvláště 

při použití řezné kapaliny), protože vzniklé teplo

Při broušení diamantem jsou výše uvedené teploty zpravidla nižší než při běžném 

Hlavními důvody jsou

nevelký rozsah a nízký stupeň

ento fakt je způsoben

Nižším součinitelem tření

 

Tepelné jevy při broušení závisí

mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách

vlastnostech řezné kapaliny apod.

Mechanismus úběru materiálu

Předpokladem pro efektivní 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

Keramické materiály jsou křehčí než kovové, 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

převážně křehkým lomem. 

Při mikroskopickém v

brousicími 

lom. Dále však také byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

procesu broušení kera

 

Vysoké teploty při broušení mohou být příčinou vzniku defektů v

obrobku (opal, trhlinky). Tepelný vl

Rozeznáváme: (5) 

– vzniká přímo v

teplot po krátký časový úsek

vzniká v oblasti styku brousicího

ustálená teplota 

místě broušení bývá mnohem menší než teplota okamžitá (zvláště 

při použití řezné kapaliny), protože vzniklé teplo

Při broušení diamantem jsou výše uvedené teploty zpravidla nižší než při běžném 

Hlavními důvody jsou

nevelký rozsah a nízký stupeň

ento fakt je způsoben menším zatížení

Nižším součinitelem tření a větší tepelnou vodivostí diamantu v

Tepelné jevy při broušení závisí

mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách

vlastnostech řezné kapaliny apod.

Mechanismus úběru materiálu

Předpokladem pro efektivní 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

Keramické materiály jsou křehčí než kovové, 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

převážně křehkým lomem.  

Při mikroskopickém vyšetření vzorků Al

brousicími kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

procesu broušení keramiky zapojuje jak křehký lom, tak i plastická deformace.
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epelný vliv se 

vzniká přímo v

teplot po krátký časový úsek 
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mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách
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Keramické materiály jsou křehčí než kovové, 
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důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

yšetření vzorků Al

kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

miky zapojuje jak křehký lom, tak i plastická deformace.
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na všech podmínkách broušení: na typu kotouče, 
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zlepšení a optimalizaci procesu broušení je znalost jeho 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

Keramické materiály jsou křehčí než kovové, přičemž při zatížení vykazují jen velmi 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

yšetření vzorků Al203 keramiky, která byla broušena 

kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

miky zapojuje jak křehký lom, tak i plastická deformace.
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Vysoké teploty při broušení mohou být příčinou vzniku defektů v

hodnotí jako jeden ze základních činitelů při 
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diamantových zrn, dále 
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podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

přičemž při zatížení vykazují jen velmi 
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důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

keramiky, která byla broušena 

kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 
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podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů.

přičemž při zatížení vykazují jen velmi 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 
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kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

miky zapojuje jak křehký lom, tak i plastická deformace.
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Vysoké teploty při broušení mohou být příčinou vzniku defektů v povrchové vrstvě 

eden ze základních činitelů při 

oblasti záběru zrna brusiva a dosahuje vysoký

kotouče a obráběného materiálu

na povrchu obráběného materiálu 

místě broušení bývá mnohem menší než teplota okamžitá (zvláště 

intenzivně přechází do obrobku.

Při broušení diamantem jsou výše uvedené teploty zpravidla nižší než při běžném 

deformace obráběného materiálu. 

zrn, dále jejich větší tvrdostí 

porovnání s

na všech podmínkách broušení: na typu kotouče, 

mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách

zlepšení a optimalizaci procesu broušení je znalost jeho 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

podobných mechanismů úběru materiálu, jako je tomu při broušení kovů. 

přičemž při zatížení vykazují jen velmi 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

keramiky, která byla broušena 

kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

miky zapojuje jak křehký lom, tak i plastická deformace.
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povrchové vrstvě 

eden ze základních činitelů při 

oblasti záběru zrna brusiva a dosahuje vysoký

kotouče a obráběného materiálu

místě broušení bývá mnohem menší než teplota okamžitá (zvláště 

intenzivně přechází do obrobku. (5) 

Při broušení diamantem jsou výše uvedené teploty zpravidla nižší než při běžném 

deformace obráběného materiálu. 

jejich větší tvrdostí 

porovnání s ostatním 

na všech podmínkách broušení: na typu kotouče, 

mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách

zlepšení a optimalizaci procesu broušení je znalost jeho 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

přičemž při zatížení vykazují jen velmi 

malou plastickou deformaci (tento jev je charakteristický až do okamžiku lomu). Z tohoto 

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

keramiky, která byla broušena 

kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

miky zapojuje jak křehký lom, tak i plastická deformace. (1)
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kotouče a obráběného materiálu 
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Při broušení diamantem jsou výše uvedené teploty zpravidla nižší než při běžném 

deformace obráběného materiálu. 

jejich větší tvrdostí 

ostatním 

na všech podmínkách broušení: na typu kotouče, 

mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, řezných podmínkách, 

zlepšení a optimalizaci procesu broušení je znalost jeho 

základních principů. Nedávné výzkumy potvrdily, že se při broušení keramiky dosahuje 

přičemž při zatížení vykazují jen velmi 

tohoto 

důvodu by se dalo předpokládat, že se mechanismus úběru materiálu bude realizovat 

keramiky, která byla broušena 

kotouči, byly zpozorovány oblasti, na kterých je patrný křehký 

byly zpozorovány oblasti plastické deformace. Tento fakt naznačuje, 

(1) 
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Při překročení hraničních napětí vznikají radiální trhliny

které se zvětšují se vzrůstajícím napětím 

(Obr. 2.9 d). 

napětí se kolem zóny plastické deformace vyskytuje axiální 

napětí, které vede ke vzniku bočních trhlin pod povrchem broušeného materiálu 
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Po úplném odlehčení může tento růst pokračovat až k povrchu materiálu 
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úběru keramického materiálu při broušení

indukci mikrotrhlin

ostřím diamantového zrna způsobí napětí

Při překročení hraničních napětí vznikají radiální trhliny pod zónou plastické 

které se zvětšují se vzrůstajícím napětím (Obr. 2.9 c).
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úběru keramického materiálu při broušení (1) 

mikrotrhlin: (1)

ostřím diamantového zrna způsobí napětí

pod zónou plastické 

(Obr. 2.9 c).

napětí se kolem zóny plastické deformace vyskytuje axiální 

napětí, které vede ke vzniku bočních trhlin pod povrchem broušeného materiálu 

Po úplném odlehčení může tento růst pokračovat až k povrchu materiálu (Obr. 2.9 f).
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2.6 Řezné prostředky

Při broušení se hojně používají různé ř

mazacím účinkem v

broušení a kvalitu broušené plochy.

• Pevné řezné prostředky 

pasty, které se nanášejí 

• Plynné řezné prostředky

• Řezné kapaliny 

Řezné kapaliny

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

celý obrobek v

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

třecí síly. 

zanášení kotouč

Podstatou řeza

prostřednictvím mikroskopických trhlin.

broušeného materiálu a jeho plastické přetvoření.

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze 

obrobku a stroje odpad broušení (třísky, části zrn apod.).

Od 

• Chladící a mazací účinek

• Antikorozní účinek

• Usnadňování odv

• Přízniví vliv

• Chemická a fyzikální stálost

• Zdravotní nezávadnost

• Ekologičnost
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Řezné prostředky

Při broušení se hojně používají různé ř

mazacím účinkem v

broušení a kvalitu broušené plochy.

Pevné řezné prostředky 

pasty, které se nanášejí 

Plynné řezné prostředky

Řezné kapaliny 

Řezné kapaliny

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

celý obrobek v

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 
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broušení a kvalitu broušené plochy.

Pevné řezné prostředky 

pasty, které se nanášejí 
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Řezné kapaliny 
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Řezné prostředky 

Při broušení se hojně používají různé ř

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

broušení a kvalitu broušené plochy.

Pevné řezné prostředky –

pasty, které se nanášejí na brousicí kotouč nebo obrobek

Plynné řezné prostředky – aeros

nejvíce užívané. M

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

řezné kapalině by nemělo být

e a narušení jeho správné funkce

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

prostřednictvím mikroskopických trhlin.

broušeného materiálu a jeho plastické přetvoření.

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze 

obrobku a stroje odpad broušení (třísky, části zrn apod.).

řezné kapaliny jsou vyžadovány tyto vlastnosti:

Chladící a mazací účinek 

 

odu třísek

na sedimentaci odpadu broušení

Chemická a fyzikální stálost

Zdravotní nezávadnost 

 

 

Při broušení se hojně používají různé ř

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

broušení a kvalitu broušené plochy. (5) 

– polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

na brousicí kotouč nebo obrobek

aerosoly (rozprášené řezné kapaliny)

nejvíce užívané. M

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

by nemělo být

e a narušení jeho správné funkce

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

prostřednictvím mikroskopických trhlin. 

broušeného materiálu a jeho plastické přetvoření.

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze 

obrobku a stroje odpad broušení (třísky, části zrn apod.).

řezné kapaliny jsou vyžadovány tyto vlastnosti:

odu třísek 

na sedimentaci odpadu broušení

Chemická a fyzikální stálost 

 

Při broušení se hojně používají různé řezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

na brousicí kotouč nebo obrobek

oly (rozprášené řezné kapaliny)

nejvíce užívané. Mají chladicí,

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

by nemělo být velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

e a narušení jeho správné funkce

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

 Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

broušeného materiálu a jeho plastické přetvoření.

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze 

obrobku a stroje odpad broušení (třísky, části zrn apod.).

řezné kapaliny jsou vyžadovány tyto vlastnosti:

na sedimentaci odpadu broušení

 

ezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

na brousicí kotouč nebo obrobek

oly (rozprášené řezné kapaliny)

ají chladicí, mazací, řezný a čistící účinek

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

e a narušení jeho správné funkce. 

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

broušeného materiálu a jeho plastické přetvoření. 

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze 

obrobku a stroje odpad broušení (třísky, části zrn apod.).

řezné kapaliny jsou vyžadovány tyto vlastnosti: (5)

na sedimentaci odpadu broušení 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

ezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

na brousicí kotouč nebo obrobek 

oly (rozprášené řezné kapaliny)

mazací, řezný a čistící účinek

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacíh

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze 

obrobku a stroje odpad broušení (třísky, části zrn apod.). (5) 

(5) 

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

ezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

oly (rozprášené řezné kapaliny) 

mazací, řezný a čistící účinek

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

vlastnosti mají příznivý vliv na kvalitu broušené plochy, trvanlivost 

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

Mazací účinek je charakteristický vytvořením pevného mazacího filmu na třecích 

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

Čistící účinek se projevuje schopností odstraňovat ze zóny broušení, nástroje, 

 TU Ostrava
DIPLOMOVÁ PRÁCE

20 | 

ezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

mazací, řezný a čistící účinek

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

 kotouče, ale i na 

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

o filmu na třecích 

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

zóny broušení, nástroje, 

TU Ostrava 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

| S t r a n a

ezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

mazací, řezný a čistící účinek 

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

kotouče, ale i na 

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva).

o filmu na třecích 

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

zóny broušení, nástroje, 

 

S t r a n a  

ezné prostředky, které disponují chladicím a 

pevném, kapalném i plynném stavu. Mají příznivý vliv na produktivitu 

polymerní, lehce tavitelné, chemicky aktivní vrstvy tuhé 

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Je žádoucí, aby dobře chladila 

oblasti broušení, snižovala tření a odstraňovala odpad broušení. Tyto 

kotouče, ale i na 

produktivitu broušení. Dále omezuje vznik hlubokých a nepravidelných povrchových rýh 

tím, že čistí kotouč a oblast broušení od třísek a jiných odpadů (úlomky brusiva a pojiva). 

o filmu na třecích 

plochách zrn brusiva a pojiva kotouče, jejichž důsledkem je snížení součinitele tření a 

velké množství mazacích látek, neboť hrozí 

cího účinku řezné kapaliny je její pronikání do deformovaného kovu 

Tím to pochodem se usnadňuje další deformace 

zóny broušení, nástroje, 



 

 

2.7 Jakost

Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

vlastností skutečného 

má především způsob zpracování materiálu na polotovar, ale také na způsob

vyšetřované plochy. 

trvanlivost

2.7.1 
Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

celého zařízení.

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

které vznikají při výrobě součásti. Nejsou v

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

které vznikají vadami materiálu, poškozením apod.

Dle převládajícího směru nerovností se drsnost 

kolmá na směr hlavního řezného pohyb)

řezného pohyb)

drsnost podélná. Z tohoto důvodu 

povrchu.

Parametry drsností se vyhodnocují na 

průsečnice kolmé popř. šikmé roviny se skutečným povrchem

je systém střední čáry

zjištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

stejné. (8)

Pro určení drsnosti jednotlivých profilů se 

k nejběžnějším

• Střední aritmetická úchylka profilu R

profilu (

(9) 
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Pro určení drsnosti jednotlivých profilů se 

Střední aritmetická úchylka profilu R

aritmetický průměr absolutních hodnot 
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ploch  

Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

má především způsob zpracování materiálu na polotovar, ale také na způsob

akost broušených ploch

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

které vznikají při výrobě součásti. Nejsou v

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

které vznikají vadami materiálu, poškozením apod.

le převládajícího směru nerovností se drsnost 

kolmá na směr hlavního řezného pohyb) nebo 

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

je příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

Parametry drsností se vyhodnocují na profilových křivkách

průsečnice kolmé popř. šikmé roviny se skutečným povrchem

střední čáry má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

Pro určení drsnosti jednotlivých profilů se 

Střední aritmetická úchylka profilu Ra – průměrná aritmetická

aritmetický průměr absolutních hodnot 
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Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

má především způsob zpracování materiálu na polotovar, ale také na způsob

akost broušených ploch má 

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

které vznikají při výrobě součásti. Nejsou v ni zahrnuty vady povrchu, tj. náhodné 

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

které vznikají vadami materiálu, poškozením apod. (8) 

le převládajícího směru nerovností se drsnost 

nebo podélném směru

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

profilových křivkách

průsečnice kolmé popř. šikmé roviny se skutečným povrchem

má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

Pro určení drsnosti jednotlivých profilů se v praxi 

průměrná aritmetická

aritmetický průměr absolutních hodnot úchylek
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Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

má především způsob zpracování materiálu na polotovar, ale také na způsob

má významný

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

ni zahrnuty vady povrchu, tj. náhodné 

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

le převládajícího směru nerovností se drsnost hodnotí 

podélném směru

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

profilových křivkách, které 

průsečnice kolmé popř. šikmé roviny se skutečným povrchem. Nejvíce užívanou metodou 

má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

praxi používá mnoho charakteristik

průměrná aritmetická

úchylek y(x) 

                        [µm]
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Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

má především způsob zpracování materiálu na polotovar, ale také na způsob

významný podíl

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

ni zahrnuty vady povrchu, tj. náhodné 

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

 v příčném

podélném směru (ve směru hlavního 

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

, které jsou získávány

Nejvíce užívanou metodou 

má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

používá mnoho charakteristik

průměrná aritmetická úchylka posuzovaného 

 v rozsahu základní délky

[µm]                             
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Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

má především způsob zpracování materiálu na polotovar, ale také na způsobu obrobení 

podíl na přesnost

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

ni zahrnuty vady povrchu, tj. náhodné 

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

příčném směru

(ve směru hlavního 

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

jsou získávány

Nejvíce užívanou metodou 

má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

používá mnoho charakteristik

úchylka posuzovaného 

rozsahu základní délky
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Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

u obrobení 

na přesnosti 

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

ni zahrnuty vady povrchu, tj. náhodné 

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.)

směru (rovina 

(ve směru hlavního 

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

jsou získávány jako 

Nejvíce užívanou metodou 

má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

používá mnoho charakteristik

úchylka posuzovaného 

rozsahu základní délky

                             (2.1)

 

S t r a n a  

Jakost broušené plochy lze hodnotit jako souhrn geometrických a chemických 

povrchu vyšetřované plochy. Velký vliv na jakost broušené plochy 

u obrobení 

 a 

Drsnost povrchu je jednou z nejdůležitějších hodnot při posuzování kvality a jakosti 

broušeného povrchu, jelikož ovlivňuje ve velké míře spolehlivost, přesnost a trvanlivost 

Je charakterizována jako soubor nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

ni zahrnuty vady povrchu, tj. náhodné 

nepravidelné nerovnosti, které se vyskytují jen ojediněle (rysky, trhlinky, důlky apod.) a 

(rovina 

(ve směru hlavního 

Příčná drsnost dosahuje zhruba 2krát až 3krát větších hodnot než 

příčná drsnost rozhodující pro kvalitu a jakost 

jako 

Nejvíce užívanou metodou 

má tvar geometrického povrchu a rozděluje 

jištěný povrch tak, že v rozsahu základní délky je součet čtverců úchylek tohoto profilu 

od střední čáry m minimální. Na grafickém záznamu povrchu profilu se střední čára 

prokládá tak, aby součty ploch po obou jejích stranách byly v rozsahu základní délky 

používá mnoho charakteristik, 

úchylka posuzovaného 

rozsahu základní délky). 

(2.1) 



 

 

• Největší výška profilu R

nejnižší prohlubně profilu v

                          
 

 

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

podmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

jedním zrnem.

Broušení diamantovým kotoučem

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

výrazně nižší. 

zrna diamantu

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

diamantových zrn

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

pojivem.

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

koncentrací, neboť na pracovní ploše

diamantových zrn. Naopak zvětšíme

broušeného povrchu se zvýší.

2.7.2 
Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

případech 

spálenina po broušen

 

Největší výška profilu R

nejnižší prohlubně profilu v

                  

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

dním zrnem. (11)

Broušení diamantovým kotoučem

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

výrazně nižší. V

diamantu vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

diamantových zrn

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

pojivem. V případě použití diamantového zrna s

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

koncentrací, neboť na pracovní ploše

diamantových zrn. Naopak zvětšíme

eného povrchu se zvýší.

 Kvalita povrchu 
Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

případech se může na 

spálenina po broušen
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Největší výška profilu R

nejnižší prohlubně profilu v

                   

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

(11) 

Broušení diamantovým kotoučem

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

V případě 

vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

diamantových zrn. Diamantové kouče s

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

případě použití diamantového zrna s

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

koncentrací, neboť na pracovní ploše

diamantových zrn. Naopak zvětšíme

eného povrchu se zvýší.

Kvalita povrchu 
Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

může na 

spálenina po broušení. 

 

Obr. 2.10 Střední aritmetická úchylka profilu R

Největší výška profilu Rz –

nejnižší prohlubně profilu v 

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

Broušení diamantovým kotoučem

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

případě broušení tvrdšího 

vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

. Diamantové kouče s

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

případě použití diamantového zrna s

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

koncentrací, neboť na pracovní ploše

diamantových zrn. Naopak zvětšíme

eného povrchu se zvýší. (5)

Kvalita povrchu  
Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

může na povrchu broušeného materiálu

  

 

Střední aritmetická úchylka profilu R

– součet výšky Z

 rozsahu základní 

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

Broušení diamantovým kotoučem 

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

broušení tvrdšího 

vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

. Diamantové kouče s

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

případě použití diamantového zrna s

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

koncentrací, neboť na pracovní ploše

diamantových zrn. Naopak zvětšíme-

(5) 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

u broušeného materiálu

ZRz =

 

Střední aritmetická úchylka profilu R

součet výšky Z

rozsahu základní 

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

 značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

broušení tvrdšího materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

. Diamantové kouče s pojivem z

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

případě použití diamantového zrna s

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

koncentrací, neboť na pracovní ploše takovéhoto

-li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

u broušeného materiálu

maxpZ +                        

 

Střední aritmetická úchylka profilu R

součet výšky Zp největší výstupku profilu a hloubky Z

rozsahu základní délky.

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v

materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo

pojivem z umělé pryskyřice char

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s

případě použití diamantového zrna s nižší koncentrací diamantu v

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

takovéhoto kotouče

li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

u broušeného materiálu vyskytnout defekt

maxvZ                        

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

Střední aritmetická úchylka profilu R

největší výstupku profilu a hloubky Z

délky. (9) 

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož

tloušťky takto odebrané třísky, síly a teploty jsou v porovnání s

materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

vnikají méně hluboko do obráběného materiálu.  

Na drsnost broušeného povrchu má také vliv pojivo, zrnitost

umělé pryskyřice char

kvalita povrchu po broušení než diamantové kotouče s kovovým nebo keramickým 

nižší koncentrací diamantu v

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

kotouče se

li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

vyskytnout defekt

                        [µm]

VŠB – 
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Střední aritmetická úchylka profilu Ra (10) 

největší výstupku profilu a hloubky Z

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož

porovnání s běžným broušením 

materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

 

, zrnitost kotouče

umělé pryskyřice char

kovovým nebo keramickým 

nižší koncentrací diamantu v

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

se vyskytuje více řezných 

li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

vyskytnout defekt

[µm]                             
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největší výstupku profilu a hloubky Z

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož

běžným broušením 

materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

kotouče a koncentrace 

umělé pryskyřice charakterizuje lepší 

kovovým nebo keramickým 

nižší koncentrací diamantu v

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se z

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

vyskytuje více řezných 

li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

vyskytnout defekt, který je
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| S t r a n a

největší výstupku profilu a hloubky Z

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož

běžným broušením 

materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

a koncentrace 

akterizuje lepší 

kovovým nebo keramickým 

nižší koncentrací diamantu v brousicím 

kotouči se zvětšuje průřez jednotlivých třísek a rovněž drsnost povrchu se zvětšuje. 

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

vyskytuje více řezných 

li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

je nazývá

                             (2.2)

 

S t r a n a  

největší výstupku profilu a hloubky Zv 

Z řezných podmínek má velmi příznivý vliv na drsnost řezná rychlost. S růstem řezné 

rychlosti se výrazně snižuje střední aritmetická drsnost obrobeného povrchu. Méně 

výrazný vliv má přísuvová rychlost, která charakterizuje tloušťku třísky. Kromě řezných 

dmínek ovlivňuje velikost střední aritmetické drsnosti také průměr obrobku a nástroje. 

Při významném zvětšení těchto hodnot se sníží drsnost obráběného povrchu, neboť se 

prodlužuje stykový oblouk kotouče a obrobku a zmenšuje se tloušťka třísky odebírané 

značně zlepšuje kvalitu broušené plochy, jelikož 

běžným broušením 

materiálu se výsledná drsnost snižuje, neboť 

a koncentrace 

akterizuje lepší 

kovovým nebo keramickým 

brousicím 

většuje. 

Snížení drsnosti se docílí použitím hrubozrnných diamantových kotoučů s velkou 

vyskytuje více řezných 

li koncentraci u jemnozrnných kotoučů, drsnost 

Kvalita povrchu má podstatný vliv na vlastnosti a životnost dílu. V některých 

nazýván 

(2.2) 



 

 

V povrchové vrstvě broušeného materiálu 

změnám napěťového stavu

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

Zásadnější

únavových vlastností materiálu a 

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 

síly a teploty.

a naopak relativně malé tepel

proudění tepla do obrobku. 

2.8 Brousicí nástroje

Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn (např. Al

Brusná zrna 

hromadí třísky a pojivo 

tvarů a velikostí, např. 

orovnávací kameny

Brousicí kotouče jsou charakteristické těmito prvky:

• Druh brusiva

• Tvar kotouče

• Rozměr kotouče

• Druh pojiva

• Zrnitost brusiva

• Koncentrace brusiva

2.8.1 
Přírodní diamant

Přírodní d

materiál s vynikajícími fyzikální vlastnosti, z nichž většina pochází ze silné kovalentní 

vazby mezi jeho atomy.

nejtvrdší známý 

(tvrdost

nejměkčí

odolnost

určují jeho hlavní použití v průmyslu, konkrétně na brousicí a lešticí nástroje. 

není vhodný pro zpracování oceli z

teplot. (13)

 

povrchové vrstvě broušeného materiálu 

změnám napěťového stavu

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

Zásadnější jsou 

únavových vlastností materiálu a 

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 

síly a teploty. (5)

a naopak relativně malé tepel

proudění tepla do obrobku. 

Brousicí nástroje

Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn (např. Al

Brusná zrna plní funkci řezných klínů,

hromadí třísky a pojivo 

tvarů a velikostí, např. 

orovnávací kameny

Brousicí kotouče jsou charakteristické těmito prvky:

Druh brusiva

Tvar kotouče

Rozměr kotouče

Druh pojiva

Zrnitost brusiva

Koncentrace brusiva

 Druh brusiva
Přírodní diamant

Přírodní diamant je

materiál s vynikajícími fyzikální vlastnosti, z nichž většina pochází ze silné kovalentní 

vazby mezi jeho atomy.

nejtvrdší známý 

(tvrdost je zde 

nejměkčí až po 10

odolnost. Za normál

určují jeho hlavní použití v průmyslu, konkrétně na brousicí a lešticí nástroje. 

není vhodný pro zpracování oceli z

(13) 

 

povrchové vrstvě broušeného materiálu 

změnám napěťového stavu

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

sou proto změny integrity povrchu, které 

únavových vlastností materiálu a 

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 

(5) Díky velmi vysoké tepelné vodivosti diamantu jako brousicího prostředku 

a naopak relativně malé tepel

proudění tepla do obrobku. 

Brousicí nástroje

Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn (např. Al

plní funkci řezných klínů,

hromadí třísky a pojivo 

tvarů a velikostí, např. brousicí, drážkovací a řezací

orovnávací kameny apod. 

Brousicí kotouče jsou charakteristické těmito prvky:

Druh brusiva 

Tvar kotouče 

Rozměr kotouče 

Druh pojiva 

Zrnitost brusiva 

Koncentrace brusiva

Druh brusiva
Přírodní diamant 

iamant je

materiál s vynikajícími fyzikální vlastnosti, z nichž většina pochází ze silné kovalentní 

vazby mezi jeho atomy.

nejtvrdší známý přírodní materiál,

je zde definována jako odolnost proti poš

až po 10-nejtvrdší

a normální teploty 

určují jeho hlavní použití v průmyslu, konkrétně na brousicí a lešticí nástroje. 

není vhodný pro zpracování oceli z

 

povrchové vrstvě broušeného materiálu 

změnám napěťového stavu. Z důvodu vysokých tahových napětí se zde dokonce mohou 

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

změny integrity povrchu, které 

únavových vlastností materiálu a 

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 

Díky velmi vysoké tepelné vodivosti diamantu jako brousicího prostředku 

a naopak relativně malé tepel

proudění tepla do obrobku. (1) 

Brousicí nástroje 

Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn (např. Al

plní funkci řezných klínů,

hromadí třísky a pojivo váže brusn

brousicí, drážkovací a řezací

apod. Pro br

Brousicí kotouče jsou charakteristické těmito prvky:

Koncentrace brusiva 

Druh brusiva 

iamant je modifikací

materiál s vynikajícími fyzikální vlastnosti, z nichž většina pochází ze silné kovalentní 

vazby mezi jeho atomy. Mezi jeho přední vlastnosti patří 

přírodní materiál,

definována jako odolnost proti poš

nejtvrdší). Dalšími vlastnostmi jsou

ní teploty 

určují jeho hlavní použití v průmyslu, konkrétně na brousicí a lešticí nástroje. 

není vhodný pro zpracování oceli z

 

povrchové vrstvě broušeného materiálu 

důvodu vysokých tahových napětí se zde dokonce mohou 

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

změny integrity povrchu, které 

únavových vlastností materiálu a razantní snížení životnosti

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 

Díky velmi vysoké tepelné vodivosti diamantu jako brousicího prostředku 

a naopak relativně malé tepelné vodivosti keramických materiálů je velmi malý podíl 

 

Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn (např. Al

plní funkci řezných klínů, 

brusná zrna dohromady, čímž tvoří pevné t

brousicí, drážkovací a řezací

brousicí operace 

Brousicí kotouče jsou charakteristické těmito prvky:

modifikací uhlíku

materiál s vynikajícími fyzikální vlastnosti, z nichž většina pochází ze silné kovalentní 

Mezi jeho přední vlastnosti patří 

přírodní materiál, přičemž na Mohsově stupnici dosahuje

definována jako odolnost proti poš

Dalšími vlastnostmi jsou

ní teploty je odolný

určují jeho hlavní použití v průmyslu, konkrétně na brousicí a lešticí nástroje. 

není vhodný pro zpracování oceli z důvodu jeho značné afinity k

 

povrchové vrstvě broušeného materiálu 

důvodu vysokých tahových napětí se zde dokonce mohou 

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

změny integrity povrchu, které 

razantní snížení životnosti

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 

Díky velmi vysoké tepelné vodivosti diamantu jako brousicího prostředku 

né vodivosti keramických materiálů je velmi malý podíl 

Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn (např. Al

 póry mají funkci zubových

zrna dohromady, čímž tvoří pevné t

brousicí, drážkovací a řezací

ousicí operace 

Brousicí kotouče jsou charakteristické těmito prvky:

uhlíku o hustotě 3,52

materiál s vynikajícími fyzikální vlastnosti, z nichž většina pochází ze silné kovalentní 

Mezi jeho přední vlastnosti patří 

přičemž na Mohsově stupnici dosahuje

definována jako odolnost proti poš

Dalšími vlastnostmi jsou

je odolný vůči všem chemickým vlivům.

určují jeho hlavní použití v průmyslu, konkrétně na brousicí a lešticí nástroje. 

důvodu jeho značné afinity k

 

povrchové vrstvě broušeného materiálu dochází k lokální změně struktury a 

důvodu vysokých tahových napětí se zde dokonce mohou 

objevit trhliny, které jsou však dobře detekovatelné defektoskopickými metodami. 

změny integrity povrchu, které mají za následek 

razantní snížení životnosti

Při broušení keramických materiálů diamantovými brousicími 

strukturním změnám, což je dáno tím, že při tomto způsobu broušení vznikají malé řezné 
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2.8.3 
Základní rozměry kotouče vychází z jeho 

průměr kotouče (D), jeho tloušťka (T) a rozměr upínacího otvoru (H).

• Průměr brousicího kotouče

podmínky broušení. U velkých průměrů se brusné zrno lépe ochlazuje z

ochlazovací dráhy

• Šířka brousicí vrstvy

• Tloušťka brousicí vrstvy

používat 2
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čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

podmínky broušení. U velkých průměrů se brusné zrno lépe ochlazuje z

zásadně musí být využí

u čelních kotoučů s

čů s kovovým pojivem pak 1,5 mm

KOTOUČE 

Vybrané druhy kotoučů

 

tvaru. Rozměry

průměr kotouče (D), jeho tloušťka (T) a rozměr upínacího otvoru (H).

čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

podmínky broušení. U velkých průměrů se brusné zrno lépe ochlazuje z

zásadně musí být využívána celá šířka brousicí vrstvy

u čelních kotoučů s pryskyřičným pojivem se doporučuje 

kovovým pojivem pak 1,5 mm

Vybrané druhy kotoučů

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

Rozměry jsou

průměr kotouče (D), jeho tloušťka (T) a rozměr upínacího otvoru (H).

čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

podmínky broušení. U velkých průměrů se brusné zrno lépe ochlazuje z

vána celá šířka brousicí vrstvy

pryskyřičným pojivem se doporučuje 

kovovým pojivem pak 1,5 mm

 

Vybrané druhy kotoučů (13)

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

jsou obvykle

průměr kotouče (D), jeho tloušťka (T) a rozměr upínacího otvoru (H). (13)

čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

podmínky broušení. U velkých průměrů se brusné zrno lépe ochlazuje z

vána celá šířka brousicí vrstvy

pryskyřičným pojivem se doporučuje 

kovovým pojivem pak 1,5 mm 

TYP, 

 

 

 

OBOUSTRANNĚ 

 

(13) 

 TU Ostrava
DIPLOMOVÁ PRÁCE
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obvykle vyjádřeny

(13) 

čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

podmínky broušení. U velkých průměrů se brusné zrno lépe ochlazuje z důvodu delší 

vána celá šířka brousicí vrstvy

pryskyřičným pojivem se doporučuje 

TYP, ZNAČENÍ

HRNCOVITÝ

1 - D -

FEPA 6A2

PLOCHÝ

2 – D 

FEPA 1A1

OBOUSTRANNĚ 

KUŽELOVÝ

13 – D 

FEPA 3E1

KUŽELOVÝ

18 – D 

FEPA 4A2

TU Ostrava 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

| S t r a n a

vyjádřeny jako 

čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

důvodu delší 

vána celá šířka brousicí vrstvy 

pryskyřičným pojivem se doporučuje 

ZNAČENÍ 

HRNCOVITÝ                                    

- W/X                  

FEPA 6A2 

PLOCHÝ 

D - T/X 

FEPA 1A1 

OBOUSTRANNĚ 

KUŽELOVÝ 

D - V° 

FEPA 3E1 

KUŽELOVÝ 

D - W/X 

FEPA 4A2 

 

S t r a n a  

jako 

čím větší průměr, tím lepší termické a kinematické 

důvodu delší 

pryskyřičným pojivem se doporučuje 

 

                                    

W/X                  

OBOUSTRANNĚ 



 

 

2.8.4 
Funkcí pojiva je vytvářet můstky mezi 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

vlastnosti významně o

(13) 

• Kovové pojivo (K)

než pryskyřičné a používá se výhradně s

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

pojivo BZ 

• Galvanické pojivo (Ni) 

brousicí výkon, nízký vývin tepl

K nevýhodám patří malá životnost.

• Pryskyřičné pojivo (P) 

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sa

2.8.5 
Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

kterého je vyrobena. Při 

• Čím vy

• Pro broušení 

materiál

• Při úběru většího množství materi

• Z důvodu 

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

kotoučů

2.8.6 
Koncentr

vrstvy, přičemž je vyjádřena rovnicí    

• Nízká koncentrace

samoostřící

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

kotouče.

• Střední koncentrace 

 

 Druh pojiva
Funkcí pojiva je vytvářet můstky mezi 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

vlastnosti významně o

Kovové pojivo (K)

než pryskyřičné a používá se výhradně s

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

pojivo BZ –

Galvanické pojivo (Ni) 

brousicí výkon, nízký vývin tepl

nevýhodám patří malá životnost.

Pryskyřičné pojivo (P) 

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sa

 Zrnitost brusiva
Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

kterého je vyrobena. Při 

Čím vyšší je požadovaná ja

Pro broušení 

materiálů měkký

Při úběru většího množství materi

důvodu velikosti stykové plochy nástroje s

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

kotoučů 

 Koncentrace brusiva
Koncentrace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

y, přičemž je vyjádřena rovnicí    

Nízká koncentrace

samoostřící

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

kotouče. 

Střední koncentrace 

 

Druh pojiva 
Funkcí pojiva je vytvářet můstky mezi 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

vlastnosti významně ovlivňují

Kovové pojivo (K) 

než pryskyřičné a používá se výhradně s

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

– S6/X. (13)

Galvanické pojivo (Ni) 

brousicí výkon, nízký vývin tepl

nevýhodám patří malá životnost.

Pryskyřičné pojivo (P) 

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sa

Zrnitost brusiva
Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

kterého je vyrobena. Při 

šší je požadovaná ja

Pro broušení tvrdý

měkkých 

Při úběru většího množství materi

velikosti stykové plochy nástroje s

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

Koncentrace brusiva
ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

y, přičemž je vyjádřena rovnicí    

Nízká koncentrace

samoostřících vlastností

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

Střední koncentrace 

 

 
Funkcí pojiva je vytvářet můstky mezi 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

vlivňují výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

 – použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

než pryskyřičné a používá se výhradně s

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

(13) 

Galvanické pojivo (Ni) – použití 

brousicí výkon, nízký vývin tepl

nevýhodám patří malá životnost.

Pryskyřičné pojivo (P) – jedná se o nejpoužívanější pojiva. K

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sa

Zrnitost brusiva 
Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

kterého je vyrobena. Při volbě zrnitosti všeobecně platí:

šší je požadovaná ja

tvrdých a křehký

ch a houževnatý

Při úběru většího množství materi

velikosti stykové plochy nástroje s

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

Koncentrace brusiva
ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

y, přičemž je vyjádřena rovnicí    

Nízká koncentrace – k výhodám patří 

ch vlastností kotouče

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

Střední koncentrace – použit

 

Funkcí pojiva je vytvářet můstky mezi 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

než pryskyřičné a používá se výhradně s

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

použití na tvarově složité nástroje. K

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

nevýhodám patří malá životnost. 

jedná se o nejpoužívanější pojiva. K

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sa

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

volbě zrnitosti všeobecně platí:

šší je požadovaná jakost povrchu, tím jemnější zrno

a křehkých 

a houževnatých zrno hrubé

Při úběru většího množství materiálu se volí větší zrno a naopak

velikosti stykové plochy nástroje s

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

Koncentrace brusiva 
ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

y, přičemž je vyjádřena rovnicí    

výhodám patří 

kotouče a snížení vývinu tepla. K

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

použití ve většině brousicích operací

 

Funkcí pojiva je vytvářet můstky mezi brousicími zrny

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

než pryskyřičné a používá se výhradně s 

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

na tvarově složité nástroje. K

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

 (13) 

jedná se o nejpoužívanější pojiva. K

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sa

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

volbě zrnitosti všeobecně platí:

kost povrchu, tím jemnější zrno

 materiál

ch zrno hrubé

álu se volí větší zrno a naopak

velikosti stykové plochy nástroje s

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

y, přičemž je vyjádřena rovnicí                    

výhodám patří zvý

a snížení vývinu tepla. K

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

í ve většině brousicích operací

= gK

 

brousicími zrny

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

 chlazením. Do kovových pojiv pat

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

na tvarově složité nástroje. K

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

jedná se o nejpoužívanější pojiva. K

produktivita broušení, nízký vývin tepla a dobré sam

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

volbě zrnitosti všeobecně platí: 

kost povrchu, tím jemnější zrno

materiálů je vhodné zvolit

ch zrno hrubé 

álu se volí větší zrno a naopak

velikosti stykové plochy nástroje s obrobkem se při rovinném broušení volí 

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

                

ýšení výkon

a snížení vývinu tepla. K

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

í ve většině brousicích operací

(3−⋅ cmg

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

brousicími zrny, aby měl brusný nástroj 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

chlazením. Do kovových pojiv pat

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

na tvarově složité nástroje. K

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

jedná se o nejpoužívanější pojiva. K

moostřící vlastno

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

 (6) 

kost povrchu, tím jemnější zrno 

je vhodné zvolit

álu se volí větší zrno a naopak

obrobkem se při rovinném broušení volí 

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na

ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

výkonu broušení, zaruč

a snížení vývinu tepla. K

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

í ve většině brousicích operací

( ⋅ cmcrt

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

, aby měl brusný nástroj 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

chlazením. Do kovových pojiv pat

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

na tvarově složité nástroje. K výhodám patří vysoký 

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

jedná se o nejpoužívanější pojiva. K výhodám patří vysoká 

oostřící vlastno

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

 

je vhodné zvolit jemné zrno, naopak u 

álu se volí větší zrno a naopak 

obrobkem se při rovinném broušení volí 

větší zrno než při broušení „dokulata“. Tato plocha má vliv na vývin tepla a zanášení 

ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v

. (13)

broušení, zaruč

a snížení vývinu tepla. K nevýhodám patří zvýšení 

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

í ve většině brousicích operací 

)3−cm

 TU Ostrava
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, aby měl brusný nástroj 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod.

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

chlazením. Do kovových pojiv pat

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

výhodám patří vysoký 

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

výhodám patří vysoká 

oostřící vlastnosti. (13) 

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

mné zrno, naopak u 

obrobkem se při rovinném broušení volí 

vývin tepla a zanášení 

ace brusiva udává hmotnostní obsah brusiva diamantu v 1 cm

(13)             

broušení, zaručení 

nevýhodám patří zvýšení 

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

TU Ostrava 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

| S t r a n a

, aby měl brusný nástroj 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin apod. (6) Jeho 

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod.

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

chlazením. Do kovových pojiv patří pojivo 

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

výhodám patří vysoký 

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

výhodám patří vysoká 

 

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

mné zrno, naopak u 

obrobkem se při rovinném broušení volí 

vývin tepla a zanášení 

1 cm3 brousicí 

           (2.3)

ení dobrých

nevýhodám patří zvýšení 

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 

 

S t r a n a  

, aby měl brusný nástroj 

požadovaný tvar, rozměr a vhodnou mechanickou pevnost. Pojivo musí splňovat velké 

Jeho 

výkon broušení, tvarovou stálost, životnost kotoučů apod. 

použití převážně pro broušení diamantovými kotouči. Je tvrdší 

ří pojivo 

SKM, bronzové a galvanické. Pro broušení keramiky je vhodné použít bronzové 

výhodám patří vysoký 

a, nízké pořizovací náklady a vysoká stálost tvaru. 

výhodám patří vysoká 

Zrnitost se volí se dle předepsané drsnosti povrchu broušené součásti a materiálu, ze 

mné zrno, naopak u 

obrobkem se při rovinném broušení volí 

vývin tepla a zanášení 

brousicí 

(2.3)  

ých 

nevýhodám patří zvýšení 

drsnosti broušeného povrchu, snížení životnosti kotouče a zhoršení stálosti tvaru 



 

 

• Vysoká koncent

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

vlastností kotouče a zvýšení vývinu tepla.

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

broušení je uvedena v
 

OZNAČENÍ K

Obsah brusiva

Obsah brusiva

2.8.7 
Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

jednotlivými zrny brusiva. Jinými slovy 

z nástroje. S

uvolňují snadněji než u tvrdých.

 

Vysoká koncent

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

vlastností kotouče a zvýšení vývinu tepla.

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

broušení je uvedena v

OZNAČENÍ K

Obsah brusiva
(g∙cm

Obsah brusiva
(crt∙cm

Velikost 
koncentrace

Použití

 Tvrdost kotouče
Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

jednotlivými zrny brusiva. Jinými slovy 

nástroje. S tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

uvolňují snadněji než u tvrdých.

 

Vysoká koncentrace 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

vlastností kotouče a zvýšení vývinu tepla.

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

broušení je uvedena v tabulce níže.

OZNAČENÍ K 

Obsah brusiva 
∙cm-3) 

Obsah brusiva 
∙cm-3) 

Velikost 
koncentrace 

Použití 

Tab. 2.

Tvrdost kotouče
Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

jednotlivými zrny brusiva. Jinými slovy 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

uvolňují snadněji než u tvrdých.

 

race – zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

vlastností kotouče a zvýšení vývinu tepla.

Obr. 2.

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

tabulce níže.

25

0,22

1,10

Zvláštní operace

Tab. 2.2 Řada koncentrací pro brousicí nástroje

Tvrdost kotouče 
Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

jednotlivými zrny brusiva. Jinými slovy 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

uvolňují snadněji než u tvrdých.

 

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

vlastností kotouče a zvýšení vývinu tepla.

Obr. 2.13 Koncentrace brusiva

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

tabulce níže. (13)

25 

0,22 0,44

1,10 2,20

Nízká 

Zvláštní operace

Řada koncentrací pro brousicí nástroje

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

jednotlivými zrny brusiva. Jinými slovy 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

uvolňují snadněji než u tvrdých. (6) 

 

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

vlastností kotouče a zvýšení vývinu tepla. 

Koncentrace brusiva

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

(13) 

50 

0,44 

2,20 

 

Zvláštní operace 

Řada koncentrací pro brousicí nástroje

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

jednotlivými zrny brusiva. Jinými slovy charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

 

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

Koncentrace brusiva

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

75 

0,66 

3,30 

Střední

Běžné broušení

Řada koncentrací pro brousicí nástroje

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

Koncentrace brusiva (6) 

Jako základ byla určena koncentrace K100, kde 1cm3 brousicí vrstvy obsahuje 0,88 g 

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

100

0,88

4,40

Střední 

Běžné broušení

Řada koncentrací pro brousicí nástroje

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

brousicí vrstvy obsahuje 0,88 g 

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

100 125

0,88 1,10

4,40 5,50

Běžné broušení Profilové

Řada koncentrací pro brousicí nástroje (13) 

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 
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zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

 

brousicí vrstvy obsahuje 0,88 g 

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

125 

1,10 

5,50 

Vysoká

Profilové broušení

 

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

TU Ostrava 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

| S t r a n a

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

brousicí vrstvy obsahuje 0,88 g 

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

150 

1,32 

6,60 

Vysoká 

broušení  

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 

 

S t r a n a  

zvyšuje životnost kotouče, zlepšuje stálost tvaru a snižuje 

drsnost povrchu. Nevýhodami jsou snížení výkonu broušení, zhoršení samoostřících 

brousicí vrstvy obsahuje 0,88 g 

(4,4 crt.) brusiva a zaujímá 25% objemu brousicí vrstvy. Řada koncentrací užívaných při 

 

Tvrdost vyjadřuje stupeň houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi 

charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení 

tím také souvisí uvolňování otupených brusných zrn. U měkkých kotoučů se 



 

 

2.8.8 
Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

2.14 (v 

Na kotouči jsou 

• Koncentrace

• Zrnitost

• Druh pojiva

• Maximální otáčky

• Druh brusného zrna

• Označení

 

Koncentrace

Zrnitost

Pojivo

 

MĚKKÝ KOTOUČ

Tvrdý, křehký

Vysoká

Dobrá

Zkušený

 Značení kotouč
Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

 tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

Na kotouči jsou 

Koncentrace

Zrnitost 

Druh pojiva

Maximální otáčky

Druh brusného zrna

Označení 

Koncentrace

Zrnitost 

D – symbol pro 

diamant

Pojivo 

 

MĚKKÝ KOTOUČ

Tvrdý, křehký

Velká 

Vysoká 

Nízká 

Dobrá 

Zkušený 

Značení kotouč
Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

Na kotouči jsou uvedeny všech

Koncentrace 

Druh pojiva 

Maximální otáčky 

Druh brusného zrna

Obr. 2.

Koncentrace 

 

symbol pro 

diamant 

 

MĚKKÝ KOTOUČ 

Tvrdý, křehký 

 

Tab. 2.

Značení kotoučů 
Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

uvedeny všechny důlež

Druh brusného zrna 

Obr. 2.14 Označení kotouče firmou Urdiamant, s.r.o.

symbol pro 

 

PODMÍNKY

Obráběný materiál

Kontaktní plocha

Řezná rychlost

Posuvová rychlost

Přesnost brusky

Tab. 2.3 Kritéria volby kotouče

 
Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

ny důlež

Označení kotouče firmou Urdiamant, s.r.o.

 

PODMÍNKY

Obráběný materiál

Kontaktní plocha

Řezná rychlost

Posuvová rychlost

Přesnost brusky

Pracovník

ritéria volby kotouče

Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

ny důležité informace

Označení kotouče firmou Urdiamant, s.r.o.

 

PODMÍNKY 

Obráběný materiál 

Kontaktní plocha 

Řezná rychlost 

Posuvová rychlost 

Přesnost brusky 

Pracovník 

ritéria volby kotouče

Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

ité informace: (13)

Označení kotouče firmou Urdiamant, s.r.o.

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

TVRDÝ KOTOUČ

 Měkký, houževnatý

 

ritéria volby kotouče (6) 

Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

(13) 

Označení kotouče firmou Urdiamant, s.r.o.

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

TVRDÝ KOTOUČ

Měkký, houževnatý

Malá

Nízká

Vysoká

Špatná

Nezkušený

Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

Označení kotouče firmou Urdiamant, s.r.o. (13)
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TVRDÝ KOTOUČ

Měkký, houževnatý

Malá 

Nízká 

Vysoká 

Špatná 

Nezkušený 

Příklad značení brousicího kotouče od firmy Urdiamant, s.r.o. je uveden na obrázku 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

(13) 

Max. otáčky

Interní 
značení

Ochranná 
značka

TU Ostrava 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

| S t r a n a

TVRDÝ KOTOUČ 

Měkký, houževnatý 

na obrázku 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

 Max. otáčky

Označení

Interní  
značení 

Ochranná 
značka 

 

S t r a n a  

na obrázku 

tomto případě se jedná o brousicí kotouč plochý o jmenovitém průměru 150 mm). 

Max. otáčky 

Označení 

Ochranná 



 

 

2.9 Opotřebení brousicích kotoučů

Jedná se o složitý fyzikálně chemický proces, jenž je závislý na všech podmínkách 

broušení. Dle 

dle řezných podmínek dochází buď k otupení kotouče nebo k jeho samoostření.

• Otupení brousicího kotouče

brusiva, která se následně štěpí a zaoblují, čímž ztrácení řezivost.

• Samoostření brousicího kotouče

vylamována otupená brusná zrna. Po následném vydrolení pojiva začínají pracovat 

nová zrna 

V první fázi se na vrchol

těchto plošek dochází také ke zvětšování řezných sil, jejichž působením se zrno i pojivo 

rozrušují. V

k vylamování otupených zrn a opotřebené plošky mohou dosáhnout značné velikosti.

Při broušení se rozlišují tyto základní druhy opotřebení:

• Otěr řezných

plošek

• Mikroskopické porušování (štěpení) zrn

• Porušování celých zrn 

• Úplné vylamování zrna z

• Porušení působením chemických vlivů 

obráběného materiálu

difuzní

• Zanášení pórů 

 

Opotřebení brousicích kotoučů

Jedná se o složitý fyzikálně chemický proces, jenž je závislý na všech podmínkách 

broušení. Dle vlastností brousicího kotouče (tvrdosti, druhu brusiva, druhu pojiva, atd.) a 

dle řezných podmínek dochází buď k otupení kotouče nebo k jeho samoostření.

Otupení brousicího kotouče

brusiva, která se následně štěpí a zaoblují, čímž ztrácení řezivost.

Samoostření brousicího kotouče

vylamována otupená brusná zrna. Po následném vydrolení pojiva začínají pracovat 

nová zrna –

první fázi se na vrchol

těchto plošek dochází také ke zvětšování řezných sil, jejichž působením se zrno i pojivo 

rozrušují. V případech, kdy jsou zrna v

vylamování otupených zrn a opotřebené plošky mohou dosáhnout značné velikosti.

Při broušení se rozlišují tyto základní druhy opotřebení:

Otěr řezných

plošek (Obr. 2.15 a)

Mikroskopické porušování (štěpení) zrn

Porušování celých zrn 

Úplné vylamování zrna z

Porušení působením chemických vlivů 

obráběného materiálu

difuzní opotřebení, atd. (Obr. 2.15 e)

Zanášení pórů 

 

Opotřebení brousicích kotoučů

Jedná se o složitý fyzikálně chemický proces, jenž je závislý na všech podmínkách 

vlastností brousicího kotouče (tvrdosti, druhu brusiva, druhu pojiva, atd.) a 

dle řezných podmínek dochází buď k otupení kotouče nebo k jeho samoostření.

Otupení brousicího kotouče

brusiva, která se následně štěpí a zaoblují, čímž ztrácení řezivost.

Samoostření brousicího kotouče

vylamována otupená brusná zrna. Po následném vydrolení pojiva začínají pracovat 

– pracovní p

první fázi se na vrchol

těchto plošek dochází také ke zvětšování řezných sil, jejichž působením se zrno i pojivo 

případech, kdy jsou zrna v

vylamování otupených zrn a opotřebené plošky mohou dosáhnout značné velikosti.

Při broušení se rozlišují tyto základní druhy opotřebení:

Otěr řezných částí 

(Obr. 2.15 a)

Mikroskopické porušování (štěpení) zrn

Porušování celých zrn 

Úplné vylamování zrna z

Porušení působením chemických vlivů 

obráběného materiálu

opotřebení, atd. (Obr. 2.15 e)

Zanášení pórů – ulpívání třísek a brusn

Obr. 2.15

 

Opotřebení brousicích kotoučů

Jedná se o složitý fyzikálně chemický proces, jenž je závislý na všech podmínkách 

vlastností brousicího kotouče (tvrdosti, druhu brusiva, druhu pojiva, atd.) a 

dle řezných podmínek dochází buď k otupení kotouče nebo k jeho samoostření.

Otupení brousicího kotouče

brusiva, která se následně štěpí a zaoblují, čímž ztrácení řezivost.

Samoostření brousicího kotouče

vylamována otupená brusná zrna. Po následném vydrolení pojiva začínají pracovat 

pracovní plocha se neustále obnovuje.

první fázi se na vrcholcích

těchto plošek dochází také ke zvětšování řezných sil, jejichž působením se zrno i pojivo 

případech, kdy jsou zrna v

vylamování otupených zrn a opotřebené plošky mohou dosáhnout značné velikosti.

Při broušení se rozlišují tyto základní druhy opotřebení:

 – následkem toho

(Obr. 2.15 a) 

Mikroskopické porušování (štěpení) zrn

Porušování celých zrn – oddě
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Oxidická keramika 
nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

má pro konstrukční 

zirkoničitého (ZrO

Keramika na bázi Al2O3 

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

mnoho různých aplikací, např. izolace 

oobvody, 

tepelné štíty raketoplánů, dentální implantáty

e vyráběna z bauxitu tzv. 

), boehmitu (γ-AlO(OH)) a diasporu (α

), oxidu železitého (Fe

Rozemletý bauxit se louží roztokem NaOH

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku 

evné nečistoty, oxid křemičitý (SiO

, zůstávají nerozpuštěny a jsou 

krokem je chlazení a nasázení zárodků gibbsitu do roztoku s

na zárodcích (precipitační krok). Následuje 

a vznik Al

O3 (16) 

 

nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

má pro konstrukční účely největší význam keramika na bázi oxidu 

zirkoničitého (ZrO2). (15)

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

 zapalovací

, destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

dentální implantáty

z bauxitu tzv. 

AlO(OH)) a diasporu (α

), oxidu železitého (Fe2O3) a oxidu titaničitého (TiO

Rozemletý bauxit se louží roztokem NaOH

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku 

oxid křemičitý (SiO

, zůstávají nerozpuštěny a jsou 

krokem je chlazení a nasázení zárodků gibbsitu do roztoku s

na zárodcích (precipitační krok). Následuje jejich 

a vznik Al2O3 (korund).

    

 

nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

největší význam keramika na bázi oxidu 

(15) 

Keramika Al

keramika

konstrukční oxidovou keramikou. Mezi její 

přední vlastnosti patří

otěruvzdornost

chemická odolnost. 

vlastnostmi jsou menší odolnost proti 

teplotním šokům, nízká lomová 

houževnatost a nízké hodnoty nára

práce, z

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

zapalovacích svíč

destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

dentální implantáty, 

z bauxitu tzv. Bayerovým procesem

AlO(OH)) a diasporu (α

) a oxidu titaničitého (TiO

Rozemletý bauxit se louží roztokem NaOH (hydroxid sodný)

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku 

oxid křemičitý (SiO

, zůstávají nerozpuštěny a jsou odstraněny filtrací (“červený kal“)

krokem je chlazení a nasázení zárodků gibbsitu do roztoku s

jejich sušení, agl

(korund). (17)
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nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

největší význam keramika na bázi oxidu 

Keramika Al

keramika, je co do objemu nejrozšířenější

konstrukční oxidovou keramikou. Mezi její 

přední vlastnosti patří

otěruvzdornost, bioinertnost

chemická odolnost. 

vlastnostmi jsou menší odolnost proti 

teplotním šokům, nízká lomová 

houževnatost a nízké hodnoty nára

práce, z nichž vyplívá vysoká křehkost 

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

svíček motorů

destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

 bioinertní náhrady

Bayerovým procesem

AlO(OH)) a diasporu (α-AlO(OH)) s nečistotami oxidu 

) a oxidu titaničitého (TiO

(hydroxid sodný)

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku 

oxid křemičitý (SiO2), oxid železitý (Fe

odstraněny filtrací (“červený kal“)

krokem je chlazení a nasázení zárodků gibbsitu do roztoku s následnou nukleací gibbsitu 

sušení, agl

(17) 

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

největší význam keramika na bázi oxidu 

Keramika Al2O3, též zvaná 

je co do objemu nejrozšířenější

konstrukční oxidovou keramikou. Mezi její 

přední vlastnosti patří 

, bioinertnost

chemická odolnost. 

vlastnostmi jsou menší odolnost proti 

teplotním šokům, nízká lomová 

houževnatost a nízké hodnoty nára

nichž vyplívá vysoká křehkost 

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

motorů, elektrické izolátory

destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

bioinertní náhrady

Bayerovým procesem

AlO(OH)) s nečistotami oxidu 

) a oxidu titaničitého (TiO2). (17)

(hydroxid sodný) za tlaku 0,5 MPa a 

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku 

), oxid železitý (Fe

odstraněny filtrací (“červený kal“)

následnou nukleací gibbsitu 

sušení, aglomerace (nahromadění), 

 TU Ostrava
DIPLOMOVÁ PRÁCE

31 | 

nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

největší význam keramika na bázi oxidu 

, též zvaná 

je co do objemu nejrozšířenější

konstrukční oxidovou keramikou. Mezi její 

 zejména 

, bioinertnost, teplotní a 

chemická odolnost. Nepříznivými 

vlastnostmi jsou menší odolnost proti 

teplotním šokům, nízká lomová 

houževnatost a nízké hodnoty nára

nichž vyplívá vysoká křehkost 

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

, elektrické izolátory

destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

bioinertní náhrady kostních tkání

Bayerovým procesem. Bauxit 

AlO(OH)) s nečistotami oxidu 

(17) 

za tlaku 0,5 MPa a 

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku 

), oxid železitý (Fe2

odstraněny filtrací (“červený kal“)

následnou nukleací gibbsitu 

omerace (nahromadění), 
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| S t r a n a

nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

největší význam keramika na bázi oxidu 

, též zvaná korundová 

je co do objemu nejrozšířenější

konstrukční oxidovou keramikou. Mezi její 

zejména vysoká 

, teplotní a 

Nepříznivými 

vlastnostmi jsou menší odolnost proti 

teplotním šokům, nízká lomová 

houževnatost a nízké hodnoty nárazové 

nichž vyplívá vysoká křehkost 

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

, elektrické izolátory

destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

kostních tkání

. Bauxit je směs 

AlO(OH)) s nečistotami oxidu 

za tlaku 0,5 MPa a 

. Za těchto podmínek přechází hydroxidy do roztoku ve formě

2O3) a oxid 

odstraněny filtrací (“červený kal“). Dalším 

následnou nukleací gibbsitu 

omerace (nahromadění), 

 

S t r a n a  

nejznámější, nejdéle vyráběnou a nejvíce používanou 

Jedná se o poměrně širokou skupinu materiálů na bázi různých 

největší význam keramika na bázi oxidu 

korundová 

je co do objemu nejrozšířenější 

konstrukční oxidovou keramikou. Mezi její 

vysoká 

, teplotní a 

Nepříznivými 

vlastnostmi jsou menší odolnost proti 

teplotním šokům, nízká lomová 

zové 

nichž vyplívá vysoká křehkost 

současné době se díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem používá na 

, elektrické izolátory, 

destičky rychlořezných nástrojů, vodiče textilních 

kostních tkání 

je směs 

AlO(OH)) s nečistotami oxidu 

za tlaku 0,5 MPa a 

ve formě 

) a oxid 

. Dalším 

následnou nukleací gibbsitu 

omerace (nahromadění), 



 

 

3.1.1 

3.2 Keramika na bázi ZrO

Keramika ZrO

lomová houževnatost a chemick

v náročných podmínkách.

V přírodě

hafnia. Využití přírodní rudy 

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

z přírodní rudy je chlorace v

hydrolyzuje do formy ZrOCl

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

kubická).

Při 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

teploty vyvolává v

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

(19) 

3.2.1 
Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

monokrystal ZrO

 

 Mechanické a fyzikální vlastnosti

Keramika na bázi ZrO

Keramika ZrO

lomová houževnatost a chemick

náročných podmínkách.

přírodě se

hafnia. Využití přírodní rudy 

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přírodní rudy je chlorace v

hydrolyzuje do formy ZrOCl

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

kubická). 

 pokojové teplotě 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

teploty vyvolává v

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

 Příklady použití
Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

monokrystal ZrO

 

Mechanické a fyzikální vlastnosti

Lomová houževnatost

Teplotní součinitel roztažnosti

Tab. 3.

Keramika na bázi ZrO

Keramika ZrO2 je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

lomová houževnatost a chemick

náročných podmínkách.

se ZrO2 nachází

hafnia. Využití přírodní rudy 

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přírodní rudy je chlorace v

hydrolyzuje do formy ZrOCl

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

pokojové teplotě 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

teploty vyvolává v materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Příklady použití
Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

monokrystal ZrO2 používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků.

 

Mechanické a fyzikální vlastnosti
VLASTNOSTI

Hustota

Modul pružnosti

Pevnost v tahu

Pevnost v

Lomová houževnatost

Tvrdost (Vickers)

Teplota tavení

Teplotní součinitel roztažnosti

Tepelná vodivost

Tab. 3.1 Mechanické

Keramika na bázi ZrO

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

lomová houževnatost a chemick

náročných podmínkách. 

nachází ve

hafnia. Využití přírodní rudy ZrO

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přírodní rudy je chlorace v

hydrolyzuje do formy ZrOCl2. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

pokojové teplotě se ZrO

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Příklady použití 
Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků.

 

Mechanické a fyzikální vlastnosti
VLASTNOSTI

Hustota 

Modul pružnosti

Pevnost v tahu

Pevnost v tlaku

Lomová houževnatost

Tvrdost (Vickers)

Teplota tavení

Teplotní součinitel roztažnosti

Tepelná vodivost

Mechanické

Keramika na bázi ZrO2 

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

lomová houževnatost a chemická odolnost.

ve formě

ZrO2 je podmíněno odstraněním ne

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přírodní rudy je chlorace v přítomnosti uhlíku za vzniku ZrCl

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

se ZrO2 vyskytuje v

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků.

 

Mechanické a fyzikální vlastnosti
VLASTNOSTI 

Modul pružnosti 

Pevnost v tahu 

tlaku 

Lomová houževnatost 

Tvrdost (Vickers) 

Teplota tavení 

Teplotní součinitel roztažnosti

Tepelná vodivost 

Mechanické a fyzikální vlastnosti Al

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

odolnost. Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití

formě baddeleitu

je podmíněno odstraněním ne

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přítomnosti uhlíku za vzniku ZrCl

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

vyskytuje v

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků.

 

Mechanické a fyzikální vlastnosti 

690 

3,3 

2

Teplotní součinitel roztažnosti 

a fyzikální vlastnosti Al

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití

baddeleitu, jenž obsahuje malé množství oxidu 

je podmíněno odstraněním ne

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přítomnosti uhlíku za vzniku ZrCl

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (m

vyskytuje v monoklinické modifikaci. Se zvyšující 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub.

používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků.

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

HODNOTA

3,7 ÷ 4,0

300 ÷ 420 GPa

320 ÷ 580 MPa

690 ÷ 5 500 MPa

3,3 ÷ 4,8 MPa

12 ÷ 20 GPa

2 000 ÷ 2

7 ÷ 8.10

26 ÷ 39 W/m

a fyzikální vlastnosti Al2

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití

, jenž obsahuje malé množství oxidu 

je podmíněno odstraněním ne

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající 

přítomnosti uhlíku za vzniku ZrCl

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

jenž se vyskytuje ve třech krystalografických modifikacích (monoklinická, tetragonální a 

monoklinické modifikaci. Se zvyšující 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monol

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

jsou biologické implantáty, např. kolenní a kyčelní kloub. 

používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků.

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

HODNOTA 

,0 g/cm3 

÷ 420 GPa 

÷ 580 MPa 

500 MPa

÷ 4,8 MPa.m1/2

÷ 20 GPa 

÷ 2 090 °C

10-6 K-1 

÷ 39 W/m.K 

2O3 (18) 

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití

, jenž obsahuje malé množství oxidu 

je podmíněno odstraněním nežádoucích nečistot a 

příměsí (zirkon, železo a titan). Průmyslový proces, využívající získávání čistého ZrO

přítomnosti uhlíku za vzniku ZrCl4, který se později 

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

onoklinická, tetragonální a 

monoklinické modifikaci. Se zvyšující 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

objemu způsobená přeměnou kubické na tetragonální a monolitickou formu při snižování 

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

 V kubické modifikaci se 

používá jako náhrada diamantu při výrobě šperků. (19)
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500 MPa 
1/2 

090 °C 

 

 

je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití

, jenž obsahuje malé množství oxidu 

žádoucích nečistot a 

získávání čistého ZrO

, který se později 

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

onoklinická, tetragonální a 

monoklinické modifikaci. Se zvyšující 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku.

itickou formu při snižování 

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

kubické modifikaci se 

(19) 
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je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost

Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití

, jenž obsahuje malé množství oxidu 

žádoucích nečistot a 

získávání čistého ZrO

, který se později 

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO

onoklinická, tetragonální a 

monoklinické modifikaci. Se zvyšující 

teplotou se transformuje nejprve na tetragonální a poté na kubickou mřížku. Změna 

itickou formu při snižování 

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

kubické modifikaci se 
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je charakteristická vynikajícími vlastnostmi jako jsou: vysoká pevnost, 

Tyto vlastnosti ji určují pro široké využití 

, jenž obsahuje malé množství oxidu 

žádoucích nečistot a 

získávání čistého ZrO2 

, který se později 

. Následnou krystalizací a kalcinací vzniká granulovaný ZrO2, 

onoklinická, tetragonální a 

monoklinické modifikaci. Se zvyšující 

Změna 

itickou formu při snižování 

materiálu velké napětí, které může způsobit tvorbu trhlin. Na stabilizaci 

tetragonální nebo kubické formy se používá přídavek různých oxidů (MgO, CaO, apod.). 

Typickými aplikacemi jsou nástroje na řezání náročných materiálů (kevlar), chemické 

a kalové čerpadla, uzávěry ventilů, výroba keramických ložisek. Velmi důležitou aplikací 

kubické modifikaci se 



 

 

4 Experimentální zkoušky broušení 

4.1 Podmínky broušení

Experimenty proběhly 

všechno potřebné vybavení, jenž bylo 

4.1.1 
Zkoušky byly provedeny na CNC 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

v USA. 

 

Parametry CNC brusky:

 

Experimentální zkoušky broušení 

Podmínky broušení

Experimenty proběhly 

všechno potřebné vybavení, jenž bylo 

 Rovinná bruska
Zkoušky byly provedeny na CNC 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

  

Parametry CNC brusky:

Velikost pracovního stolu

Rychlost podélného posuvu

Rychlost 

 

Experimentální zkoušky broušení 

Podmínky broušení

Experimenty proběhly 

všechno potřebné vybavení, jenž bylo 

Rovinná bruska
Zkoušky byly provedeny na CNC 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

Obr. 4.

Parametry CNC brusky:

PARAMETR

Velikost pracovního stolu

Rychlost podélného posuvu

Rychlost příčného posuvu

Otáčky vřetene

Jmenovitý výkon

Polohovací přesnost

Hmotnost stroje

Rozměry stroje

 

Experimentální zkoušky broušení 

Podmínky broušení

Experimenty proběhly ve 

všechno potřebné vybavení, jenž bylo 

Rovinná bruska 
Zkoušky byly provedeny na CNC 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

Obr. 4.1 CNC bruska Chevalier Smart 

Parametry CNC brusky: 

PARAMETR

Velikost pracovního stolu

Rychlost podélného posuvu

příčného posuvu

Otáčky vřetene

Jmenovitý výkon

Polohovací přesnost

Hmotnost stroje

Rozměry stroje

Tab. 4.

 

Experimentální zkoušky broušení 

Podmínky broušení 

ve firmě Urdiamant, s. r. o.

všechno potřebné vybavení, jenž bylo potřebné 

Zkoušky byly provedeny na CNC 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

CNC bruska Chevalier Smart 

PARAMETR 

Velikost pracovního stolu

Rychlost podélného posuvu

příčného posuvu

Otáčky vřetene 

Jmenovitý výkon 

Polohovací přesnost 

Hmotnost stroje 

Rozměry stroje 

Tab. 4.1 Technické parametry stroje

 

Experimentální zkoušky broušení 

Urdiamant, s. r. o.

potřebné 

Zkoušky byly provedeny na CNC brusce Chevalier Smart 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

CNC bruska Chevalier Smart 

Velikost pracovního stolu 

Rychlost podélného posuvu 

příčného posuvu 

Technické parametry stroje

 

Experimentální zkoušky broušení  

Urdiamant, s. r. o.

potřebné pro provedení této diplomové práce.

brusce Chevalier Smart 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

CNC bruska Chevalier Smart 

2850 

206 x 209 x 210 cm

Technické parametry stroje

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

 

Urdiamant, s. r. o. Šumperk.

pro provedení této diplomové práce.

brusce Chevalier Smart 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

CNC bruska Chevalier Smart - B 818 II

HODNOTA

200 x 460

0,02 ÷ 25

0 ÷ 3

2850 ot./min

5 kW

0,002 mm

1 209 kg

206 x 209 x 210 cm

Technické parametry stroje (20)

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Šumperk. Tato firma 

pro provedení této diplomové práce.

brusce Chevalier Smart – B 818 II. Obchodní 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

 

B 818 II (20) 

HODNOTA 

200 x 460 mm

0,02 ÷ 25 m/min

0 ÷ 3 m/min 

/min, 3450 ot.

5 kW 

0,002 mm 

209 kg 

206 x 209 x 210 cm

(20) 
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Tato firma 

pro provedení této diplomové práce.

B 818 II. Obchodní 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž 

 

 

mm 

m/min 

 

ot./min 

206 x 209 x 210 cm 
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Tato firma poskytla

pro provedení této diplomové práce. 

B 818 II. Obchodní 

značka Chevalier je vlajkovou lodí firmy Falcon Machine Tools Co. Ltd., jenž má sídl
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poskytla 

B 818 II. Obchodní 

má sídlo 



 

 

4.1.2 
Testovány byly 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

chráněný firemní údaj. Obe

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

zvoleno standartní pryskyřičné pojivo B III. V

Proměnnými veličinami

Tab. 4.2)

 

Rozměry kotouč

 

Parametry brousicích kotoučů:

 

 Brousicí kotouče
Testovány byly 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

chráněný firemní údaj. Obe

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

zvoleno standartní pryskyřičné pojivo B III. V

Proměnnými veličinami

Tab. 4.2). 

Rozměry kotouč

Parametry brousicích kotoučů:

TYP KOTOUČE

Koncentrace
Druh brusiva

Druh 
Zrnitost

 

Brousicí kotouče
Testovány byly tři

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

chráněný firemní údaj. Obe

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

zvoleno standartní pryskyřičné pojivo B III. V

Proměnnými veličinami

Rozměry kotoučů: D = 

Parametry brousicích kotoučů:

TYP KOTOUČE

Vazba 
Koncentrace brusiva

Druh brusiva
Druh diamantu

Zrnitost 

 

Brousicí kotouče 
tři obvodové 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

chráněný firemní údaj. Obecně lze však

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

zvoleno standartní pryskyřičné pojivo B III. V

Proměnnými veličinami byla zrnitost kotouče

Obr. 4.

D = 125 mm, 

Obr. 4.

Parametry brousicích kotoučů:

TYP KOTOUČE 

 
brusiva 

Druh brusiva 
diamantu 

 

Tab. 4.

 

 
obvodové kotouče s

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

cně lze však

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

zvoleno standartní pryskyřičné pojivo B III. V

byla zrnitost kotouče

Obr. 4.2 Testovaný

125 mm, H = 20 mm

Obr. 4.3 Schéma 

Parametry brousicích kotoučů: 

KOTOUČ 

B III
50

Diamant 
Typ 1
D 25

Tab. 4.2 Parametry 

 

kotouče s označením FEPA 1A1 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

cně lze však říci, že se jedná o 

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

zvoleno standartní pryskyřičné pojivo B III. V tomto případě opět nelze uvést jeho složení.

byla zrnitost kotouče, koncentrace brusiva

Testovaný 

H = 20 mm

Schéma testovaných

KOTOUČ D25 

B III 
50 

Diamant  
Typ 1 
D 25 

Parametry testovaných

 

označením FEPA 1A1 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

říci, že se jedná o 

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

omto případě opět nelze uvést jeho složení.

, koncentrace brusiva

 brousicí kotouč

H = 20 mm, T = 10 mm

testovaných

KOTOUČ 

B III
100

Diamant
Typ 2
D 64

testovaných

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

označením FEPA 1A1 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

říci, že se jedná o 

standardně dodávané všemi světovými výrobci, jako jsou např. 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

omto případě opět nelze uvést jeho složení.

, koncentrace brusiva

brousicí kotouč 

T = 10 mm, X = 6 mm

testovaných kotoučů

KOTOUČ D64 

B III 
100 

Diamant 
Typ 2 
D 64 

testovaných kotoučů

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

označením FEPA 1A1 (viz. Obr. 4.2)

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

říci, že se jedná o syntetické

např. Lands Superabrasives

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

omto případě opět nelze uvést jeho složení.

, koncentrace brusiva a druh diamantu 

 
 

X = 6 mm 

 

kotoučů 

 KOTOUČ 

Diamant
Typ 2
D 126

kotoučů 
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(viz. Obr. 4.2)

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

syntetické

Superabrasives

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

omto případě opět nelze uvést jeho složení.

a druh diamantu 

 

KOTOUČ D126

B III 
100 

Diamant 
Typ 2 
D 126 
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(viz. Obr. 4.2). Jedná 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

syntetické diamanty 

Superabrasives, De 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

omto případě opět nelze uvést jeho složení.

a druh diamantu (viz. 

D126 
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. Jedná 

se o diamantové ploché kotouče. Přesný název diamantu nelze uvést, jelikož se jedná o 

diamanty 

, De 

Beers, apod. Druh diamantu byl proto označen jako typ 1 a typ 2. Jako vazba bylo 

omto případě opět nelze uvést jeho složení. 

(viz. 



 

 

4.1.3 
Zkušebními vzorky bylo

s označením Rubalit

vyvinutý keramický materiál

vysokou tvrdostí a chemickou inertností.

mechanické 

 

4.1.4 
Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji:

• Měření rozměrů kotouče

• Vážení kotoučů

• Měření drsnosti 

• Mikroskopické snímky 

zvětšením

 

 

 

 

 Broušený materiál
Zkušebními vzorky bylo

označením Rubalit

vyvinutý keramický materiál

vysokou tvrdostí a chemickou inertností.

mechanické a fyzikál

Tab. 4.

 Měřicí
Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji:

Měření rozměrů kotouče

Vážení kotoučů

Měření drsnosti 

Mikroskopické snímky 

zvětšením 

 

Broušený materiál
Zkušebními vzorky bylo

označením Rubalit A 1896

vyvinutý keramický materiál

vysokou tvrdostí a chemickou inertností.

a fyzikální vlastnosti v

Tvrdost 

Tab. 4.3 Rubalit A 1896

Měřicí přístroje
Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji:

Měření rozměrů kotouče

Vážení kotoučů – váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g

Měření drsnosti – drsnoměr Surftest SJ

Mikroskopické snímky 

 

 

Broušený materiál
Zkušebními vzorky bylo 

A 1896 

vyvinutý keramický materiál pro použití v

vysokou tvrdostí a chemickou inertností.

vlastnosti v

VLASTNOSTI

Hustota
Pevnost v ohybu
Modul pružnosti

Tvrdost dle Vickerse (
Lomová houževnatost

Rubalit A 1896

přístroje 
Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji:

Měření rozměrů kotouče – 

váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g

drsnoměr Surftest SJ

Mikroskopické snímky – digitální PC mikroskop 

 

Broušený materiál 
 keramické 

 dodané firmou

pro použití v

vysokou tvrdostí a chemickou inertností.

vlastnosti v tabulce 

Obr. 4.4

VLASTNOSTI

Hustota 
Pevnost v ohybu
Modul pružnosti

dle Vickerse (
Lomová houževnatost

Rubalit A 1896 - Mechanické a fyzikální vlastnosti 

Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji:

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 

váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g

drsnoměr Surftest SJ

digitální PC mikroskop 

 

keramické těsnění

dodané firmou 

pro použití v průmyslu a sanitární technice. V

vysokou tvrdostí a chemickou inertností. (21) 

tabulce 4.3. 

4 Zkušební vzorek

VLASTNOSTI 

 
Pevnost v ohybu 
Modul pružnosti 

dle Vickerse (HV 10
Lomová houževnatost 

Mechanické a fyzikální vlastnosti 

Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji:

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 

váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g

drsnoměr Surftest SJ-301 

digitální PC mikroskop 

 

těsnění na bázi

 CeramTec

průmyslu a sanitární technice. V

 Rozměry jsou uvedeny na 

 

Zkušební vzorek

HV 10) 
4,0 

Mechanické a fyzikální vlastnosti 

Potřebné veličiny byly získány těmito přístroji: 

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 

váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g

301 od firmy Mitutoyo

digitální PC mikroskop Dino AM

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

na bázi 

CeramTec. Rubalit A 1896 

průmyslu a sanitární technice. V

Rozměry jsou uvedeny na 

Zkušební vzorek 

HODNOTA

3, 71 g/cm
330 MPa
330 GPa

1520
4,0 MPa

Mechanické a fyzikální vlastnosti 

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 

váha Mettler PT1200 s přesností 0,001 g 

firmy Mitutoyo

Dino AM-

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

 oxidické Al

Rubalit A 1896 

průmyslu a sanitární technice. V

Rozměry jsou uvedeny na 

HODNOTA 

3, 71 g/cm3 
330 MPa 
330 GPa 

1520 
MPa.m1/2 

Mechanické a fyzikální vlastnosti 

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 

 

firmy Mitutoyo 

-313 s až 200x násobným 
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oxidické Al2O3 

Rubalit A 1896 je speciálně 

průmyslu a sanitární technice. Vyznačuje 

Rozměry jsou uvedeny na obrázku 

Mechanické a fyzikální vlastnosti (21) 

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 

až 200x násobným 
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 keramiky

je speciálně 

yznačuje 

obrázku 4.4, 

výškoměr a digitální posuvné měřítko s přesností 0,01 mm

až 200x násobným 

 

S t r a n a  

keramiky 

je speciálně 

yznačuje se 

4.4, 

 

0,01 mm 

až 200x násobným 



 

 

4.2 Metodika experimentálních zkoušek

Jak 

ze syntetického diamantu.

koncentrace brusiva

pak byla obvodová 

Během zkoušek zůstávala 

kotouče v

vycházelo z

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

• Obvodová rychlost v

• Rychlost

• Hloubka třísky (přísuv) t 

Cílem 

keramiky diamantovými kotouči

drsnost

průměrné 

(krouticího

závislost 

kotoučů při broušen

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

Průběh zkoušek 

protokoly 

experimentů 

závěry. 

4.2.1 
Drsnost povr

Jedná se o p

vybaven

čitelně vytisknout v

hodnoty a vypočítané křivky.

po měřeném povrchu. Důležitou z

posuvem hrotu.   

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 

zaznamenávány hodnoty Ra.

 

Metodika experimentálních zkoušek

Jak již bylo zmíněno, v

ze syntetického diamantu.

koncentrace brusiva

pak byla obvodová 

Během zkoušek zůstávala 

kotouče vk a hloubka třísky t 

vycházelo z doporučení zaměstnan

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

Obvodová rychlost v

Rychlost posuvu v

Hloubka třísky (přísuv) t 

Cílem práce 

keramiky diamantovými kotouči

drsnosti povrchu Ra

průměrné drsnosti povrchu Ra na 

krouticího) momentu stroje na hloubce 

závislost průměrného 

kotoučů při broušen

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

Průběh zkoušek 

protokoly jsou umístěny v

experimentů byly zaneseny

  

 Měření drsnosti
Drsnost povr

Jedná se o přenosný

vybaven prachu

čitelně vytisknout v

hodnoty a vypočítané křivky.

po měřeném povrchu. Důležitou z

posuvem hrotu.   

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 

zaznamenávány hodnoty Ra.

 

Metodika experimentálních zkoušek

již bylo zmíněno, v

ze syntetického diamantu.

koncentrace brusiva a druh diamantu. Sledovanými parametry 

pak byla obvodová rychlost kotouče v

Během zkoušek zůstávala 

hloubka třísky t 

doporučení zaměstnan

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

Obvodová rychlost v

posuvu vp

Hloubka třísky (přísuv) t 

práce bylo přiblížení k optimálním řezným podmín

keramiky diamantovými kotouči

povrchu Ra na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

drsnosti povrchu Ra na 

momentu stroje na hloubce 

průměrného točivého 

kotoučů při broušení. Dále byla 

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

Průběh zkoušek byl pro

umístěny v

byly zaneseny

Měření drsnosti
Drsnost povrchu byla 

řenosný 

prachu těsným

čitelně vytisknout výsledky v

hodnoty a vypočítané křivky.

po měřeném povrchu. Důležitou z

posuvem hrotu.    

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 

zaznamenávány hodnoty Ra.

 

Metodika experimentálních zkoušek

již bylo zmíněno, vedením společnosti byly vybrány 3 obvodové 

ze syntetického diamantu. 

a druh diamantu. Sledovanými parametry 

rychlost kotouče v

Během zkoušek zůstávala 

hloubka třísky t se postupně zvětšoval

doporučení zaměstnan

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

Obvodová rychlost vk – 20 m/s, 30 m/s, 40 m/s

p – 3000 mm/min

Hloubka třísky (přísuv) t – 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm

o přiblížení k optimálním řezným podmín

keramiky diamantovými kotouči

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

drsnosti povrchu Ra na 

momentu stroje na hloubce 

točivého 

. Dále byla 

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

byl pro přehled

umístěny v příloze na konci této práce. Samotné výsledky z

byly zaneseny do grafů a tabulek

Měření drsnosti 
chu byla naměřena pomocí přístroje 

 drsnoměr

těsným displejem a vestavěnou tiskárnou, díky níž 

ýsledky v různých formátech.

hodnoty a vypočítané křivky. Přístroj stanoví drsnost povrchu z

po měřeném povrchu. Důležitou z

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 

zaznamenávány hodnoty Ra. 

 

Metodika experimentálních zkoušek

edením společnosti byly vybrány 3 obvodové 

 Proměnnými parametry 

a druh diamantu. Sledovanými parametry 

rychlost kotouče vk, rychlost posuvu v

Během zkoušek zůstávala rychlost posuvu v

se postupně zvětšoval

doporučení zaměstnanců firmy.

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

20 m/s, 30 m/s, 40 m/s

3000 mm/min

0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm

o přiblížení k optimálním řezným podmín

keramiky diamantovými kotouči. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

drsnosti povrchu Ra na 

momentu stroje na hloubce 

točivého momentu stroje na 

. Dále byla snaha vyhodnotit 

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

přehlednost 

příloze na konci této práce. Samotné výsledky z

do grafů a tabulek

měřena pomocí přístroje 

drsnoměr, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

isplejem a vestavěnou tiskárnou, díky níž 

různých formátech.

Přístroj stanoví drsnost povrchu z

po měřeném povrchu. Důležitou zásadou je dodržení 

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 

 

Metodika experimentálních zkoušek

edením společnosti byly vybrány 3 obvodové 

roměnnými parametry 

a druh diamantu. Sledovanými parametry 

, rychlost posuvu v

rychlost posuvu v

se postupně zvětšoval

ců firmy. Během broušení byly kotouče intenzivně 

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

20 m/s, 30 m/s, 40 m/s

3000 mm/min 

0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm

o přiblížení k optimálním řezným podmín

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

drsnosti povrchu Ra na obvodové rychlosti kotouče,

momentu stroje na hloubce řezu

momentu stroje na 

snaha vyhodnotit 

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

nost zpracován

příloze na konci této práce. Samotné výsledky z

do grafů a tabulek, z

měřena pomocí přístroje 

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

isplejem a vestavěnou tiskárnou, díky níž 

různých formátech.

Přístroj stanoví drsnost povrchu z

ásadou je dodržení 

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 

 

Metodika experimentálních zkoušek 

edením společnosti byly vybrány 3 obvodové 

roměnnými parametry 

a druh diamantu. Sledovanými parametry 

, rychlost posuvu v

rychlost posuvu vp neměnná, naopak 

se postupně zvětšovaly. Při určování řezných 

Během broušení byly kotouče intenzivně 

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

20 m/s, 30 m/s, 40 m/s 

0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm

o přiblížení k optimálním řezným podmín

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče,

řezu (při různých obvodových rychlostech)

momentu stroje na obvodové rychlosti kotouče 

snaha vyhodnotit změn

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

zpracován do zjednodušených protokolů

příloze na konci této práce. Samotné výsledky z

, z kterých byly následně vyvozeny 

měřena pomocí přístroje Surftest SJ

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

isplejem a vestavěnou tiskárnou, díky níž 

různých formátech. Na LCD displeji 

Přístroj stanoví drsnost povrchu z

ásadou je dodržení 

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 
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edením společnosti byly vybrány 3 obvodové 

roměnnými parametry kotoučů 

a druh diamantu. Sledovanými parametry 

, rychlost posuvu vp a hloubka třísky t

neměnná, naopak 

Při určování řezných 

Během broušení byly kotouče intenzivně 

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm 

o přiblížení k optimálním řezným podmínk

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče,

(při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče 

změnu brusného poměru G

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran.

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

do zjednodušených protokolů

příloze na konci této práce. Samotné výsledky z

kterých byly následně vyvozeny 

Surftest SJ

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

isplejem a vestavěnou tiskárnou, díky níž 

Na LCD displeji 

Přístroj stanoví drsnost povrchu z

ásadou je dodržení rovnoběžnosti mezi povrchem a 

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky 
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edením společnosti byly vybrány 3 obvodové 

kotoučů byla 

a druh diamantu. Sledovanými parametry experimentálních zkoušek 

hloubka třísky t

neměnná, naopak 

Při určování řezných 

Během broušení byly kotouče intenzivně 

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující:

kám při broušení 

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče, 

(při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče 

brusného poměru G

mikroskopických snímků obráběné součásti, přesněji oštípání hran. P

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách. 

do zjednodušených protokolů

příloze na konci této práce. Samotné výsledky z

kterých byly následně vyvozeny 

Surftest SJ-301 

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

isplejem a vestavěnou tiskárnou, díky níž lze nechat rychle a 

Na LCD displeji se odečítají naměřené 

Přístroj stanoví drsnost povrchu z vertikálního posuvu hrotu 

rovnoběžnosti mezi povrchem a 

Po každé změně kotouče, obvodové rychlosti či hloubky řezu
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edením společnosti byly vybrány 3 obvodové ploché 

la jejich 

experimentálních zkoušek 

hloubka třísky t. 

neměnná, naopak obvodová rychlost 

Při určování řezných podmínek

Během broušení byly kotouče intenzivně 

chlazeny procesní kapalinou. Hodnoty řezných podmínek byly následující: 

při broušení 

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech)

 závislost 

(při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče 

brusného poměru G 

Pro porovnání

pořízeny mikroskopické snímky kotoučů před zkouškami a po zkouškách.   

do zjednodušených protokolů

příloze na konci této práce. Samotné výsledky z jednotlivých 

kterých byly následně vyvozeny 

301 od firmy Mitutoyo.

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

lze nechat rychle a 

se odečítají naměřené 

vertikálního posuvu hrotu 

rovnoběžnosti mezi povrchem a 

řezu byly na přístroji 
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ploché kotouče 

jejich zrnitost

experimentálních zkoušek 

obvodová rychlost 

podmínek 

Během broušení byly kotouče intenzivně 

při broušení oxidické 

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost

na hloubce řezu (při různých obvodových rychlostech), závislost 

závislost točivého 

(při různých obvodových rychlostech)

obvodové rychlosti kotouče a chování 

 a pořízení 

ro porovnání byly

do zjednodušených protokolů. Tyto 

jednotlivých 

kterých byly následně vyvozeny patřičné 

firmy Mitutoyo.

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

lze nechat rychle a 

se odečítají naměřené 

vertikálního posuvu hrotu 

rovnoběžnosti mezi povrchem a 

na přístroji 

 

S t r a n a  

kotouče 

zrnitost, 

experimentálních zkoušek 

obvodová rychlost 

 se 

Během broušení byly kotouče intenzivně 

oxidické 

. Po provedení experimentů byla vyhodnocena závislost 

, závislost 

točivého 

(při různých obvodových rychlostech), 

a chování 

pořízení 

byly 

. Tyto 

jednotlivých 

patřičné 

firmy Mitutoyo. 

, který je určen zejména do dílenského prostředí. Je 

lze nechat rychle a 

se odečítají naměřené 

vertikálního posuvu hrotu 

rovnoběžnosti mezi povrchem a 

na přístroji 



 

 

4.2.2 
Točivý

podmínkami se 

signalizuje 

moment má nepříznivý vliv na zatížení stroje.

4.2.3 
Brusný poměr l

brousicích kotoučů.

                                

 
Qm – objem

Qa – objem odbroušené vrstvy kotouče 

Objem odbroušeného materiálu:

S – broušená plocha 

x – počet řezů

t – hloubka třísky 

 

 Měření 
Točivý moment stroje byl měřen pomocí přístroje OM402 UN

podmínkami se 

signalizuje na displeji přístroje

moment má nepříznivý vliv na zatížení stroje.

 Určení brusného poměru G
Brusný poměr l

brousicích kotoučů.

                                

objem odbroušeného

objem odbroušené vrstvy kotouče 

Objem odbroušeného materiálu:

broušená plocha 

počet řezů 

hloubka třísky 

 

Měření točivého (
moment stroje byl měřen pomocí přístroje OM402 UN

podmínkami se točivý 

na displeji přístroje

moment má nepříznivý vliv na zatížení stroje.

Určení brusného poměru G
Brusný poměr lze vypočítat 

brousicích kotoučů.  

                                                               

odbroušeného

objem odbroušené vrstvy kotouče 

Objem odbroušeného materiálu:

                                                        

broušená plocha [mm

 

hloubka třísky [mm] 

 

točivého (krouticího
moment stroje byl měřen pomocí přístroje OM402 UN

 moment stroje v

na displeji přístroje

moment má nepříznivý vliv na zatížení stroje.

Obr. 4.

Určení brusného poměru G
ze vypočítat 

                               

odbroušeného materiálu 

objem odbroušené vrstvy kotouče 

Objem odbroušeného materiálu:

                                                        

[mm2] 

 

 

Obr. 4.

krouticího
moment stroje byl měřen pomocí přístroje OM402 UN

moment stroje v

na displeji přístroje. Zaznamenávány byly vždy nejvyšší hodnoty.

moment má nepříznivý vliv na zatížení stroje.

Obr. 4.6 Měření 

Určení brusného poměru G
ze vypočítat dle 

                               

materiálu [mm

objem odbroušené vrstvy kotouče [mm

Objem odbroušeného materiálu: 

                                                        Qm

 

Obr. 4.5 Měření drsnosti

krouticího) momentu stroje
moment stroje byl měřen pomocí přístroje OM402 UN

moment stroje v průběhu broušení mění, což se v

. Zaznamenávány byly vždy nejvyšší hodnoty.

moment má nepříznivý vliv na zatížení stroje. 

Měření točivého momentu

Určení brusného poměru G 
 vzorce 

                               

[mm3] 

[mm3] 

                                                        

a

m

Q
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Měření drsnosti

momentu stroje
moment stroje byl měřen pomocí přístroje OM402 UN
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třech testovaných hloubkách třísky. 

ejlépe jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

dosahoval průměrné drsnosti povrchu 

Typ kotouče

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s

 

se zrnitostí D25 vede k

tyto geometrické nerovnosti vyskytovaly, je popsáno u grafů uvedených níže.

Závislost drsnosti povrchu na hloubce tř
naznačeno, jak se měnila

hloubce třísky.  

– 0,01 mm

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s

grafu je zřejmé, že při změně kotouče docházelo 

většení hloubky třísky. Co však z

zrnitostí D25 a D126 dosahovaly 

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

způsoben vysoký

rychlosti kotouče.

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

obvodová rychlost se jev

stopy po nástroji.

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

povrchu 0,72 

D64
Typ kotouče

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s

 

se zrnitostí D25 vede k vyšší

tyto geometrické nerovnosti vyskytovaly, je popsáno u grafů uvedených níže.

Závislost drsnosti povrchu na hloubce tř
, jak se měnila

 

0,01 mm; 0,02 mm

na hloubce třísky při 20 m/s

grafu je zřejmé, že při změně kotouče docházelo 

hloubky třísky. Co však z

zrnitostí D25 a D126 dosahovaly 

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

vysokým

kotouče. 

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

rychlost se jev

stopy po nástroji. Tento fakt byl zpozorován při vš

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

0,72 µm, při hloubce třísky 

Typ kotouče

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

vyšší jakosti

tyto geometrické nerovnosti vyskytovaly, je popsáno u grafů uvedených níže.

Závislost drsnosti povrchu na hloubce tř
, jak se měnila drsnost povrchu broušené 

0,02 mm; 0,05 mm

na hloubce třísky při 20 m/s

grafu je zřejmé, že při změně kotouče docházelo ke značným změnám

hloubky třísky. Co však z

zrnitostí D25 a D126 dosahovaly nepřízni

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

m zatížením (točivý

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

rychlost se jevila jako příliš malá, a proto byl

Tento fakt byl zpozorován při vš

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

m, při hloubce třísky 

D126

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

jakosti povrchu

tyto geometrické nerovnosti vyskytovaly, je popsáno u grafů uvedených níže.

Závislost drsnosti povrchu na hloubce třísky 
drsnost povrchu broušené 

0,05 mm 

na hloubce třísky při 20 m/s 

ke značným změnám

hloubky třísky. Co však z 

nepříznivé geometrie povrchu.

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

zatížením (točivý

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

jako příliš malá, a proto byl

Tento fakt byl zpozorován při vš

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

m, při hloubce třísky 

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s
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povrchu. Kde a proč se 

tyto geometrické nerovnosti vyskytovaly, je popsáno u grafů uvedených níže. 

 
drsnost povrchu broušené 

 

ke značným změnám

 grafu zřejmé není, 

vé geometrie povrchu.

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

zatížením (točivý moment

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

jako příliš malá, a proto byl

Tento fakt byl zpozorován při vš

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

m, při hloubce třísky 0,05 mm 

Závislost Ra na hloubce třísky při 20 m/s

 a=0,01 mm
 a=0,02 mm
 a=0,05 mm

TU Ostrava 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

| S t r a n a

Kde a proč se 

drsnost povrchu broušené 

ke značným změnám drsnosti 

grafu zřejmé není, 

vé geometrie povrchu. Na 

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

moment) stroje

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

jako příliš malá, a proto byl

Tento fakt byl zpozorován při všech 

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02

0,05 mm pak 0,70 

 a=0,01 mm
 a=0,02 mm
 a=0,05 mm

 

S t r a n a  

Kde a proč se 

drsnost povrchu broušené 

 

drsnosti 

grafu zřejmé není, 

Na 

zkušebního vzorku byly okem viditelné stopy po nástroji, což je nepřípustné. 

stroje 

experimentů bylo vypozorováno, že brousicí kotouč D25 není vhodný pro broušení 

jako příliš malá, a proto byl 

ech 

jevil kotouč se zrnitostí D64, který při hloubce třísky 0,02 

0,70 



 

 

O problematice 

v kapitole 4.3.2.

• vk –

Před experimenty

byla schopna odebírat třísku

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

však bylo extrémní za

K nerovnostem v

0,05 mm, konkrétně u kotoučů D25 a D126. 

Ve výsledku se nejlépe jevil

Průměrná drsnost povrchu byla 0,53 

• vk –

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

zrnitostí D64 při hloubce třísky 0,

0,66 µm.

V tomto experimentu bylo 

zkoušeném rozsahu hloubek třísek

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.

D
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st
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a 
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m
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O problematice 

kapitole 4.3.2.

– 30 m/s, v

Před experimenty

byla schopna odebírat třísku

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

však bylo extrémní za

nerovnostem v

0,05 mm, konkrétně u kotoučů D25 a D126. 

Ve výsledku se nejlépe jevil

Průměrná drsnost povrchu byla 0,53 

– 40 m/s, v

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

zrnitostí D64 při hloubce třísky 0,

m. 

tomto experimentu bylo 

zkoušeném rozsahu hloubek třísek

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.
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Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

 

O problematice točivých

kapitole 4.3.2. 

30 m/s, vp – 3000 mm/min, t 

Graf 4.

Před experimenty byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

byla schopna odebírat třísku

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

však bylo extrémní zatížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

nerovnostem v povrchové vrstvě 

0,05 mm, konkrétně u kotoučů D25 a D126. 

Ve výsledku se nejlépe jevil

Průměrná drsnost povrchu byla 0,53 

40 m/s, vp – 3000 mm/min, t 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

zrnitostí D64 při hloubce třísky 0,

tomto experimentu bylo 

zkoušeném rozsahu hloubek třísek

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.

D25

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

 

točivých momentů 

3000 mm/min, t 

Graf 4.3 Závislost Ra na hloubce třísky při 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

byla schopna odebírat třísku větší než 0,02 mm

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

povrchové vrstvě 

0,05 mm, konkrétně u kotoučů D25 a D126. 

Ve výsledku se nejlépe jevil

Průměrná drsnost povrchu byla 0,53 

3000 mm/min, t 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

zrnitostí D64 při hloubce třísky 0,

tomto experimentu bylo 

zkoušeném rozsahu hloubek třísek

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.

D25

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

 

momentů 

3000 mm/min, t –

Závislost Ra na hloubce třísky při 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

větší než 0,02 mm

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

povrchové vrstvě broušené součásti 

0,05 mm, konkrétně u kotoučů D25 a D126. 

Ve výsledku se nejlépe jevil kotouč 

Průměrná drsnost povrchu byla 0,53 µm, resp. 0,50 

3000 mm/min, t –

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

zrnitostí D64 při hloubce třísky 0,02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

tomto experimentu bylo zjištěno

zkoušeném rozsahu hloubek třísek, vykazovaly na povrchu 

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.

Typ kotouče

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

 

momentů stroje a 

– 0,01 mm

Závislost Ra na hloubce třísky při 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

větší než 0,02 mm

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

broušené součásti 

0,05 mm, konkrétně u kotoučů D25 a D126.  

 se zrnitostí

m, resp. 0,50 

– 0,01 mm

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

zjištěno, že brousicí 

, vykazovaly na povrchu 

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.

D64
Typ kotouče

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

 

a jejich vlivů na broušený povrch je psáno 

0,01 mm; 0,02 mm

Závislost Ra na hloubce třísky při 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

větší než 0,02 mm. Tento předpoklad se b

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

broušené součásti docházelo pouze při hloubce třísky 

se zrnitostí D25 při hlo

m, resp. 0,50 µm.

0,01 mm; 0,02 mm

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

brousicí 

, vykazovaly na povrchu 

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu.

Typ kotouče

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

jejich vlivů na broušený povrch je psáno 

0,02 mm; 0,05 mm

Závislost Ra na hloubce třísky při 3

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

. Tento předpoklad se b

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

docházelo pouze při hloubce třísky 

D25 při hloubce třísky 

m. 

0,02 mm; 0,05 mm

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

brousicí kotouče D25 a D126, 

, vykazovaly na povrchu broušeného

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

schopnost, která měla rovněž vliv na geometrii povrchu. 

D126

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

VŠB – 
DIPLOMOVÁ PRÁCE

jejich vlivů na broušený povrch je psáno 

0,05 mm 

30 m/s 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

. Tento předpoklad se b

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

docházelo pouze při hloubce třísky 

ubce třísky 

0,05 mm 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

kotouče D25 a D126, 

broušeného

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 
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jejich vlivů na broušený povrch je psáno 

 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

. Tento předpoklad se během experimentů

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

docházelo pouze při hloubce třísky 

ubce třísky 0,01 a 

 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

kotouče D25 a D126, 

broušeného vzorku stopy po 

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

Závislost Ra na hloubce třísky při 30 m/s

 a=0,01 mm
 a=0,02 mm
 a=0,05 mm
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jejich vlivů na broušený povrch je psáno 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

ěhem experimentů

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu.

docházelo pouze při hloubce třísky 

0,01 a 0,02 mm.

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

kotouče D25 a D126, v celém 

vzorku stopy po 

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 

 a=0,01 mm
 a=0,02 mm
 a=0,05 mm

 

S t r a n a  

jejich vlivů na broušený povrch je psáno 

 

byl předpoklad, že zrna kotouče D25 budou příliš malá na to, aby 

ěhem experimentů 

vyvrátil a kotouč byl schopen odebírat třísku o hloubce 0,05 mm. Doprovodným jevem 

tížení stroje, které se projevilo výše zmíněnou nerovností povrchu. 

docházelo pouze při hloubce třísky 

0,02 mm. 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s vykazoval nejlepší výsledky kotouč se 

02 mm. Průměrná hodnota drsnosti povrchu dosáhla 

celém 

vzorku stopy po 

nástroji. Byl zde znát značný vliv vysokého zatížení stroje a příliš vysoké obvodové 

rychlosti brousicího kotouče. U kotouč D126 se navíc projevila špatná samoostřící 



 

 

4.3.1.2
Z naměřených hodnot byl sestrojen graf závislosti průměrné drsnosti povrchu 

broušené součásti na obvodové rychlosti brousicího kotouče.

Z grafu je zřejmé, že

součásti je u každého brousicího kotouče jiný.
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Závislost Mk stroje na hloubce třísky
– 0,01 mm

 momentů

stroj nejvíce zatěžoval brousicí

Jak již bylo zmíněno, n

zrna kotouče příliš malá. Úběr materiálu se sice uskuteč

Typ kotouče

Průměrný točivý moment

0,02
Hloubka třísky 

Závislost Mk na hloubce třísky při 20 m/s

 

točivý moment stroje

Závislost Mk stroje na hloubce třísky
0,01 mm; 0,02 mm

momentů na hloubce třísky při 20 m/s

stroj nejvíce zatěžoval brousicí

Jak již bylo zmíněno, na takovou

zrna kotouče příliš malá. Úběr materiálu se sice uskuteč

D64
Typ kotouče

Průměrný točivý moment

Hloubka třísky [mm]
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moment stroje

Závislost Mk stroje na hloubce třísky 
0,02 mm; 0,05 mm

na hloubce třísky při 20 m/s

stroj nejvíce zatěžoval brousicí kotouč se zrnitostí D25 při 

a takovou to hloubku třísky jsou brusná 

zrna kotouče příliš malá. Úběr materiálu se sice uskutečnil, ale extrémní zatížení stroje 5ti 
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to hloubku třísky jsou brusná 

nil, ale extrémní zatížení stroje 5ti 
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kotouč se zrnitostí D25 při 

to hloubku třísky jsou brusná 

nil, ale extrémní zatížení stroje 5ti 



 

 

Nm točivého

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.

Naopak nejméně

• vk –

Z grafu vyplývá

největší hloubkou úběru, tedy 

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžov

hloubce 0,01 mm. 

roste rovněž zatížení stroje.

• vk –

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

třísky 0,01 mm. 
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točivého momentu 

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.

Naopak nejméně

– 30 m/s, v

Graf 4.

grafu vyplývá

největší hloubkou úběru, tedy 

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžov

hloubce 0,01 mm. 

roste rovněž zatížení stroje.

– 40 m/s, v

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

třísky 0,01 mm. 
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momentu 

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.

Naopak nejméně zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

0 m/s, vp – 3000 mm/min, t 

Graf 4.8 Závislost 

grafu vyplývá, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

největší hloubkou úběru, tedy 

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžov

hloubce 0,01 mm. Z experimentů bylo vypozorováno

roste rovněž zatížení stroje.

40 m/s, vp – 3000 mm/min, t 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

třísky 0,01 mm. Při této obvodové rychlosti bylo 

vůbec největšího

0,01

Závislost Mk na hloubce třísky při 30 m/s

 

momentu působilo nad rámec tuhosti stroje

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

3000 mm/min, t 

Závislost točivý

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

největší hloubkou úběru, tedy 

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžov

experimentů bylo vypozorováno

roste rovněž zatížení stroje. 

3000 mm/min, t 

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

Při této obvodové rychlosti bylo 

vůbec největšího zatížení s

0,01

Závislost Mk na hloubce třísky při 30 m/s

 

působilo nad rámec tuhosti stroje

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

3000 mm/min, t –

točivých momentů na hloubce třísky při 30 m/s

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

největší hloubkou úběru, tedy 0,05 mm.

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžov

experimentů bylo vypozorováno

3000 mm/min, t –

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

Při této obvodové rychlosti bylo 

zatížení stroje (5,3 Nm).

Hloubka třísky 

Závislost Mk na hloubce třísky při 30 m/s

 

působilo nad rámec tuhosti stroje

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

– 0,01 mm

ch momentů na hloubce třísky při 30 m/s

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

0,05 mm. Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžov

experimentů bylo vypozorováno

– 0,01 mm

Při broušení obvodovou rychlostí 40 m/s bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

Při této obvodové rychlosti bylo 

troje (5,3 Nm).

0,02
Hloubka třísky 

Závislost Mk na hloubce třísky při 30 m/s

 

působilo nad rámec tuhosti stroje

proto výrazně ovlivněn geometrickými nerovnostmi.  

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

0,01 mm; 0,02 mm

ch momentů na hloubce třísky při 30 m/s

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

D126 při úběru třísky o hloubce 0,05 mm. V tomto případě není důvodem příliš malé 

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

Opět zde platí, že nejméně stroj zatěžovaly brousicí kotouče při úběru třísky o 

experimentů bylo vypozorováno, že se zvětšující se hloubkou třísky 

0,01 mm; 0,02 mm

bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

Při této obvodové rychlosti bylo kotoučem D25 při hloubce třísky 0,05 mm 

troje (5,3 Nm). 

Hloubka třísky [mm]

Závislost Mk na hloubce třísky při 30 m/s

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

působilo nad rámec tuhosti stroje. Výsledný povrch obrobku byl 

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

0,02 mm; 0,05 mm

ch momentů na hloubce třísky při 30 m/s

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

tomto případě není důvodem příliš malé 

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

aly brousicí kotouče při úběru třísky o 

, že se zvětšující se hloubkou třísky 

0,02 mm; 0,05 mm

bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

kotoučem D25 při hloubce třísky 0,05 mm 

0,05

Závislost Mk na hloubce třísky při 30 m/s
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DIPLOMOVÁ PRÁCE

. Výsledný povrch obrobku byl 

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.

0,05 mm 

ch momentů na hloubce třísky při 30 m/s

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

tomto případě není důvodem příliš malé 

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

aly brousicí kotouče při úběru třísky o 

, že se zvětšující se hloubkou třísky 

0,05 mm 

bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

kotoučem D25 při hloubce třísky 0,05 mm 

0,05
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. Výsledný povrch obrobku byl 

zatěžovaly stroj kotouče při hloubce třísky 0,01 mm.  

 

ch momentů na hloubce třísky při 30 m/s 

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

tomto případě není důvodem příliš malé 

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126. 

aly brousicí kotouče při úběru třísky o 

, že se zvětšující se hloubkou třísky 

 

bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

kotoučem D25 při hloubce třísky 0,05 mm 
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. Výsledný povrch obrobku byl 

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

tomto případě není důvodem příliš malé 

brusné zrno jako u kotouče D25, ale špatná samoostřící schopnost kotouče D126.  

aly brousicí kotouče při úběru třísky o 

, že se zvětšující se hloubkou třísky 

bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

kotoučem D25 při hloubce třísky 0,05 mm 
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. Výsledný povrch obrobku byl 

 

, že největšího zatížení stroje dosáhl opět kotouč se zrnitostí D25 a 

Velmi vysokého zatížení rovněž dosáhl kotouč 

tomto případě není důvodem příliš malé 

aly brousicí kotouče při úběru třísky o 

, že se zvětšující se hloubkou třísky 

bylo dosaženo obdobných výsledků, jako u 

předchozích dvou obvodových rychlostí. Nejmenší zatížení stroje nastalo opět při hloubce 

kotoučem D25 při hloubce třísky 0,05 mm 
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Z grafů je 

této rychlosti bylo průměrné zatížení stroje
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4.3.2.2  Závislost 

grafů je patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

této rychlosti bylo průměrné zatížení stroje

brousicího kotouče 20 m/s a 30 m/s se vzhledem k
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Graf 4.9 Závislost 

Závislost Mk stroje

Graf 4.10

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

této rychlosti bylo průměrné zatížení stroje

brousicího kotouče 20 m/s a 30 m/s se vzhledem k

0,01

Závislost Mk na hloubce třísky při 40 m/s

20

Závislost průměrného Mk na 

 

Závislost točivých

Mk stroje

10 Závislost 

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

této rychlosti bylo průměrné zatížení stroje

brousicího kotouče 20 m/s a 30 m/s se vzhledem k

0,01

Závislost Mk na hloubce třísky při 40 m/s

20
Obvodová rychlost 

Závislost průměrného Mk na 
obvodové rychlosti

 

točivých 

Mk stroje na obvodové rychlosti kotouče

Závislost průměrného Mk

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

této rychlosti bylo průměrné zatížení stroje

brousicího kotouče 20 m/s a 30 m/s se vzhledem k

Hloubka třísky 

Závislost Mk na hloubce třísky při 40 m/s

Obvodová rychlost 

Závislost průměrného Mk na 
obvodové rychlosti

 

 momentů na hloubce třísky při 40 m/s

na obvodové rychlosti kotouče

průměrného Mk

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

této rychlosti bylo průměrné zatížení stroje u kotouče D25 

brousicího kotouče 20 m/s a 30 m/s se vzhledem k

 

0,02
Hloubka třísky 

Závislost Mk na hloubce třísky při 40 m/s

30
Obvodová rychlost 

Závislost průměrného Mk na 
obvodové rychlosti

 

momentů na hloubce třísky při 40 m/s

na obvodové rychlosti kotouče

průměrného Mk na obvodové rychlosti

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

u kotouče D25 

brousicího kotouče 20 m/s a 30 m/s se vzhledem k zatížení stroje jevily vhodněji.

Hloubka třísky [mm]

Závislost Mk na hloubce třísky při 40 m/s

Obvodová rychlost [m/s

Závislost průměrného Mk na 
obvodové rychlosti

DIPLOMOVÁ PRÁCE

  

momentů na hloubce třísky při 40 m/s

na obvodové rychlosti kotouče

obvodové rychlosti

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

u kotouče D25 3,4 Nm. 

zatížení stroje jevily vhodněji.
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40
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Závislost průměrného Mk na 
obvodové rychlosti
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obvodové rychlosti 

patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 
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patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

Obvodové rychlosti 

zatížení stroje jevily vhodněji. 
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patrné, že největší vliv na zatížení stroje měla obvodová rychlost 40 m/s. Při 

Obvodové rychlosti 



 

 

4.3.3 
Všechny fotografie jsou pořízeny se 

v levém spodním rohu fotografie.

jednotlivých brousicích kotoučů. Nejmarkantnější rozdíl je 

operace, leštění) a D126 (hrubovací operace).

Povrch b

Povrch b

 

 Mikroskopické fotografie kotoučů
Všechny fotografie jsou pořízeny se 

levém spodním rohu fotografie.

jednotlivých brousicích kotoučů. Nejmarkantnější rozdíl je 

operace, leštění) a D126 (hrubovací operace).

Povrch brousicí kotouč

Povrch brousicí kotouč

 

Mikroskopické fotografie kotoučů
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000. Velmi malé úbytky brousicích kotoučů korespo

vysokou hodnotou brusného poměru. Tento fakt značí, že diamantové brousicí kotouče 

Mikroskopické fotografie broušené součásti 
křehkosti a nízké vrubové houževnatosti, jež je typická pro keramické materiály, 

hodnocení jakosti povrchu

313, se kterým byly pořízeny fotografie povrchu brousicího 

Snímky tudíž pořízeny nebyly.
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313, se kterým byly pořízeny fotografie povrchu brousicího 

Snímky tudíž pořízeny nebyly.
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5 Technicko 
Používání diamantových brousicích kotoučů je, přes své poněkud vyšší počáteční 

náklady, výhodné a úsporné. Jedná se především

• Možnost opracování velmi tvrdých materiálů, které jsou klasickými brusivy jen těžko 

obrobitelné, či dokonce neobrobitelné

• Vysoký výkon broušení

• Vysoká životnost brousicích kotoučů

• Vysoká produktivita práce

• Stálost 

Hospodárné a efektivní

správném výběru a 

brousicího stroje

nároky na technický stav stroje, než při použití brousicích kotoučů s

Všechny typy diamantových koto

vibrací 

podmínkou je tuhé upnutí obrobku a dodržení celkové tuhosti soustavy stroj 

obrobek. 

brousicího kotouče, drsnosti opracovaného povrchu a výkonu

K broušení velmi tvrdých materiálů se vedle brousicích kotoučů z

rovněž kubický nitrid bóru (KBN). Tato alternativa však není

příliš vhodná. Brousicí kotouče z

brousicími kotouči řádově o stovky Kč dražší.

a s tím spojené náklady na 

nedosahují tvrdosti zrn diamantových, a proto se snáze obrušují. 

5.1 Hospo

Na zákla

orientačn

CeramTec Šumperk

experimentálních pracích. Nicméně podstata 

keramiky diamantovými brousicími kotouči byla zachována. 

požadavek, a to drsnost broušené součásti Ra. 

třísky. V

např. 20 přejezdů po 0,02 mm. V

úseku, např. 0,002 mm/s.

• Požadovaná drsnost 
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náklady, výhodné a úsporné. Jedná se především

Možnost opracování velmi tvrdých materiálů, které jsou klasickými brusivy jen těžko 

obrobitelné, či dokonce neobrobitelné
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nároky na technický stav stroje, než při použití brousicích kotoučů s

Všechny typy diamantových koto

s uložením vřetena
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brousicími kotouči řádově o stovky Kč dražší.

tím spojené náklady na 

nedosahují tvrdosti zrn diamantových, a proto se snáze obrušují. 
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sebou nese daleko vyšší 

klasickými brusivy. 

vysokou tuhostí

při broušení. 

podmínkou je tuhé upnutí obrobku a dodržení celkové tuhosti soustavy stroj –

nepříznivému ovlivnění

broušení. 
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Zjednodušené protokoly vykonaných zkoušek 

20 m/s; 3000 mm/min 

KOTOUČ HLOUBKA 
TŘÍSKY 

PRŮMĚRNÁ DRSNOST 
POVRCHU [µm] 

PRŮMĚRNÝ KROUTICÍ 
MOMENT [Nm] 

D25 
0,01 mm 0,51 1,467 
0,02 mm 0,46 1,448 
0,05 mm 0,47 4,908 

D64 
0,01 mm 0,74 1,174 
0,02 mm 0,72 1,496 
0,05 mm 0,70 2,681 

D126 
0,01 mm 0,81 1,092 
0,02 mm 0,77 2,402 
0,05 mm 0,80 2,419 

 

30 m/s; 3000 mm/min 

KOTOUČ HLOUBKA 
TŘÍSKY 

PRŮMĚRNÁ DRSNOST 
POVRCHU [µm] 

PRŮMĚRNÝ KROUTICÍ 
MOMENT [Nm] 

D25 
0,01 mm 0,53 1,501 
0,02 mm 0,50 2,296 
0,05 mm 0,55 5,113 

D64 
0,01 mm 0,70 1,111 
0,02 mm 0,73 1,481 
0,05 mm 0,71 2,525 

D126 
0,01 mm 0,91 0,914 
0,02 mm 0,86 1,370 
0,05 mm 0,80 3,214 

 

40 m/s; 3000 mm/min 

KOTOUČ HLOUBKA 
TŘÍSKY 

PRŮMĚRNÁ DRSNOST 
POVRCHU [µm] 

PRŮMĚRNÝ KROUTICÍ 
MOMENT [Nm] 

D25 
0,01 mm 0,50 2,055 
0,02 mm 0,49 2,998 
0,05 mm 0,49 5,299 

D64 
0,01 mm 0,69 1,450 
0,02 mm 0,66 1,762 
0,05 mm 0,70 3,110 

D126 
0,01 mm 0,73 1,271 
0,02 mm 0,82 1,723 
0,05 mm 0,77 2,996 

 


