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ABSTRAKT
Úkolem této bakalářské práce je navrhnout nové designové řešení elektrické úhlové 
brusky. Návrh by měl být nadčasový, účelný, s důrazem na dobrou ergonomii. Další-
mi nároky pak jsou jednoduché, snadno pochopitelné ovládání, prvky zajišťující bez-
pečnost práce a atraktivní vzhled, kombinující praktičnost, snadnou údržbu a kvalitní 
materiály.

KLÍČOVÁ SLOVA
Elektrická úhlová bruska, ruční nářadí, design, návrh

ABSTRACT

The task of this thesis is to devise new design for electric angle grinder.  The final 
product should be timeless, functional, with good ergonomics in mind. Other demands 
are simple, easy to understand control, safety and attractive appearance - combining 
practicality, simple maintenance and quality materials 

KEYWORDS

Electric angle grinder, hand tool, design, concept
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ÚVOD

Úhlové brusky jsou v současné době neodmyslitelnou součástí výbavy většiny domá-
cích kutilů a řemeslníků. Ve velkém jsou také využívány v průmyslu. Svou oblibu si 
vysloužily především svou variabilitou použití. V počátcích vývoje byly sice primárně 
zaměřeny na broušení, ale dnes díky velké rozmanitosti nástrojů jsou používány mimo 
jiné na řezání různých druhů materiálů, drážkování, leštění aj. 
Mou snahou při navrhování bylo skloubit kompaktní rozměry s dobrou ergonomií 
a designem, který by se v tomto segmentu alespoň trochu vymykal nabídce na trhu. 

Úvod
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

1.1 Vývojová analýza
Broušení patří mezi nejrozšířenější způsob mechanické úpravy povrchu. Vždyť již 
v dávné minulosti člověk používal tuto technologii, aby naostřil své pracovní a lovec-
ké náčiní.
Ze začátku se k broušení používaly přírodní materiály, jakými byly například písek, 
kámen nebo dřevo. Velkým zefektivněním byl vynález ručního brusu na kliku nebo 
šlapací pohon. Jednalo se o jednoduché mechanické zařízení, které sestávalo z ně-
kolika částí. Jednalo se o brusný kotouč z abrazivního materiálu, nejčastěji to býval 
pískovec, upevněný na vodorovné hřídeli, běžně umístěný nad nádobou na vodu tzv. 
brusnicí. [1] 

S nástupem průmyslové revoluce se manuální pohon brusu postupně zautomatizoval. 
Ruční pohon byl nahrazen motorem, který roztáčel hřídel. Toto řešení ale mělo jednu 
velkou nevýhodu. Broušený předmět se musel k brusnému kotouči přibližovat, kvůli 
velkým rozměrům, hmotnosti a nutnosti upnutí nástroje tomu nemohlo být naopak. 
[19]
Tento nedostatek se povedlo natrvalo odstranit až s nástupem elektrického ručního ná-
řadí, jehož velký rozvoj nastává kvůli velké produkci až v období druhé světové války.  

Obr. 1-1 Brus na šlapací pohon 

1.1

1
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1.1.1 Elektrické ruční nářadí

Přibližně před 100 lety dochází k vývoji prvního nářadí poháněného elektřinou s roz-
měry, které se dají považovat za rozměry ručního nářadí. Po elektrické ruční vrtačce, 
která byla v tomto odvětví první, se roku 1906 objevuje přímá kotoučová bruska s dře-
věnými držadly a asynchronním elektromotorem. Stále byla příliš těžká, k manipulaci 
bylo třeba dvou pracovníků, ale na rozdíl od brusu už je tento nástroj přenosný. [2]
I přes velký meziválečný rozvoj elektricky poháněných obráběcích a jiných pracov-
ních strojů potřebných v továrnách se na další druhy elektrického ručního nářadí mu-
selo čekat ještě několik let. Až během druhé světové války a hlavně v období po válce 
se dočkali nejdříve řemeslníci. Se zavedením dvojité izolace v roce 1962 konečně do-
chází i na domácí uživatele, kteří tak mohli začít využívat výhod opravdu bezpečných 
vrtaček, kotoučových a přímočarých pil, pásových, úhlových a vibračních brusek. [7]
S dalším vývojem technologií pak byl nastolen trend, kdy postupně docházelo pře-
devším ke zvětšování výkonu, zmenšování komponentů a tím i celkových rozměrů 
ručního nářadí. V dnešní době je toto všechno navíc podpořeno zaváděním velkokapa-
citních akumulátorů, díky kterým roste počet ručního akumulátorového nářadí, které 
ke svému provozu nepotřebuje přívodní kabel. [2]

1.1.2 Úhlová bruska

V 30. letech minulého století dochází ke vzniku brusky s kotoučem, jehož osa je umís-
těna kolmo k ose elektromotoru. Hlavním důvodem byla především potřeba čistit 
a obrušovat odlitky ve slévárnách. Velkou roli v rozvoji hrál nástup svařovaných kon-
strukcí, kde brusky sloužily především k začišťování svarových spojů. [2]

Obr. 1-2 Hermann Ackermann Obr. 1-3 Hermann Schmitt

1.1.1

1.1.2
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Za vznikem a vývojem tohoto nástroje můžeme nalézt dva vynálezce německého pů-
vodu - Hermann Ackermann a Hermann Schmitt, ti roku 1922 zakládají pod svými 
jmény podnik s cílem prodávat svůj vynález. [3]
Ruční bruska MS 6 s elektromotorem a v tuto chvíli ještě s flexibilní hřídelí. Tento 
znak dává zcela novému nářadí své jméno - FLEX.Odtud tedy do dnešní doby běžně 
používaný výraz pro tyto nástroje - flexa. [3]

Později se inženýrům podaří nahradit flexibilní hřídel úhlovým pohonem. Dalším mil-
níkem je pak rok 1935, kdy firma Ackermann + Schmitt uvádí na trh nízkootáčkovou 
úhlovou brusku. Úhlové brusky, tak jak je známe dnes, jsou především vysokootáč-
kové, taková byla na trh uvedena opět firmou Ackermann  + Schmitt roku 1954 pod 
označením s označením DL9. [3]

Obr. 1-5 Bruska DL9 

Obr. 1-4 Bruska MS6
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V tomto bodě však nastává konflikt, neboť některé zdroje uvádějí jako vynálezce úh-
lové brusky Thomase Josepha a jeho úhlovou brusku z roku 1973. [18] Vzhledem 
k tomu, že úhlová bruska Němců Hermanna Ackermanna a Hermanna Schmitta odpo-
vídá představám o, v dnešní době, druhém nejrozšířenějším ručním nářadí, lze ji po-
važovat za vůbec první. Do dnešní doby se úhlové brusky vyvíjí především z hlediska 
bezpečnosti, ať jsou to různé brzdící mechanismy nebo systémy na plynulý rozběh, 
tak i z hlediska ergonomického, jako je například tvarování úchopů nebo povrchová 
úprava. Především je to ale zvyšování výkonu, zmenšování rozměrů a v neposlední 
řadě také přechod na stále oblíbenější uživatelsky pohodlnější akumulátorový pohon.

1.2 Technická analýza

1.2.1 Dělení úhlových brusek

Úhlové brusky v současnosti patří mezi nejrozšířenější ruční nářadí. Díky svému širo-
kému využití se staly vybavením téměř každého kutila. V dnešní době můžeme využí-
vat úhlové brusky poháněné elektrickým, nebo benzínovým motorem, nebo stlačeným 
vzduchem.
Vzhledem k náplni mé práce se zaměřím pouze na elektrické úhlové brusky. Ty se dělí 
především podle výkonu, a to na:

Jednoruční úhlové brusky

Jejich příkon je do 1400 W a vyznačují se především nízkou hmotností (1,2-1,8 kg). 
V závislosti na druhu práce se drží buď jednou rukou přímo za motorovou skříň, pří-
padně, je-li bruska takto navržena, v zadní části za pistolovou rukojeť, nebo pokud by 
mohlo docházet k nečekaným rázům, lze připojit přední přídavnou rukojeť.

Dvouruční úhlové brusky

Jejich příkon je obvykle vyšší než 2000 W. Kromě vyšší hmotnosti, která se pohybuje 
okolo 4-5 kg, se drží pouze oběma rukama za zadní pistolovou nebo obloukovou ruko-
jeť a přední přídavné držadlo. [2]

Obr. 1-6 Jednoruční úhlová bruska Metabo 

1.2

1.2.1
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S výkonem brusek jdou ruku v ruce také velikosti brusných kotoučů. Jednoruční úh-
lové brusky pracují převážně s kotouči o průměru 115 a 125 mm výjimečně 150 mm 
u dvouručních brusek to jsou kotouče o průměru 150, 180 a 230 mm. U některých 
úhlových brusek můžeme také nalézt i regulaci otáček. Jsou to především univerzální 
brusky používané k odstraňování laků z karosérií, obrušování dřeva a k leštění nátěrů, 
kde u těchto pracovních výkonů potřebujeme nižší otáčky okolo 2500 ot.min-1 na roz-
díl od běžných 10 000 ot.min-1. [2]

1.2.2 Konstrukce úhlových brusek

Vnitřní uspořádání úhlových brusek sestává ze silného vysokootáčkového elektromo-
toru, který musí z hlediska dlouhodobé zátěže být co nejúčinněji chlazen. [4]
Právě účinné chlazení zvyšuje životnost a výkon motoru. Následuje pastorek a talířové 
kolo převodovky v přední části stroje uzavřené v převodové skříni. Materiálem pro 

Obr. 1-7 Dvouruční úhlová bruska Metabo 

Obr. 1-8 Konstrukce úhlové brusky 

1.2.2
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převodovou skříň bývá často hliník, který je odléván. Odtud ze spodní části vychází 
výstupní hřídel. Ten je uložený v přesném valivém ložisku a zakončený závitem M14. 
Na tento závit se speciální maticí upevňují brusné kotouče a jiné nástroje.[2]
Užitnost brusky se značně zvýší, pokud výška hlavy převodové skříně bude co nej-
nižší. Tím se při práci s kotoučem lze dostat i do užších prostorů. Redukce výšky ale 
nesmí být na úkor bezpečnosti a životnosti převodů a ložisek. [2]

1.2.3 Bezpečnost

Se zvětšujícími se bezpečnostními nároky se také vylepšují bezpečnostní mechanismy 
v bruskách. U větších brusek je to hlavně elektronika udržující konstantní otáčky i při 
velkém zatížení, pozvolný rozběh pro co největší snížení zpětného rázu při zapnutí 
brusky a automatická vyvažovací jednotka – jedná se o kruhovou ložiskovou schrán-
ku naplněnou olejem, v níž se volně pohybují ocelové kuličky. Redukuje tak vibrace 
a snižuje spotřebu kotoučů [2],[5] 

Nedílnou součástí každé úhlové brusky je ochranný kryt kotouče. Ten je polohovatelný 
v rozsahu až 360° a má zamezit odlétání rozžhaveného materiálu a drobných částeček 
opotřebovávaného kotouče na osobu obsluhující brusku. V současnosti jsou brusky 
také vybaveny elektronickou brzdou umožňující stiskem tlačítka zastavit kotouč do 
2-3s nebo okamžitě vypnout, pokud by došlo k zaseknutí kotouče v materiálu.[2]

1.2.4 Ergonomie

Pro snadnější manipulaci především v ochranných rukavicích se na úhlových bruskách 
používají velkoplošné posuvné spínače. I přes značnou velikost jsou však navrhovány 
tak, aby nedošlo k jejich nechtěnému spuštění.
U brusek, které se nedrží přímo za motorovou skříň, je madlo opatřeno protiskluzo-
vým, měkkým obložením. U některých brusek bývá k zajištění maximálního komfortu 
při manipulaci s bruskou v obtížně dostupných místech zadní pistolové držadlo polo-
hovatelné. Při dlouhodobé manipulaci s tímto nářadím dochází vlivem vibrací k únavě, 
z tohoto důvodu se držadla opatřují elastickými klouby, které tyto vibrace snižují.[2]

Obr. 1-9 Automatická vyvažovací jednotka 

1.2.3

1.2.4
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1.2.5 Brusné prostředky

Hrubovací brusné kotouče 

Tloušťka 4-6 mm, materiál korund pojený syntetickou pryskyřicí vyztužený laminá-
tem. Slouží na broušení svárů a srážení hran.

Řezací kotouče 

Tloušťka 1-3 mm, materiál speciální korund nebo karbid křemíku, umělá pryskyřice 
vyztužená 2-3 sklolaminátovými mřížkami. Využívá se k dělení oceli, hliníku, slitin 
kovů a plastů.

Diamantové řezací kotouče

Nosný kotouč z vysoce legované oceli, výška diamantových segmentů 6-7 mm pro 
nejtvrdší materiály až 10 mm vázány ke kotouči kovovým pojivem (bronz, nikl, ko-
balt, wolfram nebo titan). Používají se na dělení stavebnin – beton, cihly, keramika, 
atd.

Lamelové kotouče 

Využívají se k jemnému plošnému broušení.

Hrncové kotouče

O Ø115 a 180 mm se zrny slinutého karbidu. Vhodné pro broušení a zarovnávání sklo-
laminátu, zbytkového betonu, silných vrstev barvy, pro péči o paznehty u kopytníků, 
atd.

Pryžové talíře

Pro upínání smirkových kotoučů na suchý zip.

Drátěné ocelové kartáče 

Slouží k čištění větších ploch a přípravě povrchů před svařováním.

Leštící kotouče

Vyrábí se z různých materiálů jako například  bavlna, plsť, vlna, atd. Využívají se na 
leštění lesklých povrchů a dokončovací práce jako je třeba broušení nožů.
[2],[6],[9],[10]

1.2.5
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1.3 Designérská analýza
Již od prvních modelů úhlových brusek lze pozorovat tvarosloví, které se do dnešní 
doby prakticky nezměnilo. Tvarování je ovlivněno zejména funkcí, kdy je třeba na 
podélnou osu umístit motor a jednoduchým převodem přenést otáčky na hřídel s brus-
ným kotoučem.  Nejvýraznějšími prvky se tedy stávají kryt převodovky a kryt motoro-
vé skříně. Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil elektrickou úhlovou brusku malé 
velikosti s velikostí kotouče do 125 mm.

1.3.1 Tvarové řešení

Tvarování brusek se příliš neliší, ve většině případů se jedná o podlouhlé tělo válco-
vitého tvaru skrývající v sobě elektromotor. U malých brusek bývá tato část ergono-
micky uzpůsobená k držení, ale u některých modelů po vzoru výkonnějších brusek, 
tělo přechází v samostatnou rukojeť. Na této části je také důležité počítat s otvory pro 
nasávání vzduchu. Ve přední části plastové tělo přechází v hliníkový odlitek skříně 
převodovky. 

1.3.2 Barevnost

Barevnost brusek je dána především firmou, která danou brusku vyrábí. Dominantní 
bývá hlavní barva společnosti, v kontrastu s ní jsou pak ovládací prvky a plochy určené 
k držení. Ty jsou také často z jiných materiálů, jako například guma, poskytující proti-
skluzové vlastnosti. Dáno prostředím, ve kterém se tyto nástroje používají, bývá barva 
těchto prvku většinou černá, aby nedocházelo v těchto místech k velkému zašpinění.

1.3.3 Bosch GWS 15-125 CIH Professional

1.3

1.3.1

1.3.2

Obr. 1-10 Bosch GWS 15-125 CIH Professional 

1.3.3
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Vysokovýkonná úhlová bruska společnosti Bosch. Svými rozměry spadá do kategorie 
malých úhlových brusek s maximálním průměrem kotouče do 125 mm. Pro lepší ma-
nipulaci je držení řešeno zadní rukojetí. Nízká hmotnost a tlumená přídavná rukojeť 
zajišťuje dobrou ovladatelnost i při práci nad hlavou. Tvarování těla je jednoduché 
válcové rozčleněné otvory pro nasávání vzduchu a liniemi navazujícími na převodo-
vou skříň. Převodová skříň se poněkud vymyká současnému trendu, kdy se výrobci 
snaží její výšku srazit na co možná nejnižší rozměry. V barevnosti dominuje modrá 
barva typická pro profesionální řadu brusek firmy Bosch doplněná některými prvky 
v červené barvě. [11]

1.3.4 Narex EBU 150-14 CEA 

Malá úhlová bruska s držením za motorovou skříň české firmy Narex. S maximálním 
průměrem kotouče do 150 mm spadá do mnou vybrané kategorie. Tvarováním těla 
se Narex drží jednoduchých tvarů. Válcovité tělo chránící motor s náznakem hran 
v horní části. Hrany jsou častým prvkem u velké části produktů tohoto českolipského 
výrobce. Dominantní barvou je modrá s oranžově odlišenými ovládacími prvky. Pře-
vodová skříň má velmi omezené přesahy, což zajišťuje maximální dosah kotouče při 
broušení v úzkých prostorách. Jako u většiny výrobců ručního nářadí je i zde přídavné 

Obr. 1-11 Narex EBU 150-14 CEA 

1.3.4
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držadlo odpružené, aby docházelo k co největšímu snížení škodlivých vibrací na ruce 
uživatele. [12]

1.3.5 Flex L 3309 FR

Malá úhlová bruska firmy, která se může pyšnit vynálezem tohoto pracovního nástro-
je. Přístroj disponuje malým tělem, které v zadní částí funguje jako držadlo. Pro lepší 
úchop je v této části, na rozdíl od mnoha jiných výrobců, kteří takto malé brusky vy-
rábějí, ergonomicky tvarován. Maximální průměr brusného tělesa je 125 mm. Bruska 
je vybavena tlumícím přídavným držadlem a integruje v sobě klíč pro upínání matic. 
Disponuje také ochranným krytem, k jehož přestavení nejsou vyžadovány žádné další 
nástroje. Spouštěcí tlačítko je umístěno na levé straně přístroje, což znesnadňuje práci 
levákům. Tělo brusky je rozděleno do dvou barev odpovídajícím firemním barvám 
tohoto německého výrobce. [13]

Obr. 1-12 Flex L 3309 FR 

1.3.5
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1.3.6 Black & Decker KG1200 

Malá úhlová bruska s brusným kotoučem do průměru 125 mm. Disponuje měkce tva-
rovaným tělem se zadním pistolovým držadlem.  V místech držení je bruska opatře-
na pogumováním k zamezení vyklouznutí a ke zvýšení komfortu obsluhy. Převodová 
skříň je značně snížená, což zvyšuje dosah brusného kotouče při práci. Bezpečnostní 
kryt lze rovněž přenastavit bez použití jiného nářadí a přední přídavné držadlo lze na-
montovat do 3 různých poloh. Barevnost brusky je rovněž typická pro nářadí tohoto 
výrobce. Dominuje oranžová doplněná černou v místech držení.[14]

1.4 Závěr
Mezi současnými uhlovými bruskami můžeme najít mnoho společného. Snaha usnad-
nit uživateli manipulaci a práci s bruskou vede výrobce k mnoha zajímavým řešením. 
Za pozornost určitě stojí antivibrační prvky na těle přístroje a přídavných rukojetích, 
velkoplošné spínače a knoflíky. Užitečné jsou také snahy poskytnout obsluze přístroje 
různé možnosti úchopu nebo také zvyšování výkonu při současném zmenšování roz-
měrů a hmotností komonentů.

Obr. 1-13 Black & Decker KG1200  

1.3.6

1.4
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Už od počátku mé snahy o návrh úhlové brusky se začaly objevovat problémy, které 
bylo třeba brát v potaz a zahrnout do mých návrhů a skic. Tyto problémy se i nadále 
rozšiřovaly s průběhem vypracovávání jednotlivých skic, ale i při tvorbě modelu. Jeli-
kož se jedná o ruční nářadí, podstatná část návrhu tak zahrnovala dobré ergonomické 
řešení. Člověk pracující s bruskou často tuto činnost provozuje dlouhou dobu.  Proto 
je nesmírně důležité, aby se bruska dobře a pohodlně držela. Tím se značně zvýší 
komfort této náročné práce, jakou broušení a řezání jistě je. S tímto problémem je 
také spojený vhodný úchop pro praváky a leváky. Mým zaměřením byly menší úhlové 
brusky, u kterých se tento problém na trhu velmi často objevuje.  Jedná se především 
o spouštěcí tlačítko, které často bývá umístěno na levé straně přístroje, to sice zlehčuje 
práci pravorukým jedincům, ale na druhou stranu velmi znesnadňuje obsluhu levá-
kům. Dále jsem do svého návrhu přidal možnost jednoduchého přístupu k vnitřním 
komponentům brusky, a to z důvodu jejich snadné údržby.

Vzhledem k tomu, že při výběru ručního nářadí se člověk zaměří hlavně na technické 
parametry, tak celkový vzhled bude i tak prvním co člověka při výběru zaujme. Proto 
jsem se zaměřil na oblast brusek do průměru kotouče 125 mm. Toto je nejrozšířenější 
kategorie elektrických úhlových brusek, tím pádem cílí i na běžné uživatele, jakými 
jsou domácí kutilové, nebo lidé, kteří tento nástroj používají pouze k nezbytným opra-
vám. Tímto zaměřením předpokládám, že i vzhled bude hrát důležitou roli při výběru.

Celkovou kompozici jsem pak navrhl v jednoduchém tvaru, především proto, abych co 
možná nejvíce snížil výslednou hmotnost, udržel brusku kompaktních rozměrů, a tím 
zvýšil její možnosti využití zejména v úzkých prostorách. Vzhledem k tomu, že jsem 
se držel jednoduchých tvarů, tak výsledná kompozice postrádala jakousi osobitost. To 
jsem se snažil vyřešit tím, že jsem celou plochu motorové skříně rozčlenil místy pro 
úchop.

2
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3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

V počátcích mého navrhování jsem se potýkal především s problémem, kterým směrem 
se vydat. První nápady a skici směřovaly svým tvarováním i kompozicí spíše k větším 
bruskám. Ve snaze převést mé návrhy do hmatatelných objektů jsem ale usoudil, že 
bruska nabývá příliš velkých rozměrů a svůj přístup jsem v závěru navrhování změnil.

Dále jsem se zabýval různým tvarováním rukojeti. Zkoušel jsem různé varianty krytu 
prstů s kombinací s otvorem na přívod vzduchu, který by tak byl oddělen od prostoru 
hmatníku a nedocházelo by tak k jeho neúmyslnému zakrývání. Tento prvek je však 
vhodný pouze k velkým úhlovým bruskám. 
Několik návrhů jsem věnoval i jiným zajímavým tvarovým řešením. Od těch jsem 
musel ale brzo upustit, protože by bylo technicky velmi obtížné vyřešit vnitřní uspo-
řádání.
Velkým problémem bylo tvarování převodové skříně. Ve většině mých návrhů a skic 
byla tato část příliš masivní a v celkové kompozici pak působila příliš neohrabaně.

3

Obr.3-1 Počáteční skici 
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3.1 První varianta
Mým prvním návrhem tedy byla elektrická bruska s pistolovým způsobem držení. 
Celé tělo zde bylo jasně rozděleno linií, která v budoucnu měla sloužit jako spára pro 
možnost otáčení rukojeti kolem své osy. Kvůli této funkci jsem volil jako hlavní tvar 
válec, jenž za předělem přecházel spíše v organicky tvarovanou rukojeť. Naopak ve 
přední části byl tvar čistě geometrický. Shora a zespoda válec přecházel v rovnou plo-
chu, kvůli zmenšení celkové výšky celé brusky. Převodová skříň pak byla složená pou-
ze z prolínajících se válců, přičemž zde pak vznikla místa pro vývod horkého vzduchu 
od motoru a pro přídavnou rukojeť, která by byla polohovatelná v rozsahu až 180°.

3.2 Druhá varianta
Druhá varianta pak vznikala s jasným úmyslem snížit co nejvíce výšku a zvětšit tak 
dosah brusky v úzkých prostorách. Problémem tohoto návrhu však byly technické pro-
blémy, které se s touto snahou pojily. Například velikost motoru nebo uložení ozube-
ných kol v převodové skříni. Celý návrh byl navíc příliš komplikovaný z hlediska čle-
nění a tvarů, čímž působil přetvarovaným dojmem. Kvůli komplikovanému tvaru zde 
navíc odpadaly jakékoliv možnosti technických vylepšení, jako je například otočná 
zadní rukojeť. Všechny tyto aspekty mě donutily vydat se cestou jednodušších tvarů.

Obr. 3-2 Varianta 1 

3.1

3.2
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3.3 Třetí varianta

Třetí varianta se nakonec ukázala jako nejlepší. Jednoduchý tvar, kterým se stal licho-
běžník se zaoblenými hranami, mi otevřel spoustu možností pro splnění cílů mé práce. 
Hlavní výhodou se mi jevila dobrá ergonomie držení, následována vznikem velkých 
ploch, které jsem využil pro nasávání a výfuk vzduchu. I z hlediska celkové výšky 
konstrukce hlavně ve přední části se toto tvarování ukázalo jako vhodné k dalšímu 
rozvíjení.

3.2

Obr. 3-3 Varianta 2 

Obr. 3-4 Varianta 3 
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3.4 Čtvrtá varianta
Čtvrtá a finální varianta tvarově vychází z třetí varianty, změnil jsem však koncept 
držení brusky a přešel jsem k variantě držení za motorovou skříň. Příliš jednolitý tvar 
pak rozbíjí pogumované části pro držení. Se změnou držení se přemístil i spouštěcí 
knoflík, a to na hřbet, těsně za převodovou skříň. Přidal jsem i možnost jednoduchého 
přístupu do vnitřních prostor brusky pomocí dvou po stranách umístěných tlačítek.

Obr.3-5 Finální varianta 

3.4
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4 TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Tvarování výrobku vychází především z funkce. S tím je spojená především ergono-
mie a také účelnost. Nechtěl jsem, aby bruska působila příliš složitým, přetvarovaným 
dojmem. Z tohoto důvodu jsem volil jednoduchý geometricky založený tvar. Jak jsem 
již zmínil dříve, celý tvar vychází z lichoběžníku. To je patrné jak při čelním pohledu, 
kdy se tento tvar objevuje v průřezu výrobku a kvůli lepšímu úchopu má zaoblené hra-
ny, tak především z profilu, kdy je tento tvar navíc umocněný krajními prvky, jako jsou 
převodová skříň a v zadní části pogumované odsazení s otvory pro přívod vzduchu. 

4.1 Rukojeť a úchyty
Kromě rukojeti, která se drží klasického tvarování, jakým je lehce vypouklý válec 
s kuželovitými zakončeními, u mého návrhu k úchopu slouží hlavní tělo brusky. To 
vychází z tvaru lichoběžníku, který se směrem dozadu zužuje. V oblastech pro držení 
je použit pogumovaný materiál, který narušuje celkový jednolitý tvar a jasně uživateli 
naznačuje pozice pro správný úchop.

4.2 Ovládací prvky
Knoflíky a tlačítka jsou tvarovány jednoduše podle zažitých koncepcí a mají jasně 
evokovat svou funkci. Spouštěcí tlačítko je z profilu placaté s přední částí výrazně 
vyvýšenou. Naznačuje tak uživateli, že k jeho spuštění je nutné posunout je směrem 
dopředu. Naopak tlačítko pro zablokování kotouče a tlačítka po stranách přístroje mají 
kruhový vypouklý tvar určený k jednoduchému stlačení.

Obr. 4-1 Celkové tvarové řešení 

4
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4.3 Převodová skříň
Snaha o kompaktní a jednoduchý celkový tvar mě vedla k navázání tohoto hliníkového 
odlitku na zbytek těla. Toto řešení se nakonec ukázalo jako výhoda, protože zachovaný 
sklon viditelný při bočním pohledu podpořil jak celkovou funkci, tak i celý tvar, který 
ve mně vyvolává vizuální spojitost s hoblíkem, který svou funkcí podporuje celý můj 
návrh, jelikož se jedná o nářadí, které stejně jako bruska má za úkol odebírat materiál.

Obr. 4-2 Ortogonální pohledy 

4.3
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5 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
ŘEŠENÍ
5.1 Ergonomické řešení

I přes kompaktní rozměry je úhlová bruska poměrně těžkým ručním nářadím. Tato 
váha se může projevit především při dlouhodobé práci nebo při práci v ne úplně vy-
hovujících pozicích. Tento aspekt ve spojení s odporem, který klade opracovávaný 
materiál s nepříjemnými vibracemi, mohou vyčerpat uživatele. Proto je kladen velký 
důraz na ergonomii držení, a tímto způsobem co největší zvýšení pohodlí. Velká část 
hmotnosti u úhlových brusek je situována do přední části. To může být sice přínosem 
při broušení a řezání v ideálních polohách a situacích, kdy váha přístroje svou vahou 
napomáhá vykonávat tyto činnosti, ale tyto podmínky se ne vždy na pracovištích vy-
skytují.
U všech svých variantních návrhů jsem tyto problémy bral od počátku v potaz, tím 
že jsem tvaroval úchopy ve snaze o co nejlepší držení a tím o co nejlepší kompenza-
ci váhových problémů. Vzhledem k rozmanitosti rozměrů lidské ruky bylo důležité 
uzpůsobit návrh tak, aby vyhovoval co největšímu množství lidí. Další mou snahou 
bylo tvarovat tato místa způsobem, jež by uživateli samotným svým tvarem evokovala 
místo pro úchop.

5.1.1 Úchopy a madlo

Z důvodu, aby přídavné madlo obsáhlo co možná největší rozmanitost tvaru a velikosti 
rukou uživatelů, jsem se držel klasického způsobu tvarování. Při navrhování madla 
jsem bral v potaz praváky i leváky. Madlo tak lze na tělo brusky přimontovat z jedné 
i druhé strany. Výsledným tvarem je válec, zejména z důvodu možnosti velmi pevného 
stisku, kterého je při obsluze s přišroubovaným madlem třeba. Povrchová úprava je ře-
šena pogumováním. Celé madlo je pak, jako v současnosti u většiny dnešních brusek, 
vybaveno antivibračním odsazením kvůli zvýšení komfortu při práci. Madlo je navíc 
opatřeno zářezem kvůli jednoduchému sundání krytu brusky.

5

5.1.1

Obr. 5-1 Řešení přídavného madla 
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Dalším místem, kde dochází ke kontaktu lidské ruky s přístrojem je tělo brusky. 
V tomto případě jsem se také uchýlil k pogumování částí v zamýšlených místech dr-
žení a celé plochy jsem navíc ohraničil liniemi s esovitým průběhem kopírujícím tvar 
ruky při držení. Tyto plochy se na brusce vyskytují dvakrát. Zakomponoval jsem zde 
totiž dva způsoby držení. Jedná se o nadhmat, kdy je ruka položená na horní části 
a palec s ostatními prsty jsou v proti pozici na bočních stěnách těla brusky. Toto držení 
je vhodné zejména při broušení. Druhou polohou je pak podhmat, kdy jsou prsty ve 
spodní části a palec shora obepíná tělo brusky. Tato poloha je pak vhodná hlavně při 
řezání, když je nutné mít osu kotouče v horizontální poloze.

5.1.2 Ovládací prvky

Celkově se na celém produktu objevují čtyři tlačítka. Nejdůležitějším je zapínací tla-
čítko, které je tvarově odlišné od zbývajících tří. Toto tlačítko má také jiný způsob 
manipulace. V příčném směru je drážkováno, aby nedošlo ke sklouznutí při posuno-

Obr. 5-3 Úchop podhmatem 

Obr. 5-2 Úchop nadhmatem 

5.1.2
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vání palcem, a kvůli zajištění v zapnuté poloze je v přední části vyvýšeno. Po analýze 
současného trhu mi jako nejrozumnějším řešením přišlo umístit je na hřbet brusky, již 
z výše zmíněného důvodu a tím je obsluha přístroje praváky i leváky.
Zbývající tlačítka jsou pak umístěna na bocích přístroje. Jedná se o dva proti sobě 
umístěné knoflíky sloužící k sundání krytu motoru. Současným stiskntím obou tlačítek 
lze sundat kryt motoru. Poslední tačítko je pak umístěno na hliníkovém krytu převo-
dovky a souží k zablokování kotouče při jeho výměně. 
Všechna tlačítka jsou ze stejného materiálu a jsou dostatečně velká i pro obsluhu pří-
stroje v ochranných rukavicích.

5.2 Konstrukčně technologické řešení
Jelikož se jedná o návrh úhlové brusky, bylo třeba brát v potaz jak materiály, tak přede-
vším vnitřní uspořádání přístroje. I přes poměrně jednoduchý princip fungování bylo 
třeba na základě vnitřních komponentů členit můj návrh. 

Obr.5-4 Tlačítka 

Obr.5-5 Vnitřní uspořádání brusky 

5.2
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5.2.1 Převodová skříň

Převodová skříň je nejčastěji odlévána z hliníku. Tohoto řešení jsem se držel. Volil 
jsem proto jednoduchý tvar. Jedná se o dvě jednoduchá protínající se tělesa. Hlavním 
úkolem bylo tuto část rozměrově vyřešit kvůli umístění ozubeného kola a pastorku, 
které se nachází ve spodní části. Vrchní část pak poskytuje poměrně velký prostor pro 
účinný odvod vzduchu. Na povrchu jsou otvory pro odvod vzduchu na pohled předi-
menzovány aby došlo k odhmotnění. Ve vnitřním prostoru jsou zmenšeny z důvodu 
poskytnutí místa pro závit na rukojeť.

5.2.2 Opláštění motoru

Za převodovou skříní se nachází hlavní tělo brusky. V něm jsou umístěny všechny 
funkční části a elektronika. Celé opláštění je z plastu opatřeného v místech držení 
pogumováním. Plastové díly brusky jsou vylisovány do forem a následně osazeny 
protiskluzovými prvky.
Kryt je složen ze dvou částí. První část je přišroubována k hliníkové skříni a je opat-
řena tlačítky po bocích. Na tuto část se nasouvá druhá část, která kryje většinu elek-
tromotoru a zbytku brusky. Toto řešení napomáhá jednodušší údržbě a přesouvá tento 
prvek pro údržbu do přední části, což usnadňuje držení brusky.
V místech pogumování je pak pro zlepšení protiskluzových vlastností povrch perfo-
rován. 

5.2.3 Sundávání krytu

K sundání krytu slouží jednoduchý mechanismus. Současným stisknutím dvou boč-
ních tačítek dojde k uvolnění zarážky a kryt se dá stáhnout. K zamezení nechtěného 
stlačení při práci se pomocí drážky tlačítko natočí o 90° a tím dojde k zamčení.

Obr.5-6 Odemčený a zamčený stav 

5.2.1

5.2.2

5.2.3
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5.2.4 Zadní kryt

Zadní část brusky je pak uzavřena krytem z tvrzené gumy. V této části se nachází velký 
prostor pro nasávání studeného vzduchu a ve spodní části je odsazen od zbytku těla. 
V této časti je opatřen otvorem pro redukci následků v případě, kdyby bruska byla 
touto částí puštěna z příliš vysoké výšky, a také slouží pro případné zavěšení brusky.

5.2.5 Přídavná rukojeť

Mezi závitem a samotnou rukojetí je vložená gumová vložka pro snížení nežádoucích 
vibrací vznikající při chodu přístroje.

5.2.6 Kryt kotouče

Při navrhování bylo nutno také počítat s krytem kotouče. Ten je v mém návrhu opat-
řen rychloupínacím mechanismem, díky čemuž lze snadno a rychle napolohovat kryt 
v rozsahu 360° pomocí jednoduché páčky umístěné mezi samotným krytem a převo-
dovou skříní.

5.2.7 Celkové rozměry

Obr.5-8 Rozměry - hlavní pohled 

Obr.5-7 Schéma antivibračního madla 

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7
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Obr.5-9 Rozměry - přední pohled 

Obr.5-10 Rozměry - pohled shora 
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6 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

Barevným řešením jsem se rozhodl respektovat tvarové a materiálové řešení mého 
návrhu. Proto jsem pro svůj návrh volil dvě hlavní barvy doplněné dvěma barvami pro 
pogumované části a části jakými jsou převodová skříň a kryt kotouče. 

6.1 Kovové části
Z praktického i ekonomického hlediska jsem se rozhodl pro tyto části zachovat jejich 
barvu vycházející z materiálu. Tou je kovově šedá. Hlavním důvodem bylo poměr-
ně velké opotřebování v průběhu práce s těmito částmi. Často se stává, že se brus-
ka v těchto místech dostává do kontaktu s opracovávaným materiálem a dochází zde 
k povrchovému poškození. Proto mi přišlo logické neopatřovat tuto vrstvu žádným 
barevným nátěrem, jelikož by došlo k jeho rychlému poškození.

6.2 Plastový kryt
U sériově vyráběných produktů bývá zvykem, že výrobek nese barvu společnosti, kte-
rá jej vyrábí. Jelikož nejsem vázán žádným takovým kritériem, mohl jsem si dovolit 
zvolit podle sebe. Barvu hlavní části jsem se pokoušel volit opatrně s přihlédnutím 
na uživatele. Nechtěl jsem dosáhnout stavu, kdy by barevnost působila na člověka 
negativním způsobem. Snažil jsem se tedy najít barvu, která nebude působit příliš ag-
resivně, ale zároveň zanechá brusku dobře viditelnou a ve spojení s dalšími barvami na 
mém návrhu bude působit atraktivně. Pro pogumované části jsem volil černou barvu. 
V první řadě je celkem zažitým konceptem, že guma bývá černá a také se v těchto čás-
tech počítá, že s bruskou bude manipulováno v rukavicích, které ne vždy bývají úplně 
čisté a mohlo by zde docházet k opotřebení, kvůli kterému by se vždy barva nakonec 
k černé blížila. 

6.3 Ovládací prvky
Barevností ovládacích prvků jsem chtěl docílit jejich snadné a rychlé lokalizace na těle 
přístroje. Proto jsem zvolil takovou barevnost, abych využil jasného kontrastu, a při-
tom aby se barva těla a ovládacích prvků doplňovala. Tímto řešením jsem se snažil 
cílit na hůře vidící uživatele a pro snadnou manipulaci s přístrojem za snížených svě-
telných podmínek. Jedinou výjimku jsou postranní tlačítka, která nebývají tak často 
využívána a jsou tudíž ponechána v černé barvě s orámováním v barvě krytu.

6
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6.4 Loga a štítky
Pro účely prezentace jsem vytvořil logo fiktivní společnosti Hatom. Jedná se o zkrat-
kové slovo pro slovní spojení „hand tool machines“. Jedno logo jsem umístil na kryt 
motoru mezi pogumované části. Druhé místo pro výskyt loga jsem zvolil na přídávné 
rukojeti. Zde je logo vyřezáno do pogumované části a přes vzniklý výřez kontrastuje 
s barvou použitou na těle brusky.
Pro štítek s technickými parametry se nabízí místo na zadní části přístroje pod přívod-
ním kabelem.

Obr.6-1 Barevnost a umístění loga 

Obr.6-2 Barevnost a umístění štítku 

6.4
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Obr.6-4 Barevné varianty na základě skutečných výrobců

Obr. 6-5 Barevné varianty na základě skutečných výrobců #2   

Obr.6-3 Logotyp 
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7 DISKUZE

7.1 Psychologická funkce
Elektrická úhlová bruska je jedním z nejrozšířenějších ručních nářadí. V minulosti 
byl její primární úkol broušení, v dnešní době díky rozmanitosti příslušenství je vy-
užívána především k řezání materiálu.[17] Obecně by se dalo říct, že je to nástroj 
sloužící k odebírání materiálu. S tímto aspektem jsem pojil i vzhled, který celkovým 
tvarem, především pak svými zkosenými zakončeními připomíná hoblík, nebo čepel 
dláta. Kromě měkkého tvarování ploch pro držení, kterými jsem se snažil navodit 
pocit bezpečného a příjemného držení, se tvarování drží jednoduchých geometrických 
proporcí. Celá bruska díky rozbíhajícím se čelním plochám převodové skříně a zadní 
větrací mřížky působí stabilním a klidným dojmem. Tento dojem by měla podporovat 
i barevnost výrobku.

7.2 Ekonomická funkce
Při navrhování jsem se snažil brát v potaz i výslednou cenu výrobku. Ta je ve velké 
míře ovlivněna technologiemi zajišťujícími větší komfort a bezpečnost při práci. Dále 
jsou to ale i parametry jako použitý materiál a výkon celého přístroje.Svůj výrobek 
bych chtěl situovat na široké spektrum uživatelů, tomu by měla odpovídat i cena. Proto 
je většina konstrukce složena z plastu a jednoduchých pogumovaných částí. I jedno-
duché tvarování brusky by mělo přispět k nižším nákladům na výrobu. Cenu výrobku 
by mohl oproti ostatním produktům na trhu navýšit mechanismus pro sundávání krytu. 
Avšak toto řešení je poměrně hojně využíváno například u akumulátorového ručního 
nářadí k zajištění baterie.

7.3 Sociální funkce
Volil jsem tento segment úhlových brusek (do průměru kotouče 125 mm) se snahou 
cílit na co největší množství uživatelů. Z dostupných informací se tato velikost úhlo-
vých brusek těší největší oblibě. Věřím, že svým vzhledem a zpracováním by si bruska 
mohla najít své stoupence především v řadách kutilů a menších řemeslníků. I svým 
tvarováním jsem se snažil o co nejlepší ergonomii a tím snížení fyzických nároků na 
obsluhu.

7
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8 ZÁVĚR

Vypracováním bakalářské práce jsem navrhl elektrickou úhlovou bruskou, která spl-
ňuje technické a ergonomické požadavky. Ačkoli je zastoupení tohoto produktu vel-
mi rozšířené, návrhem některých prvků jsem docílil zajímavých a dosud nepoužitých 
řešení. Výsledkem mé práce je tak jednoduchý a účelný design, který by mohl na 
trhu zaujmout. Materiál i řešení těla je jednoduché, neodvádí pozornost při práci, ale 
zároveň poskytuje bezpečný a snadný úchop. Celkový jednoduchý tvar podpořený ně-
kolika křivkami, působí kompaktně, stabilně a při současném trendu zjednodušování 
by měl i do budoucna působit nadčasově.

8
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