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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální brusky pro ostření hoblovacích 

nožů. Bruska je navržena k položení a přichycení k pracovnímu stolu, úběr třísky je 

realizován pomocí naklápění motoru, posuv obráběného nástroje směrem k brusnému kotouči 

a ve směru broušení využívá pomocné vedení, k nastavení geometrie břitu je použit naklápěcí 

mechanismus s noniem zajištěným excentrickými pákami. V příloze lze najít výkresovou 

dokumentaci sestavy s dvěma podsestavami a dva výrobní výkresy. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the design of a manual sander for sharpening planing knives. 

The grinder is designed to be laid and attached to the work table, chip removal is done by 

tilting the engine, feed the tool to the grinding wheel, and using the guide wire in the grinding 

direction. Attachment drawings can be found in the assembly with two sub-assemblies and 

two production drawings. 
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1 ÚVOD 

Dřevo je jednou ze základních surovin, využívanou v mnoha směrech lidského života. Jedním 

ze způsobu opracování dřeva je hoblování a protahování v příslušných strojích. Tyto stroje 

využívají hoblovacích nožů jako hlavních nástrojů, které se používáním časem otupují, až 

ztrácí svou schopnost dřevo opracovat. Je tedy ekonomické nástroj, který byl otupen, znovu 

naostřit, pokud je to možné, než koupit nový obráběcí nástroj. K opětovnému naostření 

obráběcích nástrojů se využívají různé brusky. 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem brusky, která brousí tangenciální hranou, 

tudíž obvodem brusného kotouče. Je navržena pro broušení hoblovacího nože do maximální 

délky 400 mm, kdy nastavení geometrie břitu, posuv nože a velikost úběru třísky jsou 

nastavovány manuálně. Důraz je kladen na bezpečnost a jednoduchost obsluhy, dále na 

možné přenášení brusky a tedy nižší hmotnost brusky a pokud možno nízké pořizovací 

náklady. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Technologie rovinného broušení 

Rovinné broušení se nejčastěji využívá jako operace na čisto po předešlém frézování či 

hoblování, někdy i místo frézování na obrábění velice tvrdých materiálů. Rovinné plochy lze 

brousit obvodem nebo čelem brousícího kotouče, v níže položené tabulce lze najít doporučené 

pracovní podmínky. [1] Mám zadané broušení obvodem kotouče, které se zdá přesnější, ale 

s opotřebením brousícího kotouče se mění řezná rychlost, což je podle mě nežádoucí 

důsledek. 

Broušení s využitím obvodu kotouče je jedním z nejpřesnějších způsobů broušení 

rovinných ploch, jelikož využíváme poměrně úzký kotouč a obrobek je deformován vznikem 

tepla při broušení jen nepatrně. Tento způsob je vhodný především pro broušení přesných 

rovinných ploch. [1]  

Velikost a otáčky brusného kotouče (ns) dávají požadovanou řeznou rychlost (vc ), 

obrobek může vykonávat přímočarý (moje řešení a častější způsob) nebo otáčivý. Při užití 

přímočarého pohybu obrobek vykonává vratný podélný pohyb a to tangenciální posuvovou 

rychlostí vft. V jedné nebo obou úvratích u podélného zdvihu se stůl brusky (či brusný kotouč) 

posune axiálně (příčně) vzhledem k obrobku o volenou hodnotu fa, po obroušení dané celé 

plochy se za pomoci radiálního posuvu kotouče fr několikrát nastaví hloubka broušení a to do 

odebrání potřebného přídavku na broušení. [1] 

U brusek s otáčivým pohybem na součásti se obrábějí přesné čelní plochy, jako třeba 

čela okružních pil, kotoučových fréz atd. Dále se na nich dají brousit i plochy, které jsou 

mírně kuželovité, např. čela kotoučových fréz, kde se šířka směrem ke středu zmenšuje. [1] 

 

Obr. 1) Tabulka doporučených pracovních podmínek pro rovinné broušení[1] 
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2.2 Hoblovací nože 

Hoblovací nože se používají na hoblovkách a protahovačkách, či kombinovaných strojích. 

Jsou používány na obrábění dřevěných desek a hranolů. Dělí se podle vhodnosti pro tvrdé a 

měkké dřevo, také suché a mokré. Tvrdost nožů je přibližně od 58 do 62 HRC. 

Našel jsem nože téměř zcela výhradně s tloušťkou 3 mm, s úhlem sklonu 30° až 45° 

šířkou 30 mm až 35 mm a délkou od 60 mm po zhruba 1220 mm. Dle mého zadání se mám 

zabývat délkou do 400 mm, ale i minimální délku nože tj. 60 mm bych chtěl být schopen 

ostřit na mém návrhu brusky. 

 

Obr. 2) Ukázka hoblovacího nože [7] 

 

 

Obr. 3) Hoblovací nůž s nákresem [8] 
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2.3 Přehled na trhu brusek pro hoblovací nože 

2.3.1 Tormek T-8 

 

Obr. 4) Bruska Tormek T-8 [2] 

Jedná se o nejnovější brusku nástrojů od švédské firmy Tormek, využívá se zde broušení 

hranou brusného kotouče a mnoha nástavců od výrobce, díky nimž se na této brusce může 

brousit mnoho typů nástrojů. Dle mého názoru velice elegantní řešení (malé rozměry), ale 

s horší obsluhou stroje, kvůli omezenému rozsahu upínaní. 

Popis produktu od výrobce:  

Bruska nástrojů T-8 poskytuje maximální úroveň přesnosti broušení kvůli stojanu, 

který je odlitý z jednoho kusu. Díky tomu dostáváme minimální vůli při uložení univerzální 

opěry a tím pádem i nejlepší podmínky k broušení. Jedinečný systém pohonu je vysoce 

účinný a zabezpečuje konstantní otáčky motoru i při plném zatížení brusky. Dodávaný brusný 

kámen od firmy Tormek skvěle brousí všechny druhy ocelí včetně HSS. Stroj dále obsahuje 

systém aretace brusného kotouče EasyLock, nádobu na vodu se zdvihem pomocí tlačítka a 

škrabku odstraňující nečistoty s integrovaným magnetem. [3] 

Rozměry: 

Šířka:     270 mm 

Hloubka:    270 mm 

Výška:     330 mm 

Hmotnost    17,8 kg 

Brusný kámen:   Aluminium oxide 250x50 mm  

Kožené lapovací kolo:  220x31mm 

Hlavní hřídel:    z nerezu 

Tělo:     odlitek ze zinkové slitiny, platové kryty 

Motor:    220 V, 200 W 

Cena:     okolo 16500 Kč [3] 
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Výhody: 

 Malý zástavbový prostor 

 Variabilita nástavců od výrobce 

Nevýhody: 

 Snížená možnost nastavení úhlu broušení 

 Malý rozsah nástavce 

2.3.2 Bruska na hoblovací nože Bernardo PHMS 630 

Jedná se o plnohodnotný stroj na broušení vhodný k připevnění k pracovnímu stolu, využívá 

se zde broušení pomocí čelní strany brusného kotouče, což se zdá být jednodušší, jelikož 

odpadá posuv nahoru ve vertikálním směru, posuv nože je manuální a chlazený. Hmotnost 

okolo 69 kg je ovšem poměrně vysoká. 

Popis produktu od výrobce: 

Brusku PHMS 630 lze efektivně využít k broušení hoblovacích nožů do délky 660 mm. 

Účinná a hospodárná obsluha včetně úspory nákladů a času, které vznikají při broušení, 

příjemně překvapí každého uživatele. Stroj má přesný držák hoblovacího nože z pevné šedé 

litiny, ručním kolem na přední straně stroje lze nastavovat úhel broušení. [4] 

Technická specifikace:  

Brusný kotouč:    100x50x20 mm 

Otáčky brusného kotouče:   2800 otáček za minutu 

Maximální dílka hoblovacího nože:   660 mm 

Rozsah naklápění vodící lišty:  20° - 55° 

Jmenovitý výkon motoru:    0,55 kW 

Rozměry stroje (šířka x hloubka x výška):  560x420x510 mm 

Hmotnost:      cca 69 kg 

Cena:       okolo 16000 Kč [4] 

 

Obr. 5) Bruska Bernardo PHMS 630 [4] 
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Na trhu je dále velice obdobná bruska Holzmann MS 7000, konstrukce je téměř identická, 

akorát je o přibližně 5000 Kč dražší. Oba stroje jsou postaveny na masivní konstrukci kvůli 

tlumení vibrací. 

Výhody: 

 Stabilita 

 Odpadá vertikální posuv 

 Masivní lože pro posuv při broušení 

Nevýhody: 

 Méně skladná 

 Vysoká hmotnost 

2.3.3 Universální bruska hoblovacích nožů a vrtáků Holzmann MS 6000 

Jedná se o další konstrukční řešení brusky hoblovacích nožů, kde je změnou vertikální posuv 

brusného kotouče a tím je dán úběr třísky. Bruska zabírá poměrně málo místa a je o mnoho 

lehčí, než předcházející model, i když nebude příliš stabilní. Upoutá velmi nízkou cenou 

okolo 9000 Kč. 

Popis brusky od výrobce: 

Bruska je určena pro hoblovací nože do 600 mm a také se na ní dají brousit vrtáky a dláta. Je 

vybavena masivním podstavcem, kvůli vyšší stabilitě a přesnosti brusky. Nastavení výšky 

brusného kotouče se provádí ručním kolem, taktéž i nastavení úhlu upínání nože. Poměrně 

jednoduchá obsluha při vysoké účinnosti. [5] 

Specifikace: 

Motor:      550 W/230 V 

 Úhel natočení nože:     15° - 90° 

 Hmotnost:      cca 35 kg 

 Rozměry (délka x hloubka x výška):  510x350x400 mm 

 Cena:       okolo 9000 Kč [5] 

 

Obr. 6) Bruska hoblovacích nožů a vrtáků Holzmann MS 6000 [6] 
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Výhody: 

 Malé rozměry 

 Cena 

Nevýhody: 

 Nižší stabilita 

 Absence chlazení 

 Nepříliš povedené nastavení úhlu broušení 
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3 NÁVRH VARIANTY ŘEŠENÍ 

3.1 Kinematické uspořádání 

3.1.1 Varianta s posuvem motoru 

Posuv ve směru broušení a přiblížení nože k brusnému kotouči je realizován pomocí posuvu 

desky s motorem, která leží na lineárním vedení. K úběru třísky a nastavení úhlu broušení je 

využit přípravek s nožem, kde je zvedání zajištěno pomocí vodících tyčí a šroubovice. 

 

Obr. 7)  Zjednodušený model brusky při posuvu motoru 

Výhody: 

 Lepší stabilita při broušení díky zatížení vedení motorem 

Nevýhody: 

 Složitá obsluha 

 Přívodní elektrický kabel by poměrně překážel 

 Vyšší zatížení ložisek při posuvu vlivem hmotnosti motoru 

 Komplikovaný vertikální posuv pro úběr třísky 
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3.1.2 Varianta s posuvem nástroje 

Posuv ve směru broušení, přiblížení nože a nastavení úhlu broušení se provádí manipulací 

stolu na lineárních vedeních, na němž je upnut obráběný nástroj. Úběr třísky se provádí 

posuvem motoru ve vertikálním směru, který je proveden naklápěním pomocí šroubu 

s trapézovým závitem na konci opatřeném ručním kolem. 

 

Obr. 8) Zjednodušený model brusky při posuvu nože 

Výhody: 

 Nahrazením lineárního vertikálního posuvu naklápěním se sníží cena i 

konstrukční a výrobní čas 

 Poměrně jednoduchá obsluha stroje 

 Snazší kontrola procesu broušení 

Nevýhody: 

 Nebezpečí rozkmitání kotouče, je nutné trapézový šroub vhodným způsobem 

zajistit 

Z porovnání výhod a nevýhod jsem zvolil druhou variantu s posuvem nástroje, kterou 

následovně více rozpracuji. 
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3.2 Návrh dílčích konstrukčních uzlů 

Dle provedené rešerše, cenných rad od Ing. Jana Pavlíka, Ph.D., zhlédnutí brusek a ostřiček 

v Bosch Diesel s.r.o. - Jihlava a Truhlářství Musil, jsem pro svůj návrh brusky vybral 

následující řešení (podtrhnuté varianty): 

 Umístění brusky 

Samostatně stojící x připevněná k pracovnímu stolu 

Vzhledem k tomu, že ovládání brusky je manuální, bude nejspíše upotřebena v menších 

dílnách a truhlářstvích, kvůli úspoře nákladů a místa je vhodné vyhnout se tvorbě podstavce, 

který by musel být poměrně masivní, a připevnit brusku na pracovní stůl. 

 Prostorové umístění kolejnic 

Dvě a dvě kolejnice x dvě a jedna kolejnice 

Z hlediska stability jsou dvě a dvě kolejnice nad sebou mnohem výhodnější, obsluha stroje je 

snazší i za cenu vyšších pořizovacích nákladů, jelikož při použití jedné kolejnice pro posuv, 

by bylo třeba prizmatického lineárního vedení. 

 

Obr. 9) Schéma umístění kolejnic 

 Volba typu vedení 

Lineární vedení x vodící tyče x podepřené vodící tyče 

Lineární vedení je nejpřesnější, ale velice nákladné řešení, vodící tyče jsou nejlevnější 

varianty, ale na délce blížící se k metru by musely mít velký průřez, aby se neprohýbaly. 

Vzhledem k těmto důvodům se jeví nejlépe podepřené vodící tyče. 

 Volba dráhy pro úběr třísky 

Svislý lineární pohyb x naklápěcí mechanismus 

Pro úběr třísky je potřebný vertikální pohyb, toho je možné dosáhnout například pomocí 

vodících tyčí a šroubovice (přímočarý pohyb), či naklopení dané části, kdy se pohybuje daná 

část i v horizontálním směru, což při malých úhlech je přípustné. Naklápěcí varianta je 

mnohem jednodušší a tedy i levnější. 

 Výběr materiálu pro rám a většinu dílů 

Odlitky x svařence z oceli x hliníkové profily a duralové části 

Rád bych aby se jednalo o malosériovou výrobu v jednotkách až desítkách kusů, proto by byli 

odlitky velice nevýhodné. Další možností je svařit rám z konstrukční oceli, výhodou by byla 

vyšší tuhost rámu než v případě hliníkových profilů, ale je nutné rám velmi dobře upnout do 
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přípravků aby se nijak výrazně nezkroutil. Nevýhodou je vyšší hmotnost rámu a potřeba 

využít služeb svářeče, které bych se v případě profilů vyhnul. Právě z tohoto důvodu bych 

raději, než vyrábět svařence z konstrukční oceli, chtěl využít hliníkových profilů a duralových 

částí, které jsou značně lehčí (možnost snadného přenášení) a dle mého názoru mnohem 

jednodušší na montáž a sestavení (v podstatě jen sešroubovávání a ustanovení jednotlivých 

komponent). Komponenty se většinou nemusí povrchově upravovat a vypadají celkem 

esteticky příjemně. Mimo jiné jsem si zvykl využívat hliníkové profily v práci, kde z nich 

jsou postavené téměř všechny výrobní linky i části interiéru kanceláří (tabule atd.), i když 

mají výraznou slevu v řádu desítek procent při objednávkách těchto profilů. Další výhodou je 

velký sortiment různých spojovacích součástek, madel, kotvící techniky a jiné. 

 

Obr. 10) Ukázka spojovací techniky Bosch Rexroth [9] 
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4 VÝPOČTY A DIMENZOVÁNÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ 

4.1 Výběr elektromotoru 

4.1.1 Výpočet charakteristik motoru 

Při výběru elektromotoru jsem hledal trojfázový asynchronní motor, který je vhodný pro 

pohon strojů, jelikož má dostatečný výkon při rozumné ceně. Vyrábí se ve standartní řadě 

se 700-ti otáčkami za minutu, 900-ti otáčkami za minutu, 1400-ti otáčkami za minutu a  

2800-ti otáčkami za minutu. 

 Počet otáček za minutu se odvíjí od řezné rychlosti, která by se měla pohybovat mezi 

25 až 35       (skripta [10], konzultace s technology) dle vzorce: 

      
     

       
         (1)  

 

      je teoretická řezná rychlost v       

  je průměr brousícího kotouče v mm 

  je hledaný počet otáček motoru za minutu 

 

Ze vzorečku lze vidět, že jde o kompromis mezi otáčkami hřídele motoru a velikostí 

brusného kotouče (vhodné vyšší otáčky a menší kotouč). Vzhledem k otáčkovým řadám 

motorů a prodávaným velikostem brusných kotoučů jsem zvolil kotouč o průměru 225 mm, 

pro který vychází počet otáček okolo 2800 otáček za minutu. Po dosazení do výše uvedeného 

vzorce: 

      
     

       
         

      
          

       
         

               

 

Dostávám řeznou rychlost o velikosti 33      , která leží v zadaném intervalu, tudíž je 

vyhovující. 

K orientačnímu určení otáček může posloužit i následující tabulka: 
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Obr. 11) Tabulka závislosti průměru brusného kotouče, počet otáček brusného kotouče a 

obvodové rychlosti brusného kotouče [11] 

Dalším důležitým parametrem motoru je jeho výkon, podle rešerše a zhlédnutých brusek by 

se měl nacházet někde mezi 200 W až 500 W, nabízené motory od Siemensu mají výkony 

180 W, 250 W, 370 W, 550 W, k výběru hodnoty výkonu je třeba nejprve vypočítat řeznou 

sílu:  

Pro obvodové tangenciální broušení rovinných ploch se hodnota řezné síly        určí 

podle empirického vztahu [1]: 

       
      

      
        (2)  

                             

           

 

   je řezná síla [ ] 

   je řezná rychlost [       

   je axiální posuv stolu brusky [mm] 

   je pracovní (radiální) záběr [mm] 
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Axiální posuv brusky    je dán využitím brusného kotouče, ten je široký 12 mm (dáno 

i délkou výstupního hřídele bez nutnosti úprav), jeho využití je omezeno na maximální 

rozměr 6 mm, což je délka hrany hoblovacího nože při sklonu 30°. Lze brousit i menší šířkou 

kotouče a brousit více do hloubky. 

Pracovní (radiální) záběr    je doporučen okolo 0,01 mm, v případě mého návrhu 

brusky je dán stoupáním trapézového závitu a velikosti 2 mm, hřídel motoru je umístěna 

před půlkou ramene od osy otáčení k uchycení trapézového závitu, tudíž jedné otáčce 

trapézového závitu je roven méně než 1 mm, s otáčením závitu je tedy nutno zacházet jemně, 

pro zajištění potřebného výkonu dosadím 0,015 mm. Lze odebírat více materiálu při menším 

pracovním záběru a naopak. 

Nyní lze vypočítat výkon motoru potřebný k broušení ze známého vztahu: 

            (3)  

               

           

 

P potřebný výkon stroje [W] 

   řezná síla [N] 

   řezná rychlost [     ] 

 

Jiným způsobem výpočtu je použití vzorce využívající ekvivalentní tloušťku broušení: [12]: 

    
   

     
         (4)  

    
  

     
            

                 

 

    ekvivalentní tloušťka broušení [mm] 

   je pracovní (radiální) záběr [mm] 

   je řezná rychlost [     ] 

    je tangenciální rychlost posuvu stolu brusky [       ] 

 

Rychlost posuvu     záleží na ručním posuvu stolu, doporučuje se 8-30         

experimentálně jsem se pohyboval okolo hodnoty 15        . 

Ekvivalentní tloušťka broušení se dosadí do následujícího vzorce pro výpočet průřezu 

třísky při rovinném tangenciálním broušení [12]: 
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                (5)  

                     

                 

 

   je průřez třísky [     

   je šířka aktivní části brousícího kotouče [mm], rovno předešlé šířce záběru    

    je ekvivalentní tloušťka broušení [mm] 

 

Šířka aktivní části brousícího kotouče    v mm je dána šířkou plochy, která se brousí na 

hoblovacím noži a ta je 6 mm při zkosení 30° (při 40° je menší). 

V následujícím kroku se průřez třísky dosadí do vzorce pro výpočet řezné síly podle 

vztahu [12]: 

             (6)  

                       

           

 

   je řezná síla [N] 

   je měrná řezná síla [MPa], která nabývá hodnot 10000 až 35000 [MPa] pro ocel, kde 

vyšší hodnoty platí pro broušení na čisto. 

 

První (empirický) výpočet řezné rychlosti mi přijde přesnější (je i používanější), jelikož je 

odvozen empiricky a jeho hodnota vychází vyšší, což je další důvod ho použít.  

Pro přehlednost a lepší pochopení vzorců slouží následující obrázky: 

 

Obr. 12) Vlevo ukázka obvodového broušení, napravo čelní broušení [12] 
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Obr. 13) Znázornění ekvivalentní tloušťky broušení pro obvodové broušení [12] 

4.1.2 Elektromotor SIEMENS 1LA7073-2 0.55kW,2800ot 

 

Z výše uvedených vztahů (1), (3) tedy vyplývá motor, který bude mít okolo 2800 otáček za 

minutu a výkon vyšší jak 470 W, z webu Siemensu jsem tedy vybral motor s označením: 

Elektromotor SIEMENS 1LA7073-2 0.55kW,2800ot, který nabízí výkon 550 W při 2800 

otáčkách za minutu a ceně 2179 Kč. 

Odkaz přímo na stránku českého obchodního zastoupení značky Siemens je pod 

odkazem [13], více technických informací lze dohledat v katalogu, který je dostupný v odkazu 

[14], kde firma nabízí i různé mechanické úpravy 

V dodaném motoru je třeba zamezit axiálnímu posuvu, což nabízí přímo výrobce a to 

buď na straně pohonu pod kódem K94 za příplatek 262 Kč, nebo na straně ventilátoru za 

příplatek 251 Kč pod kódem L04. Tepelnou dilataci a následné prodloužení hřídele lze 

zanedbat, proto vybírám variantu upevnění axiálního ložiska na straně ventilátoru, která je 

levnější. 

Hmotnost motoru je 6,6 kg, následné ji využiji pro MKP analýzu. 
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4.2 Výběr brusného kotouče 

Průměr brusného kotouče byl zvolen při výpočtu potřebného výkonu, tedy 225 mm. Řezná 

rychlost tohoto kotouče je již známá a to 33      . 

 Brusný kotouč se bude muset vyměnit při opotřebení, kdy obvodová rychlost bude 

pouze 25 m/s, při této rychlosti bude jeho průměr d: 

  
          

   
      

  
          

      
      

            

 

   je řezná rychlost [       
  je hledaný průměr brousícího kotouče [mm] 

  je počet otáček motoru za minutu 

 

Výměna brusného kotouče je vhodná při jeho zbroušení na hodnotu 175 mm. Velikost 

kotouče 175 mm je stále konstrukčně přípustná. Čelní způsob broušení je z tohoto hlediska 

výhodnější, jelikož zaručuje stejnou řeznou rychlost. 

Při výběru brusného kotouče, jsem se řídil dle následující tabulky vysvětlující 

jednotlivé znaky ve značení brusných kotoučů. 

 

Obr. 14) Tabulka pro ukázku významu znaků u brousících kotoučů [15] 

Rozměry brousícího kotouče – průměr kotouče je zvolen 225 mm, šířka kotouče je vhodná 

 12 mm (není třeba upravovat délku hřídele motoru), průměr upínací díry, jsem zvolil 

 51 mm (výrobní rozměr, příruby ho optimálně obepínají). 

Typ kotouče – volím typ 1, což je rovný kotouč 

Materiál brusiva – materiály lze dělit na: 

 Umělý korund (Al2O2) – značí se písmenem A. Tvrdost dle Mohse od 8,5 po 

9,3. Dělí se na bílý, růžový, hnědý a černý. Velmi často používaný. 
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 Karbid křemíku (SiC) – značí se písmenem C. Tvrdost dle Mohse od 9,3 po 

9,5. 

 Karbid boru (B4C) – značí se písmenem B. Tvrdost dle Mohse od 9,5 po 9,7. 

 Kubický nitrid boru (N2B3) – je značen písmeny BN. Tvrdosti podle Mohse 

dosahuje téměř 10. 

 Diamant – značí se písmenem D. Tvrdost dle Mohse je 10. [15] [16] 

Velikost zrna – je číslo, které třídí zrna podle jejich měrného rozměru. Je spjata i s výslednou 

 drsností povrchu. 

 Pro ostření nástrojů se používají zrna od čísla zrna 60 až 120 (0,2 Ra a menší). 

Platí, že čím hrubší zrno, tím je horší kvalita povrchu a větší úběr materiálu. 

Jemnější zrno méně zahřívá obrobek a vytváří lepší kvalitu povrchu. [15] [16] 

Tvrdost – je odolnost proti vylomení zrn při procesu broušení a je dána druhem pojiva. Má 

 stupnici od G do Z. Platí, že čím tvrdší je materiál, tím se volí menší tvrdost brusného 

 kotouče. 

 Velmi měkká G, H 

 Měkká I, J, K 

 Střední L, M, N, O, P, Q 

 Tvrdá R, S, T [15] [16] 

 Zvlášť tvrdá V, Z [15] [16] 

Struktura kotouče – je dána číslem od 0 do 14, vyšší číslo znamená vyšší vzdálenost mezi 

 zrny, tím pádem i větší póry. Pro broušení tvrdých materiálů se používá hutnější 

 struktury. 

 Hutná (3, 4)  objem pórů okolo 15% 

 Polohutná (5, 6) objem pórů okolo 25% 

 Pórovitá (7,8)  objem pórů okolo 35% [15] [16] 

Pojivo – slouží ke spojení zrn brusiva, lze jeho vhodnost přiřadit k typu brusiva. Nejčastěji se 

 využívá keramického pojiva V, které bych také použil. [15] [16] 

Vybral jsem brusný kotouč s označením T1 225x12x51-A80J4V-40. 

 

Při montáži brusného kotouče dodržet několik pravidel: 

 Kotouč vyzkoušet poklepem při volném zavěšení, jestli má čistý tón 

 Při sevření brusného kotouče upínacími přírubami, musí být mezi kotouč a příruby 

vložena podložka z pryže, či papíru 

 Kotouč je nutné orovnat, alespoň ručně orovnávacím kolečkem, nebo orovnávacím 

kamenem (pro lepší řezné vlastnosti, odstranění nerovností) 

 Zkontrolovat vyvážení kotouče, popřípadě ho dovyvážit 

 Upnout kotouč pevně na vřeteno a zajistit krytem 
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4.3 Metoda konečných prvků 

Rozhodl jsem se vytvořit dvě MKP analýzy. Jednu pro profil pod motorem blíže k hřídeli a 

druhou pro držák nože. K provedení analýz jsem využil program Autodesk Inventor 

Professional 2016. 

4.3.1 MKP analýza profilu pod motorem 

Pro co nejdůvěryhodnější výsledek MKP analýzy je potřeba si co nejlépe vyjádřit zátěžné 

síly. Motor je těžký 6,6 kg na daný profil působí polovinou své váhy tedy 3,3 kg, hmotnost 

větší příruby je 0,43 kg, hmotnost menší příruby 0,22 kg a hmotnost brusného kotouče je 

1,84 kg. Hmotnost samotného profilu je již nastavena v programu. 

Každou z hmotností roznásobím gravitačním zrychlením, které je 9,81       a 

následně podělím dvěma, jelikož motor leží na profilu dvěma nohami. Tímto získám výsledné 

síly.  

                               (7)  

                                           

          

 

   je hmotnost motoru [kg] 

    je hmotnost větší příruby [kg] 

    je hmotnost menší příruby [kg] 

 

Síla 19,37 N tedy působí na profilu v místě styku noh motoru. Tíhová síla profilu je již 

započítána v nastavení analýzy. 

Z výsledků, které jsou na následující straně lze vyčíst maximální průhyb 0,00244 mm. 

Součinitel bezpečnosti se pohybuje okolo 14. Ověřil jsem tedy, že profil je dostatečně tuhý. 

 

Obr. 15) Ukázka zobrazení provedení vazeb a nastavené sil 
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Výsledný deformační posun vyvolaný účinkem tíhových sil v pohledu zezadu, kde je větší 

prohnutí: 

 

Obr. 16) Ukázka výsledného prohnutí v pohledu zezadu 

4.3.2 MKP analýza pro držák nože 

Dále jsem se rozhodl zkontrolovat napjatost a průhyb MKP analýzou na držáku pro upnutí 

nože. Zde je zatěžující síla dána utáhnutím šroubového závitu, tíhová síla působící na držák je 

zanedbatelná. Držák nože je vyroben z konstrukční oceli pro větší tuhost. 

Vyjádření upínací síly jsem si velice zjednodušil, vypočítám ji přes moment, který 

vytváří pracovník při utahování šroubu klíčem. Dále jej porovnán s maximálními 

doporučenými utahovacími momenty, u nichž je uvedena i utahovací síla a z jednoduché 

trojčlenky dostanu, hledanou sílu. 

Délka ramene klíče je obvykle do 100 mm, pracovník působí silou přibližně 30 N ve 

zhruba 2/3 ramena tedy 66 mm od osy otáčení. 

                     (8)  

                      

               

 

      je moment působící na šroub vytvořený pracovníkem [     

      je síla, kterou pracovník působí na klíč [N] 

   je vzdálenost mezi osou otáčení a působištěm síly na klíč [m] 
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Na webu firmy Vespos [18] lze dohledat, že pro šroub M6 v pevnostní třídě 5.8 je pro 

utahovací moment    6,4     osová síla ve šroubu    5448 N. Z poměru momentů lze 

dohledat hledanou sílu     , kterou použiji pro následné MKP. 

       
     

  
     (9)  

         
    

   
     

               

 

    je hledaná síla působící na podložku [N] 

   je utahovací moment [     

   je osová síla ve šroubu při     [   

 

Výsledný deformační posuv vyšel 0,008 mm, za to ale součinitel bezpečnosti nejprve 

vycházel zhruba 0,6. Následovala úprava komponenty na výslednou bezpečnost 1,67. Tak aby 

zde byla rezerva při použití větší síly. Úprava spočívala ve zvětšení držáku, zaoblení hran, 

změny materiálu z duralu na konstrukční ocel a odebraní přebytečného materiálu. 

Výsledné zobrazení součinitele bezpečnosti: 

 

Obr. 17) Výsledná simulace součinitele bezpečnosti držáku
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5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH - 3D MODEL 

 

Obr. 18) Ukázka rozložení modelu na podsestavy 

Konstrukci brusky jsem rozložil od několika částí, které postupně podrobněji popíši. 

  

1. Rámová konstrukce 

2. Spodní vodící lišty s kolejnicemi 

3. Radiální stůl 

4. Axiální stůl 

5. Upevnění hoblovacího nože 

6. Vertikální posuv 

7. Motor s brusným kotoučem a přírubami 

8. Krytování a bezpečnostní prvky 
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5.1 Rámová konstrukce 

 

Obr. 19) Model sestavy k rámové konstrukci 

Profily 45x45 mm je nutno nařezat na dané délky, poté do nich vložit odpovídající počet kusů 

T-spojek. Ty jsou dvojího druhu, jedny, které lépe drží a musí se do profilu zasouvat a druhé, 

které se dají do profilu zasunout otáčivým pohybem z vrchu, ale mají větší vůli, proto je 

vhodnější používat ty zasouvající se. V následujícím kroku lze přistoupit k montáži spojek 

k jednotlivým profilům a každý šroub patřičně dotáhnout. Nakonec zaklapnout krycí krytky 

45x45 mm na konce profilů dle obrázku. 

Následovně vyobrazený profil (červená barva) se musí provrtat, aby do něj mohl být 

umístěn spojovací prvek. Do vrchních profilů (zelená barva), které nejsou zakrytovány, se 

vyvrtá závit M12 v délce 40 mm, kvůli pozdější montáži vertikálního posuvu. 

 

Obr. 20) Znázornění montáže spojovacího prvku  
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5.2 Spodní vodící lišty s kolejnicemi 

 

Obr. 21) Model vodící lišty s kolejnicí 

Tato součást se na brusce vyskytuje dvakrát. Zde již je montáž složitější, podepřená kolejnice 

{2} musí být nejprve přišroubována zápustnými šrouby k vodící liště {1}, která je zhotovena 

z duralu, a to tak aby s ní byla rovnoběžná (boční kraj kolejnice je stále vzdálen 1 mm od 

kraje vodící lišty). V druhém kroku je třeba připevnit šrouby se zápustnou hlavou vodící lištu 

k profilům (Obr. 18) a pomocí měrky je srovnat na vzdálenost 115 mm od sebe a lehce 

dotáhnout. Později se povolí, aby bylo možné srovnat kolejnice, tak aby po nich mohl radiální 

stůl bezproblémově jezdit, nakonec se dotáhnou. 

 

 

Obr. 22) Detail zarovnání kolejnice a vodící lišty 
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5.3 Radiální stůl 

 

Obr. 23) Model stolu pro pohyb ve směru broušení 

Základem sestavy spodního posuvného stolu je duralová deska {1}, jejíž výrobní 

výkres je součástí přílohy. Nejdříve se k desce přišroubují držáky pro rukojetě {3} a následně 

se rukojetě {4} přitáhnou k jejich držákům. 

V dalším kroku se přišroubují navrch kolejnice {2}, u kterých je nutné dodržet mezi 

nimi vzdálenost 266 mm a jejich rovnoběžnost a zároveň kolmost na spodní dlouhé kolejnice  

(Obr. 18). Kolejnice není nutné utahovat, bude se s nimi ještě hýbat, při nastavování výše 

položených ložiskových domků. 

Nyní montáž kuličkových pouzder {5}, kvůli spárování kolejnice a kuličkových 

pouzder, je zapotřebí při montáži kuličkových pouzder dorazit pouzdra na přesnou hranu 

desky a poté je přimontovat k desce a dotáhnout, následovně se kuličková pouzdra usadí na 

jejich kolejnice, kde se povolí šrouby spojující níže vodící lišty s rámem a zajistí se 

bezproblémový chod vedení, poté se lišty dotáhnou. Nakonec se na kolejnici nasadí manuální 

brzda {6} sloužící k aretaci, ta se přišroubuje opět k desce. Je vhodné s namontováním brzdy 

počkat až na spárování kolejnic stolu s kuličkovými pouzdry vrchního stolu, jelikož jeden 

šroub pro upevnění kolejnice leží pod brzdou. 

 

Obr. 24) Detail montáže kuličkového pouzdra na hranu desky  



 

41 

 

5.4 Axiální stůl 

 

Obr. 25) Model stolu pro pohyb k brusnému kotouči 

Základním prvkem je opět duralová deska {1}, na ni se nejprve přišroubují držadla pro 

nastavení úhlu sklonu {2} hoblovacího nože (nutno dodržet rovnoběžnost boku držadel 

s boky desky), do nich se vloží čep {3}, jak je vyobrazeno na obrázku, nejprve bez pojistného 

kroužku, který se nasadí až po přidání lišty se sklopným mechanismem, obdobně se nasadí 

excentrická páka {4}, na kterou se nasadí matice také až po kompletaci. 

Nyní se opět dorazí kuličkové domky na přesnou hranu desky, lze dorazit i manuální 

brzdu {6}, a přišroubují se napevno k desce, šrouby jsou vkládány do domků zespod, závit je 

vyvrtán v desce a z vrchu zakryt záslepkou. Následovně se povolí kolejnice na níže položené 

desce (Obr. 23) a po ustavení do bezproblémového chodu se dotáhnou. Nyní lze dotáhnou i 

brzdu na níže položeném stole. 

 

Obr. 26) Detail s vygravírovanou ryskou pro nastavení úhlu 
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5.5 Upevnění hoblovacího nože 

 

Obr. 27) Model lišty pro upevnění nože 

Nejprve se přišroubují úchyty pro nastavení sklonu broušení k liště {3,4}, kde je nutné zajistit 

jejich rovnoběžnost mezi sebou a čelem lišty. Následovně lze připevnit držáky nože {2}. Kdy 

se na dané šrouby navlékne podložka, poté držák, tlačná pružinka, celé se to vloží do patřičné 

díry na desce a zespoda zajistí maticí s podložkou. V dalším kroku se přimontují domky pro 

stavěcí šrouby {5}, stavěcí šrouby {6} se do nich poté došroubují. Nakonec se celý komplet 

vezme, usadí se na níže položené čepy a excentrické páky, čepy se zajistí pojistným kroužkem 

a excentrické páky se zajistí příslušnými maticemi (Obr. 25). 

Na levý držák naklápěcího mechanismu {3} se dolepí úhlový nonius, kde nulová 

hodnota naklopení bude v místě vygravírované rysky protikusu (Obr. 26). 

Nůž je přitlačen držáky, které jsou umístěny ve výřezu na liště a pro lepší manipulaci 

nadzvedávány tlačnými pružinkami. Tlak je tvořen utažením šroubového spoje. 

 

Obr. 28) Detail umístění držáku nože na liště 
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5.6 Vertikální posuv 

 

Obr. 29) Model mechanismu pro pohyb ve vertikálním směru 

Montáž vertikálního posuvu lze začít natočením vrchního válce {2} na trapézový závit se 

stoupáním 2 mm {1} pro menší zdvih, celkový zdvih motoru je ještě snížen vzdáleností 

motoru od osy otáčení, která je o více jak polovinu menší než vzdálenost osy otáčení a 

trapézového závitu (Obr. 18). Vrchní válec se vloží do příslušných držáků {3} a ty se 

přišroubují do připraveného závitu v profilu (M12). Následně se na dolní část trapézového 

závitu nasadí podložka (Obr. 30) a položí se do spodního válce {4}, kde je zaručeno točné 

uložení H7/e7 a zespoda se vloží další podložka. Poté se točné uložení vypodloží distančními 

podložkami, tak aby při dotažení matice o hranu (Obr. 30), se závit mohl v dolním uložení 

protáčet. Trapézový závit je vhodné ustavit kolmo na spodní profily (Obr. 18). Nakonec se 

nasadí příslušné držáky {5} na spodní válec a ty přišroubují k dolní části rámu (Obr. 18). 

Z důvodu zabránění možné tvorby vibrací při broušení, je záhodno zamezit i pohybu 

mezi horním válcem a trapézovým závitem pomocí kontramatice {7}, která je namontována 

z vrchu na trapézový závit a je nutné ji při broušení vždy dotáhnout. 

Nakonec se na trapézový závit nahoře nasadí pero, poté ruční kolo {6}, které má 

toleranci H7, proto je vrchní konec závitu opatřen rozměrovou tolerancí j6, která zajišťuje 

snadnou montáž. Ruční kolo se zajistí pojistným kroužkem proti vysunutí.  
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Obr. 30) Detail uložení trapézového šroubu pozice {1} matice, {2} podložky  

5.7 Motor s brusným kotoučem a přírubami 

 

Obr. 31) Model motoru s brusným kotoučem a jeho uchycení 

Montáž sestavy se odvíjí od položení motoru {1} na vhodné místo a následovné instalace 

přírub a brusného kotouče {2} na hřídel. Hřídel motoru je tolerována rozměrovou tolerancí j6, 

hlavní příruba {3}tedy musí mít vnitřní otvor, kde bude uložení s přesahem (například M6). 

Brusné kotouče se obvykle tolerují rozměrovou tolerancí H12, vnější otvor hlavní příruby 

musí být v uložení s vůlí (například e8). Hlavní příruba je opatřena levotočivým závitem 

M35x1,5, tím je zajištěno, že se příruba nebude mít tendenci roztáčet, ale naopak se utahovat 

při chodu stroje. Část hlavní příruby pro uložení kotouče je široká 10 mm, aby přídavná 

příruba {4} mohla vyvinout dostatečný tlak na kotouč. 

Příruby splňují následující pravidla: 

 Jsou obě stejně velké 

 Je mezi ně a kotouč vložena pryž (měkký papír), která přesahuje příruby 
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 Průměr přírub je větší jak 1/3 průměru kotouče [17] 

 

Obr. 32) Detail uchycení brusného kotouče přírubami 

Motor se přišroubuje na vrchní profily, zhruba v polovině radiálních (nejdelších) kolejnic 

(Obr. 18). Při montáži motoru je nutné dodržet rovnoběžnost lišty držící nůž a brusného 

kotouče, jinak by mohlo dojít k nepřesnému broušení. 

5.8 Krytování a bezpečnostní prvky 

 

Obr. 33) Kryty a tlačítko start-stop 

Bruska je vybavena dvojtlačítkem {1} pro zapnutí brusky do chodu a stop tlačítkem 

v prostoru obsluhy (Obr. 18). Stop tlačítko má hřib pro snazší nouzové zastavení stroje, po 

jeho stlačení musí být hřib pootočen k návratu do původní polohy. 

Dále je na brusce umístěný kryt okolo brusného kotouče {2,3}, sloužící k zachytávání 

třísky. Část krytu {2} blíže k motoru je přišroubována na profil, na kterém stojí samotný 

motor. Přední část krytu {3} motoru je snímatelná pro snazší výměnu brusného kotouče, je 

přichycena třemi šrouby, jejichž matice jsou bodově přivařeny z vnitřní strany zadního krytu. 

U krytu motoru je možné vyhotovit válcový vývod pro odsávání kovových pilin. 
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Poslední kryt {4} připevněný ke spodním profilům, slouží k zachycení padajících 

kovových pilin a jejich odvodu mimo vedení. Tento kryt je možné po montáži lehce přihnout, 

tak aby ničemu nepřekážel. 

Dále je nutno přimontovat dorazy na místa kam patří. 

Nakonec je vhodné brusku položenou na pracovní stůl ukotvit proti jejímu možnému 

posuvu při broušení. 

Zjednodušená bezpečnost práce: 

 Obsluha brusky musí být proškolena a seznámena s návodem 

 Obsluha musí mít při práci nasazené ochranné brýle 

 Pokud přístroj nebude vybaven odsáváním, měla by obsluha použít respirátor 

 Obsluha musí mít vhodný oděv 

 Obsluha musí dbát zvýšené ostražitosti při práci na brusce 
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5.9 Finální vizualizace brusky 

 

Obr. 34) Finální vyhotovení modelu pohled 1 

 

Obr. 35) Finální vyhotovení modelu pohled 2
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření konstrukčního návrhu brusky, určené primárně pro 

broušení hoblovacích nožů. Pro tvorbu návrhu jsem se inspiroval rešerší a zhlédnutím 

různých, i pokročilejším brusek a ostřiček. Snažil jsem se využívat normalizovaných a 

prodávaných součástí tam, kde by jejich výroba byla výrazně dražší. Z důvodu nemožnosti 

reálného návrhu ceny vyráběných komponent není možné sestavit celkovou kalkulaci stroje. 

S ohledem na minimalizaci výroby se však dá očekávat, že by produkt mohl být konkurence 

schopný. 

Bruska je navržena primárně pro menší podniky a kutily, kde ocení nižší pořizovací 

náklady při zachování kvality broušení a spokojí se s manuálním ovládáním. Stroj se umisťuje 

na pracovní stůl, čímž snižuje prostor potřebný na jeho uskladnění i použití. 

Při zpracovávání práce bylo využito jak klasických analytických výpočtů, tak i 

moderních metod v podobě MKP simulací pro ověření napjatosti a deformace vybraných 

komponent. 

Dle mého názoru se zdařilo vytvořit návrh brusky, při kterém byla zohledněna kritéria 

jako výběr materiálu, jednoduchost montáže, cena, hmotnost, velikostní rozměry a snadná 

obsluha. 
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8 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

   [       průřez třísky  

   [mm]   pracovní (radiální) záběr 

   [mm]   šířka aktivní části brousícího kotouče 

   [mm]    průměr brousícího kotouče  

    [mm]   axiální posuv stolu brusky 

   [N]   řezná síla 

     [N]   hledaná síla působící na podložku  

   [N]   osová síla ve šroubu 

       [N]   síla kterou pracovník působí na klíč  

    [mm]   ekvivalentní tloušťka broušení 

   [MPa]   měrná řezná síla  

    [kg]   hmotnost motoru  

     [kg]   hmotnost menší příruby 

       [       moment působící na šroub vytvořený pracovníkem  

     [kg]   hmotnost větší příruby 

   [    ]  utahovací moment  

               ]  je hledaný počet otáček motoru za minutu 

P  [W]    potřebný výkon stroje 

    [m]   vzdálenost mezi osou otáčení a působištěm síly na klíč 

   [        řezná rychlost  

    [       ]  tangenciální rychlost posuvu stolu brusky 

                teoretická řezná rychlost 
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