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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá běžnými a neobvyklými metodami broušení 

rotačních obrobků. První část práce se věnuje podstatě broušení jako takové. 

V další části jsou přiblíženy běžné a neobvyklé metody broušení rotačních 

obrobků. Navazuje poslední část, kde jsou shrnuty problémy nastávající při 

neběžných brousících postupech.  
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ABSTRACT 

This thesis is concerned with the usual and unusual methods of rotating 

grinding of workpieces. The first part deals with the essence of grinding as such. 

The next part analyzes the usual and unusual methods of grinding of rotary 

workpieces. After that it is followed by the last part in which there is a summary of 

issue of such methods. It is illustrated by the examples and moreover there is also 

a suggestion of a possible solution of this examples. 
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Úvod 

Broušení je jedním z nejstarších způsobů odebírání materiálu. Člověk již 

v dávných dobách pochopil abrazivní účinek tření dvou těles. Tohoto poznatku 

dokázal využít při výrobě a ostření svých zbraní a nástrojů.  Brousící proces se 

neustále zdokonaloval a již 200 let před naším letopočtem lidé začali běžně 

využívat železné pilníky pro uhlazování kovů. Dalším posunem technologie byl 

vynález kamenného brousícího kotouče někdy na přelomu patnáctého a 

šestnáctého století, pravděpodobně Leonardem da Vincim.  Skutečný přelom 

v tomto oboru však přinesl umělý brousící kotouč (rok 1859) a sestavení prvního 

univerzálního brousícího stroje (rok 1860). Neustálé zlepšování tvrdosti a 

odolnosti brousících nástrojů společně s vývojem stále lepších strojů udělalo 

z broušení jeden z nejčastěji využívaných obráběcích procesů.  Ani v posledních 

letech výzkum v tomto procesu nestagnuje, stále se objevují nové materiály, roste 

produktivita a přesnost broušených povrchů. [1] [3] 
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1. Broušení 

1.1. Podstata broušení 

Brousící proces spočívá v hromadném mikrořezání (odírání) povrchové 

vrstvy materiálu mnohabřitým nástrojem s odlišnou geometrií jednotlivých břitů. 

Proces probíhá při vysokých rychlostech nejčastěji do 50 m/s, v některých 

případech se může řezná rychlost pohybovat i kolem 100 m/s.  Typické jsou malé 

průřezy třísky, odebírané jedním zrnem, častý je velký úhel řezu. To vše je 

příčinou vzniku značných teplot a velkého řezného odporu. [1] 

Břity nástroje jsou tvořeny hranami jednotlivých zrn brusného materiálu. 

Pro některé materiály je broušení jedinou použitelnou technologií, protože je těžko 

lze obrábět jiným způsobem (např.: sklo, slinuté karbidy, kalené oceli).   

Broušením obrábíme všechny druhy ploch. Rotační vnější i vnitřní, rovinné i 

tvarové. Nástrojem je brousící kotouč, nejčastěji složený ze segmentů. Kotouč 

odebírá materiál obvodem čelem nebo součastně oběma plochami. Úběr materiálu 

je buď zapichovací nebo podélný nebo příčný při bezhrotém broušení. [2] [3] 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1. Ukázka brousícího procesu - hrotové broušení [10] 
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Broušení jako metoda obrábění na čisto se vyznačuje:  

1. vysokou produktivitou určenou velikostí plochy obrobku, opracované za 

časovou jednotku; produktivita se ovšem nevyznačuje pouze zvětšováním 

řezné rychlosti a obráběním velkých ploch, nýbrž i zkracováním doby 

nezbytné k upnutí a sejmutí obrobku, 

2. vysokou přesností obrobených rozměrů v mezích od 2 do 3 μm i méně, 

3. velkou geometrickou přesností tvaru obrobených ploch,  

4. vysokou kvalitou povrchu - řádově desetiny μm,  

5. vysokou kvalitou povrchové vrstvy obrobku s minimálním stavem 

napjatosti jeho materiálu,  

6. možností obrábění velmi tvrdých materiálů (kalené oceli, slinutých 

karbidů, minerál keramických materiálů atd.), protože zrna brusiva nástroje 

jsou velmi tvrdá a tepelně odolná. Tím, že se při broušení odebírá množství 

velmi jemných třísek z povrchu obrobku při působení malých řezných sil, 

se dosahuje velmi dobrých vlastností součástí [1]. 

 

Obr. 1.2. Schéma broušení vnějších válcových ploch s posuvem podél osy obrobku [1] 

vk [m.s-1 ] – řezná rychlost, 

vob [m.min-1 ] - obvodová rychlost,  

vs [mm.min-1 ] - podélný posuv,  

vp [mm.min-1 ] - přísuv, 

D, d [mm] - průměr brousicího kotouče,  

H [mm] - šířka brousicího kotouče,  

L [mm] - délka broušené plochy obrobku 
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1.2. Brousící nástroj  

 

 Nástrojem pro broušení jsou velmi jemná zrna abrazivního materiálu, která 

jsou stmelená pojivem do tvaru požadovaného nástroje. Případně lze využít zrna 

ve formě prášku pro broušení volným brusivem[1].  

Podle typu nástroje se tedy rozlišují tyto druhy broušení:  

1. vázaným pevným brusivem, což jsou zrna brusiva stmelená pojivem do 

tvaru kotouče, brousicího tělíska, segmentu, brousicího kamene či nástroje 

jiného tvaru, nebo zrna přilepená k pružnému podkladu, kdy řezný nástroj 

je ve tvaru brousicího pásu, 

2. volným brusivem – při využití zrn ve formě prášku pro broušení kapalinou, 

ultrazvukem nebo jiným podobným způsobem obrábění tvrdých materiálů. 

Nejčastěji se používá obrábění vázaným brusivem, které může být z 

korundu, karbidu křemíku, diamantu, kubického nitridu boru a dalších 

velmi tvrdých látek [1]. 

 

 

  Obr. 1.3. Základní způsoby broušení volným brusivem a – proudem, b – ultrazvukové c – lapování[1] 

 

1.2.1. Brousící kotouče 

 Protože je tato práce zaměřena na problematiku rotačního broušení, bude 

použitým nástrojem vždy brousící kotouč. Brousící kotouč je tvořen brusivem, což 

jsou zrna abrazivního materiálu, a pojivem, které slouží ke spojení zrn do tvaru 

kotouče. Jádro kotouče pak tvoří nejčastěji ocelová upínací část, ke které je 

brusivo a pojivo přilepené[9].  
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 Nejčastěji používaným materiálem brusných zrn je karbid křemíku SiC 

nebo oxid hlinitý Al2O3. Standardním pojivem pak jsou umělé pryskyřice či 

pryžová nebo keramická pojiva[9].   

 V dnešní době jsou stále častěji využívány brusné kotouče ze super tvrdých 

materiálů. Tyto kotouče tvoří základní těleso, většinou hliníkové kvůli snížení 

hmotnosti a vlastní funkční vrstva brusiva[9].   

 
Obr. 1.4 Brusné kotouče ze super tvrdých materiálů[9] 

 

2. Hrotové broušení 

Je prvním ze dvou druhů rotačního broušení. Můžeme brousit podélným 

nebo zapichovacím způsobem. Tyto způsoby uplatňujeme při broušení vnějších 

válcových a kuželových ploch. Jak název napovídá, obrobek je při tomto broušení 

nejčastěji upnut mezi dva hroty. Možné je také jeho upnutí do sklíčidla, kleštiny 

nebo na magnetickou upínací desku. Často lze na hrotových bruskách brousit také 

čelní plochy, v některých případech i díry[4]. 

  

Obr. 2.1. Druhy broušení na hrotové brusce[11] 
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2.1. Hrotové brusky  

Nejrozšířenějším strojem je univerzální hrotová bruska, která umožňuje 

obrobení válcových i kuželových ploch, děr i čela. Pokud je bruska vybavena 

přídavným zařízením nebo CNC řízením, můžeme obrábět i geometricky složité 

tvary, jako jsou například vačky.  

 Hlavní části brousky jsou lože, brusný vřeteník, pracovní vřeteník stůl a 

koník. Uložení vřetena brusek, je nejčastěji řešené pomocí valivých ložisek. Méně 

často se pak setkáme s uložením pomocí kluzných hydrostatických ložisek. 

Hrotové brusky pak dále dělíme na brusky s posuvným stolem a s posuvným 

vřeteníkem[5]. 

 

Obr. 2.2. Univerzální hrotová bruska[12] 
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2.1.1. Hrotové brusky s posuvným stolem:  

 Pracovní posuv v tomto případě vykonává stůl s pracovním vřeteníkem a 

koníkem (pohyb přímočarý vratný). Brousící vřeteník u této brusky vykonává 

pouze přísuv k obrobku[5]. 

 

Obr. 2.3. Bruska s posuvným stolem. 1– Unášecí vřeteník; 2– Obrobek; 3– Brousící kotouč ; 4– Stůl; 5– 

Brousící vřeteník; 6– Koník [12] 

 

2.1.2. Hrotové brusky s posuvným vřeteníkem:  

 V této situaci je pracovní vřeteník s koníkem na pevném stole. Brousící 

vřeteník zajišťuje jak podélný posuv tak i přísuv k obrobku. Toto řešení je vhodné 

při broušení rozměrných součástí[5].   

 

Obr. 2.4. Bruska s posuvným vřeteníkem.  1– Unášecí vřeteník; 2– Obrobek; 3– Brousící kotouč ; 4– 

Stůl; 5– Brousící vřeteník; 6– Koník [12] 
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2.2. Neobvyklé metody hrotového broušení 

 

2.2.1. Vysokorychlostní broušení 

Vysokorychlostní broušení probíhá při rychlostech nad 100 m/s. I 

v současné době je množství nabízených strojů, které by vyhovovaly těmto 

parametrů zanedbatelné. Hlavním limitujícím faktorem je pro takové stroje 

konstrukce uložení brousícího vřetene. Také zhotovení nástroje, který by 

spolehlivě odolával obrovským odstředivým silám (vznikajících při vysoké řezné 

rychlosti), je značně problematické. V neposlední řadě nastává problém s použitím 

procesních kapalin, většina z nich totiž nesplňuje požadované parametry.  

Přínos je ovšem u této technologie značný. Při použití vysokých řezných 

rychlostí dosahujeme vyšší kvality povrchu. Klesá také opotřebení nástroje[3].    

 

 

Obr. 2.5. Vysokorychlostní broušení [12] 
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2.2.2. Hloubkové broušení 

 

Hloubkové broušení je charakteristické úběrem velkého množství materiálu 

při jednom záběru brousicího kotouče. Proces je charakteristický vysokou řeznou 

rychlostí a velkým posuvem. Nároky na procesní kapaliny jsou v tomto případě 

enormní, protože musí pracovat při vysokých teplotách a tlacích. Do rychlosti 125 

m/s se používají keramická a pryskyřicová pojiva, pro vyšší rychlosti pak 

nejčastěji pojiva kovová. Časté je také použití povlakovaných zrn. Kvalita plochy 

odpovídá broušenému povrchu. Tato metoda se v praxi používá například pro 

nahrazení operací u přesných odlitků nebo výkovků, které je třeba soustružit a poté 

brousit. Tím z technologie výroby odstraníme až několik operací a docílíme tak 

kratšího času výroby. Problémem jsou jako u vysokorychlostního broušení stroje, 

kterých je na světě jen několik[3].    

 

 

Obr. 2.6. Hloubkové broušení [6] 
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2.2.3. Junker - QUICKPOINT 

Tato brousící technologie je mnohostranně použitelná. Dle údajů výrobce 

metoda QUICKPOINT přináší oproti konvenčnímu způsobu broušení zvýšení 

výkonu i o 600%, obzvláště při opracovávání tvrdokovu[7].  

Princip: 

Broušení quickpoint je vysokorychlostní broušení vnějších průměrů s 

kontaktem v oblasti dotyku pouze o velikosti bodu. Quickpoint pracuje s CBN a 

diamantovými brousícími nástroji širokými pouze několik milimetrů, které se na 

povrchu pouze minimálně opotřebovávají. Prostřednictvím sklonu osy brousícího 

nástroje k horizontální ose obrobku vzniká úhel podbroušení, přičemž se oblast 

dotyku mezi brousícím nástrojem a obrobkem redukuje z dotykové linie na 

dotykový bod. 

Metoda quickpoint se používá na broušení vnějších průměrů, kromě jiného 

lze brousit zápichem, brousit závity, provádět operace tvarového broušení a 

broušení nekruhových profilů na jedno upnutí[7].     

 

 

Obr. 2.7. Broušení za použití metody quickpoint [7] 
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3. Bezhroté broušení 

Bezhroté broušení je druhým možným způsobem rotačního broušení 

součástí. Cílem je průběžné opracování obrobku průběžným nebo zapichovacím 

způsobem. Tato metoda je dnes masově používána například při broušení ložisek 

nebo vstřikovacích trysek spalovacích motorů. Metoda je velice produktivní. 

Přesnost a jakost je srovnatelná s hrotovým broušením. Zapichovacím způsobem 

můžeme brousit tvarově složitější součásti, při průběžném broušení pak lze obrábět 

kulatý profil libovolné délky[14]. 

3.1. Bezhroté brusky 

Konstrukce brusky se liší podle druhu obrábění. Nejčastěji používané jsou 

brusky s brusnými válci, s brusným pásem nebo planetové brusky. Základem této 

technologie je rotace obrobku mezi brusným a podávacím válcem (viz. obr. 3.1). 

Obrobek se opírá o opěrnou lištu. Podávací válec má menší otáčky a slouží 

k osovému posuvu součásti. Brusný válec, který je vždy větší než podávací pak 

rovnoměrně obrábí povrch obrobku[14].  

 

Obr. 3.1. Bezhroté broušení, W – obrobek, R – podávací válec, G – brusný válec, B – opěrná 

lišta. [14] 

Jak již bylo zmíněno, stroje pro bezhroté broušení se rozdělují dle typu 

obrábění.  

Nejčastěji používané jsou stroje pro průběžné nebo zapichovací broušení. Méně 

obvyklé postupy si pak přiblížíme v následující kapitole. 



František Procházka  2016 

- 18 - 
 

3.1.1. Stroje pro průběžné broušení 

 Tyto stroje jsou určeny pouze pro broušení kruhového profilu určitého 

průměru v libovolné délce. Nelze na nich během obráběcího procesu měnit průměr 

obrobku. Nástrojem je brusný kotouč nebo brusný pás. Používají se pro broušení 

válcových čepů, hydraulických pístů, trubek atd.[8]. 

 

Obr. 3.2. Bezhroté průběžné broušení [7] 

 

3.1.2. Stroje pro zapichovací broušení 

Tento způsob se používá u tvarově složitějších součástí, kde je požadována velká 

geometrická přesnost. Lze brousit i několik zápichů najednou. Nejčastěji se takto 

brousí čepy vačkových hřídelí, ventily motorů, kuličkové šrouby nebo hřídele do 

převodovek[8].   

 

 

Obr. 3.3. Bezhroté zapichovací broušení [7] 
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3.2. Neobvyklé metody bezhrotého broušení 

3.2.1. Planetové broušení  

Tento způsob broušení se používá ve výjimečných případech. Převážně 

tam, kde je složité obrobek upnout na běžný stroj a nezbývá jiné řešení. Slouží 

většinou pouze k dokončovacím operacím profilů s různou geometrií. Všechny 

pracovní pohyby v tomto případě zajišťuje brousící vřeteník. U této metody je 

problematická délka vysunutí hřídele s kotoučem, protože jen těžko zabráníme 

jejímu prohnutí. To nám následně vede ke zhoršení přesnosti broušení[9].     

 

Obr. 3.4. Planetové broušení [9] 

 

3.2.2. Bezhroté broušení vnitřních válcových otvorů  

Jedná se o velice speciální metodu broušení. Metoda je velice produktivní a 

používá se tam, kde kapacitně nestačí hrotové či planetové broušení. Obrobek 

válcového profilu je upnut mezi minimálně třemi podávacími kotouči, které 

zajišťují jeho polohu a otáčení. Tímto způsobem lze brousit průběžně i zápichem.  

 

Obr. 3.5. Bezhroté broušení vnitřních válcových otvorů [9] 
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4. Broušení nerotačních prvků na strojírenských 

součástech 

  Pro tuto problematiku jsem vybral dva příklady, se kterými se můžeme 

nejčastěji v praxi setkat. Typickými zástupci nerotačních součástí určených 

k broušení jsou klikové hřídele a vačky. Problémy které vznikají při broušení 

nerotačních součástí, jsou v této práci dále řešeny podrobněji (viz. kapitola 5.) 

 

4.1. Broušení klikových hřídelí 

Na klikovém hřídeli je třeba vždy brousit jeho hlavní čepy, na které jsou 

lisována ložiska. Při broušení na konvenčním stroji musíme hřídel upnout tak, aby 

osa broušeného čepu byla totožná s osou pracovního vřeteníku. Pokud je broušení 

prováděno na číslicově řízeném stroji, lze pak klikový hřídel brousit i v případě 

jsou-li jeho čepy mimo osu pracovního vřeteníku.  

 Lze také použít brusky, které jsou svou konstrukcí pro broušení klikových 

hřídelí stavěné. Rozlišujeme dva druhy těchto strojů a to brusky univerzální a 

speciální.  

Brusky na klikové hřídele – univerzální 

Jejich koncepce a konstrukce vychází z hrotové brusky. Jsou vhodné pro 

použití v opravárenské činnosti a pro výrobu malých sérií a všude tam, kde by 

speciální stroj nebyl využit. Charakteristické je pro tyto stroje, že mohou brousit 

rovněž válcové a kuželové plochy[13].  

 

Obr. 4.1. Broušení klikového hřídele [7] 
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Brusky na klikové hřídele – speciální 

 Uplatňují se ve výrobě velkých sérií převážně v automobilovém průmyslu 

nebo při velké opravárenské činnosti, např. v železničních nebo lodních 

dílnách[13].     

 

 

4.2. Broušení vaček 

 Jelikož jsou na vačky nebo vačkové hřídele kladeny vysoké požadavky na 

přesnost a jakost povrchu, ve většině případů se tedy nevyhneme jejich broušení. 

Na konvenčním stroji je broušení vaček obtížné. Využívá se například princip 

„samotíže“, kdy je předobrobená vačka do záběru tlačena vlastní vahou. Na 

číslicově řízeném stroji je broušení značně přesnější a efektivnější. Zde je problém 

nerotačního profilu řešen tak, že brusný kotouč neustále se měnícím přísuvem 

přesně kopíruje broušený profil vačky. 

.  

 

Obr. 4.2. Broušení vačkového hřídele [7] 
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5. Praktické ověření problémů broušení nerotačních 

součástí 

5.1. Excentrické broušení kruhového profilu  

 Pro ověření řezných podmínek a demonstraci problémů při neběžném 

broušení jsem jako první příklad zvolil jednoduché excentrické broušení 

kruhového profilu. Tato situace může nastat například u broušení klikového 

hřídele na CNC bruskách. 

 

Obr. 5.1. Pokusná hřídel -excentrická 

Na této pokusné hřídeli jsou v následujících příkladech demonstrovány 

některé problémy, které vznikají při broušení tvarově složitějších obrobků. A to, 

jaké jsou rozdíly v obvodových rychlostech při stejném průřezu třísky a jak je 

třeba korigovat otáčky pro udržení doporučené obvodové rychlosti.  

 Rozměry hřídele a řezné podmínky jsem volil tak, aby byly porovnatelné s 

výsledky výzkumů, které publikoval J.N. Maslov ve své knize Teorie broušení 

kovů. Tak můžeme  porovnat vypočtené délky stykového oblouku s hodnotami  

uvedenými v grafech J.N. Maslova. 

Pro názornost jsou na kruhovém profilu ověřeny dva body, ležící na ose 

proti sobě a to X1;X2 viz. obr. 5.1.  
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5.1.1. Řezné podmínky v bodě X1 (průměr d=50 mm) 

  

 V tomto bodě broušeného povrchu, který je nejblíže středu otáčení 

obrobku, bude obvodová rychlost nejmenší. V případě zachování doporučené 

obvodové rychlosti budou otáčky v této poloze naopak maximální.  

 

 

Obr. 5.2. Broušení průměru d= 50 mm  

 

Zadané hodnoty pro excentrickou hřídel 

Průměr kotouče:  𝐷 = 300 𝑚𝑚 

Průměr obrobku: 𝑑1 = 100 𝑚𝑚 

Broušený průměr: 𝑑 = 50 𝑚𝑚 

Hloubka třísky:  ℎ = 0,025𝑚𝑚 

Otáčky vřetena: 𝑛𝑠 = 2420 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Otáčky obrobku:  𝑛𝑜 = 250 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 
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Výpočty pro bod X1 

 

Řezná rychlost 

  𝑣𝑘 =  
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛𝑠

1000 ∙ 60
=

𝜋 ∙ 300 ∙ 2420

1000 ∙ 60
= 38,01𝑚/𝑠         (1.1)                                      [1] 

Obvodová rychlost 

  𝑣𝑜𝑏 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛𝑜

1000
=

𝜋 ∙ 50 ∙ 250

1000
= 39,27 𝑚/𝑚𝑖𝑛        (1.2)                                      [1] 

Úhel záběru kotouče 

𝑠𝑖𝑛𝜓 = 2 ∙ √
𝑑1 ∙ ℎ

𝐷 ∙ (𝐷 + 𝑑1)
= 2 ∙ √

100 ∙ 0,025

300 ∙ (300 + 100)
=>   𝜓 = 0°31´23´"    (1.3) 

Délka stykového oblouku určená z grafu  

𝐿𝑛 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 ≅ 𝟏, 𝟑 𝑝𝑟𝑜 ℎ = 0,025 𝑚𝑚, 𝑑1 = 100𝑚𝑚 

 

Obr. 5.3. Délka stykového oblouku v závislosti na průměru brousícího kotouče, průměru obrobku a 

přísuvu při broušení vnějších válcových ploch [1] 
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Délka stykového oblouku určená výpočtem  

𝐿𝑛1,2 = (1 ±
𝑣𝑜𝑏

60𝑣𝑘
) ∙ √

𝑑1 ∙ 𝐷 ∙ ℎ

𝐷 + 𝑑1
=  (1 ±

39,27

60 ∙ 38,01
) ∙ √

100 ∙ 300 ∙ 0,025

300 + 100
  (1.4) 

𝐿𝑛1 = 1,393 𝑚𝑚                 𝐿𝑛2 = 1,346 𝑚𝑚 

Průřez odebíraného materiálu vypočtené jako kruhová úseč 

𝑆 =
(𝐷 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 𝜓

180°
− 𝑠𝑖𝑛𝜓) =

(300 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 0°31´23´´

180°
− 𝑠𝑖𝑛(0°31´23´´))     

(1.5) 

𝑆 = 0,00143𝑚𝑚2 

Množství odebraného materiálu za čas  

𝑀 =
  𝑣𝑜𝑏 ∙ 1000 ∙ 𝑆

60
=

39,27 ∙ 1000 ∙ 0,00143

60
= 0,936𝑚𝑚3/𝑠                               (1.6) 

 

Otáčky obrobku přepočtené podle obvodové rychlosti. 

 Protože při broušení potřebujeme udržovat doporučenou obvodovou 

rychlost, je ji třeba přepočítat na odpovídající otáčky. Doporučená rychlost se 

pohybuje mezi 20-40 m/min. Pro náš případ volíme obvodovou 

rychlost  𝑣𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á = 40 𝑚/𝑚𝑖𝑛. Předpokládejme tedy, 40 𝑚/𝑚𝑖𝑛 ≅

39,27𝑚/𝑚𝑖𝑛, čemuž zhruba odpovídají otáčky 𝒏𝒐 = 𝟐𝟓𝟎 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 pro bod X1. 
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5.1.2. Řezné podmínky v bodě X2 (průměr d=150mm) 

V tomto bodě broušeného povrchu, který je nejdále středu otáčení obrobku, 

bude obvodová rychlost největší. V případě zachování doporučené obvodové 

rychlosti budou v této poloze naopak za potřebí nejmenší otáčky. 

 

 

Obr. 5.4. Broušení průměru d= 150 mm  

 

Zadané hodnoty pro excentrickou hřídel 

Průměr kotouče:  𝐷 = 300 𝑚𝑚 

Průměr obrobku: 𝑑1 = 100 𝑚𝑚 

Broušený průměr: 𝑑 = 150 𝑚𝑚 

Hloubka třísky:  ℎ = 0,025𝑚𝑚 

Otáčky vřetena: 𝑛𝑠 = 2420 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Otáčky obrobku:  𝑛𝑜 = 250 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 

 



František Procházka  2016 

- 27 - 
 

Výpočty pro bod X2 

 

Řezná rychlost 

  𝑣𝑘 =  
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛𝑠

1000 ∙ 60
=

𝜋 ∙ 300 ∙ 2420

1000 ∙ 60
= 38,01 𝑚/𝑠                                       (1.1)    [1] 

Obvodová rychlost 

  𝑣𝑜𝑏 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛𝑜

1000
=

𝜋 ∙ 150 ∙ 250

1000
= 117,81 𝑚/𝑚𝑖𝑛                                  (1.2)    [1] 

Úhel záběru kotouče 

𝑠𝑖𝑛𝜓 = 2 ∙ √
𝑑1 ∙ ℎ

𝐷 ∙ (𝐷 + 𝑑1)
= 2 ∙ √

100 ∙ 0,025

300 ∙ (300 + 100)
=>   𝜓 = 0°31´23´´    (1.3) 

 

Délka stykového oblouku určená z grafu  

𝐿𝑛 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 ≅ 𝟏, 𝟑 𝑝𝑟𝑜 ℎ = 0,025 𝑚𝑚, 𝑑1 = 100𝑚𝑚 

 

Obr. 5.5. Délka stykového oblouku v závislosti na průměru brousícího kotouče, průměru obrobku a 

přísuvu při broušení vnějších válcových ploch pro bod X2 [1] 
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Délka stykového oblouku určená výpočtem  

𝐿𝑛1,2 = (1 ±
𝑣𝑜𝑏

60𝑣𝑘
) ∙ √

𝑑1 ∙ 𝐷 ∙ ℎ

𝐷 + 𝑑1
=  (1 ±

117,81

60 ∙ 38,01
) ∙ √

100 ∙ 300 ∙ 0,025

300 + 100
  (1.4) 

𝐿𝑛1 = 1,440 𝑚𝑚                 𝐿𝑛2 = 1,299 𝑚𝑚 

Průřez odebíraného materiálu vypočtené jako kruhová úseč 

𝑆 =
(𝐷 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 𝜓

180°
− 𝑠𝑖𝑛𝜓) =

(300 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 0°31´23´´

180°
− 𝑠𝑖𝑛(0°31´23´´)) 

(1.5) 

𝑆 = 0,00143𝑚𝑚2 

Množství odebraného materiálu za čas  

𝑀 =
  𝑣𝑜𝑏 ∙ 1000 ∙ 𝑆

60
=

39,27 ∙ 1000 ∙ 0,00143

60
= 0,936 𝑚𝑚3/𝑠                      (1.6) 

Otáčky obrobku přepočtené podle obvodové rychlosti. 

 V bodě X2 je za konstantních otáček patrný z  uvedených výpočtů 

čtyřnásobný nárůst obvodové rychlosti oproti bodu X1. Pro dodržení obvodové 

rychlosti dopočítáme otáčky obrobku pro tento bod: 

  

𝑛𝑜 =
1000 ∙   𝑣𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á

𝜋 ∙ 𝑑
=

1000 ∙ 40

𝜋 ∙ 150
≅ 85 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛                                               (2.0) 

 

Z předchozí rovnice jsme tedy dostali otáčky 𝒏𝒐 = 𝟖𝟓 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 pro bod X2. 
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5.1.3 Analýza vypočtených hodnot pro broušení kruhového profilu 

 

 Z vypočtených výsledků můžeme odvodit křivku závislosti otáček na úhlu 

natočení obrobku. V ideálním případě by se měl stroj pro zachování konstantní 

obvodové rychlosti při broušení řídit takovouto křivkou. V praxi je to bohužel 

řešitelné obtížně a to z důvodu složitosti matematického popsání křivky, která by 

vyhovovala v každé situaci. Použitelným řešením je například rozdělení 

obráběného povrchu hřídele na úseky (podle úhlu natočení), ke kterým je přiřazena 

určitá obvodová rychlost. Další možností je zvolit řezné podmínky, které vyhovují 

pro celý obvod. To však znamená v našem případě použití otáček 85 ot/min pro 

celý průběh broušení, což sebou ale nese značné zvýšení strojního času. Je také 

nasnadě zvolit střední otáčky a v určitém úhlu natočení lehce překročit doporučené 

hodnoty. Tímto opatřením můžeme snížit strojní čas, za cenu většího zatížení 

stroje. 

 

Obr. 5.6. Závislost velikosti otáček na úhlu natočení obrobku 
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5.2. Broušení vačky  

 Pro ověření řezných podmínek a demonstraci problému při broušení 

tvarově složitých součástí jsem jako další příklad zvolil jednoduchou vačku. 

 

Obr. 5.7. Pokusná vačka  

 

Na této vačce jsou řešeny stejné problémy jako u kruhového profilu a to 

rozdíly v obvodových rychlostech při konstantních otáčkách a jejich korekce. Dále 

nám ale v tomto případě vyvstává další problém. A sice nestejný průřez 

odebíraného materiálu. Abychom mohli vyhodnotit tyto faktory vstupující do 

broušení, budeme dále ověřovat řezné podmínky pro body X1, X2, X3 (viz obr. 

7.1.). 

Rozměry vačky a řezné podmínky jsem volil tak, aby byly porovnatelné s 

výsledky výzkumů, které publikoval J.N. Maslov ve své knize Teorie broušení 

kovů. Můžeme tak  porovnat vypočtené délky stykového oblouku s hodnotami  

uvedenými v grafech J.N. Maslova. 
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5.2.1.  Řezné podmínky pro bod X1 (průměr d=50 mm) 

V tomto bodě broušeného povrchu, který je nejblíže středu otáčení 

obrobku, bude obvodová rychlost nejmenší. V případě zachování doporučené 

obvodové rychlosti budou otáčky v této poloze naopak maximální. 

 

Obr. 5.8. Broušení průměru d= 50 mm  

 

Zadané hodnoty výpočet vačky 

Průměr kotouče:  𝐷 = 300 𝑚𝑚 

Broušený průměr: 𝑑 = 𝑑1 = 50 𝑚𝑚 

Hloubka třísky:  ℎ = 0,025𝑚𝑚 

Otáčky vřetena: 𝑛𝑠 = 2420 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Otáčky obrobku:  𝑛𝑜 = 250 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 
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Výpočty bodu X1 

 

Řezná rychlost 

  𝑣𝑘 =  
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛𝑠

1000 ∙ 60
=

𝜋 ∙ 300 ∙ 2420

1000 ∙ 60
= 38,01 𝑚/𝑠                       (1.1)                  [1] 

Obvodová rychlost 

  𝑣𝑜𝑏 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛𝑜

1000
=

𝜋 ∙ 50 ∙ 250

1000
= 39,27 𝑚/𝑚𝑖𝑛                       (1.2)                  [1] 

Úhel záběru kotouče 

𝑠𝑖𝑛𝜓 = 2 ∙ √
𝑑1 ∙ ℎ

𝐷 ∙ (𝐷 + 𝑑1)
= 2 ∙ √

50 ∙ 0,025

300 ∙ (300 + 50)
=>   𝜓 = 0°23´43´´    (1.3) 

Délka stykového oblouku určená z grafu  

𝐿𝑛 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 ≅ 𝟏 𝑝𝑟𝑜 ℎ = 0,025 𝑚𝑚, 𝑑 = 50𝑚𝑚 

 

Obr. 5.9. Délka stykového oblouku v závislosti na průměru brousícího kotouče, průměru obrobku a 

přísuvu při broušení vnějších válcových ploch pro bod X1  [𝟏] 

Délka stykového oblouku určená výpočtem  

𝐿𝑛1,2 = (1 ±
𝑣𝑜𝑏

60𝑣𝑘
) ∙ √

𝑑1 ∙ 𝐷 ∙ ℎ

𝐷 + 𝑑1
=  (1 ±

39,27

60 ∙ 38,01
) ∙ √

50 ∙ 300 ∙ 0,025

300 + 50
 (1.4) 

𝐿𝑛1 = 1,053𝑚𝑚                   𝐿𝑛2 = 1,017𝑚𝑚 
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Průřez odebíraného materiálu vypočtené jako kruhová úseč 

𝑆 =
(𝐷 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 𝜓

180°
− 𝑠𝑖𝑛𝜓) =

(300 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 0°23´43´´´

180°
− sin (0°23´43´´)) 

(1.5) 

𝑆 = 0,00061𝑚𝑚2 

Množství odebraného materiálu za čas  

𝑀 =
  𝑣𝑜𝑏 ∙ 1000 ∙ 𝑆

60
=

39,27 ∙ 1000 ∙ 0,00061

60
= 0,399𝑚𝑚3/𝑠                           (1.6) 

 

Otáčky obrobku přepočtené podle obvodové rychlosti. 

 Protože při broušení potřebujeme stejně jako v předchozím případě 

udržovat doporučenou obvodovou rychlost, je ji třeba přepočítat na odpovídající 

otáčky. Doporučená rychlost se pohybuje mezi 20-40 m/min. Pro náš případ 

volíme obvodovou rychlost  𝑣𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á = 40 𝑚/𝑚𝑖𝑛. Předpokládejme tedy, 

40 𝑚/𝑚𝑖𝑛 ≅ 39,27𝑚/𝑚𝑖𝑛, čemuž tedy odpovídají otáčky 𝒏𝒐 = 𝟐𝟓𝟎 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 

pro bod X1. 

 

Korekce množství odebraného materiálu. 

 

 Dalším důležitým faktorem pro broušení je zajištění stejného množství 

odebíraného materiálu v každém jednom bodě na povrchu obrobku. Proto je 

potřeba navrhnout korekci otáček i pro tuto skutečnost. Předpokládáme, že ideální 

množství obrobeného materiálu odpovídá právě broušení na průměru d=50mm, 

obvodovou rychlostí   𝑣𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á = 40 𝑚/𝑚𝑖𝑛 tedy 𝑴𝒅𝒐𝒑𝒐𝒓𝒖č𝒆𝒏á ≅ 𝟎, 𝟒 𝒎𝒎𝟑/𝒔. 

 

  𝑣𝑜𝑏 =  
60 ∙ 𝑀𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á

𝑆 ∙ 1000
=

60 ∙ 0,4

0,00061 ∙ 1000
≅ 40 m min⁄ =   vdoporučená         (1.9) 

  

Proto tedy nemusíme korekci otáček dle obvodové rychlosti v tomto 

případě provádět, protože nám řezné podmínky pro bod X1 udávají výchozí 

doporučené množství odebraného materiálu. 
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5.2.2. Řezné podmínky pro bod X2 (průměr d=60 mm) 

 

V bodě X2 broušeného povrchu nám nastává situace velmi podobná 

plošnému broušení, čemuž odpovídají níže použité vzorce. Bod X2 leží na středu 

tečny k jednotlivým kružnicím tvořících vačku. Je zde tedy délka stykového 

oblouku kotouče s obrobkem maximální a dochází k největšímu úběru materiálu.    

 

Obr. 5.10. Broušení průměru d= 60 mm  

 

Zadané pro výpočet vačky 

Průměr kotouče:  𝐷 = 300 𝑚𝑚 

Broušený průměr: 𝑑 = 60 𝑚𝑚 

Hloubka třísky:  ℎ = 0,025𝑚𝑚 

Otáčky vřetena: 𝑛𝑠 = 2420 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Otáčky obrobku:  𝑛𝑜 = 250 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 
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Výpočty bodu X2 

 

Řezná rychlost 

  𝑣𝑘 =  
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛𝑠

1000 ∙ 60
=

𝜋 ∙ 300 ∙ 2420

1000 ∙ 60
= 38,01 𝑚/𝑠                              (1.1)            [1] 

Obvodová rychlost 

  𝑣𝑜𝑏 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛𝑜

1000
=

𝜋 ∙ 60 ∙ 250

1000
= 47,12 𝑚/𝑚𝑖𝑛                              (1.2)           [1] 

Úhel záběru kotouče pro plošné broušení 

𝑠𝑖𝑛𝜓 = 2 ∙ √
ℎ

𝐷
= 2 ∙ √

0,025

300
=>   𝜓 = 1°2´46´´´                             (1.8)          [1] 

Délka stykového oblouku určená z grafu pro plošné broušení 

𝐿𝑛 𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢 ≅ 𝟐, 𝟕𝟓 𝑝𝑟𝑜 ℎ = 0,025 𝑚𝑚, 𝐷 = 300𝑚𝑚 

 

Obr. 5.11. Délka stykového oblouku v závislosti na průměru brousícího kotouče, průměru obrobku a 

přísuvu při broušení vnějších válcových ploch [𝟏]  
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Délka stykového oblouku určená výpočtem pro plošné broušení 

𝐿𝑛1,2 = (1 ±
𝑣𝑜𝑏

60𝑣𝑘
) ∙ √𝐷 ∙ ℎ =  (1 ±

39,27

60 ∙ 47,12
) ∙ √300 ∙ 0,025       (2.1)       [1] 

𝐿𝑛1 = 2,777 𝑚𝑚               𝐿𝑛2 = 2,701𝑚𝑚 

Průřez odebíraného materiálu vypočtené jako kruhová úseč 

𝑆 =
(𝐷 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 𝜓

180°
− 𝑠𝑖𝑛𝜓) =

(300 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 1°2´46´´´

180°
− 𝑠𝑖𝑛(1°2´46´´)) 

(1.5) 

𝑆 = 0,01141𝑚𝑚2 

 

Množství odebraného materiálu za čas  

𝑀 =
  𝑣𝑜𝑏 ∙ 1000 ∙ 𝑆

60
=

47,12 ∙ 1000 ∙ 0,01141

60
= 8,96𝑚𝑚3/𝑠                           (1.6) 

 

Otáčky obrobku přepočtené podle obvodové rychlosti.  

V bodě X2 je za konstantních otáček z  uvedených výpočtů patrný mírný 

nárůst obvodové rychlosti oproti bodu X1. Pro dodržení doporučené obvodové 

rychlosti dopočítáme otáčky obrobku pro tento bod: 

  

𝑛𝑜 =
1000 ∙   𝑣𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á

𝜋 ∙ 𝑑
=

1000 ∙ 40

𝜋 ∙ 60
≅ 212 𝑜𝑡/ min                                      (2.0) 

 

Z předchozí rovnice jsme tedy dostali otáčky 𝒏𝒐 = 𝟐𝟏𝟐 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 pro bod X2. 
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Korekce množství odebraného materiálu. 

 

Jak je vidět z výpočtu, množství odebraného materiálu je v tomto bodě 

enormní, proto je potřeba korigovat otáčky také z důvodu zaručení stejného 

množství odebíraného materiálu pro celý povrch obrobku. 

 

  𝑣𝑜𝑏 =  
60 ∙ 𝑀𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á

𝑆 ∙ 1000
=

60 ∙ 0,4

0,01141 ∙ 1000
≅ 2,10 m min⁄                                  (1.9) 

 

Z obvodové rychlosti pak získáme dosazením do vzorce korekci otáček: 

 

𝑛𝑜 =
1000 ∙   𝑣𝑜𝑏

𝜋 ∙ 𝑑
=

1000 ∙ 2,10

𝜋 ∙ 60
= 11,14 𝑜𝑡/ min                                                  (2.2) 

 

Z předchozí rovnice jsme tedy dostali otáčky 𝒏𝒐 = 𝟏𝟏, 𝟏 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 pro bod X2. 
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5.2.3. Řezné podmínky pro bod X3 (průměr d=100 mm) 

V tomto bodě broušeného povrchu, který je nejdále středu otáčení obrobku, 

bude obvodová rychlost největší. Také zde dochází k nemenšímu úběru materiálu 

a délka stykového oblouku je nejmenší. 

 

Obr. 5.12. Broušení průměru d= 100 mm  

 

Zadané hodnoty pro excentrickou hřídel 

Průměr kotouče:  𝐷 = 300 𝑚𝑚 

Průměr obrobku: 𝑑1 = 25 𝑚𝑚 

Broušený průměr: 𝑑 = 100 𝑚𝑚 

Hloubka třísky:  ℎ = 0,025𝑚𝑚 

Otáčky vřetena: 𝑛𝑠 = 2420 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Otáčky obrobku:  𝑛𝑜 = 250 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 
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Výpočty bodu X3 

 

Řezná rychlost 

  𝑣𝑘 =  
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛𝑠

1000 ∙ 60
=

𝜋 ∙ 300 ∙ 2420

1000 ∙ 60
= 38,01 𝑚/𝑠                            (1.1)             [1] 

Obvodová rychlost 

  𝑣𝑜𝑏 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛𝑜

1000
=

𝜋 ∙ 100 ∙ 250

1000
= 78,54 𝑚/𝑚𝑖𝑛                          (1.2)            [1] 

Úhel záběru kotouče 

𝑠𝑖𝑛𝜓 = 2 ∙ √
𝑑1 ∙ ℎ

𝐷 ∙ (𝐷 + 𝑑1)
= 2 ∙ √

25 ∙ 0,025

300 ∙ (300 + 25)
=>   𝜓 = 0°17´25´´ (1.3) 

Délka stykového oblouku určená z grafu  

V tomto případě určit nelze. Pro příslušný průměr obrobku není definován žádný 

graf. 

Délka stykového oblouku určená výpočtem  

𝐿𝑛1,2 = (1 ±
𝑣𝑜𝑏

60𝑣𝑘
) ∙ √

𝑑1 ∙ 𝐷 ∙ ℎ

𝐷 + 𝑑1
=  (1 ±

78,54

60 ∙ 38,01
) ∙ √

25 ∙ 300 ∙ 0,025

300 + 25
(1.4) 

𝐿𝑛1 = 0,786 𝑚𝑚                 𝐿𝑛2 = 0,733 𝑚𝑚 

Průřez odebíraného materiálu vypočtené jako kruhová úseč 

𝑆 =
(𝐷 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 𝜓

180°
− 𝑠𝑖𝑛𝜓) =

(300 2⁄ )2

2
∙ (

𝜋 ∙ 0°17´25´´

180°
− 𝑠𝑖𝑛(0°17´25´´)) 

(1.5) 

𝑆 = 0,000248𝑚𝑚2 

Množství odebraného materiálu za čas  

𝑀 =
  𝑣𝑜𝑏 ∙ 1000 ∙ 𝑆

60
=

78,54 ∙ 1000 ∙ 0,000248

60
= 0,325𝑚𝑚3/𝑠                  (1.6) 
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Otáčky obrobku přepočtené podle obvodové rychlosti.  

V bodě X3 je nárůst obvodové rychlosti největší. Pro dodržení doporučené 

obvodové rychlosti dopočítáme otáčky obrobku: 

  

𝑛𝑜 =
1000 ∙   𝑣𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á

𝜋 ∙ 𝑑
=

1000 ∙ 40

𝜋 ∙ 100
≅ 127 𝑜𝑡/ min                                       (2.0) 

 

Z předchozí rovnice jsme tedy dostali otáčky 𝒏𝒐 = 𝟏𝟐𝟕 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 pro bod X3. 

 

Korekce množství odebraného materiálu. 

 

Jak je vidět z výpočtu, množství odebraného materiálu je v tomto bodě, 

nejmenší. Korekce podle otáček je pak následující:  

 

  𝑣𝑜𝑏 =  
60 ∙ 𝑀𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢č𝑒𝑛á

𝑆 ∙ 1000
=

60 ∙ 0,4

0,000248 ∙ 1000
≅ 96,77 m min⁄                          (1.9) 

 

Z obvodové rychlosti pak získáme dosazením do vzorce korekci otáček: 

 

𝑛𝑜 =
1000 ∙   𝑣𝑜𝑏

𝜋 ∙ 𝑑
=

1000 ∙ 96,77

𝜋 ∙ 60
= 513,4 𝑜𝑡/ min                                            (2.2) 

 

Z předchozí rovnice jsme tedy dostali otáčky 𝒏𝒐 = 𝟓𝟏𝟑, 𝟒 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏 pro bod X3. 
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5.2.4. Analýza vypočtených hodnot pokusné vačky  

 

 Z vypočtených výsledků můžeme odvodit křivku závislosti otáček na úhlu 

natočení obrobku, podle které je zachována doporučená obvodová rychlost. Oproti 

broušení kruhového profilu jsou zde jasně viditelné rozdíly. Na průměru vačky 

d=50mm jsou otáčky konstantní tj. 250 ot/min. Zlom nastává ve chvíli, kdy 

přecházíme z broušení kruhového profilu na broušení plochy (tečné přímky 

kružnic). Zde otáčky obrobku klesnou mírně na 212 ot/min. Dramatický pokles 

otáček nastává se vzdalováním se od osy otáčení. Maximum poklesu jsme 

zaznamenali v bodě X3, který je nejdále od osy otáčení. V tomto bodě musíme 

otáčky snížit na 127 ot/min.    

 

 Obr. 5.13. Závislost velikosti otáček vačky na úhlu natočení obrobku 
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Protože tvar obrobku je složitější, tato křivka nebude jediným nástrojem 

pro řízení optimalizace brousícího procesu. U broušení je také nutné dodržet stejné 

množství odebíraného materiálu v každém jednom bodě na obrobku. K tomu je 

potřeba řídit otáčky broušeného kusu podle množství odebraného materiálu. 

Následující graf nám ukazuje, jak markantně se mění objem odebíraného materiálu 

v závislosti na úhlu natočení. 

 

 Obr. 5.14. Závislost objemu odebraného materiálu na úhlu natočení obrobku 

  

Ovšem tato závislost nám slouží jen pro zdůraznění problému. K jeho 

řešení potřebujeme křivku závislosti otáček na úhlu natočení, podle které je 

zachováno stejné množství odebíraného materiálu v každém jednom bodě na ploše 

obrobku.  
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Křivku sestavíme pomocí otáček korigovaných podle množství odebraného 

materiálu tj. pro bod X1=250 ot/min, X2=11 ot/min, X3=513 ot/min. Výsledná 

závislost pak vypadá následovně: 

 Obr. 5.15. Závislost velikosti otáček na úhlu natočení obrobku pro vačku  

 



František Procházka  2016 

- 44 - 
 

Z křivky (obr. 5.14.) je pak ještě více patrný vliv množství odebíraného 

materiálu na korekci otáček. Skoky v proměnně otáček, se jeví jako v praxi 

nerealizovatelné a použití dolní hranice otáček (11ot/min) by bylo značně 

neefektivní z hlediska využití možností stroje a strojního času. 

Jak již bylo zmíněno, oba efekty, korekce podle doporučené obvodové 

rychlosti a korekce podle množství odebraného materiálu působí součastně. Je tedy 

třeba najít společné řešení pro oba tyto problémy. Tím je pro nás následující graf.

 

Obr. 5.16. Výsledná křivka 
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 Křivka tvořená červenou čarou je korekce otáček dle množství odebraného 

materiálu a zelená křivka je pak korekce podle doporučení obvodové rychlosti. 

Spojení obou křivek nám dává jednoznačné řešení situace. Tím je křivka, která 

tvoří horní hranici žlutého šrafování a ta je také ideálním řešením pro korekci obou 

problému. Jak ale napovídá její tvar, není pro použití v praxi příliš vhodná. Jednak 

z důvodu jejího matematického popsání a také už z podstaty jejího tvaru je jasné, 

že bylo pro stroj obtížné takto nárazově měnit otáčky.    

 V praxi tedy bude nejschůdnější použití křivky, kterou nám v grafu tvoří 

modrá přerušovaná čára. Ta je hrubým návrhem ideálního řešení situace. Tvoří 

nám kompromis mezi oběma problémy. Ve dvou místech jsou sice doporučené 

otáčky mírně překročené, ale jinak je tato křivka pro použití v praxi nejlepším 

řešením.  
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5.3. Nestejná velikost přídavku na broušení 

 

Poslední problém, na který bych rád poukázal, nastává při hloubkovém broušení, 

kde je různá velikost odebíraného přídavku. Tato situace také vyžaduje korekci 

otáček pro místa s větším úběrem materiálu, aby nedocházelo k překročení 

doporučených hodnot nebo dokonce poškození stroje či nástroje. 

 Obr. 5.17.  Polotovar k broušení 

Pro demonstraci problému jsem zvolil případ, řešení v praxi (obr. 5.16.). 

Na tomto příkladu je jasně patrný zmíněný problém. V rozích polotovaru výrobku 

je vidět potřeba odebrání vetší třísky. Řešením situace by byla opět křivka 

závislosti velikosti přídavku na úhlu natočení. Ta je ovšem jen velmi těžko 

realizovatelná. Nejvýhodnějším se v této situaci jeví rozdělení profilu (podle úhlu 

natočení) na několik částí s jednotlivými otáčkami. Tak to bylo v tomto případě 

provedeno i v praxi. 

Tato práce se zmíněným problémem již blíže nezabývá. Pouze je nutno 

poukázat, že neběžné brousící metody sebou v praxi přinášejí další problémy, které 

je nutné brát v potaz.  
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6. Ukázka využití neběžných postupů v praxi 

 

 V příkladu z praxe se jedná o broušení skleněných pilníků profilu, viz obr. 

6.1. U tohoto obrobku, se do technologie výroby promítnuly všechny problémy, 

které byly již v této práci zmíněny. A to nestejná velikost přídavku, různá 

obvodová rychlost a rozdílná velikost úběru materiálu.  

V této ukázce je demonstrováno řešení korekcí pro neběžné broušení 

v praxi. Pomocí několika korekcí, je docílen kompromis mezi jednotlivými 

problémy tak, aby bylo využití stroje co nejoptimálnější a bylo zabráněno jeho 

poškození.  

  

 

Obr. 6.1. Pilník[6] 
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TECHNOLOGIE pro broušení. 

 

Obr. 6.2. Systémové prostředí[6] 

 

Technologické parametry mají tento význam: 

Konečný požadovaný rozměr obrobku [mm] - Xk 

Hodnota, ke které se bude brousit. Měla by být shodná s hodnotou X výchozího 

bodu profilu v zadání profilu. Není to ale nezbytné. Změna hodnoty bude mít 

stejný význam jako korekce v menu VÝROBA. [6] 

Přídavek pro přijetí rychloposuvem [µm] - Xr 

Na hodnotu konečného rozměru s korekcí plus tento přídavek bude proveden 

příjezd rychloposuvem. Hodnota musí být větší jak největší možný přídavek 

včetně nejistoty upnutí. Jinak brousicí kotouč narazí do obrobku. [6] 
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Přídavek pro broušení [µm] - X1 

Na konečný rozměr s korekcí zvětšený o tento přídavek přijede brousicí kotouč 

rychlostí přidávání přídavku z pozice pro přijetí rychloposuvem (viz předešlý 

parametr). Na této pozici bude provedeno první broušení. Pokud je inkrement 

INC1 (viz dále) menší jak tento přídavek snížený o přídavek pro dobrušování, 

provede se přisunutí kotouče o inkrement a bude pokračovat další broušení a to až 

do dosažení přídavku pro dobrušování. Pak bude pokračovat broušení s parametry 

pro dobrušování. [6]   

Přídavek pro dobrušování [µm] - X2 

Pokud požadujeme broušení ve více fázích, můžeme zařadit další přídavek, od 

jehož hranice bude pokračovat broušení inkrementy INC2 a rychlostí F2 a to až do 

dosažení konečného rozměru. Pokud je přídavek pro dobrušování nulový, bude 

tato fáze broušení vynechána a provede se pouze broušení na konečném rozměru. 

[6] 

Inkrement přísuvu pro broušení [µm] - INC1 

Pokud je přídavek na broušení (zmenšený o přídavek pro dobroušení) větší jak 

inkrement, bude tento přídavek odebrán na několik třísek (tolik, kolikrát se 

inkrement vejde do přídavku pro broušení zmenšeného o přídavek pro 

dobrušování). [6] 

Inkrement přísuvu pro dobrušování [µm] - INC2 

Pokud je přídavek na dobrušování větší jak tento inkrement, bude tento přídavek 

odebrán na několik třísek (tolik, kolikrát se inkrement vejde do přídavku pro 

dobrušování). [6] 

Rychlost přidávání přídavku [mm/min] - Fp 

Touto rychlostí bude přijíždět brousicí kotouč k obrobku při odebírání přídavku. 

Rychlost musí být dostatečně malá, aby nedošlo k nadměrnému namáhání obrobku 

i kotouče. [6] 

Rychlost otáčení při broušení [mm/min] - F1 

Rychlost otáčení otočné osy A. Musí být nastavena tak, aby byla zajištěna 

spolehlivost chodu stroje s ohledem na tvarovou komplikovanost broušeného tvaru 
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a na možný úběr brousicího kotouče. Obecně lze říci, že pro tvary blížící se 

kolečku je možné rychlost zvyšovat, pro vyšší přídavky je nutné rychlost snižovat. 

Rychlost otáčení při dobrušování [mm/min] - F2 

Viz minulý parametr, ale bude použit při dobrušovacím broušení. [6] 

Počet otoček na vyjiskření - DW  

Pokud bude zadána jiná hodnota než nula, bude po úběru přídavku pokračovat 

broušení bez přídavku dobrušovací rychlostí. To může vést ke zvýšení rozměrové 

přesnosti a ke zlepšení broušeného povrchu avšak za cenu zvýšení výrobního času. 

[6] 

Typ korekce rychlosti s průměrem 

Pokud by byla rychlost otáčení konstantní během broušení, u nekruhových tvarů 

by se silně lišila obvodová rychlost broušení. Současně u tvarů s přímkovými 

částmi se zvětšuje styková plocha styku kotouče s obrobkem. Proto je nutné 

rychlost otáčení korigovat. K dispozici je několik korekcí: 

ŽÁDNÁ – rychlost otáčení bude konstantní (pro tvary blížící se kruhu) 

PROGRES – rychlost otáčení se s rozměrem v X lineárně zvyšuje (vhodné pro 

vnitřní broušení a speciální případy) 

DEGRES – rychlost otáčení se s rozměrem v X lineárně snižuje (vhodné pro 

oválné tvary) 

PROFIL 3 – rychlost otáčení se lineárně snižuje od středové hodnoty rozměru X 

na obě strany (snižuje se tak rychlost broušení na velkém průměru s větší dráhou 

broušení a současně se snižuje rychlost broušení na nejmenším rozměru, kde je 

broušení obtížnější) 

PROFIL 4 – jako profil3 ale snižování není lineární ale progresivní 

PROFIL 5 – jako profil4 s ještě větší progresí 

PROFIL 6 – jako profil5 s ještě větší progresí [6] 

Velikost kor. s průměrem (0-žádná, 255-maximální) 
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Pokles rychlosti je dán parametrem s rozsahem hodnot 0 až 255. Přitom hodnota 0 

znamená, že korekce nebude účinná. Čím větší hodnota, tím větší korekce. 

Parametr je účinný pro celou otáčku obrobku. [6] 

 

Velikost kor. v definované části (0-žádná, 255-maximální) 

Pokles rychlosti je dán parametrem s rozsahem hodnot 0 až 255. Přitom hodnota 0 

znamená, že korekce nebude účinná. Čím větší hodnota, tím větší korekce. 

Parametr je účinný pouze v definované části – viz dále. [6]   

Úhel náběhu na korekci - [st.] - Un 

Korekce rychlosti (snižování) v definovaném úhlovém pásmu nabíhá postupně 

lineárně v délce dané tímto parametrem. Teoreticky může být tento parametr roven 

nule, ale pak by změna rychlosti proběhla skokově. To by mohlo způsobit ztrátu 

vazby pohonu. V tomto úhlu bude rovněž probíhat zvyšování rychlosti po 

skončení definovaného pásma korekce rychlosti. [6] 

První počátek korekce - [st.] - A1z 

Lze použít dvě nezávislé oblasti pro korekci (snížení) rychlosti otáčení. První 

oblast začíná na úhlovém pootočení daném tímto parametrem. Od tohoto úhlu 

bude probíhat snižování rychlosti v délce dané parametrem Úhel náběhu na 

korekci. Je tedy vhodné počítat s jistým předstihem před kritickým místem. [6] 

První konec korekce - [st.] - A1k 

Konec první korekce rychlosti. V pozici dané tímto parametrem začne zvyšování 

rychlosti otáčení na původní hodnotu v délce dané parametrem Úhel náběhu na 

korekci. Je tedy vhodné počítat s jistým doběhem. [6] 

Druhý počátek korekce - [st.] - A2z 

Viz parametr První počátek korekce ale pro druhý úsek. [6] 

Druhý konec korekce - [st.] - A2k 

Viz parametr První konec korekce ale pro druhý úsek. [6] 
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7.  Závěr 

 

 Při vypracovávání této bakalářské práce jsem se setkal s nemilou 

skutečností. A to s tím, jak malá je možnost získat o těchto problémech potřebné 

informace. Protože firmy využívající brousící stroje se těmito problémy příliš 

nezabývají a většinou brousící proces nastavují podle praktických znalostí. Pokud 

podnik provede nějaký výzkum vedoucí k optimalizaci podmínek, pravděpodobně 

nebude mít potřebu výsledky zveřejňovat, kvůli konkurenci. Výrobci obráběcích 

strojů tyto problémy u svých strojů řeší, ale veškeré výsledky výzkumu si pečlivě 

střeží. Literatury nebo odborných prací jsem na téma neběžných brousících 

postupů také nedohledal, proto jsou bohužel tyto metody v mé bakalářské práci 

popsány jen povrchně.  

 Tyto skutečnosti mě donutily provést vlastní výzkum z hlediska 

optimalizace řezných podmínek při neběžném broušení. Závěrem mé výzkumné 

práce je již zmíněná křivka pro korekci podmínek broušení (viz obr. 5.15.).  
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