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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje základní dělení dokončovacích výrobních operací, jejich 

charakteristiku, funkce a klasifikaci. Dále pojednává o důležitých bodech při volbě vhodné 

dokončovací operace a následně se zaměřuje na výčet několika dokončovacích výrobních 

operací. Velkou část této práce poté tvoří podrobnější popis dokončovací technologie s názvem 

omílání. 

 

Klíčová slova 

Dokončovací výrobní operace, postup, omílání, drsnost povrchu, technologie, médium, brusné 

bloky, abrazivo 

 

Abstract 

The Bachelor thesis contains basic division, characteristics, functions and characteristics of the 

finishing machining operations. Afterwards, important facts to consider during the choice of 

the appropriate finishing operation are discussed and several different finishing machining 

operations are listed. A significant portion of the final part of the  thesis is afterwards concerned 

with the grinding machining operation.  

 

Keywords: 

Finishing machining operations, sequence, grinding, surface roughness, machining processes, 

transmission medium, grinding block, abrasive
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Úvod 

 

V dnešní době existuje celá řada dokončovacích výrobních operací. Jedná se o operace, které 

jsou při výrobě určitého dílu použity v poslední části výroby, a proto se zde klade důraz 

především na efektivitu výrobního postupu, finanční a ekologické zátěže. Je tedy velice důležité 

zvolit vhodnou dokončovací operaci. 

 

Abychom byli schopni efektivně zvolit dokončovací výrobní operaci, je potřeba znát širokou 

škálu informací, například jaké jsou veškeré možné dostupné technologie, jak finančně náročné 

jsou nebo jestli kladou důraz na ekologii při výrobě. Je důležité vědět, zda je pro firmu 

důležitější rozměrová přesnost, mechanické vlastnosti nebo vzhled výrobku.  

 

Tato bakalářská práce pojednává o možném rozdělení jednotlivých dokončovacích technologií 

a představuje jednotlivé body, na které by měl být kladen důraz při volbě vhodné dokončovací 

metody. Dále se zaměřuje také na popis několika jednotlivých dokončovacích metod. Závěr 

práce je věnován omílání a jeho jednotlivým modifikacím. 

 

První kapitola se zaměřuje na hlavní funkce dokončovacích výrobních operací a možnosti jejich 

dělení. Ve druhé si blíže nastíníme, na co bychom měli klást důraz při výběru vhodné 

dokončovací technologie a ukážeme si jednotlivé možnosti dokončovacích výrobních operací, 

dále zde nalezneme také přibližné výpočty finanční náročnosti u několika typů metod. Ve třetí 

kapitole si ukážeme přehled vybraných dokončovacích technologií, které jsou stručně popsány, 

a v poslední kapitole podrobně rozepíšeme jeden z typů dokončovací technologie, který se stal 

pro tuto práci velice podstatný. Zde také nalezneme jednotlivé modifikace, jejich 

charakteristiky, hlavní faktory ovlivňující dokončování a typy zařízení. 
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1 Dokončovací výrobní operace a jejich dělení 

 

1.1 Hlavní funkce a charakteristiky dokončování 

Hlavní funkce dokončování jsou navrženy tak, aby byla zaručena dostačující kvalita povrchu 

součásti. Primární funkce dokončovacího procesu jsou tyto: 

• Snížení drsnosti povrchu, odstranění povrchových vad jako jsou škrábance a 

mikrotrhliny, a zlepšení povrchových vlastností dílů.  

• Zvýšení rozměrové a tvarové přesnosti vyráběných dílů. 

• Zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností povrchové vrstvy součásti a zlepšení 

povrchové napjatosti.  

• Odstranění otřepů a ostrých hran. Zaoblení a zkosení hran, zajištění hladkých přechodů 

mezi povrchy a zlepšení schopnosti montáže.  

• Zlepšení čistoty a vizuální stránky dílů. 

 

Pokud se bavíme o konvenčních metodách starých nebo nových, u kterých je hlavním úkolem 

snížení drsnosti povrchu, všechny mají jednotlivé charakteristiky.  

Těmi jsou:  

• Přídavky pro dokončovací procesy jsou malé. Technologie pouze zlepšuje kvalitu 

povrchu bez vlivu na přesnost obrábění. Přesnost dílů se v některých procesech může 

snížit. 

• Zařízení při dokončovacích procesech nevyžaduje přesný pohyb, ale relativní pohyb 

mezi nástrojem a obrobkem by měl být složitý. Dokončovací proces je mikro-broušení, 

při kterém se používají jemně zrnité brusné nástroje, které se otáčejí a otírají o povrch 

obrobku. Je důležité se ujistit, že existuje dostatek náhodných kontaktů mezi nástrojem 

a obrobkem. Povrchové chyby jsou postupně eliminovány. Příkladem je omílání, u 

kterého nezajišťujeme přesný pohyb obrobku v bubnu, ale zajišťujeme co největší 

interakci součásti s brusivem po celé jeho ploše.  

• Během dokončování není poloha brusného nástroje vzhledem k obrobku definována, 

takže chyby tvaru a polohy povrchu nemůžou být opraveny. Přesnost povrchu je 

definována předchozími výrobními operacemi.  
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1.2 Klasifikace 

Abychom zaručili dostatečnou kvalitu povrchu součásti, je potřeba zvolit vhodnou metodu 

dokončování. V dnešní době existuje celá řada dokončovacích technologií. Tyto technologie 

můžeme klasifikovat různými způsoby: 

1. Klasifikace podle hlavní funkce dokončení 

• Dokončovací procesy, které se zaměřují především na snížení hodnoty drsnosti 

povrchu, jako je broušení s volným abrazivem a leštění. 

• Dokončovací procesy, které se zaměřují především na zvýšení geometrie dílů, jako 

protahování. 

• Dokončovací procesy, které se zaměřují zejména na zlepšení fyzikálně-mechanických 

vlastností povrchu dílů, jako je válečkování, balotinování a hlazení. 

• Dokončovací procesy, které se zaměřují na odstraňování otřepů, jako je tryskání, 

tryskání za vysokých teplot a omílání. 

 

2. Klasifikace podle mechanismu dokončování 

• Dokončovací procesy, při kterých brusné částice rotují, narážejí a obtékají povrchy dílu 

za působení určitého tlaku a relativní rychlosti, jako je broušení, honování, omílání, 

povrchová úprava magnetickým abrazivem a tryskání. 

• Dokončovací procesy, při kterých dochází k rozpouštěcí reakci a k elektrickým 

výbojům na povrchu součásti, jako jsou chemické leštění a elektrochemické leštění. 

• Dokončovací procesy, při kterých se využívá vysokých teplot, což způsobuje, že se 

materiál obrobku taví, splývá, a dokonce odpařuje jako u termického odstraňovaní 

otřepů a leštění laserem. 

 

3. Klasifikace podle modelu dodávky energie při dokončování 

Mezi další rozdělení dokončovacích metod patří dle způsobu dodání energie. Základní 

rozdělení zahrnuje mechanické metody, chemické a elektrochemické metody a metody 

s tepelně energetickým zdrojem. Mechanickou metodu lze dále rozdělit na metody s vázaným 

abrazivem a volným abrazivem. Dále se vyskytují také kombinované metody, které výše 

uvedené principy spojují dohromady. 
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1.3 Dokončovací proces s vázaným abrazivem 

Pokud je abrazivo pevně spojeno s nástrojem, nejčastěji díky pojivu, hovoříme o nástrojích 

s vázaným abrazivem. U těchto nástrojů můžeme definovat přesně geometrii nástroje a dále je 

tvarovat.  

 

• Hlavními funkcemi těchto metod jsou snížení drsnosti povrchu, zlepšení kvality, 

zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností, odstranění otřepů, realizování hladkých 

přechodů mezi různými povrchy a zlepšení montážní schopnosti součásti. 

• Hlavní charakteristiky těchto metod jsou: významný vliv na snížení drsnosti, malý vliv 

na zlepšení přesnosti součásti a malý objem odebraného materiálu z povrchu.  

 

1.4 Dokončovací proces s volným abrazivem 

Dokončovaní s volným abrazivem se skládá z nástroje a volného brusiva. Základní funkce 

nástroje jsou zpravidla pohyb po obrobku a tlak na obrobek. Brusivo je nejčastěji přidáváno ve 

formě pasty nebo kapaliny, avšak může být také na obrobek tryskáno pod tlakem, jako 

například u metody brokování. Úběr materiálu zajišťuje brusivo, nikoliv nástroj.  

 

Hlavní funkce nástrojů s volným abrazivem.  

1. Odstranění otřepů, ostrých hran, zjemnění ostrých a tupých přechodů u hran. Pokud 

docílíme hladkých přechodů mezi jednotlivými povrchy, zvyšuje se nám schopnost 

sestavení součásti do sebe. 

2. Snížení drsnosti povrchu a zlepšení kvality povrchu. Díky této metodě můžeme 

odstranit oxidační vrstvy po kování, lití a dokážeme také odstranit oxidační fólie po 

tepelném zpracování, dále odstraňujeme nerovnosti, například po hrubování. Těmito 

účinky docílíme snížení drsnosti a zároveň zkvalitnění povrchu součásti. 

3. Zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností povrchové vrstvy. Díky tryskání a omílání, 

které válcují povrch součásti a rozkládají povrchové napětí součásti, se docílí zlepšení 

fyzikálně-mechanických vlastností povrchové vrstvy obrobku. 

4. Zlepšení vzhledu výrobků. Díky řezání a chemickým účinkům volného abraziva a pasty 

může tento způsob dokončování zlepšit povrchový lesk a zvýšit čistotu součásti. Účinky 

dokončování jsou přímo ovlivněny: materiálem součásti, stavem povrchu, použitého 

abraziva a chemických vlastností brusných směsí.  
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Hlavní charakteristiky nástrojů s volným abrazivem: 

1. Tento způsob dokončování se používá zejména ke zlepšení kvality povrchu a zachování 

rozměrové přesnosti, obecně platí, že se zaměřuje zejména na snížení drsnosti povrchu, 

zvýšení tvrdosti povrchu, odstraňování otřepu, ale pokud čas dokončování je dlouhý a 

tlak na obrobek neúměrný dokončování, tak může dojít k rozměrové změně. 

2. Abrazivo je potřeba nanést na povrch pomocí nosiče. Nosiče můžou být plynné 

(abrazivo je pod tlakem tryskáno na povrch), kapalné (voda, emulze) nebo pevné. Ve 

všech formách je potřeba zajistit pohyb a přítlak abraziva po povrchu. Pohyb může být 

realizován například jako posuv/přísuv součásti, rotační pohyb obrobku, případně se 

může pohybovat nástroj např. posuv metací hlavy ve směru brokování. Tlak je 

realizován přítlakem na obrobek, případně rychlostí a síly nárazu brusiva na obrobek.  

3. Technologie s volným abrazivem a jejich související stroje jsou z pravidla jednodušší 

konstrukce, nepotřebují vyšší přesnost a výrobní náklady jsou nižší. Jediné, co musíme 

zajistit, je určitý pohyb mezi nástrojem a obrobkem, aby byl proces dokončování 

realizován po celé ploše součásti.  
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2 Postup volby dokončovacích metod 

Dokončovací technologie je obor, ve kterém můžeme najít kovové materiály, řezání fyzikální, 

chemické, elektromagnetické a další základní teorie. Pokud zvolíme některou dokončovací 

metodu, která může být ve výrobě proveditelná, nezaručí nám to, že je zvolena nejvhodněji. 

Proto při výběru dokončovací metody je potřeba zvážit skutečný stav výroby a analyzovat 

kvalitu povrchu, produktivity a hospodárnost pro jednotlivé metody. Na základě výsledku lze 

určit nejvhodnější metodu. 

 

2.1 Výběr kritérii pro dokončovací metody 

Dokončování je konečná úprava dílu nebo předběžná úprava pro pokovování. Při určování 

dokončovací metody je potřeba komplexně analyzovat vyráběný díl. Mezi ovlivňující faktory, 

které musíme zahrnout při výběru dokončovací metody patří: vzhled dílu, velikost, materiál, 

povrchové podmínky a výrobní šarže. Prvním krokem je podrobná analýza dílu pro určení 

správné metody. 

2.1.1 Komplexní analýza vlivových faktorů 

Způsob dokončovací metody bude vždy ovlivněn různými faktory zejména vzhledem dílu, 

velikostí, materiálem, požadavkem na kvalitu povrchu a technickými požadavky, jako je 

produktivita, hospodářství a ekologičnost metody. Následně po zvolení dokončovací metody 

může nastat situace, že v budoucnosti bude zvolena jiná metoda.  

Při výběru jednoho řešení jsou pečlivě zváženy následující problémy: 

1. Jaký je účel dokončovací metody? Zlepšení povrchové kvality? Zlepšení produktivity? 

Snížení výrobních nákladů? Zlepšení pracovních podmínek? Snížení dopadu na životní 

prostředí? 

2. Důkladně analyzované možnosti stroje a technické požadavky zejména kvalita povrchu 

vůči technické specifikaci. 

3. Složitosti hlavních parametrů, velikost, materiál, hmotnost, kvalita povrchu. 

4. Splňuje metoda technické požadavky, rozměrovou přesnost, lesk, drsnost povrchu? 

5. Porovnání nákladů jednotlivých metod na zařízení, formy, pracovní sílu, zpracování, 

poplatky za energie, vodu. Zjištění nejlepší metody na základě ekonomiky 

dokončování. 

6. Splňuje metoda požadavky automatizace a produktivity? 
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7. Porovnání možnosti variability metody na velikost dílů a pro jednotlivé materiály.  

8. Počet dokončovacích procesů pro výsledné požadavky. 

9. Pro některé z nových dokončovacích metod nejsou některé problémy vyřešeny. 

Například: školení personálu, doba dodání náhradních součástek pro zařízení, jak 

správně naložit s odpadem, který se vytváří při dokončování, vhodná doplňující zařízení 

k výrobě.  

 

Postup výběru dokončovací metody je následující: 

1. Na základě požadavků klienta a všeobecných požadavků na výrobek je potřeba: 

shromáždění technických výkresů, shromáždění jednotlivých technologických postupů, 

shromáždění technických údajů podobných výrobků a jejich následná analýza. 

2. Dalším důležitým krokem je prověření aktuálního stavu výrobního závodu podle: 

výrobní kapacity, technologické úrovně a kvalifikovanosti pracovníků. 

3. Tvorba zkušebních vzorků, které jsou vytvořeny na základě prvních dvou bodů, a 

následná analýza na kvalitu zpracování, finanční náročnost a výrobní kapacitu.  

4. Následná konzultace s klientem ohledně kvality výrobku, finanční náročnosti, 

pracovních podmínek a dopadu na životní prostředí.  

 

Přibližný výpočet nákladu pro stanovené technologie: 

C – náklady na zpracování jedné součásti;  

N – počet obráběných dílů za hodinu;  

CD – cena odpisů zařízení za hodinu;  

n – počet obráběných dílů za výrobní cyklus;  

CM – minimální cena za hodinu použití zařízení;  

t – čas na výrobní cyklus (h);  

CL – hodinová mzda obsluhy zařízení;  

CG - cena plynu za výrobní cyklus;  

CA – náklady na údržbu za hodinu;  

NP – celkový počet dílů;  

CP – elektrická zátěž startovacího zařízení [CZk / (kW*h)];  

CB – cena štětců;  

CE – náklady brusných bloků na hodinu;  

NP1 – počet části zařízení v konečné životnosti;  

CC – cena za hodinu chemického činidla;  
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CT – cena všech druhů nástrojů;  

CS – cena všech druhů brusných kapalin;  

DO – procentní podíl nepřímých nákladů na nájemné;  

W – spotřeba energie (kW) 

 

 

Tabulka výpočtů nákladů na jednu součást: 

 

Základní principy, charakteristiky zpracování a rozsah různých typů dokončovacích 

procesů je uvedeny v příloze. 

  

Obrázek 2.1Výrobní náklady pro jednu součást k jednotlivým technologiím 
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3 Popis vybraných dokončovacích metod, 

princip, dosahované parametry drsnosti 

povrchu a aplikace 
 

3.1 Dokončovací metody s vázaným abrazivem 

3.1.1 Broušení  

Jedna z častých dokončovacích metod je broušení. Jedná se o dokončovací metodu s úběrem 

materiálu, nástrojem je mnohobřitý kotouč, který je tvořen ze zrn brusiva. Brusiva, která jsou 

na kotouči, drží pohromadě díky pojivu. Broušení je nejčastěji používáno ve strojírenské 

výrobě, např. v automobilovém průmyslu. Charakteristické rysy pro broušení jsou: velký počet 

zrn v záběru, negativní úhel čela a poloměr ostří mezi 5-40 m.  

Druhy brousícího kotouče:  

 

 

Obrázek 3.1 Základní princip broušení 

Obrázek 3.2 Druhy brusných kotoučů pro určité materiályx 
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Dosahované drsnosti:  

3.1.2 Superfinišování 

Jedná se o dokončovací metodu obrábění pro válcové vnější plochy. Princip dokončování 

spočívá v kmitavém pohybu superfinišovací hlavou, která je složena z brousících kamenů a je 

přitlačovaná k obráběné ploše tlakem do 0,25 MPA. Kmitavý pohyb je veden po obráběné ploše 

a ve směru osy obrobku. Frekvence zdvihu je do 1200 zdvihů za minutu. Obvodová rychlost 

obrobku dosahuje 40 m.min-1. 

 

Obrázek 3.4 Princip Superfinišování 

Obrázek 3.3 Dosahované drsnosti po broušení 
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Tvrdosti kamenu pro SF: 

 

Dosahované drsnosti: 

 

3.1.3 Honování 

Mezi další dokončovací metody patří honování, které probíhá pomocí honovacích kamenů, lišt 

nebo kartáčku v honovací hlavě díky abrazivním účinkům jejich brusiv. Honování se nejčastěji 

používá jako dokončovací metoda vnitřních válcových ploch. Honováním můžeme dokončovat 

jak průchozí, tak neprůchozí díry o různých délkách. Princip je založen na úběru materiálu při 

malých řezných rychlostech a za intenzivního použití řezné kapaliny. Při honování vnitřních 

válcových ploch dochází ke složitému šroubovému pohybu, který je tvořen kombinací 

rotačního pohybu honovací hlavy a přímočarého vratného pohybu ve směru osy díry. 

Obrázek 3.5 Tvrdosti kamenů pro SF 

Obrázek 3.6 Dosahované drsnosti po SF 
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Schéma honování: 

 

Dosahované drsnosti: 

 

 

 

3.1.4 Leštění 

Leštění patří k dokončovací metodě, při které se neklade důraz na přesnost profilu, ale na 

konečný vhled součásti. Leštění odstraňuje stopy po předchozích úpravách, které určily 

rozměrovou přesnost, jako jsou například: nečistoty, vrstvičky oxidu a chemických sloučenin, 

často se také používá jako příprava před povrchovými úpravami. 

Obrázek 3.7 Princip honování a charakteristický vzhled honované plochy 

  1 – obrobek, 2 – honovací hlava, 3 – honovací kameny 

 

Obrázek 3.8 Dosahované drsnosti po honování 
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Mezi základní tři typy leštění patří: 

1. Mechanické leštění: tvrdá brousicí zrna jsou zachycena na plátně nebo papíře.  

2. Chemické leštění: mechanické leštění + chemická látka. 

3. Elektrochemické leštění: úběr materiálu se děje elektrochemickým rozpouštěním. 

 

Odstraňování vrcholků nerovností se obvykle provádí ve třech krocích: 

1. hrubování (kotouče, pásy a brousící plátna) 

2. jemné leštění (textilní kotouče, pásy + volná zrna v olejích, leštící pasty, tuky, vosky), 

3. dolešťování bez brusiva (textilní kotouče, pásy) – za vyšších rychlostí dochází k zahřátí 

a plastické deformaci. 

 

3.1.5 Kartáčování 

Kartáčování patří k dokončovacím operacím, které mají odstranit nežádoucí nečistoty 

z povrchu, případně k odstranění otřepů a ostrých hran, například po obrábění. Nástroj je tvořen 

zpravidla ze stopky, která unáší kartáčovací disk, ve kterém jsou připnuty kartáčovací vlákna. 

Kartáčování lze použít pro více druhů povrchů, jako je například hliník, ocel, dřevo nebo sklo. 

Díky tvorbě tepla při úpravě povrchu jsou vlákna obohacena o přísady, které pomáhají při 

přenosu tepla a k absorpci vlhkosti. Protože je nosičem nylon, je významným limitujícím 

faktorem teplo, a proto se důrazně doporučuje používání chladicí kapaliny s hodnotou pH mezi 

2 a 9. Pokud není možné použití chladicí kapaliny, doporučuje se použít stlačený vzduch. 

 

Základní typy vláken: 

1. Přírodní vlákna: používají se hlavně k leštění, je potřeba přivádět kapalinu s brusivem 

2. Umělá vlákna: ocelové dráty, které mají abrazivní účinek a slouží k odstranění laků, 

ostrých hran apod. 
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3.1.6 Protlačování 

Protlačování je metoda, která funguje na principu deformace polotovaru za působení síly 

průtlačníku. Při protlačování vzniká prostorová napjatost, která vytváří podmínky pro velké 

trvalé deformace a zaručuje neporušení materiálu. V polotovaru můžeme sledovat vysoké 

napětí. V momentě, kdy napětí dosáhne hodnoty přetvárného odporu, způsobí tzv. tečení 

materiálu. V tuto chvíli se materiál deformuje dle nástroje. Tímto způsobem můžeme dosáhnout 

různých variant výrobků, jako jsou tyče, bezešvé trubky či dráty.  

 

Dosahovaný parametr protlačováním (kalibrováním): 

• drsnost povrchu Ra = 0,6 µm až 0,8 µm 

 

 

 

3.1.7 Válečkování 

Tento způsob dokončovací technologie spočívá na principu tváření. U vnitřních otvorů se 

zavadí do díry válečkovací trn, který má po obvodu kalená tvářící tělíska. U vnějších otvorů 

jsou tato tělíska přitlačována na vnější plochu. Přitlačování se provádí mechanicky pomocí 

pružin nebo hydraulicky za pomoci kapaliny. Do místa tváření je přiváděn olej případně 

emulze. Tímto dokončovacím způsobem se zlepšuje drsnost povrchu a dochází ke zpevnění 

povrchové vrstvy.  

  

  

Obrázek 3.9 Princip protlačování (kalibrování) 
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Rozlišujeme tyto způsoby: 

• válečkování vnitřních ploch – provádí se pomocí válečkovacího trnu 

• válečkování vnějších ploch – používáme takzvanou válečkovací hlavu 

  

Tvářecí tělíska dělíme na: 

• kuličky 

• válečky 

• kuželová tělíska 

  

Válečkování mění zbytkové tahové napětí na tlakové, přičemž dochází také ke zlepšení vzhledu 

součásti. Válečkování se provádí po soustružení, frézování, vyvrtávání a hoblování. 

 

Dosahované parametry válečkováním: 

• stupně přesnosti IT6 až IT8 

• drsnost povrchu Ra = 0,1 µm až 1,6 µm 

Obrázek 3.10 Princip válečkování pro vnitřní plochy 

Obrázek 3.11 Princip válečkování pro vnější plochy 
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3.1.8 Ultrazvukové leštění 

Ultrazvukové leštění patří k novějším dokončovacím operacím. Ty se používají zejména pro 

dokončování menších součástí nebo polotovarů. Princip dokončování spočívá v ultrazvukovém 

generátoru, který vytváří vysokofrekvenční proud, který vstupuje do ultrazvukového 

převodníku. Převodník produkuje vibrace, které jsou zesilovány ultrazvukovými 

transformátory a přenášeny na leštící hlavu. Leštící hlava je zatížena určitým tlakem na 

obrobek. Mezi hlavou a obrobkem je přidáno brusivo, které koná dokončovací proces na 

základě nárazů leštící hlavy do obrobku. Schéma ultrazvukového eliptického leštění je uvedeno 

níže. 

 

 

  

Obrázek 3.12 Princip ultrazvukového leštění 
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3.2 Dokončovací metody s volným abrazivem 

3.2.1 Omílání 

Omílání patří mezi další dokončovací výrobní operace. Tato metoda se zejména používá 

k odstranění otřepů a okují, vyhlazení povrchu před pokovením a ke zpevnění povrchu součásti. 

Výsledek omílání můžeme zlepšit dodatečnou chemickou úpravou. Úběr materiálu je založen 

na principu tření a narážení omílacích tělísek do povrchu součásti. Podrobnější specifikace 

všech dostupných metod je popsána v kapitole čtyři.  

 

Základní dělení omílání: 

• rotační omílání 

• vibrační omílání 

• vířivé omílání 

• odstředivé omílání 

• omílání s vertikálním vřetenem 

• omílání s horizontálním vřetenem 

 

3.2.2 Magnetické broušení 

Mezi další pokročilé dokončovací technologie patří magnetické broušení, které produkuje 

vysokou úroveň kvality povrchu a je řízené magnetickým polem. V dokončovacím procesu se 

obrobek drží mezi dvěma póly magnetu. Pracovní mezera mezi obrobkem a magnetem je 

vyplněna magnetickými abrazivními částicemi, které vytvářejí flexibilní magnetický kartáč, 

který funguje jako vícebodový řezný nástroj. Proces broušení funguje na rotačním pohybu 

obrobku. Ten rovněž koná posuvný pohyb ve směru otáčení a vibruje. Tyto tři aspekty 

pohybové složky zaručí rovnoměrný pohyb kartáče po celé ploše obrobku a dokonalé zbroušení 

pracovní plochy. Při broušení dochází k lisování brusných zrnek na pracovní plochu. U procesu 

magnetického broušení dochází k odstranění materiálu za pomocí tlaku, mikrořezání brusných 

zrn a otáčení obrobku. Níže jsou uvedeny možné finální drsnosti povrchu na základě rotační 

rychlosti, přítlaku a velikosti zrn. 
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Obrázek 3.13 Princip magnetického broušení 

Obrázek 3.16 Výsledná drsnost na základě rotační rychlosti 

Obrázek 3.15 Výsledná drsnost na základě velikosti brusných zrn 

Obrázek 3.14 Výsledná drsnost na základě přítlaku 
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3.2.3 Brokování 

Brokování patří mezi dokončovací operace, které probíhají na základě plastické deformace, kdy 

tělíska z tvrdého materiálu se metají na součást a tím zlepšují konečnou kvalitu opracovávaného 

povrchu. Mezi základní materiál tělísek patří: ocel, litina a sklo. Brokování zanechává zbytková 

tlaková napětí. Broky můžeme metat lopatkovým strojem nebo pod stlačeným vzduchem. 

Brokování slouží k odstranění nežádoucích povlaků, korozí a nečistot. U brokování dochází ke 

zpevňování povrchu součástí a zlepšení drsnosti povrchu. Údery kuliček odstraňují stopy po 

předchozích operacích, kdy se mikro-nerovnosti povrchu plasticky vyrovnávají. 

Vlivy při kuličkování: 

• rychlost dopadajících částic (kuliček) 

• směr dopadu částic (kuliček) na utvářený povrch 

Druhy kuliček: 

• kuličky z oceli – měkká nebo kalená korozivzdorná ocel 

• kuličky z litiny (broky) - bílá nebo tvrzená litina 

• kuličky ze skla (balotina) 

 

 

Dosahované parametry kuličkováním (brokováním): 

• odchylka od kruhovitosti a válcovitosti je 0,004 mm až 0,006 mm 

• drsnost povrchu Ra = 0,2 µm až 0,8 µm 

 

Obrázek 3.17 Princip brokování 
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3.3 Chemické a elektrochemické metody 

3.3.1 Elektrochemické leštění 

Jedná se o dokončovací metodu, která odebírá elektrolytický kov v podobě iontů z povrchu 

součásti. Hlavním cílem této metody je minimální potlačení mikroskopické hrubosti povrchu, 

což má za následek významný potlačující efekt ukládání nečistot na povrchu součásti. Tímto 

usnadňujeme čištění. Tuto metodu můžeme rovněž použít k odstranění otřepů, leštění a k 

pasivaci. Tento proces nenarušuje povrch součástí. Případné nežádoucí účinky mechanických 

povrchových úprav – mechanické a tepelné zatížení, zadržování částic nebo hrubnutí povrchu 

– zde nepřicházejí v úvahu, resp. se elektrolytickým leštěním dokonce zmírní. Tato metoda se 

využívá zejména v potravinářském průmyslu, případně při výrobě léčiv a v biochemii, protože 

při této metodě nedochází k mechanickému, tepelnému nebo chemickému ovlivnění materiálu. 

Tuto metodu můžeme taktéž použít pro součásti libovolného velikosti a tvaru. Princip této 

metody je znázorněn na obrázku níže. 

 

  

Obrázek 3.18 Princip elektrochemického leštění 
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3.4 Tepelně-energetické dokončovací metody 

3.4.1 Laserové leštění 

Novou metodou pro automatizované leštění kovů je leštění laserovým zářením, kde je tenká 

povrchová vrstva tavena povrchovým napětím. Nedochází k úbytku materiálu, nýbrž roztavený 

kov se taví a tvoří tak ucelenou vrstvu. Laserový paprsek je veden po povrchu součásti ve směru 

dokončování. Drsnost povrchu Ra ~ 0,05 μm je dosažitelná laserovým leštěním v závislosti na 

materiálu a počáteční drsnosti. Tato kvalita povrchu je dostatečná v široké oblasti použití. 

Hlavními vlastnostmi a výhodami leštění laserem jsou: vysoká úroveň automatizace, která vede 

ke krátkým dobám obrábění zejména ve srovnání s ručním leštěním; schopnost leštit zrnité a 

mikro-strukturované povrchy bez poškození konstrukcí.  

Schéma laserového leštění je zobrazeno níže.  

 

3.4.2 Elektroerozivní obrábění 

Patří mezi dokončovací metody, kdy dokončovací proces a finální tvar součásti se získá za 

pomocí elektrického výboje viz obr. 3.16 níže. Materiál se odebírá ze součásti za pomoci rychle 

se opakujících proudových výbojů mezi dvěma elektrodami. Elektrody jsou odděleny 

dielektrickou kapalinou a podléhají elektrickému napětí. Jednu elektrodu tvoří nástroj a druhá 

elektroda je součást. Tyto dvě elektrody nejsou nikdy v kontaktu. V momentě, kdy se napětí 

mezi elektrodami zvětší, intenzita elektrického pole narůstá. Ve chvíli, kdy velikost pole 

přesáhne velikost pole dielektrika, nastává výboj díky možnosti protékání proudu u obou 

elektrod. Výboj odstraňuje materiál a je tedy nutné, aby dielektrikum bylo v oběhu a odnášelo 

tuhé částice pryč. Tuto skutečnost běžně označujeme jako proplachování. 

Obrázek 3.19 Schéma laserové leštění 
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3.4.3 Termické odstraňování otřepů 

Tato dokončovací metoda se používá nejčastěji, jak vyplývá z názvu, pro eliminaci otřepů na 

součásti. Princip metody je založen na chemicko-tepelném procesu, kdy se součást vloží do 

pracovní komory, která je napuštěna zápalnou směsí tvořenou z vodíku a kyslíku. Směs se 

zažehne jiskrou, která následně vyvolá výbuch o teplotě až 3500 °C. Teplo, které vzniklo při 

výbuchu poté odpařuje otřepy ze součásti. Intenzita odstranění otřepů je dána zejména 

směšovacím poměrem vodíku a kyslíku. Nejčastější poměr je udáván 2:1.  

 

 

Výhody: 

• Použitelné pro libovolný tvar dostatečně hmotných obrobků (nemá dojít k ohřátí 

obrobku nad 100 °C), 

• použitelné také pro odstraňování otřepů v dutinách, 

• lze odstraňovat otřepy u kovových materiálů i u plastů, 

• velká operativnost metody (rychlé přestavení stroje na jiný druh obrobku). 

  

Obrázek 3.20 Princip elektroerozivního obrábění 
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Nevýhody: 

• teplota působí na celý povrch obrobku, 

• součásti, vkládané do pracovní komory, musí být suché a odmaštěné, 

• při práci je bezpodmínečně nutné dodržovat velmi přísné bezpečnostní předpisy. 

 

3.5 Kombinované metody 

V dnešní době existuje celé řada dokončovacích technologií a požadavky na kvalitu součásti, 

co se týče drsnosti povrchu, fyzikálně-mechanických vlastností povrchu narůstají. Abychom 

docílili potřebných vlastností, bylo potřeba vzít z jednotlivých metod to důležité a spojit je 

dohromady. Proto v dnešní době můžeme nalézt kombinované metody, které jsou spojeny ze 

základních dokončovacích metod. Mezi některé kombinované metody patří například: 

Chemicko-mechanické leštění, elektrochemické-mechanické leštění, elektrochemické 

ultrazvukové-broušení apod. 
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4 Technologie omílání, jednotlivé modifikace 

a faktory ovlivňující proces dokončování 

4.1 Dokončování rotačním omíláním 

Omílání v rotačním bubnu patří k jednomu z prvních způsobů omílání, což je poměrně starý 

typ technologie. Tento způsob dokončování je vhodný hlavně pro malé tvarové součásti. U 

tohoto způsobu dosahujeme pouze malých úběrů kovů, efektivita je nízká a celistvost povrchu 

je velmi špatná.  

  

4.1.1 Charakteristika a princip dokončovací metody 

Při dokončovaní jsou obrobky a pracovní média (brusné bloky, směsi, voda) vloženy do 

rotačního bubnu. Ve chvíli, kdy se rotační buben rozpohybuje, jsou obrobky a brusné bloky 

unášeny po směru rotace a zvedají se pod působením gravitace, odstředivé síly a tření. Při 

zvedání jsou obrobky a brusné bloky umístěny ve spodní části bubnu v dynamické rovnováze 

a zůstávají relativně nehybné. V momentě, kdy se obsah válce zvedne do určité výšky, obsah 

ztrácí svou rovnováhu a je přitahován gravitací zpět. Obrobky a brusné bloky na vnější straně 

vrstvy jsou vystavené nejmenšímu odporu a jejich kluzné rychlosti jsou vysoké, což má za 

následek skutečnost, že na pomezí klidné částí a pohyblivé časti viz. obr. dochází k pohybu. 

Další pohyb nastává, ještě ve vnější vrstvě díky tomu, že brusné bloky a obrobky nemají stejné 

kluzné rychlosti kvůli velikosti a tvaru. Proto se brusné bloky a obrobky při otáčení neustále 

pohybují, a proto dochází k srážce, válcování a tření, což má pozitivní vliv především na kvalitu 

povrchu. 

 

Obrázek 4.1Schéma rotačního dokončování, 1. 

buben, 2. brusné bloky, 3.pracovní medium, 4. 

kluzná vrstva 
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4.1.2 Hlavní faktory ovlivňující dokončování 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je rychlost otáčení bubnu, která má přímý vliv na účinek, 

efektivitu dokončování a kvalitu. Důvody si vysvětlíme ve třech bodech. 

• Při zvyšování rychlosti otáčení narůstá odstředivá síla, která způsobuje větší četnost 

srážek, válcování a broušení brusnými bloky. 

• Zvyšování odstředivé síly má za následek zvyšování třecí síly mezi stěnou bubnu a 

vnitřní náplni bubnu (brusné bloky, obrobky) a delší dobu výdrže v rovnováze. Brusné 

bloky a obrobky ztrácejí rovnováhu při zvyšování odstředivé síly později, což má za 

následek pád z větší výšky. Tímto dochází k zvětšení síly nárazů, počtu nárazů a delší 

kluzné vzdálenosti. 

• Při zvyšující se rychlosti otáčení roste valivá frekvence obrobků, brusných bloků 

v bubnu, počet střetů obrobků a brusných bloků se za jednotku času zvyšuje. 

Pod vlivem tří výše zmíněných bodů efektivita narůstá do doby, než se rychlost otáčení rovná, 

nebo je větší  
1337

√𝐷
𝑟 . Při této rychlosti se stává odstředivá síla větší než gravitační, obrobky a 

brusné bloky se rovnoměrně rozprostřou po obvodu rotačního bubnu. Ty následně zůstávají 

v dynamické rovnováze. Díky tomu nedochází k vzájemnému střetu a účinnost se vytrácí. 

 

4.1.3 Typy zařízení a konstrukce 

Na obrázku níže můžeme vidět výčet typu rotačních bubnu. (a) naklápěcí, (b) tvaru láhve, (c) 

horizontální, (d) vícedílný buben, (e) zařízení s více bubny, (f) tří akční buben, (g) buben 

s koncovým zatížením (h) buben ponořený do kapaliny. 

 

Obrázek 4.2 Přehled typů bubnů 
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4.2 Dokončování vibračním omíláním 

4.2.1 Charakteristika a princip dokončování 

1. Princip dokončování 

Při procesu dokončování se do tvarové nádoby umisťují obrobky, brusné bloky a kapalina 

v určitém poměru, které dohromady tvoří médium. Následně nádoba začne vibrovat 

s určitou frekvencí a amplitudou, což zajišťuje díky rozdílné hmotnosti, tvaru obrobku a 

brusných bloků vzájemný střet, přičemž dochází k válcování, mikro-broušení na povrchu 

obrobku a také ke sražení hran a odstranění otřepů. 

Na obrázku můžeme vidět vibrační zařízení ve tvaru vany, které je poháněno jednou hřídelí 

upevněnou horizontálně a excentricky, přičemž se dá nastavit úhel a posunutí. Ve chvíli, 

kdy se hřídel roztočí vysokou rychlostí, začnou excentrická upnutí generovat odstředivou 

sílu, která vytvoří periodické vibrace nádoby. Na základě těchto pohybů obsah nádoby 

začne mezi sebou pracovat. 
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Na obrázku můžeme vidět další způsob vibračního dokončování. U tohoto typu je hřídel 

generátoru umístěna svisle a na horní a spodní časti je upnuta v excentrických částech. Když 

se hřídel vibračního generátoru začne otáčet vysokou rychlostí, excentrické části začnou 

generovat v horizontální rovině odstředivou sílu a točivý moment ve svislé rovině. Tím 

dochází v nádobě k periodickým vibracím. Vzhledem k tomu, že nádoba má prstencovitý 

tvar, dochází u obrobků a brusných bloků k oběhu kolem vertikální hřídele a středu 

prstence. 

2. Vlastnosti a oblast použití 

Vibrační omílání je jeden z druhů omílání, které bylo vyvinuto v padesátých letech 

v zahraničí. Nejčastěji byl využíván pro zaoblení, sražení hran a očištění otřepu pro malé a 

středně velké díly. U horizontálního způsobu je reálné riziko oddělení obrobků a brusných 

bloků od sebe, je proto důležité zanechat části povrchu nedokončené. Proto tento způsob 

Obrázek 4.4 Schéma horizontálního zařízení, 1. Základna, 2. vibrační generátor, 3. 

pracovní médium, 4. spirálová pružina, 5. talířová pružina6. buben 

Obrázek 4.3 Schéma vertikálního zařízení, 1. základna, 2. spirálová 

pružina, 3. vibrační gener, 4. buben, 5. pracovní médium 
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není vhodný pro přesné dokončovaní, zatímco u vertikálního způsobu, kde je pohyb zajištěn 

cyklicky, tento problém nenastává a metoda je vhodná pro přesné dokončování.  

Níže jsou uvedeny charakteristiky vibračního omílání díky jednoduché analýze 

dokončování. 

• Vysoká účinnost při dokončování, která je zaručena kontinuálním dokončováním 

po celou dobu. 

• Velký rozsah použití. Díky pohybu vně nádoby a vibračnímu pohybu můžeme 

používat malé, středně velké obrobky, plasty, kovy, obrobky s dutinou i bez a 

tvarově složité součásti. 

• Tento způsob konečné úpravy lze použít pro odstranění otřepů, ale také pro 

odstranění oxidové vrstvy. Dále tento způsob zvyšuje mikro tvrdost, uvolňuje 

tahové napětí a mez únavy se také zvyšuje. Prakticky můžeme říci, že mechanické 

vlastnosti obrobků se zkvalitňují. 

• Jednoduchá konstrukce a možnost automatizace. Možnost ovládání vícevibračních 

zařízení v jeden moment. 

4.2.2 Hlavní faktory ovlivňující dokončování 

Parametry zařízení 

1. Konfigurace excentrických částí na hřídeli má přímý vliv na kvalitu dokončované 

plochy. Prakticky to můžeme vztáhnout na rozteč excentrických částí a rychlost otáčení. 

Pokud excentrické části mají velkou rozteč, generují tak vyšší odstředivou sílu, která 

má přímý vliv na vibrace. Ty se následně stávají většími, pokud jsou však vibrace vyšší, 

konečná kvalita plochy roste, nesmíme však zapomenout, že nastává riziko srážky dvou 

obrobků, které můžou mít za následek vlastní nepřívětivou deformaci. Nicméně pokud 

zvolíme vysoké hodnoty, začne konstrukce zařízení slábnout a vyšší mírou se 

opotřebovávat. Je tedy důležité zvolit parametry excentrických částí a rychlost hřídele 

tak, aby poměr kvality a ceny byl co nejvhodnější pro firmu a klienta. Další důležitým 

faktorem je relativní úhel mezi excentrickými částmi. Zpravidla můžeme rozdělit úhel 

podle 90 stupňů, pokud je úhel nižší, efektivita klesá, nicméně kvalita povrchu je vyšší. 

Naopak pokud je vyšší, tak efektivita roste, ale výsledná povrchová kvalita klesá. 

Z praxe volíme úhel nastavení na 90 stupňů. 

2. Tuhost pružiny je dalším kritériem. Pokud je tuhost vysoká, efektivita dokončování 

roste, s ní však roste také hluk. V opačném případě klesá efektivita a s ní hluk. 
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3. Otáčky hřídele připevněného na generátor. Obecně platí, že pokud jsou otáčky vyšší, 

vibrace jsou intenzivnější a efektivita roste. Otáčky hřídele by neměly být menší než 

1500 ot/min. Dále si také můžeme říct, že u kontejneru s menším obsahem mohou být 

otáčky vyšší než u kontejneru s větším obsahem. 

Technologické parametry 

1. Určení doby dokončení se vztahuje na požadavky na konečnou úpravu dílů: 

Odbarvování obvykle trvá 1-2 hodiny. Snížení hodnoty drsnosti povrchu trvá 3-5 hodin. 

Zlepšení povrchové mikrotvrdosti a zbytkového namáhání trvá přibližně 10 hodin. 

2. Poměr obrobků k brusným blokům. Pokud budeme dokončovat malé součásti, tak 

nejvhodnější poměr činí od 1:2 do 1:6 a obsah kontejneru by měl být naplněn mezi 50 

až 80 %, pokud bychom dokončovali velké součásti, je nutné zabránit kolizi, to docílíme 

upnutím na stěnu zařízení. Je důležité zachovat možnost otáčení obrobku na svorce, aby 

se zachovalo rovnoměrné dokončování po celé ploše a dostatečná mezera obrobku mezi 

stěnou pro volný tok média. 
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4.2.3 Typy zařízení a konstrukce 

1. Dvojitý vibrační buben 

Jedná se v podstatě o stejný princip dokončovacího zařízení, jen s výjimkou, že zařízení 

je složeno ze dvou vibračních zařízení. Jedno se nachází pod kontejnerem s médiem a 

další ve středu kontejneru. 

2. Rezonanční vibrační buben 

Jedná se o způsob, kdy je obrobek zavěšený na rameni, které vibruje vysokou frekvencí. 

Obrobek koná posuvný pohyb ve svislém směru a je ponořován do nehybného bubnu 

s médiem.  

3. Kaskádové vibrační zařízení 

Jedná se o dokončování za působení kaskádovitého pohybu média, kdy médium protéká 

z vrchní části zařízení do spodní přes povrch součásti a přes jednotlivé dutiny a otvory. 

Vibrační pohyb koná součást.  

 

4.3 Dokončování vířivým omíláním 

4.3.1 Charakteristika a princip dokončování 

Vířivé omílání je poměrně novou metodou, která se v posledních třiceti letech značně vyvíjela. 

Mechanismus se skládá ze tří částí. První část je nerotující a pevně uchycená stěna. Druhá část 

se skládá z talíře připevněného na rotující mechanismus a třetí část je pracovní médium bubnu 

(voda, obrobky, brusné kameny), které rotuje pod vlivem odstředivé síly. Následně po styku 

s pevnou stěnou, která působí jako brzda, se pracovní médium zpomalí a je nadnášeno a tlačeno 

vzhůru médiem, které se tlačí ze spodní části na něj. Ve chvíli, kdy odstředivá síla je menší než 

síla gravitační, médium, které bylo vynášeno nahoru, padá zpět do středu talíře a je opakovaně 

tlačeno na stěnu, tento proces se poté neustále opakuje a vytváří vířivý pohyb. Ten nutí pracovní 

médium do sebe narážet jak při pádu dolů, tak při změně rychlosti mezi rotační a pevnou části 

bubne, to má za následek rovnoměrné odstraňování otřepů, vytvoření zkosení a leštění. Na 

obrázku je tento princip znázorněn. Tato metoda se hodí pro dokončování malých a středně 

speciálně tvarových součástí a je velmi jednoduše automatizována. 

 

Charakteristickými body dokončování jsou: 

• Přítlačná síla obrobku a účinnost je vysoká. 

• Rozsah obrábění je široký, ale nižší než u vibračního omílání. 
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• Proces metody je následný: Naplnění bubnu brusnými bloky a obrobky, přidání vody, 

proces omílání, vypuštění vody, vyndání brusných bloků a obrobků z bubnu, následná 

separace a oplach obrobků. 

• Nízká hlučnost, nízké vibrace, čistota prostředí. 

   

 

4.3.2 Hlavní faktory ovlivňující dokončování 

1. Rychlost rotace talíře. Na obrázku můžeme vidět stav průtoku pracovního média 

v určitém dokončovacím zařízení o objemu bubnu 290 l, průměru 1100 mm a různých 

rotačních rychlostech. Na obrázku můžeme vidět, že při zvyšující se rotační rychlosti se 

hladina média zvyšuje a roste odstředivá síla, což má za následek větší přítlačnou sílu 

na stacionární stěnu. Díky tomu roste s rychlostí také úběr materiálu, opotřebení 

brusných bloků a kvalita obráběné plochy. Na dalším obrázku můžeme spatřit závislost 

rychlosti na úběru materiálu, opotřebení brusných bloků a hodnotu drsnosti. 

2. Množství média v bubnu. Obecně platí, že médium zabírá 20 % objemu hlavy. Dále 

určujeme poměr obrobku na brusné bloky. Zpravidla platí, že poměr je mezi 1:3 až 1:6, 

přičemž záleží na tvaru a požadovaných vlastnostech obrobku. Při dokončování je 

množství obrobků a brusných bloků závislé na množství vody. Doporučuje se při 

dokončování použít 5 g na jeden litr vody, pokud použijeme více vody, zvětší se mazací 

a tlumící účinek a dojde tak ke snížení efektivity. Malé množství vody zase přivodí větší 

opotřebení brusných bloků a snížení kvality obrobků. 

 

Obrázek 4.6 Schéma vířivého omílání, 1. statická stěna, 2. rotační 

část, 3. pracovní médium 

Obrázek 4.5 Schéma vířivého omílání 



 40 

 

 

4.3.3 Typy zařízení a konstrukce 

1. Typ konstrukce. Na níže uvedeném obrázku můžete vidět tři druhy rotačních bubnů. 

První z nich je složen ze stacionární kruhové stěny a zkoseného rotačního talíře, druhý 

má také stacionární kruhovou stěnu, ale rotační talíř je parabolický a doléhá na stěnu. 

Třetí typ má stacionární kruhovo-hranolovou stěnu a parabolický rotační talíř. Pro 

upřesnění je objem nádoby 260 l, průměr 1100 mm a otáčky jsou 90 ot/min. U prvního 

z typů můžeme vidět, že výška B je menší než A, což má za následek hrubou rozteč 

vyvřelého média a relativně nízkou rychlost proudění. U druhého typu je patrné, že 

médium stoupá výše, rozteč přepadu média je nižší a rychlost proudění je vyšší. Třetí 

typ má podobné vlastnosti druhého, bohužel kruhovo-hranolová stěna má za následek 

nerovnoměrný spád média a je složité určit výsledné vlastnosti.  

Obrázek 4.10 ukazuje závislost odstranění kovu, rychlost opotřebení brusných bloků a 

hodnotu drsnosti při délce omílání 2 h na třech výše zmíněných bubnech. 

Obrázek 4.8 Přehled toku média pro jednotlivé rotační rychlosti, a 60 r/min; b 90 r/min; c 120 r/min 

Obrázek 4.7 Závislosti úběru materiálu, opotřebení brusných bloků a drsnosti na jednotlivých rotačních rychlostech 
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Obrázek 4.9 Schéma toku média na jednotlivých průřezech bubnů 

 

Obrázek 4.10 Obrázek ukazuje závislost odstranění kovu, rychlost opotřebení brusných bloků a hodnotu drsnosti při délce 

omílání 2 h na třech výše zmíněných bubnech 

2. Analýza konstrukce 

a. Ochrana proti opotřebení stacionární boční stěny a rotačního kotouče. Ochrany 

docílíme použitím pryžové stěny a podkladu. Ty se následně na prvky připevní. 

Zpravidla se počítá s tloušťkou 3 až 5 mm. 

b. Přechod mezi rotační a stacionární části bubnu. Protože existuje relativní pohyb 

mezi oběma částmi bubnu, je potřeba zanechat mezi nimi mezeru, aby se 

zabránilo tření a zaseknutí obrobků a brusných bloků. Díky mezeře probíhá 

kontinuální úbytek kapaliny v bubnu, a proto by každé zařízení mělo mít pod 

rotační částí také zásobník na sběr kapaliny a vývod zpět do bubnu, aby se 

docílilo cirkulace.   

c. Možnost automatizace. Základním prvkem, aby se mohlo docílit automatizace, 

je automatické vysypání média z bubnu, proto by každé zařízení mělo 

disponovat automatickým naklápěcím systémem o 180 stupních.  
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d. Nastavení rychlosti. Abychom docílili přesné kvality povrchu, je potřeba 

upravovat rychlost rotačního talíře. To bychom měli realizovat pomocí motoru 

s nastavitelnou rychlostí otáček. 

4.4 Dokončování odstředivým omíláním 

Pro odstředivé omílání je charakteristický planetární pohyb, který vytváří uzavřený buben, do 

kterého jsou vloženy obrobky, brusné bloky a pracovní médium. Při působení setrvačné síly 

způsobuje nucený tok média v hlavě kolize, které mají za následek válcování a mikro obrábění 

na povrchu obrobků. 

Díky razantní změně pohybového vzorce se překonaly nedostatky, které nastávaly u rotačního 

omílání, jako například špatná kvalita zpracování nebo nízká účinnost. Tento proces  

s odstředivým účinkem má za následek velmi rychlou a vysoce kontrolovatelnou operaci, 

která udržuje hladký třecí účinek s malým nebo žádným nárazem na obrobek, což umožňuje 

výrobu jemných povrchů na přesných a křehkých částech. Další důležitou výhodou je jeho 

schopnost přenášet vysoké tlakové napětí v povrchové vrstvě. 

 

4.4.1 Charakteristika a princip dokončovací metody 

Princip dokončování je ukázán na obrázku 4.11. Zde můžeme vidět větší buben, který se točí 

rychlostí N a sérii menších bubů o rychlosti n. Oba typy bubnů mají směr otáčení opačný, čímž 

docílíme vzniku planetárního pohybu. Pokud by se rychlost N nerovnala 0 a n by se rovnalo 0, 

tak směs v hlavě se uspořádá do zakřivené plochy o poloměru R1, kterou můžeme vidět na 

obrázku C. Tímto způsobem docílíme válcování a jemné obrábění, avšak nucený tok v hlavě 

nenastává. Pokud vezmeme, že hodnoty N se nerovná 0 a n se nerovná 0, tak se dostáváme 

k obrázku C, kde můžeme vidět nově vytvořenou plochu (tečkovaně). Směs v barelu se pokouší 

vrátit do své původní polohy pod působením odstředivé síly. Nucená kluzná průtoková vrstva 

Obrázek 4.11 Schéma odstředivého omílání, 1. hlava, 2. buben, 3. pracovní médium 
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může být vytvořena z A na B na obrázku. Může být vytvořen relativní skluzový pohyb mezi 

obrobky a brusnými bloky. Výsledkem pozitivního tlaku a nuceného průtoku jsou vzájemné 

srážky, válcování a mikro obrábění mezi obrobky a brusnými bloky. 

4.4.2 Hlavní faktory ovlivňující dokončování 

1. Kinematické parametry zařízení 

Na základě analýzy dokončovacích principů zahrnují kinematické parametry s nejvíce 

ovlivňujícími účinky na konečnou úpravu n / N a N. 

a. n/N 

Na základě principiální analýzy musí n / N splňovat následující podmínky:  

√
𝑅

𝑟
− 1 >

𝑛

𝑁
> − (√

𝑅

𝑟
+ 1) , 𝑛 ≠ 0    

Dalším důležitým faktorem je výsledné číslo n/N. Pokud n/N je menší 0, tak 

směr proudění nucené vrstvy je v podstatě stejný jako orientace pohybu 

částic, odolnost proti průtoku je nízká a rychlost posuvu mezi brusnými 

bloky a obrobky je rychlá; to je přínosné pro zlepšení účinnosti dokončování 

a zajištění konečné kvality. Naopak pokud je n/N>0, rychlost posuvu je 

pomalá a dokončovací efekty jsou špatné. 

b. N 

Pokud n/N je -1, tak bude absolutní zrychlení libovolné částice v barelu 

(2pN)2R. Jedná se o setrvačnou sílu částice, která provádí planetární pohyb 

v barelu a je určena dvěma parametry N a R.  Hodnota R je určena designem 

konstrukce, a proto R určuje velikost setrvačné síly. Pokud N bude nabývat 

vysokých hodnot, setrvačná síla směsi v bubnu bude velká, nucený tok bude 

silný a srážky mezi brusnými bloky a obrobky budou velké a silné, což může 

způsobit poškrábání a náraz na povrch obrobku, zvýšení drsností a případné 

zlomení brusných bloků. Pokud hodnota N bude naopak příliš malá, 

setrvačná síla směsi v barelu bude velmi malá a nucený tok bude pomalý, 

což způsobí, že bude oslabena normální činnost válcování a mikro obrábění 

mezi obrobky a brusnými bloky, což může nakonec snížit efektivitu 

dokončení. Na základě velkého počtu experimentů je doporučená rychlost 

otáčení N,  

𝑁 = 𝐾/√𝐷(
𝑟

𝑚𝑖𝑛
) 
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přičemž D představuje poloměr otáčení hlavně (mm) a K představuje 

koeficient a K = 3000-6000. Rozsah hodnot K za různých podmínek je 

uveden v tabulce 4.12. 

N je omezena požadavky na tvrdost a konečnou úpravu obrobku a může také 

ovlivnit kvalitu povrchu obrobku a efektivitu konečného zpracování. 

    

2. Geometrické parametry zařízení 

Poloměr otáčení R a poloměr rotace hlavně r je určený stavbou konstrukce. Obecně 

platí, že hodnota n/N je určena hodnotou R/r. Pod podmínkou n/N = -1, velikost R přímo 

ovlivňuje setrvačnou sílu směsi v barelu a velikost r reaguje přímo na velikost objemu 

barelu. Mezi další prvky, které ovlivňují dokončování, patří tvar bubnu a směr osy 

hlavně.  

a. Tvar bubnu 

V praxi se můžeme setkat s dvěma typy bubnu, a to jsou tvaru kruhu a 

polygonu. Různé průřezy bubnu můžou mít různé velikosti sil srážek a 

nuceného toku v bubnu, což má za následek různou kvalitu dokončování. 

U kruhového průřezu je nucený tok pomalý, nárazy mezi brusnými bloky 

slabé a efektivita dokončovaní nízká, avšak u polygonu, který je složený z 

šesti stran, je nucený tok rychlý a působící síla mezi brusnými bloky a 

obrobky velká. Časy mezi nárazy se zvyšují a efektivita narůstá, to může mít 

za následek škrábance na obrobku. Pokud se číslo okraje tvaru válcového 

profilu zmenší na tři nebo čtyři strany, bude nucený tok zesílen, ale účinnost 

dokončování se sníží, jelikož délka klouzavé zóny se zkrátí. Proto je třeba 

při výběru stran polygonové průřezu zvážit požadavky na konečnou úpravu 

obrobků. Když povrch obrobku vyžaduje vyšší kvalitu povrchu a nejsou 

povoleny škrábance, tak kruhová část je lepší volbou. Pokud potřebujeme 

Obrázek 4.12 Rozsah hodnot K pro jednotlivé specifikace 
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vyšší rychlost dokončování a na výsledné kvalitě povrchu nesejde, volíme 

polygonový průřez.  

 

b. Směr osy bubnu 

Pokud osa otáčení hlavy a bubnu je rovnoběžná, tak pracovní medium a 

obrobky tvoří jednoduchý 2D pohyb, pokud osu bubnu k hlavě nastavíme 

pod jiným uhlem, tak tok v bubnu bude složitější a můžeme se bavit o 

trojrozměrném pohybu média a obrobků. To má za následek vyšší četnost 

srážek a lepší dokončovací schopnosti.  

 

3. Procesní parametry 

a. Velikost vyplnění bubnu 

Velikost vyplnění bubnu se udává v procentech a je dáno objemem směsi k 

celkovému objemu bubnu. Pokud buben vyplníme pracovním médiem 

a obrobky z velké části, tak dochází ke zhoršení dokončovacích schopností, 

a to z důvodů, že pracovní směs nemá dostatek místa k pohybu, brusiva 

a obrobky vykazují malou četnost srážek a nárazové síly jsou malé. Jestliže 

vyplnění je naopak malé, tak efektivita narůstá, ale dochází k velkým silám 

nárazu a povrch obrobků může vykazovat horší vlastnosti, případně 

škrábance. Proto je důležité volit vyplnění bubnu rovnoměrně.  

b. Poměr složení směsi 

Poměr určujeme dle poměru brusných bloků k obrobkům, a to hmotnostně 

nebo objemově. Je-li poměr nízký, znamená to, že je více obrobků v hlavě 

než brusných bloků a účinnost se snižuje. Dále narůstá počet srážek mezi 

obrobky, což může mít za následek špatnou kvalitu povrchu, případně 

škrábance na povrchu jednotlivých obrobků. Pokud poměr otočíme a 

budeme počítat s větším počtem brusných bloků než obrobků, tak dochází 

ke zhoršení dokončování z důvodu, že srážky hlavně nastávají mezi 

brusnými bloky. Broušení je pomalé, a tudíž i ekonomika broušení je špatná. 

Experimentální výsledky ukazují, že poměr míchání brusných bloků k 

obrobkům mezi 1: 1 a 2: 1 je vhodný. Míchací poměr může být zvolen podle 

materiálu obrobku, tvaru, velikosti a požadavků na konečnou úpravu. 

c. Doba dokončování 
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Délka doby dokončování přímo ovlivňuje konečnou kvalitu, účinnost a 

hospodárnost. Proces dokončování lze rozdělit do tří fází (obr. 2.37): 

Intenzivní dokončování – jedná se o prvotní etapu, která patří mezi 

nejrychlejší. U této etapy se jedná o odstranění otřepu, ostrých hran a 

povrchových nerovností. Také se výrazně rychle snižuje hodnota drsnosti 

povrchu. Díky vysoké rychlosti odstranění materiálu obrobku se také rychle 

opotřebovávají brusné bloky.  

Jednotné dokončování – u této fáze dokončování se jedná o vyhlazení 

zbylých nerovností. Vztah rychlosti odstraňování materiálu a hodnoty 

drsnosti povrchu versus čas dokončení se jeví jako lineární. Jedná se o 

stabilní a jednotný dokončovací proces.  

Leštění – v této fázi dochází k úplnému vymizení původních vrcholů profilu, 

kontaktní plochy mezi brusnými bloky a povrchem obrobků se zvyšují, tlak 

je nižší (to znamená, že řezná síla na jednotku plochy klesá) a pokles hodnoty 

drsnosti povrchu již není významný. Proto tato fáze existuje pouze s efektem 

leštění. Ve fázi leštění se zlepší rozložení povrchového napětí a zvýší se 

tvrdost povrchu. 

U různých materiálů, tvarů a požadavků na konečnou kvalitu obrobků a 

brusných bloků je dokončovací doba těchto tří výše uvedených fází odlišná. 

Velké množství experimentálních výsledků dokládá, že odstraňování otřepů, 

povrchových nerovností a dalších podobných hrubých procesů vyžaduje 40-

60 min; odstranění okrajů a rohů, zkosení a další podobné zpracování 30-40 

min; polodokončování různých obrobků potřebuje asi 30 min; poslední fáze 

leštění a jemné dokončování potřebuje asi 15 min. 
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4.4.3 Typy zařízení a konstrukce  

1. Typy zařízení 

Na obrázku níže můžeme vidět základní schéma odstředivého bubnu. Při dokončování jsou 

obrobky, brusné bloky a médium vloženy do jednotlivých bubnů (8). Z motoru (1) je pomocí 

pásu přenášený kroutící moment, který má za následek rotaci velkého bubnu kolem hřídele (4).    

Pomocí centrálního pásového kola (5) a planetárního kola (6) je přenášen kroutící moment 

z pásu (3) na hřídele menších bubnů (7)(8). Níže je ukázán 3D model zařízení. 

Klasifikace odstředivého zařízení pro dokončování je: 

(1) Zařízení můžou být jak vertikálního, tak horizontálního typu, kdy se bavíme o směru osy 

hlavního bubnu. Obecně nejrozšířenějším typem je horizontální typ. O vertikálním typu se 

bavíme, pokud dokončujeme malé části a je vhodnější pro automatizaci.  

(2) Průřez hlav bubnů je většinou rozdělen do tvaru kruhu nebo polygonu o šesti nebo osmi 

stranách. 

(3) Počet bubnů v hlavě může být rozdílný, zpravidla od dvou až po osm a více bubnů, obvykle 

bývá počet sudý, čímž zajistíme dynamickou rovnováhu.  

Obrázek 4.13 Závislost drsnosti povrchu na čase 
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(4) Mohou být podle druhů přenosu zařazeny do typu řemenu, řetězového pohonu a 

převodového typu. Převodovka je kompaktní konstrukce, ale její mazací stav je špatný a vytváří 

velký hluk. Pásový a řetězový pohon musí být na napínacím mechanismu. 

(5) Mohou být rozděleny do typů s konstantní rychlostí a možnou změnou rychlosti na základě 

změny počtu otáček za minutu. Typ změny rychlosti je dosažen přijetím převodovky, motoru 

s nastavitelným počtem otáček a systémem pro pomalý rozběh. Pomalý rozběh je důležitý pro 

kvalitu obrobků, aby při rychlém startu do sebe nenarážely velkou silou. 

(6) Bubny můžou být pevně spojeny s hlavou nebo mohou být odnímatelné.  

(7) Zařízení může obsahovat jednu nebo více základen. Pro jednu základnu jsou vhodnější 

zařízení pro menší objem bubnů. 

2. Požadavky na konstrukci 

Z popisu jednotlivých typů zařízení je patrné, že každé zařízení musí splňovat určitá kritéria, 

aby dokončovací proces mohl kvalitně probíhat bez následku poškození, případně ztráty 

efektivity.  

Požadavky na konstrukci jsou popsány tímto způsobem: 

a. Zařízení musí mít dobrou těsnicí vlastnost, 

b. Podšívka na vnitřní stěně musí dobře odolávat korozi a mít velký koeficient tření 

vůči směsi, 

c. Zařízení by mělo mít dobrou rotační rovnováhu a dobře odolávat vibracím. 

 

Obrázek 4.14 Schéma odstředivého bubnu 
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Parametry, které musí být brány v úvahu: 

a. Celkový objem bubnů určuje maximální kapacitu směsi pro zařízení, 

b. Počet bubnů v hlavě a jednotlivé objemy bubnů, 

c. Velikost jednoho bubnu v hlavě je dána průměrem d a délkou L, pokud nejsou 

zvláštní požadavky na buben, tak se tyto parametry určují d/L = cca 0,618, 

d. Průměr hlavy D, D by mělo být voleno s ohledem na kompaktnost stroje, 

e. Navržení planetového převodu dle:  

𝑛

𝑁
= −1 𝑛𝑒𝑏𝑜 √

𝑅

𝑟
− 1 >

𝑛

𝑁
> − (√

𝑅

𝑟
+ 1) 

f. Určení otáček N:  

𝑁 = 𝐾/√𝐷 

 

3. Dostupná zařízení a typická aplikace 

Obrázek 4.15 ukazuje fotografie dvou odstředivých zařízení. 

 

Obrázek 4.15 Zařízení pro odstředivé omílání 

Obrázek 4.16 ukazuje fotografie různých odstředivých dokončovacích zařízení vyráběných 

společností Langfang Beifang Tianyu Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd. 

 

Obrázek 4.16 Fotografie různých odstředivých barelových dokončovacích zařízení vyráběných společností Langfang Beifang 

Tianyu Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd.  
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4.5 Dokončování omíláním s vertikálním vřetenem 

Omílání s vertikálním vřetenem je založeno na principu, kdy se na vřeteno umístí součást, která 

je vertikálně umístěna do nádoby s médiem. Vřeteno je umístěno pod úhlem nebo kolmo do 

nádoby. Rotační pohyb vykonává vřeteno se součásti a hlava s médiem nebo vřeteno se součásti 

kolem své osy a kolem osy hlavy s médiem. 

 

4.5.1 Charakteristika a princip dokončovací metody 

Na obrázku 4.17 si lépe vysvětlíme tři základní principy omílání. Obrázek A ukazuje dvě 

vřetena, která jsou vložena do hlavy s médiem. Vřetena mají na sobě součásti a vytváří rotační 

pohyb kolem své osy o rychlosti n. Další pohyb, který můžeme vidět u obr. A je pohyb hlavy 

s médiem, která se točí kolem své osy rychlostí N. Na obrázky B, je hlava s médiem fixovaná 

a všechny pohyby vykonávají vřetena, a to jak kolem svých os o rychlostí n, tak i kolem osy 

hlavy rychlostí N. Vzdálenost vřeten od sebe může být pevně daná nebo volitelná, záleží na 

velikosti součástí a požadavků na dokončováni. Nakonec u obrázku C můžeme vidět podobný 

princip jako u A jen s rozdílem, že místo dvou vřeten je pouze jedno, které je nakloněno pod 

úhlem. 

V momentě, kdy N  0, U obrázku A tvoří médium jednotnou vrstvu po obvodu bubnu díky 

odstředivé síly, kterou vytváří rotace o rychlosti N, avšak u obr. B je buben statický a rychlost 

N je spojena s rotací tyče s obrobky kolem osy bubnu. U této volby nedochází k odstředivé síle 

u média a médium je volně v bubnu, na spodní části ale sedimentuje. 

V momentě, kdy N  0 a n = 0, dochází u obr A k dokončování v důsledku narážení média do 

tyče s obrobky. U této varianty nastává taktéž odstředivá síla, která má vliv na médium. Toto 

může mít za následek horší kvalitu dokončování na vnitřní straně obrobku z důvodu, že médium 

Obrázek 4.17 Dokončování omíláním s vertikálním vřetenem.1. vřeteno, 2. upínací zařízení, 3. součást, 

4. médium, 5. buben 
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je více nahuštěné po vnější straně bubnu a dochází zde také k častějším srážkám. U obr. B se 

tento jev nevyskytuje, protože buben je v klidném stavu a rotační pohyb dělá pouze hlava 

s tyčemi, avšak zde nacházíme problém, který se týká především zadní a přední strany obrobku 

po směru rotace. Přední strana je totiž častěji vystavována interakci s médiem než strana zadní.  

V momentě, kdy N  0 a n  0, dochází k nejefektivnějšímu dokončování. Kontakt obrobku 

s médiem je rovnoměrný po celé ploše a vzhledem k dokončovacímu procesu jsou dokončovací 

účinky silně závislé na složitosti relativního pohybu mezi brusnými bloky a povrchem obrobku. 

 

4.5.2 Hlavní faktory ovlivňující dokončování 

Hlavní faktory, které ovlivňují dokončování se dají rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou 

kinematické podmínky dokončovaní, druhou geometrické a v neposlední řadě technologické 

podmínky dokončování. Mezi kinematické podmínky paří zejména poměr otáček hřídele a 

bubnu. Kdy jejich kombinací se hledají nejvhodnější dokončovací vlastnosti. U druhé skupiny 

se zaměřujeme na polohu umístění součásti v bubnu a u třetí se jedná o dobu dokončovacího 

procesu. Všechny tyto parametry se pro jednotlivé druhy a velikosti obrobků určují 

experimentálně a na základě výsledku se volí vhodná kombinace dokončovacích vlastností. 

 

4.5.3 Typy zařízení a konstrukce 

1. Typy zařízení a konstrukce 

Dle hlavy můžeme rozdělit zařízení s pevnou a rotační hlavou, dále určujeme rozdělení dle 

os vřetena, která můžou být: paralelní nebo křížový typ vřetena a typ vřetenového záběru.  

Na obr níže můžeme vidět zjednodušené schéma paralelního dokončovacího zařízení, které 

se skládá zejména z rotační sestavy hlavy, posuvníku, svislé základny, svislého vřetena a 

vřeteníku. Rotační sestava může nabývat kladných nebo záporných otáček a totéž platí o 

vřetenu, které unáší obrobky. 
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Obr. níže znázorňuje obecné schéma dokončovacího zařízení s válcovým vřetenem, které 

se skládá především z podstavce, svislé základny, sestavy pro nastavení úhlu vychýlení 

vřetena, sestavy posunutí vřetena, rotační sestavy vřetena a zařízení pro nastavení úhlu 

Obrázek 4.18 Zjednodušené schéma paralelního 

dokončovacího zařízení. 1. vřeteník, 2. posuvník, 3. stojan, 4. 

upínací prvek, 5. základna, 6. součást, 7.  vřeteno, 8. médium, 

9. buben 

Obrázek 4.19 Obecné schéma dokončovacího zařízení s válcovým 

vřetenem. 1. základna, 2. stojan, 3. vřetenové vychylovací zařízení, 4. 

posuvná sestava, 5. vřeteník, 6. vřeteníkové vychylovací zařízení, 7. 

upínací prvek, 8. součást, 9. médium, 10. buben, 11. vřeteno 
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vřetena. Nejvýraznějším znakem je, že vřeteno je trojrozměrně nastavitelná konstrukce. To 

znamená, že osu otáčení vřetena a osu otáčení svislého válce lze nastavit ve třech osách. 

4.6 Dokončování omíláním s horizontálním vřetenem 

Dokončovaní s horizontálním vřetenem je poměrně nová technologie, která byla zejména 

vyvinuta pro dokončovaní klikových hřídelí. V dnešní době se stále dokončují klikové hřídele 

převážně brusným hadříkem, případně ručním ocelovým kartáčem. Tyto metody jsou pro 

dnešní dobu nedostačující, a to zejména co se týče výsledné kvality a čistoty povrchu. Dále 

náklady spojeny s těmito metodami jsou příliš vysoké v porovnání cena/výkon, proto na 

základě požadavků byla vyvinuta metoda dokončování omíláním s horizontálním vřetenem. 

4.6.1 Charakteristika a princip dokončovací metody 

Na obrázku 4.20 si vysvětlíme princip dokončovacího procesu. Kliková hřídele je uložena mezi 

čepy, které jsou po stranách bubnu, ty slouží k pevnému uchopení klikové hřídele a přenášejí 

kroutící moment. Buben je naplněn pracovním médiem, které se skládá z kapaliny a brusných 

bloků. Buben sám o sobě také koná posuvný pohyb ve směru kolmém na osu hřídele. 

Dokončovací proces spočívá v pohybu bubnu a rotačního pohybu klikové hřídele, tyto dva 

pohyby rozproudí v nádobě médium, které se následně střetává s povrhem klikové hřídele. 

Tento proces má za následek zlepšení kvality povrchu hřídele a zlepšení fyzikálně-

mechanických vlastností.  

 

 

Obrázek 4.20 Schéma dokončovacího zařízení s horizontálním vřetenem, 1. čep pro uchycení klikové hřídele a přenos 

kroutícího momentu, 2.kliková hřídel, 3. pracovní médium, 4. rameno generující kmitavý pohyb, 5. Buben 
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4.6.2 Hlavní faktory ovlivňující dokončování 

Mezi základní faktory, které ovlivňují proces dokončování patří: parametr rotačního pohybu, 

parametr vratného pohybu a jejich kombinace.  

1. Parametr rotačního pohybu. Tento parametr souvisí s rotační rychlostí upnuté klikové 

hřídele. Experimentální výsledky dokazují, že efektivita dokončovacího procesu souvisí 

s rychlostí otáček. Pokud otáčky narůstají, tak doba pro dosažení určité drsnosti se 

snižuje. Díky zvyšující se rychlosti otáčení dochází k nárůstu počtu srážek brusných 

bloků s hřídelí. Nicméně důležitým faktorem je i obvodová rychlost jednotlivých bodů 

na klikové hřídeli. Snížení drsnosti povrchu je proměnlivé dle obvodové rychlosti. Větší 

obvodové rychlosti mají nižší dobu dokončování, protože síla nárazů při jednotlivých 

obvodových rychlostech je proměnlivá, tento nedostatek lze eliminovat vhodnou 

frekvencí vratného pohybu. 

2.  Parametr vratného pohybu. Tento parametr souvisí s vratným pohybem bubnu, ve 

kterém je hřídel uložena. S nárůstem kmitočtu narůstá rychlost snížení drsnosti povrchu. 

Nicméně pokud se vratný pohyb zvýší do určité míry, tak rychlost poklesu hodnoty 

drsnosti povrchu se zpomaluje, proto je při volbě vyššího kmitočtu potřeba vhodně 

zvolit otáčky hřídele.  

3. Hloubka uložení hřídele. Tento parametr souvisí s výškou hladiny média, ve kterém je 

kliková hřídel uložena. Pří vyšších výškách hladiny je snižování drsnosti povrchu vyšší, 

a to z důvodu velikosti tlaku, kterou směs vyvolává na hřídel.  

Všechny zmíněné parametry mají vysoký vliv na dokončování a všechny spolu úzce 

souvisí. Abychom tedy docílili nejefektivnějšího způsobu dokončování, je potřeba na 

základě zkoušek určit pro jednotlivé průměry hřídele optimální sdružení faktorů.  
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4.6.3 Typy zařízení a konstrukce  

1. Návrh zařízení. 

Zařízení pro dokončování s horizontálním vřetenem nemá přísné požadavky na tuhost 

a přesnost jako u jiných zařízení, které můžeme vidět. Cílem návrhu konstrukce zařízení 

je dosáhnout dostatečnou spolehlivost a komplexní výkon. Základními funkcemi těchto 

zařízení je rotační pohyb hřídelí a vratný pohyb. Při tvorbě zařízení vycházíme 

z teoretických analýz a experimentální studie. Následně skládáme a kombinujeme 

poznatky do doby, dokud nám nevyjdou potřebné funkční schopnosti zařízení. Dále 

klademe velký důraz na kompaktní konstrukci, stabilní provoz zařízení, technologické 

vlastnosti konstrukce a výrobní náklady. Na základě všech těchto parametrů se odvíjí 

skladba zařízení.  

2. Návrh pomocného zařízení. 

Druhou nedílnou částí celého stroje je pomocné zařízení, které se stará o výměnu média 

v bubnu. Zde klademe důraz zejména na tyto funkce konstrukce: 

• Pomocné zařízení by mělo být schopné odvádět více velikostí a různých tvarů 

brusných bloku, 

• Zařízení musí dokázat oddělit brusné bloky od materiálu, který byl metodou 

odebrán, 

• Čistění média a následná recyklace pro další použití. 
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Závěr 

V práci bylo popsáno rozdělení jednotlivých dokončovacích technologií a k nim přiřazených 

specifikací a použití. Dále jsme zvolili typ rozdělení dle volného a vázaného abraziva. Tyto dvě 

rozdělení byly podrobněji rozepsány a určeny jejich technologické možnosti. Rozdělení jsme 

zvolili na základě čtvrté kapitoly, kde je popsáno omílání. Tato technologie spočívá na 

dokončování s volným abrazivem. Následně jsme pokračovali v postupu volby vhodné 

dokončovací technologie, kde jsme si specifikovali jednotlivá kritéria, na která musí být kladen 

důraz. Ve třetí kapitole je rozebráno několik dokončovacích výrobních technologii, které jsou 

rozděleny podle technologie úběru materiálu. U každé metody je vysvětlen její princip a také 

uvedeny jednotlivé důležité faktory případně jejich aplikace. V poslední kapitole jsme si 

rozdělili technologii omílání na jednotlivé modifikace, a následně jsme si pro každou 

modifikaci podrobně rozepsali její princip fungování. Dále jsou uvedeny pro jednotlivé 

modifikace hlavní faktory, které zásadně ovlivňují dosahované parametry drsností.  

U rotačního omílání je hlavním faktorem rychlost rotace bubnu. Vibrační omílání je závislé na 

poloze excentrických částí, tuhosti pružiny a otáček hřídele, která má vliv na intenzitu vibrací.   

Vířivé omílání je ovlivňováno rychlostí rotace talíře a množstvím média v bubnu. Odstředivé 

omílání závisí na poměru otáček hlavy k bubnu a na jednotlivých směrech otáčení hlavy a 

bubnu, dále na tvaru bubnu a neposlední řadě směru osy bubnu k hlavě. Omílání s vertikálním 

vřetenem se odvíjí od poměru otáček hřídele k bubnu, polohy hřídele v bubnu a doby 

dokončování. Omílání s horizontálním vřetenem závisí na parametru rotačního pohybu a 

vratného pohybu a hloubky uložení hřídele. 

V závěru práce jsou určeny pro jednotlivé modifikace typy zařízení a konstrukce, kde je 

podrobněji popsáno, z čeho se zařízení skládá, případně na které části stroje musí být kladen 

důraz, aby se zachovaly parametry dokončování. 
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