
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na vypracování rešerše v oblasti ostřiček vrtáků a na návrh vlastního 

zařízení. V první části je uvedení do problematiky broušení vrtáků. Dále je vypracován přehled 

a zhodnocení již existujících brusek, které se vyskytují na trhu. Ve druhé části jsou následně 

vypracovány tři návrhové varianty, z nichž je vybrána jedna, která je dále rozpracována do 

detailů, a to včetně 3D modelu a výkresové dokumentace. Funkčnost návrhu je dále ověřena 

pomocí základních výpočtů. 

ABSTRACT 

The thesis deals with research in the field of drill sharpeners and with the design of a device. 

The first part is introduction to drill sharpening. Subsequently, an overview and assessment of 

grinders currently available on the market is presented. The second part focuses on three design 

options: one of them is selected and further elaborated in detail including its 3D modelling and 

drawings. The functionality of the design is checked using basic calculations. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době patří vrták mezi nejvíce používané nástroje v oblasti obrábění materiálů. S jejich 

pomocí můžeme zhotovovat otvory nejrůznějších průměrů a hloubek. Avšak stejně, jako u 

ostatních obráběcích nástrojů, dochází i u vrtáků v průběhu používání k postupné ztrátě 

požadovaných vlastností břitu. Pro opětovné získání požadované geometrie vrtáku se dnes 

používá velké množství brusek a přípravků pro broušení vrtáků. 

 Nejčastěji se jedná o zařízení, které je kombinací právě brusky a přípravku, ve kterém 

je vrták v průběhu broušení uchycen. U brusek, které spadají do nižší cenové kategorie, je 

broušení vrtáků značně omezeno. Tato zařízení mají často velmi omezený rozsah brousících 

úhlu špiček (často možnost brousit pouze na jeden vrcholový úhel) a kvalita broušení také 

nedosahuje nejvyšší úrovně. U dražších brusek jsou možnosti broušení daleko větší a rozdíl 

v kvalitě nabroušených ploch, na rozdíl od levnějších zařízení, bývá často znatelný. U těchto 

typů ostřiček je kladen důraz na možnost broušení většího rozsahu vrcholových úhlů, průměrů 

vrtáků a také na možnosti podbroušení. 

U dnešních výrobců můžeme vidět různé provedení, ať už se jedná o upínání nebo 

samotnou koncepci celého broušení. 

V této práci se budu zabývat nejprve rešerší brusek současných výrobců a jejich 

porovnáním. Z nalezených informací se poté budu zabývat vlastním řešením a konstrukcí 

brusky, která se na dnešním trhu nevyskytuje.
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2 MOTIVACE 

Mým cílem je zamyslet se a přinést určité poznatky o problematice broušení vrtáků a navrhnout 

nové řešení přípravku, které by rozšířilo spektrum možností již existujících. 

Od dětství se pohybuji v rodinném podniku, který je zaměřen na výrobu nábytku. 

S nástroji typu vrtáku jsem se tedy setkával velmi často, jelikož jsou v tomto odvětví používány 

téměř neustále. Za tuto dobu jsem mohl vypozorovat, jak velký vliv mají dobře připravené 

nástroje na kvalitu výrobků a výrobního procesu. 

Dané téma jsem si zvolil také proto, abych si po tříletém vysokoškolském studiu ověřil, 

zda jsem schopen se nad zadaným úkolem logicky zamyslet, analyzovat problémy a s pomocí 

vědomostí nabytých v průběhu studia a praxe je také vyřešit.





 

19 

 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

3.1 Technologie broušení 

Broušení patří mezi abrazivní metody obrábění. Tyto metody jsou charakterizovány 

používáním nástrojů, které nemají definovanou geometrii břitu a jsou nejčastěji používány pro 

obrábění strojírenských součástí, u nichž je kladen důraz na vysokou přesnost tvaru, rozměrů a 

drsnosti povrchu obrobených ploch. [1] 

Samotné broušení lze charakterizovat jako obrábění pomocí nástroje, jenž je vytvořen 

ze zrn brusiva, která jsou spojena pojivem. Dalším charakteristickým znakem je nepravidelný 

úběr třísky, což je způsobeno různou geometrií brusných zrn a jejich nepravidelným 

rozmístěním v brousícím nástroji. Třísky jsou malého průřezu (řádově 10-3 mm2), z toho 

vyplývá potřeba velkých řezných sil pro překonání odporů, které vlivem malého průřezu třísek 

dosahují řádově až několik desítek tisíc MPa. Jsou používány vysoké řezné rychlosti, zpravidla 

30 až 100 m/s. Při procesu broušení vzniká velké množství tepla, jenž má negativní vliv na 

životnost a spolehlivost dané součásti (vznik zbytkových tahových napětí na povrchu obrobené 

součásti). Z tohoto důvodu je často potřeba vydatného chlazení v průběhu procesu pomocí 

chladících emulzí. [1] 

3.1.1 Brousící nástroje 

Brousící nástroje jsou tvořeny tvrdými zrny brusiva (nejčastěji Al2O3, SiC, diamant, KNB), 

které jsou pevně vázány tuhými či pružnými pojivy (umělá pryskyřice, keramika, pryž). 

Nástroje mohou být různých velikostí a tvarů, jako například brousící kotouče, segmenty, 

pilníky nebo brousící pásy, plátna a papíry, jež jsou opatřeny brousícími kameny. Nejčastěji 

jsou však používány brousící kotouče. [1] 

Brousící kotouče 

Nejčastějšími materiály, které jsou využívány pro výrobu brusných kotoučů, jsou oxid 

hlinitý (Al2O3) a karbid křemíku (SiC). Na obrázku níže je uveden příklad značení brusných 

kotoučů. Při výběru vhodného nástroje tedy vycházíme z našich požadavků a na jejich základě 

vybereme kotouč konkrétního tvaru, materiálu, zrnitosti a tvrdosti. Například zrnitost volíme 

dle požadované drsnosti povrchu broušené součásti, tvrdost dle tvrdosti broušeného materiálu 

(obvykle platí: „Čím tvrdší materiál obrobku, tím měkčí kotouč.“). [1] 

 

Obr. 1) Značení brousících kotoučů [2] 
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3.2 Technologie vrtání 

Vrtání je metoda obrábění, při níž jsou do součásti zhotovovány díry zplna, nebo jsou 

zvětšovány již předpracované díry. Hlavním řezným pohybem je pohyb rotační, jenž je 

vykonáván obvykle nástrojem, méně často obrobkem. Osa nástroje je obvykle kolmá 

k obráběné ploše, na níž je díra zhotovována. Vedlejší pohyb (posuvový), tedy pohyb ve směru 

své osy, vykonává také nástroj (vrták). [3] 

3.2.1 Nástroje 

Pro vrtání se jako nástroj používá vrták. Podle technologie vrtání, tvaru a geometrie nástroje 

lze vrtáky rozdělit do několika skupin: 

• šroubovité vrtáky 

• středící vrtáky 

• kopinaté vrtáky 

• vrtáky s vyměnitelnou špičkou 

• vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami 

• korunkové vrtáky 

• dělové a hlavňové vrtáky 

• ejektorové vrtáky 

• vrtáky do plechu 

• odstupňované vrtáky 

• speciální sdružené nástroje 

Nejpoužívanějším druhem je šroubovitý vrták (viz. příloha A). Na jeho válcovitém těle 

jsou obvykle vytvořeny dvě šroubovité drážky, jenž slouží k odvodu třísky. Pro vrtání ocelí a 

litin běžné pevnosti má vrták úhel stoupání šroubovice 27°5°, pro vrtání vysoce houževnatých 

materiálů (cementační oceli, hliníkové slitiny bez přísady Si, termoplasty) je to 42°5° a pro 

vrtání tvrdých materiálů (bronz, hořčíkové slitiny, tvrdá pryž) je to 12°5°. [3] 

Tělo vrtáku se směrem od špičky ke stopce mírně zužuje. Jmenovitý průměr vrtáku je 

zachován pouze na fazetce, vedlejší hřbety mají průměr menší než jmenovitý. To vše kvůli 

zmenšení tření vrtáku ve vrtané díře. [3] 

Úhel špičky (εr) se mění v závislosti na materiálu, jenž má být vrtán. Pro vrtání do 

běžných nelegovaných ocelí a litin je roven 118°, pro vrtání těžkoobrobitelných materiálů je 

roven 140° a pro vrtání plastů je roven 90°. [3] 

Ostří, které spojuje hlavní ostří se nazývá příčné ostří. To je u většiny současných 

šroubovitých vrtáků zkracováno pomocí podbroušení, jelikož nepříznivě zvyšuje kroutící 

moment a posuvovou sílu, jenž na vrták v daném místě působí. [3] 

Nástrojové úhly čela a hřbetu podél hlavního ostří jsou proměnné a jejich průběh je 

ovlivněn způsobem podbroušení hlavních hřbetů. Rozlišujeme rovinné, válcové, kuželové a 

šroubovité podbroušení. [3] 
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Obr. 2) Způsoby podbroušení vrtáku [3] 
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3.3 Průzkum na trhu brusek pro vrtáky 

3.3.1 Bruska Tormek T8 

Bruska nástrojů od švédské firmy Tormek dosahuje maximální přesnosti, a to díky stojanu, jenž 

je odlitý jako jeden kus. Jedná se o univerzální zařízení, na kterém je možno brousit různé typy 

nástrojů, a to pomocí přípravků a nástavců, jenž mohou být na brusku upevněny. Unikátní 

systém pohonu dokáže udržovat konstantní otáčky motoru i při plném zatížení stroje. Brusný 

kámen Tormek umožňuje skvěle brousit všechny druhy ocelí, včetně HSS ocelí. Bruska je také 

vybavena lapovacím kolem, díky kterému lze dosáhnout, co nejmenší drsnosti povrchu. Stroj 

také disponuje celou řadou propracovaných řešení, jako je sytém aretace brusného kamene 

EasyLock, nádobu na vodu se systémem zdvihu pomocí točítka nebo oddělitelnou škrabku na 

nečistoty s integrovaným magnetem. [4] 

Mezi výhody této brusky patří malá konstrukce (nezabírá moc prostoru), dále také 

možnost upevnění speciálních přípravků a nástavců na broušení nejrůznějších nástrojů. Brusný 

kotouč je chlazen vodou, což přispívá ke zvýšení kvality broušení a takto broušené nástroje 

poté vykazují delší životnost.  

 

Obr. 3) Bruska Tormek T8 [5]  

Tab 1)  Technické parametry [4][5] 

Šířka: 270 mm 

Hloubka: 270 mm 

Výška: 330 mm 

Hmotnost stroje: 14,8 kg 

Brusný kámen: Aluminium oxide 250×50 mm 

Kožené lapovací kolo: 220×31 mm 

Počet otáček brusného kamene: 90 ot./min 

Hřídel: Nerez 

Motor: 220 V, 200 W 

Podbrus: Rovinný 
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3.3.2  Přípravek na broušení vrtáků Tormek DBS-22 

Přípravek na broušení vrtáků od firmy Tormek je jeden z přípravků, které jsou kompatibilní 

s bruskou od stejného výrobce, jenž je uvedena výše. Průměry vrtáků, jenž mohou být pomocí 

tohoto přípravku broušeny jsou od 3 do 22 mm. Úhly špiček vrtáků jsou v rozsahu od 90° do 

150°. Lze vytvářet 4-fasetové ostří, které poskytuje ideální řezný výkon. Toto ostří velmi dobře 

udržuje směr při vrtání. Díky tomu se také podstatně snižuje potřebná přítlačná síla. Při broušení 

pomocí tohoto přípravku vzniká na vrtáku rovinný podbrus. [6] 

Mezi hlavní výhody tohoto přípravku patří velký rozsah úhlů špiček vrtáků, jenž na něm 

mohou být broušeny. Jako výhodu lze považovat i možnost upevnění na univerzální brusku, 

jenž je uvedena výše. Avšak jako nevýhoda se může jevit možná až příliš vysoká cena, která se 

na trhu pohybuje okolo 5706,- Kč za kus. [6] 

  

Obr. 4) Přípravek Tormek DBS-22 [6] 

3.3.3 Ostřič vrtáků BOSCH S41 

Zařízení od německé firmy BOSCH je typem brusky, u které vykonává úlohu pohonu vrtačka 

s průměrem vřetena 43 mm, na níž je ostřič nasazen. Je určeno pro broušení vrtáků s průměrem 

od 2,5 – 10 mm. Doporučené optimální otáčky pro ideální broušení jsou v intervalu od 2000–

3000 otáček za minutu. Stejně jako u zařízení od firmy Holzmann, které je uvedeno níže (obr. 

9), lze brousit pouze jeden úhel špičky, tedy 118 stupňů. [7] [8] 

 

Obr. 5) Ostřič BOSCH S41 [8] 



 

 

24 

 

3.3.4 Bruska vrtáků DARMET C26 

Firma Darmet se svou bruskou na vrtáky nabízí rychlé a zároveň velmi spolehlivé nabroušení 

vrtáků o průměrech od 2 mm do 13 mm. Obsluha zařízení je jednoduchá a díky tomu zvládne 

proces broušení i méně kvalifikovaný pracovník. Upínání vrtáku je vyřešeno pomocí upínacích 

kleštin ER20, jejíž rozměr se volí podle rozměru upínací stopky vrtáku, jenž chceme brousit. 

Díky přesnému upnutí a vhodné konstrukci brusky můžeme jednoduše brousit jak čelo, tak i 

příčné ostří vrtáku. Zařízení je také vybaveno úložným prostorem pro sadu upínacích kleštin. 

Při použití brusného kotouče vyšší trvanlivosti je možné ostřit i bez mazací a chladící 

emulze. [9] 

Bruska C26 je kombinací jednoduché obsluhy stroje a zároveň kvalitního ostření. 

Výhodou je kvalitní konstrukce a nízká hmotnost, díky které lze stroj jednoduše přemístit. 

Jednoduchá obsluha a kvalitní upínací systém pomáhají precizně nabrousit vrtáky i méně 

zkušeným osobám. Jako nevýhodu lze označit úzký rozsah průměrů vrtáků a úhlů broušených 

špiček, které lze brousit. 

  

Obr. 6) Bruska DARMET C26 [9]  Obr. 7) Úložný prostor [9] 

Tab 2)  Technické parametry [9] 

Rozsah broušených průměrů: 2 – 13 mm 

Rozsah úhlů broušených špiček: 118° - 135° 

Hmotnost stroje: 10,3 kg 

Počet otáček vřetene: 5000 ot./min 

Motor: 230 V, 120 W 

Frekvence 50 Hz 

Podbrus: Válcový 
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3.3.5 Ostřička vrtáků Holzmann BSG13E 

Ostřička Holzmann BSG13E je určena především pro domácí dílny, chalupy apod. Díky 

naprosto jednoduchému nucenému postupu při broušení, lze nabrousit požadovaný vrták ve 

velmi krátkém čase. Jedná se o zařízení, na kterém lze brousit průměry vrtáků od 3 do 13 mm, 

avšak pouze pro jeden vrcholový úhel a to 118 stupňů. Upíná se pomocí univerzálního sklíčidla. 

S pomocí diamantového brusného kotouče lze brousit vrtáky i z HSS ocelí. [10] [11] 

Velmi jednoduchá konstrukce, univerzální upínání a pouze jeden možný úhel broušení 

špičky dokazují, že se jedná o zařízení, které je určeno pouze pro domácí využití. Z toho 

můžeme usoudit, že se nejedná o brusku, která je schopná zaručit vysokou přesnost broušených 

nástrojů. Tomu také odpovídá prodejní cena, která se pohybuje od 1299,- Kč do 1738,- Kč. [10] 

[8] 

 

Obr. 8) Bruska Holzmann BSG13E [10] 

Tab 3)  Technické parametry [10] 

Rozsah broušených průměrů: 3 – 13 mm 

Rozsah úhlů broušených špiček: 118° 

Hmotnost stroje: 2,4 kg 

Počet otáček vřetene: 4200 ot./min 

Motor: 220 V, 80 W 

Podbrus: Válcový 
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3.3.6 Bruska DAREX DRILL DOCTOR 750X 

Americká firma Darex nabízí na trhu brusku Drill Doctor 750X, na které lze brousit vrtáky o 

průměrech od 2,5 mm do 19 mm. Její konstrukce je vyrobena z kovu a odolného plastu. Bruska 

umožňuje přesně podbrousit vrtáky křížovým podbrusem ve tvaru písmene X. Rozsah 

broušených úhlů špiček je od 118° do 135°. Diamantový brusný kotouč disponuje dlouhou 

životností. Upínání je vyřešeno pomocí upínací kleštiny. Na zařízení lze brousit také levé 

vrtáky, avšak je potřeba dokoupit speciální kleštinu. [12] 

Dobrá přesnost, velký rozsah průměrů broušených vrtáků a nízká hmotnost, to jsou hlavní 

přednosti této brusky. Cena se pohybuje okolo 9249,- Kč. Dle mého názoru se jedná o zařízení, 

které velmi dobře splňuje poměr mezi cenou a požadovaným výkonem. [12] 

     

Obr. 9) Bruska Drill Doctor 750X I [12]     Obr. 10) Bruska Drill Doctor 750X II [12] 

Tab 4)  Technické parametry [12] 

Rozsah broušených průměrů: 2,5 – 19 mm 

Rozsah úhlů broušených špiček: 118° - 135° 

Šířka: 130 mm 

Hloubka: 110 mm 

Výška: 196 mm 

Hmotnost stroje: 1,5 kg 

Počet otáček vřetene: 14000 ot./min 

Motor: 230 V, 92 W 

Frekvence: 50 Hz 

Podbrus: válcový 
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3.3.7 Ostřička KAINDL BSG 20 

Model BSG 20 je základní verzí ostřičky od firmy Kaindl. Její kompaktní provedení, zaručuje 

vysokou přesnost a maximální symetrii ostří broušeného nástroje. Díky rychlému a 

jednoduchému ovládání lze také vytvářet speciální tvary vrtáků, tj. stupňovité vrtáky nebo 

vrtáky do plechu a dřeva. Korundový kotouč ostří vrtáky od průměru 2 mm do 20 mm. Optika 

s ohebným ramenem dodává možnost zkontrolovat detaily vrtáku. Upínání je vyřešeno pomocí 

speciálního přípravku. Úhel špičky lze libovolně nastavit, a to v rozsahu od 30° do 180°. [13] 

Jedná se o profesionální brusku, která zaručuje maximální přesnost a vhodné podmínky 

k broušení. Obrovskou výhodou je možnost broušení téměř libovolného úhlu špičky vrtáku. 

Daným vlastnostem také odpovídá prodejní cena, jenž začíná na 28700,- Kč. K brusce je 

samozřejmě možné dokoupit další příslušenství, jako různé typy kotoučů (korundový, CBN 

nebo diamantový) nebo upínací pouzdra pro menší průměry vrtáků. [13] 

 

 Obr. 11) Ostřička BSG 20 [13]  Obr. 12) Pohled zepředu [13] 

Tab 5)  Technické parametry [13] 

Délka: 290 mm 

Šířka: 220 mm 

Výška: 250 mm 

Hmotnost stroje: 13,5 kg 

Brusný kámen: Korundový (125×20×75 mm) 

Počet otáček brusného kamene: 2840 ot./min 

Motor: 230 V, 120 W s postranním posuvem 

Frekvence: 50-60 Hz 

Průměry broušených vrtáků: 2-20 mm 

Podbrus a úhel hřbetu: Válcový, volně nastavitelný 
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3.3.8 Stolní bruska ELKO B 175 

Jedná se o univerzální brusku, která slouží pro broušení nejen vrtáků, ale také soustružnických 

nožů, nůžek apod. Lze na ní také brousit nástroje, jež jsou vyrobeny ze slinutých karbidů. 

Bruska je dvoukotoučová a dvourychlostní (2 režimy otáček). Může být vybavena hadicemi pro 

odsávání prachu a nečistot. Na zařízení lze také umístit ochranná skla, jenž poskytují ochranu 

pracovníka. K broušení vrtáků se používá speciální přípravek od stejného výrobce, který lze na 

brusku přidělat. Pomocí tohoto přípravku lze naostřit vrtáky o průměrech od 3 do 13 mm. Úhel 

špičky lze nastavit v intervalu od 80° do 140°. [14] [15] 

Mezi výhody této kombinace brusky a přípravku patří široký rozsah úhlu špiček, jež 

mohou být broušeny. Další výhodou je přijatelná cena přípravku, která se pohybuje od 193,- 

Kč do 239,- Kč za kus. Naproti tomu pořizovací cena brusky se pohybuje okolo 7450,- Kč za 

kus. Nevýhodou shledávám relativně malý rozsah průměrů vrtáků, jenž mohou být pomocí 

tohoto zařízení naostřeny. 

   

Obr. 13) Bruska ELKO B 175 [14]   Obr. 14)  Přípravek ELKO [15] 

Tab 6)  Technické parametry [14] [15] 

Proud: 1,6/1,8 A 

Příkon: 550/750 W 

Otáčky: 1400/2840 min-1 

Kmitočet: 50 Hz 

Doba zatížení: 45 min 

Brusné kotouče: 175×20×20 mm 

Hmotnost stroje: 17 kg 

Rozsah úhlů špiček: 80° - 140° 

Rozsah broušených průměrů: 3 - 13 mm 

Podbrus: válcový 
 

  



 

29 

 

4 SYSTÉMOVÝ ROZBOR PRÁCE 

4.1 Formulace problému 

Broušení vrtáku je vzhledem k důrazu na přesnost geometrie problematické. Špatně nabroušený 

nástroj totiž neplní správně svoji funkci. To se může projevit nepřesně vyvrtanou dírou, která 

nesplňuje výrobní požadavky. Nepřesná a nesymetrická geometrie ostří vrtáku může mít za 

následek také nepříjemné vibrace v průběhu vrtání, které mohou za určitých okolností i ohrozit 

dotyčnou osobu, jenž úkon vrtání provádí. 

4.2 Formulace cílů a řešení 

Cíle pro tuto bakalářskou práci jsou následující: 

• Navrhnout alespoň dvě konstrukční varianty zařízení na broušení vrtáků o průměrech 

od 2 mm do 20 mm 

• zhodnotit dané varianty a zvolit nejvhodnější 

• kompletně zpracovat zvolenou variantu, včetně výpočtů a 3D modelu 

• vypracovat výkres sestavy a tři výrobní výkresy 

• zhodnotit dosažené výsledky 

4.3 Analýza podstatných parametrů 

4.3.1 Úhel špičky 

Jedním z nejdůležitějších parametrů vrtáku je úhel špičky. Jeho velikost závisí na druhu 

materiálu, do kterého chceme otvor zhotovit. Brousící zařízení by tedy mělo mít schopnost 

nabrousit vrtáky s různými úhly špičky, kdy nejpoužívanější hodnoty jsou 118°, 90° a 140°. 

Vrtáky malých průměrů jsou broušeny na 136°. [16] 

4.3.2 Podbroušení 

Dalším důležitým parametrem je způsob podbroušení hřbetu vrtáku. Podbrus totiž výrazně 

ovlivňuje výkon a kvalitu vrtání. Druh podbroušení volíme s ohledem na druh obráběného 

materiálu a průměr vrtáku. Rovinný podbrus je nejjednodušším typem podbroušení. Je určen 

spíše pro vrtáky do 10 mm. Nelze u něj dosáhnout optimální geometrie špičky vrtáku. Dalším 

typem je válcový podbrus, který je také určen spíše pro menší průměry vrtáků. Jedná se o 

kvalitnější typ podbroušení než v případě rovinného. Nejvíce používaným typem podbrusu je 

kuželový. Umožňuje získat příznivé parametry špičky vrtáku a vrták klade menší odpor při 

vnikání do materiálu. Nejkvalitnějším typem podbrusu je šroubovitý podbrus. Vrták klade 

menší odpor při vnikání do materiálu a má lepší středící účinek. [1] [17] 

4.3.3 Symetrie ostří 

Ostří by mělo být dokonale symetrické. Každá nepřesnost má negativní vliv na vrtání a kvalitu 

zhotoveného otvoru. Při broušení je tedy nutné ostří pravidelně kontrolovat. Abychom byli 

schopni dosáhnout dokonalé symetrie ostří, je vhodné vrták ostřit pomocí speciálních 

přípravků. [17] 
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4.3.4 Upínání vrtáku 

Abychom mohli zajistit všechny parametry, které jsou uvedeny výše, je potřeba broušený vrták 

kvalitně a přesně upnout. Upínat lze pomocí: 

• univerzálních prizmat 

• kleštin 

• sklíčidel 

Výhoda prizmat spočívá v jednoduchosti, ale hlavně také v tom, že dokážeme upnout 

velký rozsah průměrů vrtáků s pomocí jediného prizmatu. Při použití kleštin potřebujeme celou 

sadu, kde pořizovací cena této sady (sada kleštin ER 32 pro průměry 2 – 20 mm) se pohybuje 

na trhu okolo 5000,- Kč. Další možností je univerzální sklíčidlo, jaké se používá např. na 

vrtačkách. Pro broušení však tato varianta není vhodná. Vrták je do sklíčidla upnut jen pomocí 

stopky a značně tedy vyčnívá. Při broušení vznikají odporové síly, které by mohly způsobit, že 

se vrták bude v průběhu broušení ohýbat. Většina vrtáků malých průměrů se brousí bez 

speciálního přípravku, tedy pouze „v ruce“. Tento typ broušení však rozhodně nezajistí 

dokonalou symetrii ostří a podbrusu. [18] 

4.3.5 Brusný kotouč 

Velký vliv na broušení má typ brousícího kotouče. Používají se kotouče o jemnější zrnitosti, 

jelikož vrtáky jsou vyrobeny z tvrdých ocelí. [19] 

4.3.6 Řezné podmínky 

Pro správné broušení je nutno zajisti optimální řezné podmínky. Doporučená obvodová rychlost 

pro broušení vrtáků z tvrdých ocelí je okolo 25 ms-1. Pohon a brusný kotouč je tedy vhodné 

volit s ohledem právě na tuto hodnotu. [20] 

Jelikož při broušení vzniká velké množství tepla, je nutné vrták v průběhu procesu 

ostření chladit. Můžeme si připravit např. plechovku s vodou a ostřený nástroj v ní v průběhu 

procesu ostření občas zchladit. Další možností je přivedení chladící kapaliny přímo na brusný 

kotouč. 
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5 NÁVRH ZAŘÍZENÍ NA BROUŠENÍ VRTÁKŮ 

5.1 První návrhová varianta 

U první návrhové varianty (obr. 15) je využíváno obvodového broušení. Brusný kotouč (2), 

který je umístěn na hřídeli elektromotoru (1), je tedy k vrtáku natočen svým obvodem. Vrták je 

upnut pomocí univerzální prizmatu (3), jenž je volně nasunut na čep ve stojanu. Otáčivým 

pohybem okolo tohoto čepu je vrták broušen (viz příloha C obr C2). Pomocí tohoto pohybu 

také vzniká válcový podbrus. Po naostření jedné poloviny ostří se přípravek z čepu vyjme, otočí 

o 180° a poté nasune zpět na čep. Díky tomu zajistíme symetrii broušeného ostří. Úhel špičky 

lze nastavit pomocí otočné jednotky (4, viz příloha C obr. C3), na které je umístěn stojan. 

Zařízení je schopno nabrousit velký rozsah úhlů (30°-180°). Vzhledem k tomu je však potřeba 

zajistit také polohovatelnost elektromotoru. Při nastavení vyšší hodnoty vrcholového úhlu by 

totiž poloha špičky vrtáku a brusného kotouče nemusela být vyhovující (viz příloha C obr. C1). 

Jednoduše by nebyly přesně proti sobě. Přísun ke kotouči je zajištěn pomocí lineárního vedení. 

5.1.1 Splnění podstatných parametrů 

Daná navržená varianta splňuje všechny požadavky na broušení symetrického ostří. To je 

zajištěno vhodným upnutím pomocí prizmatu a možností brousit obě strany ostří na jedno 

upnutí. Díky otočné jednotce je možné také brousit velký rozsah úhlů špičky. S pomocí této 

varianty tedy můžeme naostřit vrtáky, pro použití do všech druhů materiálů dle potřeby. 

5.1.2 Výhody 

• univerzální přípravek 

• jednoduchá manipulace 

• velký rozsah úhlů špiček 

5.1.3 Nevýhody 

• nutná polohovatelnost motoru 

• vyšší cena otočné jednotky 

 

1 – elektromotor, 2 – brusný kotouč, 3 – upínací prizma, 4 – otočná jednotka, 

5 – lineární vedení 

Obr. 15) Schéma první návrhové varianty 
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5.2 Druhá návrhová varianta 

Využívá čelního broušení namísto obvodového. Kotouč (2) je k vrtáku natočen čelem. K upnutí 

vrtáku je opět použito univerzální prizma (3), které je uchyceno ke stojanu pomocí šroubu a 

křídlové matice (4). Otočením kolem osy tohoto šroubu a následným zajištěním pomocí 

křídlové matice, je nastavován úhel špičky vrtáku (viz příloha D obr. D3 a D4). Díky této 

konfiguraci nemusí být elektromotor polohovatelný vůči přípravku s vrtákem, je tedy pevně 

spojen se základovou deskou. Po nabroušení jedné strany ostří musí být vrták uvolněn 

z prizmatu a ručně otočen o 180° kolem své osy (příloha D obr. D3 a D4). Řezný pohyb je 

rotační, kolem osy čepu, jenž je umístěn v pouzdře (5). Tímto pohybem vzniká válcový 

podbrus. Přísun motoru je opět zajištěn pomocí lineárního vedení (6), které je jen schematicky 

naznačeno na obr. 16. 

5.2.1 Splnění podstatných parametrů 

Přípravek zcela nesplňuje požadavek naprosté symetrie ostří a podbrusu, jelikož je nutné vrták 

po nabroušení jedné strany ostří ručně otočit. Tím pádem nelze zaručit dokonalou symetrii ostří. 

Další omezení oproti první návrhové variantě je v nastavení úhlu špičky pomocí křídlové 

matice. Rozsah úhlů je totiž podstatně menší (od 90° do 140°), avšak dostatečný. 

5.2.2 Výhody 

• univerzální přípravek 

• pevný motor 

• nižší cena 

5.2.3 Nevýhody 

• nemožnost zajištění symetrického ostří 

• horší manipulace s otáčením vrtáku 

 
1 – elektromotor, 2 – brusný kotouč, 3 – upínací prizma, 4 – křídlová matice, 

5 – pouzdro pro čep, 6 – lineární vedení  

Obr. 16) Schéma druhé návrhové varianty 
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5.3 Třetí návrhová varianta 

Třetí návrhová varianta je modifikací druhé návrhové varianty. Ta spočívá ve vyřešení 

problému s nabroušením symetrického ostří tím, že konstrukce přípravku je lehce odlišná. 

Vrták se opět upne pomocí univerzálního prizmatu (1), které se dotahuje pomocí speciálního 

šroubu (2) s levým závitem na jednom konci a s pravým závitem na druhém. Díky tomu bude 

osa vrtáku jakéhokoliv průměru vždy procházet osou čepu uloženého v pouzdře (5), kolem nějž 

je vykonáván řezný pohyb. Nastavení úhlu špičky je vyřešeno pomocí natočení okolo čepu (3, 

viz obr. 20) a následnou aretací polohy s pomocí aretačního prvku (4). Lze nastavit 3 úhly 

špičky (90°, 118° a 136°). Po naostření prvního ostří se vrták již nemusí z přípravku uvolnit a 

ručně otočit o 180°, ale jen se jednoduše kolem čepu sklopí dolů (obr. 20). Díky tomu lze 

nabrousit dokonale symetrické ostří. Přísun ke kotouči je zajištěn opět pomocí lineárního vedení 

(6). 

5.3.1 Splnění podstatných parametrů 

Úpravy, které byly provedeny na této variantě výrazně zlepšili vlastnosti koncepce, která byla 

dána již ve variantě druhé. Nastavení úhlu špičky pomocí natočení kolem čepu (3) v obou 

směrech, zajišťuje dokonalou symetrii ostří (nastavení polohy je dále zobrazeno na obr. 19). 

Rozsah úhlů špiček je zredukován na tři konkrétní hodnoty. 

5.3.2 Výhody 

• univerzální přípravek 

• jednoduchá manipulace 

• zajištění symetrie ostří 

5.3.3 Nevýhody 

• možnost brousit pouze tři úhly špičky 

 

1 – upínací prizma, 2 – šroub, 3 – čep, 4 – aretační prvek, 5 – pouzdro na čep, 

6 – lineární vedení 

Obr. 17) Schéma přípravku 3 
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5.4 Výběr vhodné varianty 

Po shrnutí a zhodnocení všech návrhových variant jsem se rozhodl pro detailnější rozpracování 

třetí varianty. Její výhody totiž převažují nevýhody, a to i v porovnání se zbylými variantami. 

Dalším důvodem je fakt, že dané řešení se na trhu nevyskytuje, tudíž mou motivací je rozšířit 

spektrum možností v této oblasti. 

5.5 Popis zvolené varianty 

Základem je litinová deska pro zajištění stability, tuhosti a tlumení nežádoucích vibrací. 

Dalšími částmi jsou speciální přípravek pro broušení vrtáků a samotná bruska. 

5.5.1 Přípravek 

Celý přípravek je navržen tak, aby splňoval požadavky na dokonalou symetrii broušeného ostří. 

Klíčovým bodem je zajištění naprosto přesné polohy vrtáku při broušení a kvalitní upnutí.  

Upínací prizma je tvořeno dvěma čelistmi. Materiál čelistí je ocel třídy 12, konkrétně 

12 050. Jedná se o tvarově složitou součást, náročnou na vyrobení. Jako nejlepší výrobní 

technologie se jeví frézování, jelikož by součást mohla být frézována od čela. Následně je 

vhodné provézt povrchové kalení na 55 HRC a to z důvodu zachování tvrdosti a tím i přesnosti. 

Čelisti se pohybují na vodících tyčích a jejich posun je zajištěn pohybovým šroubem 

s pravým a levým lichoběžníkovým závitem. K výrobě závitů se nejčastěji využívá strojové 

obrábění nebo tváření (válcování) [21]. V tomto případě se však nejedná o sériovou výrobu, 

tudíž je vhodné závit vyřezat pomocí ručních závitníků. K pohodlnému otáčení je určena 

drážkovaná matice DIN 6303 (viz obr. 18) [22] a uložení v kluzných pouzdrech s přírubou. 

Tato kombinace zajišťuje, aby osa vrtáku jakéhokoliv průměru, procházela osou čepu, kolem 

kterého je vykonáván řezný pohyb. Díky tomu je zajištěna tvorba přesného válcového 

podbrusu. Celá sestava čelistí, šroubu a vodících tyčí je umístěna mezi dorazy a desku, které 

jsou vypalovány laserem z plechu o tloušťce 8 mm. 

 
1 – čelist 1, 2 – čelist 2, 3 – kluzné pouzdro, 4 – doraz se stupnicí, 5 – doraz 2, 

6 – pohybový šroub, 7 – drážkovaná matice, 8 – vodící tyč, 9 - vrták 

Obr. 18) Sestava přípravku 
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Mechanický doraz (obr. 19), složený z tyče a kousku plechu, slouží ke správnému 

nastavení polohy ostří a také pro zajištění dostatečného vysunutí vrtáku z čelistí upínacího 

prizmatu. Jako zajišťovací prvek je použita regulovatelná páka. [23] 

  

     Nastavení polohy ostří       Délka vysunutí 

Obr. 19) Detail dorazu 

Nastavení úhlu špičky je realizováno pomocí natočení celé části s prizmatem kolem 

čepu, následným zajištěním polohy pomocí aretačního prvku (pružinový pístek) [24] a 

dotažením křídlové matice [25] pro zajištění dostatečné tuhosti. Pístek přesně zapadá do otvorů, 

zhotovených na dorazové části prizmatu. Tyto díry jsou rozmístěny podle hodnot úhlů, které je 

možno pomocí tohoto přípravku brousit (konkrétně 90°, 118° a 136°). 

Princip nastavení úhlu špičky je prostý. Nejdříve je přípravek s upnutým vrtákem 

natočen o polovinu požadovaného úhlu špičky do polohy „A“ a zajištěn pomocí aretačního 

prvku. Po nabroušení jednoho břitu ostří je celá sestava natočena do polohy „B“ (viz obr. 19). 

   

Poloha „A“          Poloha „B“ 

Obr. 20) Detail nastavení úhlu špičky 

Lineární vedení, slouží k přísunu přípravku ke kotouči. Je vybaveno ukazatelem polohy, 

díky kterému můžeme zajistit rovnoměrný úběr materiálu při broušení obou břitů hlavního ostří 

[26]. Díky tomu bude ostří po broušení dokonale symetrické. Přípravek je k němu připevněn 

s pomocí speciální upínací desky. [27] 
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5.5.2 Brusný kotouč 

Je zvolen plochý kotouč s brusivem z umělého korundu, s keramickým pojivem, jemnou 

zrnitostí a průměrem 175 mm.[28] 

5.5.3 Elektromotor 

Doporučená obvodová rychlost pro broušení vrtáků je cca 25 ms-1 [20] Při zvoleném průměru 

kotouče je pro dosažení této rychlosti nutné vybrat elektromotor s otáčkami okolo 2720 min-1 

(viz příloha B). 

Brusku tedy pohání trojfázový asynchronní motor, jehož parametry jsou uvedeny 

v tabulce (tab. 7). [29] 

 

Obr. 21) Trojfázový asynchronní motor RAVEO [29] 

Tab 7)  Parametry elektromotoru 

Označení RMS8012 

Výkon 0,37 kW 

Otáčky 2860 min-1 

Kroutící moment 1,3 Nm 

Jmenovitý proud při napětí 400 V 1,2 A 

Třída účinnosti IE1 

5.6 Základní výpočty 

5.6.1 Kontrola šroubu a upnutí 

Jak již bylo zmíněno, upnutí je realizováno pomocí dvou čelistí, které jsou k sobě vázány silou 

od šroubu. Je nutné, aby se vrták v průběhu broušení v prizmatu neotočil. Jelikož je velmi 

obtížné přesně určit velikost síly od brusného kotouče, která na vrták působí, použiji k výpočtu 

velikost síly, která vzniká nikoli při broušení, ale při vrtání a působí na ostří vrtáku. Pokud by 

šroub a čelisti dokáží vyvinout dostatečně velkou sílu, aby se vrták vlivem této síly mezi 

čelistmi neotočil, bude upnutí bezpečné i při působení síly při broušení. 

Řeznou sílu, která vzniká při vrtání můžeme rozložit do tří složek: 

• Ff – axiální (posuvovou) 

• Fp – radiální 

• Fc – tangenciální (tečná) k dráze hlavního pohybu [30] 
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Obr. 22) Řezné síly při vrtání [2] 

Pro výpočet použijeme sílu Fz. Její hodnoty vypočítáme pro průměry 2 a 20 mm, což 

jsou hranice rozsahu průměrů, které lze pomocí přípravku naostřit. Pro dosazení do vztahů 

použijeme hodnoty doporučeného posuvu [31] a měrného řezného odporu [32]. 

Výpočet síly Fz: 

Pro průměr vrtáku 20 mm platí: 

 𝐹𝑐

2
=

𝐷 ∙ 𝑓

4
∙ 𝑝 → 𝐹𝑐20 =

𝐷 ∙ 𝑓20

2
∙ 𝑝20 =

20 ∙ 0,28

2
∙ 1900 = 5320 𝑁 

(1) 

Pro průměr vrtáku 2 mm platí: 

 
𝐹𝑐2 =

𝐷 ∙ 𝑓2

2
∙ 𝑝2 =

2 ∙ 0,04

2
∙ 4300 = 172 𝑁 

(2) 

D – průměr vrtáku, f – doporučený posuv, p – měrný řezný odpor 

Jelikož je rozdíl mezi silami značný, dále budeme pokračovat ve výpočtu pouze pro 

průměr vrtáku 20 mm. 

Výpočet kroutícího momentu: 

 
𝑀𝑘𝑣 =

𝐹𝑐20 ∙ 𝐷

4
=

5320 ∙ 0,02

4
= 26,6 𝑁 ∙ 𝑚 

(3) 

Aby se vrták v čelistech neotočil, musí platit statická rovnováha. Situace je znázorněna 

na obr. 23. Čelisti musí na vrták působit normálovými silami Fn1 a Fn2. Vzniklé třecí síly FT1 a 

FT2 následně musí eliminovat vliv kroutícího momentu Mk. Výpočet provedeme pouze pro 

jednu čelist, jelikož ve druhé čelisti vznikají síly reakční o stejných velikostech, ale opačných 

směrech. Součinitel tření zjistíme z tabulky [33] 

Rovnice statické rovnováhy: 

x: −𝐹𝑛1 − 𝐹𝑇2 − 𝐹𝑔 ∙ sin(𝛼) = 0 (4) 

y: −𝐹𝑇1 + 𝐹𝑛2 − 𝐹𝑔 ∙ cos(𝛼) = 0 (5) 

z: 
     𝑀𝑘 − 𝐹𝑇1 ∙

𝐷

2
− 𝐹𝑇2 ∙

𝐷

2
= 0 

(6) 
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Obr. 23) Schéma působení sil v čelisti přípravku 

Po vyřešení soustavy rovnic jsme určili velikost normálových sil, tedy: 

𝐹𝑛1 = 15422,11 𝑁, 𝐹𝑛2 = 2316,29 𝑁 

Získané normálové síly převedeme do vodorovného směru a sečteme: 

 𝐹𝑛1
´ = 𝐹𝑛1 ∙ cos(𝛼) = 15422,11 ∙ cos(45°) = 10905,08 𝑁 (7) 

 𝐹𝑛2
´ = 𝐹𝑛2 ∙ cos(𝛼) = 2316,29 ∙ cos(45°) = 1637,86 𝑁 (8) 

 𝐹𝑛
´ = 𝐹𝑛1

´ + 𝐹𝑛2
´ = 10905,08 + 1637,86 = 12542,94 𝑁 (9) 

Nyní musíme vypočítat doporučenou sílu předpětí, kterou vyvoláme ve šroubu. Tu pak 

následně porovnáme se získanou silou Fn
´. Pro výpočet budeme zanedbávat tření jednotlivých 

závitech šroubu. 

Výpočet průřezu jádra šroubu: 

K výpočtu potřebujeme znát hodnotu malého (d3) a jmenovitého (d2) průměru 

závitu. [34] 

 
𝐴𝑠 =

𝜋

4
(

𝑑2 + 𝑑3

2
)

2

=
𝜋

4
(

9,25 + 8,20

2
)

2

= 59,788 𝑚𝑚2 (10) 

Výpočet zkušebního zatížení 

Zkušební zatížení získáme součinem průřezu jádra šroubu a zkušebního napětí. Hodnotu 

zkušebního napětí lze konzervativně odhadnout pomocí vztahu: 

 𝑆𝑝 = 0,85 ∙ 𝑅𝑒 = 0,85 ∙ 390 = 331,5 𝑀𝑃𝑎 (11) 

Šroub je vyroben z oceli C45E. Hodnotu meze kluzu (Re) jsme získali z tabulky. [35] 
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Zkušební zatížení je tedy: 

 𝐹𝑝𝑖 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑆𝑝 = 59,788 ∙ 331,5 = 19819,72 𝑁 (12) 

Výpočet síly předpětí: 

 𝐹𝑖 = 0,75 ∙ 𝐹𝑝𝑖 = 0,75 ∙ 19819,722 = 14864,79 𝑁 (13) 

Výpočet utahovacího momentu: 

Součinitel utahovacího momentu volím K = 0,2. 

 𝑀 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑖 ∙ 𝑑 = 0,20 ∙ 14864,79 ∙ 0,01 = 297,29 𝑁𝑚 (14) 

Výpočet bezpečnosti: 

 
𝑘 =

𝐹𝑖

𝐹𝑛
´

=
14864,79

12542,94
= 1,185 

(15) 

Zvolená síla předpětí tedy dokáže vyvolat potřebnou sílu pro bezpečné upnutí vrtáku. 

5.6.2 Kontrola čepu 

Při tomto výpočtu budeme vycházet z předpokladu, že čep je namáhám na ohyb vlivem síly, 

která působí na broušený vrták, jenž je upnutý v čelistech přípravku. Pro zjištění velikosti této 

síly použijeme kroutící moment, kterým se otáčí brusný kotouč a polohu špičky vrtáku vůči 

středu kotouče (pro zjištění ramena síly, viz. obr. 24). 

  

Obr. 24) Schéma polohy vrtáku a působiště síly pro kontrolu čepu 

Ve výchozí poloze je vrták vzdálen od středu rozměr l, který je roven 43,75 mm. Po 

sklopení o do polohy broušení se posune o vzdálenost u do bodu, ve kterém bude jeho špička 

broušena. Pro určení síly F, která na špičku působí, potřebujeme zjistit hodnotu ramena m. 

Výpočet provedeme pro sklopení pro dva úhly špiček, což jsou krajní body rozsahu špiček. 

Vzdálenost r od špičky vrtáku po osu čepu je 90 mm. 

  



 

 

40 

 

VÝPOČET PRO BROUŠENÍ ÚHLU ŠPIČKY 90° 

Výpočet ramena m: 

Pro úhel špičky 90° platí: 

 𝛼1 = 45°   

 sin(𝛼1) =
𝑢1

𝑟
 → 𝑢1 = 𝑟 ∙ sin(𝛼1) = 90 ∙ sin(45°) = 63,64 𝑚𝑚 (16) 

 
𝑚1 = √𝑢1

2 + 𝑙2 = √63,642 + 43,752 = 77,22 𝑚𝑚 (17) 

Výpočet síly F: 

Hodnotu kroutícího momentu kotouče zjistíme výše z tab. 7. 

 
𝐹1 =

𝑀𝑘

𝑚1
=

1,3

77,22
= 16,835 𝑁 

 

(18) 

Výpočet síly předpětí: 

Jelikož je čep opatřen metrickým závitem a je utahován pomocí křídlové matice, je 

nutné určit sílu předpětí, která čep namáhá tahovým zatížením. 

Malý a jmenovitý průměr závitu pro výpočet průřezu jádra šroubu zjistíme 

z tabulky. [36] 

 𝐴𝑠 =
𝜋

4
(

𝑑2 + 𝑑3

2
)

2

=
𝜋

4
(

7,16 + 6,438

2
)

2

= 36,306 𝑚𝑚2 (19) 

Hodnota meze kluzu oceli S235JR, ze které je čep vyroben, je 225 MPa. Zkušební napětí 

a zkušební zatížení tedy jsou: 

 𝑆𝑝 = 0,85 ∙ 𝑅𝑒 = 0,85 ∙ 225 = 191,25 𝑀𝑃𝑎 (20) 

 𝐹𝑝𝑖 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑆𝑝 = 36,306 ∙ 191,25 = 6943,52 𝑁 (21) 

Doporučená síla předpětí je tedy rovna: 

 𝐹𝑖 = 0,75 ∙ 𝐹𝑝𝑖 = 5207,64 𝑁 (22) 

Určení VVÚ a nebezpečného místa: 

Samotný čep budeme brát jako prutové těleso. Jeho uložení lze charakterizovat jako 

vazbu vetknutím. Vliv gravitační síly od sestavy přípravku budeme zanedbávat, jelikož napětí, 

které způsobí bude podstatně menší, než napětí od působících sil brusného kotouče a předpětí. 

 

Obr. 25) Schéma úlohy 
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Rovnice průběhů VVÚ: 

 𝑁 = 𝐹𝑖 − 𝐹 ∙ sin (𝛽1) (23) 

 𝑇 = −𝐹 ∙ cos (𝛽1) (24) 

 𝑀𝑜𝑦1 = 𝐹 ∙ sin (𝛽1) ∙ 𝑟 (25) 

 𝑀𝑜𝑧1 = 𝐹 ∙ cos (𝛽1) ∙ 𝑥 (26) 

 𝑀𝑘1 = 𝐹 ∙ cos(𝛽1) ∙ √𝑟2 − 𝑢1
2 (29) 

Z rovnic následně můžeme vykreslit průběhy jednotlivých složek VVÚ. 

 

Obr. 26) Průběhy VVÚ 

Nyní určíme nebezpečné místo. Z průběhů můžeme vidět, že toto místo se bude 

nacházet těsně před vazbou vetknutím, protože v tomto místě dosahují jednotlivé složky VVÚ 

nejvyšší hodnoty. 

Výpočet napětí: 

Pro určení bezpečnosti vypočítáme hodnoty normálových a smykových napětí (vliv 

posouvající síly T budeme zanedbávat, jelikož její vliv je podstatně menší, než vliv od zbylých 

složek): 

𝜎𝑜𝑦1 =
𝐹 ∙ sin (𝛽1) ∙ 𝑟 ∙ 32

𝜋 ∙ 𝑑3
=

16,835 ∙ sin (55°30´) ∙ 90 ∙ 32

𝜋 ∙ 83
= 16,561 𝑀𝑃𝑎 (30) 

𝜎𝑜𝑧1 =
𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛽1) ∙ 𝑥 ∙ 32

𝜋 ∙ 𝑑3
=

16,835 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (55°30´) ∙ 60 ∙ 32

𝜋 ∙ 83
= 11,382 𝑀𝑃𝑎 (31) 

𝜎𝑁1 =
𝐹𝑖 − 𝐹 ∙ sin (𝛽1)

𝜋 ∙ 𝑑2
=

(5207,64 − 16,835 ∙ 𝑠𝑖𝑛(55°30´)) ∙ 4

𝜋 ∙ 82
= 103,327 𝑀𝑃𝑎 (32) 

𝜏𝑘1 =
𝐹 ∙ cos(𝛽1) ∙ √𝑟2 − 𝑢1

2 ∙ 16

𝜋 ∙ 𝑑3
=

16,835 ∙ cos(55°30´) ∙ 63,64 ∙ 16

𝜋 ∙ 0,0083
 

𝜏𝑘1 = 6,036 𝑀𝑃𝑎 

(33) 
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Jedná se o kombinované namáhání. Abychom byli schopni určit bezpečnost, 

potřebujeme určit redukované napětí. Pro výpočet použijeme podmínku HMH: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑1 = √(√𝜎𝑜𝑦1
2 + 𝜎𝑜𝑧1

2 + 𝜎𝑁1)
2

+ 3 ∙ 𝜏𝑘1
2  

(34) 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑1 = √(√16,5612 + 11,3822 + 103,327)

2

+ 3 ∙ 6,0362 = 123,864 𝑀𝑃𝑎 
 

Výpočet bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti: 

 
𝑘1 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑1
=

225

123,864
= 1,816 (35) 

VÝPOČET PRO BROUŠENÍ ÚHLU ŠPIČKY 136° 

Nyní provedeme výpočet pro broušení špičky na úhel 136°. 

Výpočet ramena m: 

 𝛼1 = 22°   

 sin(𝛼2) =
𝑢2

𝑟
 → 𝑢2 = 𝑟 ∙ sin(𝛼2) = 90 ∙ sin(22°) = 33,71 𝑚𝑚 (36) 

 
𝑚2 = √𝑢2

2 + 𝑙2 = √33,712 + 43,752 = 55,23 𝑚𝑚 (37) 

Výpočet síly F: 

 
𝐹1 =

𝑀𝑘

𝑚2
=

1,3

0,05523
= 23,538 𝑁 

 

(38) 

Síla předpětí: 

Síla předpětí zůstává stejná jako v předchozím výpočtu, tedy: 

 𝐹𝑖 = 0,75 ∙ 𝐹𝑝 = 5207,64 𝑁 (39) 

Určení VVÚ a nebezpečného místa: 

 𝑁 = 𝐹𝑖 − 𝐹 ∙ sin (𝛽2) (40) 

 𝑇 = −𝐹 ∙ cos (𝛽2) (41) 

 𝑀𝑜𝑦2 = 𝐹 ∙ sin (𝛽2) ∙ 𝑟 (42) 

 𝑀𝑜𝑧2 = 𝐹 ∙ cos (𝛽2) ∙ 𝑥 (43) 

 𝑀𝑘2 = 𝐹 ∙ cos(𝛽2) ∙ √𝑟2 − 𝑢2
2 (44) 

Průběhy VVÚ zůstávají svým tvarem stejné, jako v předchozím výpočtu. Nebezpečné 

místo je opět v místě vetknutí. 
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Výpočet napětí: 

𝜎𝑜𝑦2 =
𝐹 ∙ sin (𝛽2) ∙ 𝑟 ∙ 32

𝜋 ∙ 𝑑3
=

23,538 ∙ sin (37°36´) ∙ 0,09 ∙ 32

𝜋 ∙ 0,0083
= 25,714 𝑀𝑃𝑎 (45) 

𝜎𝑜𝑧2 =
𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛽2) ∙ 𝑥 ∙ 32

𝜋 ∙ 𝑑3
=

23,538 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (37°36´) ∙ 0,06 ∙ 32

𝜋 ∙ 0,0083
= 22,260 𝑀𝑃𝑎 (46) 

𝜎𝑁2 =
𝐹𝑖 − 𝐹 ∙ sin (𝛽2)

𝜋 ∙ 𝑑2
=

(5207,64 − 23,538 ∙ 𝑠𝑖𝑛(37°36´)) ∙ 4

𝜋 ∙ 0,0082
= 103,317 𝑀𝑃𝑎 (47) 

𝜏𝑘2 =
𝐹 ∙ cos(𝛽2) ∙ √𝑟2 − 𝑢2

2 ∙ 16

𝜋 ∙ 𝑑3
=

23,538 ∙ cos(37°36´) ∙ 0,08344 ∙ 16

𝜋 ∙ 0,0083
 

𝜏𝑘2 = 15,478 𝑀𝑃𝑎 

(48) 

K výpočtu redukovaného napětí opět použijeme podmínku HMH: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑2 = √(√𝜎𝑜𝑦2
2 + 𝜎𝑜𝑧2

2 + 𝜎𝑁2)
2

+ 3 ∙ 𝜏𝑘2
2  

(49) 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑2 = √(√25,7142 + 22,2602 + 103,317)

2

+ 3 ∙ 15,4782 = 139,919 𝑀𝑃𝑎 
 

Výpočet bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti: 

 
𝑘2 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑2
=

225

139,919
= 1,608 (50) 

Bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti je v obou případech dostačující. 

  



 

 

44 

 

5.7 3D model 

Na obrázku níže je 3D model výsledného zařízení. 

 

Obr. 27) 3D model 

5.8 Dosažené parametry 

V tabulce níže jsou přehledně uvedeny dosažené parametry zařízení. 

Tab 8)  Dosažené parametry 

Parametr Hodnota 

Rozsah broušených průměrů 2-20 mm 

Rozsah broušených úhlů špičky 90°, 118°, 136° 

Výkon elektromotoru 0,75 kW 

Napětí 230 V 

Průměr kotouče 175 mm 

Otáčky vřetena 2860 min-1 

Podbrus válcový 
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6 ZÁVĚR 

V dnešní době patří šroubovité vrtáky k nejpoužívanějším nástrojům. Jsou používány pro 

zhotovování otvorů do široké škály materiálů, ať už se jedná o oceli, litiny, slitiny neželezných 

kovů, plasty nebo dřevo. Kvalita vyvrtaných otvorů závisí na vhodně zvolených řezných 

podmínkách a také na kvalitě ostří nástroje. Stejně jako ostatní řezné nástroje podléhá také vrták 

postupnému opotřebení ostří. Po nějaké době je tedy nutné jej znovu naostřit. V této práci jsem 

se tedy věnoval právě problematice broušení vrtáků. 

V první části práce byl vypracován přehled současného stavu poznání. Je zde přiblížen 

princip technologie broušení a také seznámení s technologií vrtání. Dále jsou uvedeny zařízení 

od různých výrobců, které se vyskytují na trhu. Druhá část je zaměřená na navržení vlastního 

řešení zařízení na broušení šroubovitých vrtáků. Byly navrženy tři varianty, které jsou od sebe 

koncepčně odlišné a splňují všechny požadované parametry. 

Mezi výhody první návrhové varianty patří možnost brousit široký rozsah úhlů špiček a 

zajištěná dokonalá symetrie ostří. Nevýhodou je však nutnost pojezdu motoru, který je potřeba 

pro dosažení správné polohy kotouče vůči upnutému vrtáku. 

U druhé varianty již pojezd motoru není potřeba, jelikož její koncept je odlišný. Další 

výhodu je jednoduchá manipulace s přípravkem. Lze však brousit menší rozsah úhlů špiček. 

Velkým nedostatkem je však nezaručená dokonalá symetrie ostří, jelikož je nutné po nabroušení 

jedné strany ostří vrták z prizmatu uvolnit a ručně otočit o 180°. 

Tento problém je vyřešen ve třetí variantě, a to díky nastavení úhlu špičky pomocí 

natočení okolo čepu. Pojezd motoru také není nutný. Úhly špičky, které lze nabrousit jsou 90°, 

118° a 136°. 

Po zhodnocení byla pro další rozpracování varianta třetí. Její výhody totiž značně 

převažují nevýhody. Dalším důvodem byl také fakt, že dané řešení se na trhu zatím nevyskytuje, 

jedná se tedy o nové řešení. Funkčnost byla ověřena pomocí základních strojírenských výpočtů 

(kontrola vůči meznímu stavu pružnosti, síla upnutí) a následně byla zpracována také výkresová 

dokumentace. 

Zařízení je tedy funkční a splňuje základní parametry pro kvalitně nabroušené ostří. I 

tak by se ovšem v budoucnu mohlo zapracovat na dalších modifikacích a úpravách, které by 

vedly ke zvýšení kvality a efektivity broušení. Za zamyšlení určitě stojí možnost tvorby 

kuželového podbrusu, který má příznivější geometrii než válcový typ podbroušení. Dále by 

bylo vhodné uvažovat o možnosti automatizace, která by mohla posloužit pro naostření sériově 

vyráběných vrtáků.   
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8 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

8.1 Seznam použitých symbolů 

Ff     axiální síla při vrtání                 [N] 

Fp     radiální síla  při vrtání                 [N] 

Fc     tangenciální síla při vrtání                [N] 

Mkv    kroutící moment při vrtání                [Nm] 

FT     třecí síla v čelistech                  [N] 

Fn     normálová síla čelistí                 [N] 

Fg     gravitační síla                    [N] 

γ     úhel sklonu čelistí                  [°] 

As     průřez jádra šroubu                  [mm2] 

d2     jmenovitý průměr závitu                [mm] 

d3     malý průměr závitu                  [mm] 

Sp     zkušební napětí šroubu                 [MPa] 

Re     mez kluzu                     [MPa] 

Fpi     zkušební zatížení                   [N] 

Fi     síla předpětí šroubu                  [N] 

M     utahovací moment                  [Nm] 

g     tíhové zrychlení                   [ms-2] 

K     součinitel utahovacího momentu             [-] 

d     průměr čepu                    [mm] 

k     součinitel bezpečnosti                 [-] 

Fn
´     průmět normálové síly do vodorovného směru         [N] 

α     úhel sklonu přípravku                 [°] 

r     vzdálenost osy čepu od špičky vrtáku            [mm] 

m     rameno síly od brusného kotouče             [mm] 

n     průmět ramena síly od brousícího kotouče do svislého směru    [mm] 

l     průmět ramena síly od brousícího kotouče do vodorovného směru  [mm] 

β     úhel sklonu síly od brousícího kotouče vůči ose čepu       [°] 

N     normálová složka síly VVÚ               [N] 

T     posouvající složka síly VVÚ               [N] 

Moy    ohybový moment ve směru osy y VVÚ           [Nm] 

Moz    ohybový moment ve směru osy z VVÚ           [Nm] 

Mk    kroutící moment VVÚ                 [Nm] 
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σoy    normálové napětí od ohybového momentu ve směru y      [MPa] 

σoz     normálové napětí od ohybového momentu ve směru z      [MPa] 

σN     normálové napětí od tahové síly              [MPa] 

τk     smykové napětí od kroutícího momentu           [MPa] 

σred    redukované napětí                  [MPa] 
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