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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá technologií dělení materiálu rozbrušováním. V první 
části jsou vysvětleny základní principy, způsoby použití, výhody a nevýhody 
technologie dělení materiálu rozbrušováním a ostatních metod dělení materiálu. 
Druhá část je zaměřena na charakteristiku nástrojů pro rozbrušování a řezné 
podmínky rozbrušování. V poslední části jsou porovnávány naměřené jednotkové 
strojní časy technologie dělení materiálu rozbrušováním ve vztahu s ostatními 
metodami dělení materiálu a opotřebení rozbrušovacích kotoučů.  
 
Klíčová slova 
rozbrušování, dělení materiálu, rozbrušovací kotouč, řezné podmínky rozbrušování, 
jednotkový strojní čas 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the technology of material division with grinding 
operations. The first part explains the basic principles and methods of use and 
advantages and disadvantages of technology of material division with grinding 
operations and other methods of dividing the material. The second part is focused 
on the characteristics of cutting tools and cutting conditions of division with grinding 
operations. In the last part, the measured unit machine time of the technology of 
material division with grinding operations and two other methods of dividing the 
material and wear of cutting wheels are compared. 
 
Key words 
division with grinding operations, division of material, cutting wheel, cutting 
conditions of division with grinding operations, unit machine time 
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ÚVOD 

Strojírenský průmysl se neustále rozrůstá, a tak jsou kladeny čím dál vyšší nároky 
především na zefektivnění výroby. Proto se velmi často nahrazují konvenční metody 
metodami nekonvenčními z důvodu zkrácení časové náročnosti, snížení finanční 
stránky procesu a složitosti technologických postupů.   
Rozbrušování postupně ztrácí své uplatnění ve velkosériových výrobách z důvodu 
finanční a časové náročnosti, avšak stále je používané v malosériových výrobách. 
Ruční úhlová bruska je oproti jiným zařízením k dělení materiálu cenově přijatelná, 
přenosná a skladná. Využije se jak při rozbrušování, tak i při broušení špatně 
přístupných materiálů, nebo materiálů s kterými nelze manipulovat. Mezi známé 
značky ručních úhlových brusek patří na příklad Narex, Makita nebo Bosch. Ačkoliv 
jejich cena není vysoká, lze si úhlové brusky jen zapůjčit i s rozbrušovacími kotouči. 
Předmětem této práce je naměřit jednotkové strojní časy při dělení materiálu 
některými konvenčními metodami, porovnat je mezi sebou a zjistit, jak moc velkých 
časových rozdílů lze dosáhnout.  
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1 ROZBRUŠOVÁNÍ STROJÍRENSKÝCH MATERIÁLŮ VE 
VZTAHU K OSTATNÍM METODÁM 

1.1 Technická charakteristika rozbrušování  
Při rozbrušování je materiál ubírán abrazivním účinkem, který vzniká při pohybu 

rozbrušovacího kotouče po materiálu [1]. Rozbrušování je znázorněno na obr. 1. 
Rozbrušovací kotouč je tvořen brusnými zrny spojenými pojivem a může být  
i vyztužen výztuží [3]. Brusná zrna mají negativní úhly čela, úhly břitů přibližně 90°, 
různé geometrické tvary a jsou nepravidelně rozmístěny po ploše nástroje [4, 5]. 
Samoostřící schopnost zrn zajišťuje jejich výměnu. Otupená zrna se vlivem zvýšené 
řezné síly vylomí a jsou nahrazena neotupenými zrny [5]. Mezi rozbrušovací stroje 
patří například ruční úhlová rozbrušovačka, kde rozbrušovací kotouč je připevněn 
na vřeteno úhlové brusky pomocí upínacích přírub a matic, jejichž závit musí být 
opačný (levotočivý), aby při rozbrušování docházelo k jejich utahování [1, 6]. Dalšími 
stroji pak jsou stolní rozbrušovačky, stacionární rozbrušovačky, pojízdné, kyvadlové, 
poloautomatické a automatické [1]. Stolní rozbrušovačka je zobrazena na obr. 2. 

 

Obr. 1 Dělení materiálu ruční úhlovou bruskou [2]. 
Tato metoda je vhodná zejména pro tenkostěnné profily, trubky, 

těžkoobrobitelné plasty, pro odstranění vtoků, nálitků, otřepů u odlévaných 
polotovarů, nebo otřepů u tvářených polotovarů, tedy pro oceli, litiny i některé 
nekovové materiály [1, 5]. Dělený materiál by měl mít menší průměr nebo průřez, aby 
dělení bylo výhodné. S většími průměry či průřezy se nástroj velmi rychle opotřebí. 
Materiál s nízkou kritickou teplotou, se sklony k zakalení nebo popuštění povrchové 
vrstvy nelze touto metodou dělit, jinak by došlo k porušení struktury materiálu [5]. 
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Obr. 2 Stolní rozbrušovačka Makita 2414EN 355 mm [7]. 
Výhodou rozbrušování je úzký řez a malý odpad materiálu, který s ním souvisí, 

vcelku kvalitní plocha řezu, například rovinnost a drsnost, a možnost dosažení 
krátšího jednotkového strojního času oproti jiným metodám [1, 5]. K záporům tohoto 
způsobu dělení se řadí velká spotřeba nástrojů a energetická náročnost procesu [5]. 
Dále při rozbrušování ocelí s vyšším obsahem uhlíku vzniká teplo, které se musí 
odvádět, aby nedošlo ke strukturním změnám materiálu [1]. 

Jako brusivo tvořící část nástroje se nejčastěji používá Al2O3, SiC, 
polykrystalický diamant (PD), nebo kubický nitrid boru (KNB). Brousicí zrna drží tvar 
díky pojivu, mezi něž patří pryž a pryskyřice. Pryží se dělí ocel nebo litiny za mokra 
nízkou řeznou rychlostí 60 m.s-1 a pryskyřicí těžkoobrobitelné materiály  
a používá se pro vyšší řeznou rychlost. U diamantových kotoučů a kotoučů z KNB 
jsou pojivem kovy, na příklad bronz, slitiny z hliníku. Do kotouče se může vkládat 
výztužení sklotextilem [1, 6].  

Do ručních úhlových brusek se upínají kotouče o průměrech 100-230 mm, 
slouží především k dělení kovových materiálů a jejich obvodová rychlosti činí 
přibližně 80 m.s-1. Větší rozbrušovačky s elektrickým, benzinovým nebo 
pneumatickým pohonem používají kotouče o průměru 250-500 mm a jsou využívány 
například ve stavebnictví. Stolní rozbrušovačky s kotoučem o průměru 250-500 mm 
při řezání kovových materiálů i materiálů s vyšší pevností dosahují obvodové 
rychlosti až 100 m.s-1. Diamatové kotouče mají své uplatnění zejména ve 
stavebnictví, slouží k dělení kamene, betonu, dlažby, atd [6, 8]. Běžně se tloušťka 
kotoučů vyskytuje mezi hodnotami 1-3 mm, ale jsou vyráběny i v rozměrech několika 
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desetin mm [3]. Základní údaje o kotouči jsou uvedeny na jeho povrchu. Na obr. 3 je 
znázorněn rozbrušovací kotouč vhodný pro ruční úhlové rozbrušovačky. 

Dále je rozbrušování zmíněno v kapitole 2. 

 

Obr. 3 Rozbrušovací kotouč [9]. 
 

1.2 Charakteristika ostatních metod dělení 
Dělení materiálu jinými metodami než rozbrušováním [10]: 
• rozřezáváním 
• třecím (frikčním) kotoučem 
• upichovacím nožem na soustruhu 
• stříhám, lámáním 
• nekonvenční metody dělení 
1.2.1 Dělení rozřezáváním 

Podstatou metody je vnikání břitů nástroje do materiálu obrobku, což je 
zobrazeno na obr. 4. Vznikají při něm třísky. Hloubka řezu dosahuje podstatně 
vyšších hodnot než jeho šířka. Pro zmíněnou operaci se využívají rámové pily, 
kotoučové pily nebo pásové pily [10]. 
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Obr. 4 Dělení rozřezáváním [11], 
 H-maximální hloubka řezu, ŠZ-šířka řezu, 1-obrobek, 2-nástroj. 

 

1.2.1.1 Dělení na rámových pilách  
Rám pily je uložen v rameni pily a má v sobě upnutý pilový list. Rámová pila je 

zobrazena na obr. 5. Klikový mechanismus uvádí pilový list do přímočarého vratného 
pohybu a zároveň je nastaven tak, aby při zpětném pohybu došlo k nadzvednutí 
ramene pily prostřednictvím vačky, nebo jednoduchého hydraulického mechanismu. 
Pokud by pilový list nebyl zdvihnut, mezi obrobkem a zuby listu by nastalo tření  
a nástroj by rychleji ztratil svou funkci [3, 10]. Velikost pily rozhoduje o zdvihu rámu, 
který se pohybuje v rozmezí 140 mm až 300 mm. Hmotnost ramene pily určuje její 
posuv do řezu [10]. Možnost plynulé regulace posuvu umožňuje hydraulický 
mechanismus [3]. 

 

Obr. 5 Rámová pila Kasto [12]. 
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Mezi výhody této metody patří nízká cena nástroje a stroje, poměrně nízká 
spotřeba energie, jednoduchá obsluha, snadná výměna nástroje, nízká poruchovost 
a nízké náklady na opravu, díky jednoduchosti konstrukce. Kvůli nevýhodám jako je 
nízká produktivita řezání, špatná přesnost řezu a vysoké ztráty dělení materiálu je 
dělení na rámových pilách vhodné pro kusové a malosériové výroby [3]. 

Pilové listy se vyrábí z rychlořezné oceli a můžou vypadat jako na obr. 6. Zuby 
můžou být zhotoveny jen na jedné straně, ale lze i na obou stranách. Rozvedením 
zubů střídavě napravo a nalevo vznikne mezi pilovým listem a stěny materiálu 
mezera a předejde se jejich vzájemnému otěru. Sníží se tak tepelné a mechanické 
namáhání [3]. Rozvedení zubů je zobrazeno na obr. 7. Délka pilových listů dosahuje 
300-700 mm, šírka v závislosti na délce 25-50 mm a tloušťka 1,25-2,5 mm [10]. 

 

Obr. 6 Pilový list Pilana Standart [13]. 

 

 

Obr. 7 Rozvedení zubů pilového listu [14], 
1-řezaný materiál, 2-pilový list, 3-tělo pilového listu, 4-zuby pilového listu.  

 

1.2.1.2 Dělení na kotoučových pilách 
Pilový kotouč je připevněn k vřetenu a koná rotační pohyb. Posuvový pohyb lze 

konat dvěmi způsoby. Buď ho provádí obrobek, takže hydraulický mechanismus 



 

14 ÚST FSI VUT v Brně 

zajišťuje, aby se posuv materiálu do řezu automaticky měnil se snižujícím se 
průřezem řezaného materiálu [10], nebo se posunuje nástroj [3]. Velikost stroje 
určuje minimální a maximální průměr kotouče na něm používaném [10]. Kotoučová 
pila je znázorněna na obr. 8. 

 

Obr. 8 Kotoučová pila NKO MACHINES DRC 355 [15]. 

Výhodou jsou univerzálnost použití, produktivita, vysoká kvalita řezné plochy 
(vysoká přesnost řezné spáry a nízká drsnost povrchu řezné plochy) a vysoká 
živostnost kotouče. K nevýhodám se řadí prvopočáteční investice do stroje, protože 
pořizovací cena je vysoká, dále vysoká energetická spotřeba [3]. 

Rozměry nástroje se liší podle toho, jak je vyhotoven. K výrobě celistvých 
kotoučů se používá nástrojová nebo rychlořezná ocel. Průměr kotouče je udán 
v rozsahu 20-400 mm a tloušťka 0,2-0,6 mm. Segmentový pilový kotouč je tvořen 
segmenty z rychlořezné oceli, které se na ocelové těleso kotouče připevňují na 
osazení nebo do drážky pomocí nýtů. Průměr segmentového kotouče se pohybuje 
ve větších hodnotách a to konkrétně o průměru 250-1 870 mm a šířce zubů  
3,5-15 mm. U pilového kotouče s břitovými destičkami ze slinutých karbidů, které 
jsou na tělo pily připájeny, se průměr kotouče nachází v rozmezí 280-1 650 mm  
a šířka zubů 4-11,5 mm [10]. Na obr. 9 je pilový kotouč s břitovými destičkami 
z cermentu. 

1.2.1.3 Dělení na pásových pilách 
Pásové pily se rozdělují na svislé a vodorovné, kde vodorovná pily je zobrazena 

na obr. 10. Pilový pás je veden přes hnací a hnaný kotouč, u svislých pil se nachází 
kotouče nad sebou, u vodorovných za sebou a jsou mírně sklopeny k vodorovné 
rovině [10]. V místě řezu se pás pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem, či-li 
rychlost pásu se rovná zvolené řezné rychlosti [3]. Svislými pásovými pilami se 
tvarově vyřezávají součásti z plechů nebo z desek, kdežto vodorovné pásové pily 
slouží výhradně k dělení materiálů [10]. 
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Obr. 9 Pilový kotouč Pilana s břitovými destičkami [16]. 

 
 

 

Obr. 10 Vodorovná pásová pila Pilana [17]. 

 
Přednostmi dělení na pásových pilách jsou malé ztráty prořezem, což je 

výhodné při dělení drahých materiálů, produktivita, univerzálnost, vysoká kvalita 
řezné plochy, nízká spotřeba energie. Cena nástroje není příznivá, ale stále je tato 
metoda jednou z nejvýhodnějšcích v oblasti rozřezávání [3]. 
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Nástroj neboli pilový pás je zobrazen na obr. 11 a je to vlastně dlouhý ocelový 
pás se zuby na jedné straně [10]. Typy pásů se liší složením ocelí. Nelegované oceli 
jsou využívané k dělení dřeva a neželezných slitin, dále i snadno obrobitelných slitin 
na bázi železa. Ušlechtilá ocel s vysokou pevností v tahu a odolností proti opotřebení 
se používá u pásů, které jsou napínány vyšší silou z důvodu dosažení větší přesnosti 
řezu. Další možností je bimetalový pás, který je svařen ze dvou různých ocelí. Do 
pásu z rychlořezné oceli se vyfrézují zuby s požadovaným tvarem a roztečí. Druhou 
část bimetalového pásu tvoří ocel s dobrými statickými a dynamickými vlastnostmi. 
Pily s těmito pásy dělí zejména trubky a profily, kde při procesu dochází k přerušení 
řezu. Pásy z oceli s pájenými zuby ze slinutého karbidu naleznou uplatnění při řezání 
tvrdých materiálů, šedých litin, korozivzdorných litin a titanových slitin [3]. Pilový pás 
je svařený na obou koncích a vytváří tak nekonečný pás. Jeho šířka se pohybuje 
mezi 4 mm až 32 mm a tloušťka mezi 0,65 mm až 1,1 mm [3, 10]. 

 

Obr. 11 Pilový pás Pilana [18]. 

 
1.2.2 Dělení třecím kotoučem 

Jedná se o metodu podobnou dělení rozbrušováním. Kotouč díky velké řezné 
rychlosti, vc = 60÷150 m.s-1, v místě záběru zahřívá na vysokou teplotu povrchovou 
vrstvu materiálu obrobku, dojde ke snížení tvrdosti a pevnosti, čili vrstva změkne  
a dobře se odřezává. Rozdílem oproti rozbrušování je pouze nástroj. Nemusí mít ani 
tvar kotouče. Může být využit pilový pás nebo drát [3]. 

Jelikož čas řezu válcovaných a tažených profilů menších průřezů  
a tenkostěnných profilů z plechu, pro které je nástroj určen, trvá řádově několik 
sekund, může být kotouč vyroben z běžné konstrukční oceli a docílí se tak nízké 
ceny. [3, 10] Dělením lze dosáhnout úzkého a přesného řezu. Materiály se sklony 
k zakalení, či naopak popuštění nelze tímto způsobem dělit [3]. 

Do frikčním pil se upevňuje třecí kotouč s nízkými zuby o průměru  
400 mm až 900 mm a šířce v rozsahu 3 mm až 8 mm [10]. Kotouč je znázorněn na  
obr. 12.  
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Obr. 12 Frikční pilový kotouč STARK [19]. 
 

1.2.3 Dělení upichováním 
Obráběcí technologie sloužící k dělení materiálu, kde obrobek rotuje kolem své 

osy, což se nazývá hlavní pohyb tohoto procesu, a nástroj se přímočaře posouvá od 
obvodu obrobku k jeho ose, neboli koná vedlejší pohyb [5, 20]. Řezná rychlost klesá 
směrem k ose obrobku a v jeho středu by měla dosahovat nuly. Dřív ale než klesne 
na nulu, obrobek se odlomí vlivem radiální složky řezné síly. Po upichování se 
uprostřed obrobku nachází výstupek tvaru tenkého čepu. Tomuto jevu nelze zabránit, 
ale volbou vhodné geometrie břitu, nebo změnou posuvu je možné výstupek zmenšit 
[20].  

Výrobou úzkých upichovacích nožů se zamezí větším ztrátám materiálu [21]. 
Materiál z obrobku však stejně zůstavá na obou stranách břitu a omezuje prostor pro 
posuv nástroje, takže potíže s odchodem a kontrolou utváření třísky nevymizí  
[20, 21]. Může dokonce nastat poškození bočních ploch děleného materiálu [20]. Na 
nástroji jsou malé plochy pro odvod tepla, proto je chlazení zajištěno řeznou 
kapalinou a zároveň kapalina pomáhá rychleji odstranit třísku z místa řezu [20, 22].  

Upichovat je možné na univerzálním soustruhu, který kromě upichování 
zastává i jiné operace, nebo na upichovacích automatech. [23]. Univerzální soustruh 
je zobrazen na obr. 13. 

Upichování se využívá zejména u rotačních součástí [5]. Lze upichovat  
i čtyřhranný a šestihranný polotovar, jako je tomu na obr. 14, ovšem se zvýšenou 
opatrností při prvním záběru nože do materiálu [24]. Uplatňuje se v automatických 
obráběcích centrech. Sice jde o drahou metodu, kde jsou značné ztráty materiálu, 
ale je to vyváženo kvalitou řezné plochy, přesností rozměrů obrobků a také tím, že 
nedochází k plastické deformaci v okolí řezů [25, 26]. Upichování je poslední 
metoda, která následuje po obrábění. Obě operace lze provést na jednom soustruhu, 
což lze brát jako další výhodu, protože se uspoří čas, který by byl jinak potřebný pro 
přemístění polotovaru na jiné zařízení pro dělení, a finance za další zařízení. [26]. 
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Obr. 13 Univerzální soustruh pro upichování [27]. 

 

 

Obr. 14 Upichování šestihranu [28].  

Nástroje, konkrétně radiální nože [29], se produkují buď celé z řezného materiálu, 
nebo jen jejich části nazývající se břitové destičky, které se k tělesům nožů 
z konstrukčních ocelí připájí tvrdou pájkou, nebo mechanicky připevní. Břitové 
destičky mechanicky upnuté jsou označované jako vyměnitelné břitové destičky 
(VBD). Pro výrobu nástrojů se používá rychlořezná ocel, slinuté karbidy, cermety, 
řezná keramika, nebo supertvrdé řezné materiály [21]. 

 
1.2.4 Dělení stříháním a lámáním 

Při stříhání se pohybují dva protilehlé břity nožů k sobě. Mezi nimi je dán 
materiál, který je v rovině střihu namáhán smykovým napětím, při překročení 
pevnosti ve smyku stříhaného materiálu se oddělí. Schéma dělení stříháním je 
zobrazeno na obr. 15. Ke stříhání slouží ruční pákové nůžky a tabulové nůžky. Liší 
se v tom, že ruční pákové nůžky ustřihnou jen tenké plechy do tloušťky 1,5 mm  
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a délky střihu 1 500 mm, kdežto tabulové nůžky zvládnou tloušťky až 60 mm a délky 
6 000 mm, protože jsou poháněny mechanicky nebo hydraulicky [10].  Hydraulické 
tabulové nůžky jsou znázorněny na obr. 16. 

 

Obr. 15 Schéma stříhání [30]. 

 

 

Obr. 16 Hydraulické tabulové nůžky Durma SBT [31]. 

Ke tvorbě třísky nedochází, tudíž se tato metoda řadí mezi nejproduktivnější 
v oblasti stříhání plechů a pásů tyčí a profilů do určitých průměrů [3]. 

Z hlediska kostrukce nožů rozlišujeme rovnoběžné nože, skloněné nože  
a kotoučové nože. Rovnoběžné nože se používají v tabulových nůžkách a jejich ostří 
jsou na sebe rovnoběžná. Rovnoběžnost nožů zapřičiňuje, že střižná síla působí 
rázem, což nepříznivě ovliňuje materiál (dojde k ohybu) i ostrost nožů. Skloněné 
nože lze najít v pákových nůžkách, ostří jsou k sobě skloněna pod úhlem. Oproti 
rovnoběžným nepotřebují tak velkou střižnou sílu [32]. Stříhání kotoučovými noži 
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také snižuje rázy, ale nevýhodou je prodloužení času střihu [33]. Nože se vyrábí 
z nástrojové nebo rychlořezné oceli. Po tepelném zušlechtění musí mít tvrdost  
HRC 52 až 60 [10]. 

Lámání se provádí na lamačích, nebo lisech. Do materiálu se nasekne, nebo 
nařízne vrub pro snadnější lom. Pokud materiál splňuje podmínky, kdy mez pevnosti 
v tahu je větší jak 600 MPa a průměr polotovaru do 300 mm, pak bude metoda 
proveditelná a produktivní [3]. Při nižší mezi pevnosti by se materiál pouze ohnul. Při 
lámání můžou vznikat trhliny a dál se šířit do materiálu. Lomová plocha nevykazuje 
velké známky kvality. Takže se tato metoda uplatňuje při přípravě polotovarů pro 
tváření za tepla [25]. 

1.2.5 Nekonvenční metody  
Nachází vhodnost u materiálů, které není možné hospodárně dělit, nelze u nich již 
dosáhnout lepších vlastností, nebo jejich výrobní proces je pomalý kvůli využití 
běžných metod dělení. Patří mezi ně dle [34]:  
 

• dělení materiálu tepelným účinkem - elektroerozivní dělení materiálu, 
dělení plazmou, dělení laserem, dělení elektrony, 

• dělení materiálu elektrochemicky, 
• dělení materiálu mechanicky - ultrazvukové dělení, dělení vodním 

paprskem. 

1.2.5.1 Elektroerozivní dělení materiálu 
K ubírání materiálu dochází periodicky se opakujícími elektrickými, popř. 

obloukovými výboji. Děj probíhá mezi dvěmi elektrodami ponořenými v dielektriku  
a oddělenými jiskrovou mezerou, která činí 0,01-0,5 mm, kde nástroj tvoří katodu  
a obrobek anodu. Stejnosměrný proud pouštěný v pulzech, které mají obdélníkový 
průběh, do okruhu nástroj-obrobek vytvoří výboje mezi katodou a anodou. Tím 
vznikne ionizovaný kanál a umožní se přechod jiskry mezi elektrodami. Jiskra roztaví 
nebo odpaří malé množství materiálu jak na anodě, tak na katodě a vytvoří malé 
krátery. Schéma elektroerozivního dělení je zobrazeno na obr. 17. Pokud nedochází 
zrovna k úběru materiálu, jsou narušené částice odplavovány kapalinou. Nástroj je 
mechanismem posouván k obrobku a současně koná kmitavý pohyb, dochází tak 
k zlepšení podmínek pro výboj a výměnu dielektrika. Elektroerozivní dělení se dělí na 
elektrojiskrové, elektrokontaktní a anodochemické dělení [35]. 

Elektrojiskrové dělení používá jako nástrojovou elektrodu tenký drát, který je 
odvíjen pomocí speciálního napínacího mechanismu, aby se tak zamezilo jeho 
zbytečného opotřebení. Drátem prochází proud a dielektrikum mezi nástrojem  
a obrobkem zajišťuje, že mezi nimi dochází k výbojům [36]. Přesnost řezu ovlivňuje 
napnutí drátu tahovou silou [35]. Na obr. 18 je znázorněno schéma elektrojiskrového 
dělení.  

Tato metoda je vhodná jen pro vodivé materiály. Charakterizuje ji minimální 
šířka řezu [35]. Drát se může pohybovat do všech směrů a při využití správného 
řídicího systému naklápět vzhledem ke svislé ose v rozsahu ±30°. Zvládne tedy dělit 
materiál za vzniku velmi složitých tvarů [36]. Přesnost dělení dosahuje tisíciny 
milimetru a drsnost Ra 0,2 [37]. Elektrojiskrové řezání se uplatní při dělení velmi 
tvrdých a pevných materiálů, mezi něž například patří slinuté karbidy, titanové slitiny, 
nebo kalené oceli [35]. 
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Obr. 17 Princip zařízení pro elektroerozivní dělení [36], 
1 – směr posuvu nástrojové elektrody, 2 – nástrojová elektroda, 3 – generátor, 4 – pracovní 

vana,  5 – tekuté dielektrikum, 6 – obrobek, 7 – elektrický výboj, a - jiskrová mezera. 

 

 

Obr. 18 Schéma elektrojiskrového dělení pomocí drátu [38].  

Nástroje pro řezání se vyrábí z mědi, mosazi (pro větší průměry) nebo 
molybdenu (pro jemné řezy). Dosahují průměru 0,03-0,35 mm, molybdenové  
0,03-0,07 mm [36]. Pro zlepšení stability výboje a jakosti povrchu děleného materiálu 
se dráty povlakují povlakem s vysokým obsahem zinku. Pokud se do jádra drátu 
k mědi přidá např. chrom, nebo stříbro, zvýší se řezné rychlosti [35]. Zařízení pro 
elektrojiskrové drátové dělení je znázorněno na obr. 19. 
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Obr. 19 Zařízení FANUC ROBOCUT α-C800iB pro elektrojiskrové drátové řezání [39]. 

Anodochemické dělení spadá pod elektroerozivní pouze, pokud se ubírá 
materiál elektrotermickým účinkem dosaženým vyšším napětím a většími proudovými 
hodnotami. V opačném případě se jedná o elektrochemické dělení. Na rámu se 
nachází stojan s ložiskem, ve kterém je nástroj upěvněný pomocí přírub k elektricky 
odizolovanému vřetenu. Nástroj se spolu s vřetenem otáčí a dosahuje obvodové 
rychlosti vc = 9÷12 m.s-1. Na svěráku, kde je upnutý obrobek, je zapojen kladný pól  
a na nástroj záporný pól elektrického zdroje. Přibližování nástroje a obrobku zajišťuje 
automatický posuv svěráku [35]. Mezi nástroj a obrobek je přiváděna pomocí hubice 
kapalina, např. vodní sklo, která zastupuje funkci izolátoru s chlazením. V 
místě narušení vrstvy izolace vlivem otáčení nástroje dojde k výboji. Kromě roztavení 
nebo odpaření výbojem se materiál i rozpouští elektrolýzou [5]. Usměrňovač 
střídavého proudu dodává do pracovního okruhu stejnosměrné napětí o nízkých 
hodnotách a výkonu desítek kW [5, 35]. 

Metoda se aplikuje na dělení tvrdých a těžkoobrobitelných materiálů  
a tenkostěnných trubek. 

Jako nástroj lze použít ocelový kotouč, pás nebo drát [5]. 

1.2.5.2 Dělení plazmou 
Plazmový plyn se při průchodu elektrickým obloukem, kde katodu tvoří 

wolframová elektroda a anodu obrobek nebo výstupní tryska [40], díky vysoké teplotě 
rozloží na neutrony, elektrony a kladně nabité ionty a dosahuje teploty  
10 000 °C až 30 000 °C. Plazmový paprsek vystupuje vysokou rychlostí 
z plazmového hořáku [35]. Tím dochází k tavení, odpařování a odfukování řezaného 
materiálu [35, 41]. Schéma dělení plazmou je zobrazeno na obr. 20. Elektrický 
oblouk je stabilizován plynem, buď s transferovým (přenášeným) obloukem, nebo 
s netransferovým (nepřenášeným) obloukem, anebo vodou.  Při stabilizaci plynem u 
transferového oblouku hoří elektrický oblouk mezi katodou v hořáku a obrobkem, u 
netransferového oblouku mezi katodou v hořáku a výstupní tryskou. U vodní 
stabilizace je voda přiváděna do hořáku přídavnými kanálky [40, 41]. Stabilizace 
elektrického oblouku je znázorněna na obr. 21. Samotný plazmový hořák se chladí 
kolující vodou, aby nedošlo k jeho deformaci [42]. Pokud se materiál vloží pod vodu, 
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sníží se hlučnost, prašnost a produkce dýmu [41, 42]. Podobného efektu lze docílit i 
záměnou ochranného plynu za proud vody [40]. 

 

Obr. 20 Schéma řezání plazmou [42]. 

 

 

 1 – těleso hořáku, 2 – katoda, 3 – přívod plynu, 4 – chlazení hořáku, 5 – paprsek plazmatu, 
  6 – obrobek, 7 – přívod vody 

Obr. 21 Plazmové hořáky [41],  
a) s plynovou stabilizací s transferovým obloukem,  

b) s plynovou stabilizací s netransferovým obloukem, c) s vodní stabilizací. 
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Hloubka tepelně ovlivněné oblasti nepřekračuje hodnotu 1 mm. Oproti řezání 
plamenem tato metoda dosahuje kraších časů řezání, ale zase vyšších nákladů. Ve 
srovnání s laserem je kvalita řezu horší, nicméně stále patří mezi lepší např. oproti 
konvenčním metodám. Na náklady při řezání tenkých plechů u laserů je vynaloženo 
více financí, takže se vyplatí použít spíš plazmu [35]. Zařízení se snadno 
automatizuje. Na obr. 22 je zobrazeno CNC řezání. Metoda je vhodná pro 
konstrukční oceli, vysoce legované oceli, neželezné kovy i kompozitní materiály [41]. 

K dělení plazmou jsou potřeba 3 druhy plynů. Již zmíněný plazmový plyn. 
Dále fokusační plyn, jehož funkcí je zostřit paprsek plazmatu poté, co vystoupí 
z trysky hořáku. A poslední plyn se nazývá ochranný a slouží k ochraně plazmového 
paprsku a oblasti tavení obrobku před vlivem atmosféry [41]. Jako plazmový plyn se 
využívá argon, argon a vodík, helium, dusík nebo vzduch, jako fokusační plyn argon, 
argon a vodík, argon a dusík, dusík, jako ochranný plyn argon [35]. Plazmový a 
ochranný plyn se volí podle typu děleného materiálu a jeho tloušťky [41]. 

 

Obr. 22 CNC plazmové řezání [43]. 

 

1.2.5.3 Dělení laserem 
Samotný laserový přístroj se skládá z laserového média, zdroje exitační 

energie a optického rezonátoru. Do laserového média vstupuje energie pocházející 
z elektrického výboje, elektronového paprsku, viditelného světla, ultrafialového 
světla, chemické reakce, nebo tepla. Aby médium snížilo svou energii zpět na stav 
před dodáním energie, emituje ji v podobě fotonů, které mohou mít různou frekvenci, 
směr šíření a polaritu. V optickém rezonátoru dojde k protřídení fotonů. Dál pokračují 
jen ty, s frekvencí jako má rezonátor. Po odrazech od nepropustného a 
polopropustného zrcadla se z fotonů stane koherentní monochromatický laserový 
paprsek. Ostatní fotony s odlišnou frekvencí jsou vyzařovány vnějšími stěnami 
média. Úzký paprsek laseru soustředěného na velmi malou plošku ohřeje částice 
materiálu na teplotu dosahující řádově 104 °C a roztaví je. Nakonec se materiál 
vlivem paprsku začne odpařovat. Vysoké tlaky vznikající v natavené oblasti při 
odpařování zajišťují, že tavenina je vytláčena z kráteru nahoru a paprsek prostupuje 
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do materiálu [35]. Princip metody je znázorněn na obr. 23 a samotné laserové dělení 
je na obr. 24.  

Řezání laserem se dělí podle způsobu úběru materiálu na sublimační - 
materiál je odpařován, tavné - materiál je roztaven a odfouknut asistentním plynem, 
využití zejména u nekovových materiálů, a pálením - materiál se ohřeje na zápalnou 
teplotu, po přivedení reaktivního plynu shoří a zbylá struska je odstraněna 
asistentním plynem, vhodnost pro titan a korozivzdornou ocel [44]. Řez 
charakterizuje výkon laseru, druh paprsku, úhel vychýlení paprsku, řezná rychlost, 
šířka řezu, tepelně ovlivněná vrstva a další, proto je nutné pro každé řezání stanovit 
konkrétní podmínky, za kterých probíhal [35]. 

 

Obr. 23 Princip metody řezání laserem [44], 
1 - asistentní plyn, 2 - řezací tryska, 3 - pracovní vzdálenost trysky, 4 – rychlost řezání, 5 - 

tavenina, 6 - odtavený materiál, 7 - stopy po paprsku laseru, 8 –TOO-tepelně ovlivněná 
oblast, 9 - šířka řezu. 

Mezi důvody, proč je laser využíván, se řadí malá šířka řezu (0,02-0,2 mm), 
malá velikost tepelně ovlivněné oblasti (0,05-0,2 mm), čisté řezy bez chemického 
znečištění, nulové opotřebení nástroje, schopnost řezání složitých tvarů, 
hospodárnost i při malých výrobních sériích [44]. Lze dělit kovové, nekovové, velmi 
křehké a těžkoobrobitelné materiály [35]. 

Laser je tedy vysoce monochromatický, má minimální zabíhavost a jeho 
výstupní výkonová hustota činí I = 109-1014 W.cm-2 v závislosti na aktivním prostředí. 
Lze ho dělit podle aktivního prostředí na pevný, plynový, kapalinový a polovodičový, 
ale ve strojírenství má uplatnění jen pevný a plynový [35]. Nejpoužívanější laser má 
jako aktivní prostředí CO2 a patří mezi plynové. Slouží k dělení konstrukčních ocelí 
do tloušťky 20 mm, korozivzdorných do 10 mm a slitiny hliníku do 5 mm, k čemuž 
vyžaduje výkon do 15 kW. Nd-YAG lasery patřící do pevného prostředí uříznou 
stejné materiály jako CO2, avšak dvakrát až třikrát menších tlouštěk, protože jejich 
výkon dosahuje hodnot 100-1 000 W [44]. Příklad zařízení pro laserové dělení je na 
obr. 25. 
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Obr. 24 Laserové řezání [45]. 

 

 

Obr. 25 Zařízení TruLaser 3030 pro řezáním laserem [46]. 
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1.2.5.4 Dělení elektrony 
Svazek elektronů se generuje, urychluje až na rychlost blížící se přibližně 

dvěma třetinám rychlosti světla a zaostřuje v elektronovém děle, ve kterém se 
nachází žhavená wolframová katoda a anoda a urychlení probíhá právě mezi nimi. 
Paprsek je dále v děle zaostřován pomocí elektromagnetické čočky na velmi malou 
plošku. Celý proces je nejlepší provádět ve vakuu až 10-3 Pa, protože se tak dosáhne 
maximálního využití energie elektronů. Samotný princip metody spočívá v přeměně 
kinetické energie na tepelnou čili urychlený svazek elektronů se dostane pod povrch 
materiálu, kde je zabržděn a přemění svou energii na teplo. Dojde k erupčnímu 
odpařování materiálu. Při tom vznikají páry, které jsou ionizovány a zajistí nové 
zaměření paprsku do místa řezu. Dělení nastává při opakování tohoto procesu [47]. 
Popsaný průběh je znázorněn na obr. 26. Schéma a obrázek zařízení jsou 
zobrazeny na obr. 27. 

 

1 – elektronový paprsek, 2 – páry odpařeného kovu 
Obr. 26 Princip metody dělení elektronovým paprskem [47], 

a) vnik elektronů do materiálu, b) erupční odpařování materiálu, c) opětný vnik elektronů do 
materiálu. 

 
Paprsek elektronů uřízne jak kovové, tak nekovové materiály, protože není 

omezován jejich mechanickými a fyzikálními vlastnostmi. Proces lze zavést do 
automatizované výroby, je vysoce účinný, mezi nevýhody však patří vakuum, v němž 
musí zařízení pracovat [35]. Proto je v současnosti nahrazován laserem. 

S výkonem 3 kW až 10 kW u nízkonapěťového napájecího zdroje  
a 8 kW až 100 kW u vysokonapěťového napájecího zdroje se hustota energie svazku 
rovná rádově asi 108 W.cm-2 [47]. 
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1.2.5.5 Elektrochemické dělení 
Metoda je založena na principu elektrolýzi, kde anodu zastupuje obrobek a katodu 
nástroj [48]. Mezi elektrodami připojenými ke stejnosměrnému zdroji nízkého napětí 
a vzdálenými od sebe konstantním rozměrem 0,05÷2 mm proudí elektrolyt o rychlosti 
10÷50 m.s-1a pod tlakem 2,5 MPa , ve kterém se rozpouští anoda [35, 48]. 
K rozpouštění dochází tak, že kationty elektrolytu se slučují s anionty kovu na 
povrchu anody, viz obr. 28. Tím se ubírá materiál z anody. Proudící elektrolyt slouží 
k odstranění produktů chemické reakce [48]. Výsledný tvar obrobku určuje nástroj, 
protože anoda opisuje tvar nástroje. Rychlost, s jakou se nástrojová elektroda 
přisouvá, se pohybuje od 0,5 mm.min-1 do 10 mm.min-1. Při procesu ubírání vznikají 
kaly tvořené oxidy a hydroxidy rozpouštěných kovů, proto se elektrolyt musí čistit. 
Zvyšování tvorby oxidů v elektrolytu a na elektrodách zapřičiňuje zvýšená intenzita 
rozpouštění, která je závislá na hustotě elektrického proudu [35]. Metody jak 
elektrochemicky dělit materiál jsou různé. Dělení lze realizovat pomocí otáčejícího se  
kotouče, drátovou elektrodou, která je vhodná zejména pro řezání složitých tvarů u 
materiálů, jejichž tloušťka nepřesahuje 20 mm, nebo štěrbinovým nástrojem, který se 
používá v univerzálních elektrochemických strojích [48]. Elektrochemické dělení 
drátovou elektrodou je znázorněno na obr. 29 a na obr. 30 je zobrazeno zařízení pro 
tuto metodu. 

Elektrochemické dělení lze použít jen u vodivých materiálů [48]. Upotřebí se u 
kalených ocelí, žárupevných slitin a slinutých karbidů. Dále pak u tvarově složitých 
součástí a takových, kde by jiná metoda mohla obrobek deformovat řeznými, nebo 
upínacími silami [35]. Omezení nastává u šedých litin, slitin s vysokým obsahem 
uhlíku a duralů s křemíkem, které se tímto způsobem špatně dělí [48]. 

Elektrolyty se liší svou koncetrací a znaky podle složení. Volí se mezi těmito: 
NaCl, NaNO3, NaNO2 + inhibitory, NaSO4, NaClO3, NaOH, HCl a H2SO4. Vybere se 

 

1 – wolframový drát, 2 – elektronové dělo, 3 – izolátor, 4 – elektronový paprsek, 5 – 
elektromagnetické čočky, 6 – průzor, 7 – obrobek, 8 – pracovní stůl, 9 – elektrostatické 

vychylování elektronového paprsku, 10 – vývěvy, 11 – napájecí zdroj 
Obr. 27 Zařízení pro dělení paprskem elektronů [47],  

a) schéma, b) obrázek zařízení. 
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elektrolyt, který dobře reaguje s materiálem a má vhodné vlastnosti. Nástroj se vyrábí 
z mědi, mosazi, bronzu, korozivzdorné oceli, titanu anebo někdy i ze slinutých 
karbidů [35]. 

 

Obr. 28 Princip elektrochemického dělení [48], 
1 – obrobek (anoda), 2 – napájecí zdroj, 3 – nástroj (katoda), 4 – pracovní vana,  

5 – elektrolyt.  

 

 

Obr. 29 Elektrochemické dělení materiálů drátovou elektrodou [48], 
1 – přívod elektrolytu, 2 – směr pohybu nástroje, 3 – obrobek, 4 – elektroda. 
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Obr. 30 Zařízení pro elektrochemické dělení [49]. 

 

1.2.5.6 Ultrazvukové dělení 
Ultrazvukové kmity o 18 kHz až 25 kHz vznikají v generátoru ze střídavého 

proudu o hodnotě 50 kHz a projdou systémem, který je přemění na mechanické a 
jejich amplituda se pohybuje v rozsahu 30 μm až 80 μm. Mezi nástroj kolmo kmitající 
na dělený povrch a obrobek jsou přiváděny brousicí zrna a kapalina. Účinkem 
přitlačování zrn na řezanou plochu a kavitační erupcí (prudkým nárazem kapaliny na 
povrch [50]) je materiál dělen. Ačkoliv se kapalina podílí na úběru materiálu, hlavní 
důvod její přítomnosti je výměna opotřebovaných abrazivních zrn za nová. Nástroj 
kromě kmitání může konat i přímočarý posuvný pohyb [51]. Princip metody je 
zobrazen na obr. 31, schéma zařízení na obr. 32 a konkrétní zařízení na obr. 33. 

Tato metoda se uplatní při řezání tvrdých, křehkých, elektricky vodivých i 
nevodivých materiálů, např. sklo, křemík, keramika, grafit, atd., avšak plasty mezi ně 
nepatří [51]. 

Jelikož je nástroj opotřebováván v závislosti na materiálu, vyrábí se z 
konstrukční oceli, korozivzdorné oceli, mědi nebo mosazi. Jeho tloušťka dosahuje 
0,1÷0,8 mm při řezání tvrdých materiálů o tloušťce do 5 mm. Abrazivní zrna bývají 
z diamantu, kubického nitridu boru, karbidu boru, karbidu křemíku nebo kysličníku 
hlinitého, jejich koncetrace v kapalině se pohybuje okolo 30 % až 40 % a jejich záběr, 
který závisí na velikosti zrn a koncentraci, bývá (30-100)*103 na 1 cm2 plochy 
obrobku [51]. Čím větší rozměry zrno má, tím se ubere víc materiálu, ale klesne 
přesnost řezu a nástroj se víc opotřebuje [35]. Pohyb kmitajících zrn tlumí viskozita 
kapaliny, proto se používá voda, líh, petrolej, nebo strojní olej [51]. 
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Obr. 31 Princip metody pro dělení ultrazvukem [52],  
1 – nástroj, 2 – dělený materiál, 3 – kapalina, 4 – brousicí zrna, 5 – přívod brousicích zrn  

a kapaliny. 

 

 

Obr. 32 Schéma zařízení pro dělení ultrazvukem [51],  
1 – generátor ultrazvukových kmitů, 2 – systém pro vytvoření mechanických kmitů,  

3 – přívod brousicích zrn a kapaliny, 4 – obrobek, 5 – nástroj. 
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Obr. 33 Zařízení pro dělení ultrazvukem [52]. 

 

1.2.5.7 Dělení paprskem vody 
Voda je stlačena speciálními vysokotlakými čerpadly až na tlak 4 150 bar. 

Paprsek vody o vysoké rychlosti a tlaku vzniká v řezací hlavě zakončené tryskou 
[53]. Jeho velká kinetická energie umožňuje dělit materiál. Kromě čistého paprsku 
vody se používá i paprsek s abrazivními částicemi, kde dochází k odebírání 
materiálu vysokorychlostní erozivní metodou [35]. Abrazivo je zachycováno v lapači 
pod děleným materiálem [53]. Schéma řezání vodním paprskem je znázorněno na 
obr. 34 a metoda dělení vodním paprskem na obr. 35. Rychlost řezání se liší podle 
druhu děleného materiálu. Může dosahovat hodnot 15-3 000 mm.min-1. Nižších 
rychlostí nabývá u řezání oceli, vysokých u plexiskla nebo sklotextilu [35]. Zařízení 
pro dělení řezání vodním paprskem je na obr. 36.  

Oproti jiným způsobům dělení, tento umožňuje řezat materiály citlivé na teplo. 
Mezi další výhody patří vysoká energetická účinnost, úzký řez, vysoká životnost 
trysek, bezprašnost a žádné plyny nebo páry, řezání složitých tvarů a vhodnost 
zařazení do automatizované výroby. Materiál nemusí být upnut a po dělení se v něm 
nevyskytují zbytková napětí, mikrotrhliny nebo deformace [35]. Metoda umožňuje 
dělit materiály jako různé druhy ocelí, slitiny hliníku, titanu, mědi, plasty, plexisklo, 
žulu, sklo, pískovce nebo překližku [53]. Ovšem materiálům snadno podléhajícím 
korozi by tento proces mohl spíš uškodit [35]. 

Volba abraziva závisí na tvrdosti materiálu [53]. Nejčastěji se používá granát, 
olivín, oxid hlinitý, křemičitý písek nebo ocelová drť [35]. 
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Obr. 34 Schéma řezání vodním paprskem [54],  
1- vysokotlaký přívod vody, 2- tryska, 3- abrazivo, 4- směšovací trubička, 5- držák, 6- vodní 

paprsek, 7- řezaný materiál. 

 

 

Obr. 35 Řezání vodním paprskem [45]. 
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Obr. 36 Zařízení AquaCut pro řezání vodním paprskem [56]. 
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2 CHARAKTERISTIKA NÁSTROJŮ PRO ROZBRUŠOVÁNÍ A 
ŘEZNÉ PODMÍNKY 

2.1 Technologická identifikace rozbrušovacích kotoučů  

2.1.1 Nástrojové materiály 
Vhodné nástrojové materiály se vybírají vždy s ohledem na vlastnosti 

dělených materiálů, aby bylo dosaženo efektivního a rychlého dělení [35]. 
Rozbrušovací kotouč se skládá z brousicích zrn a pojiva. Brousicí zrna jsou 
propojena můstky vytvořenými pojivem. Nevyplněné oblasti ve struktuře mezi zrny se 
nazývají póry. Brousicí zrna spolu s pojivem a póry jsou zobrazeny na obr. 37. 
Kotouč je vyztužen v případě, že jeho obvodová rychlost přesahuje hodnotu 63 m.s-1. 
Ke zlepšení rozbrušování se do kotoučů mohou přidávat chemické látky [1]. 

 

Obr. 37 Zobrazení struktury [35], zrna brusiva, můstky pojiva a póry a zobrazení opotřebení- 
vylomení celého zrna, makrolomy zrna a mikrolomy zrna. 

 

2.1.1.1 Brousicí zrna 
U brousicích zrn se určuje zrnitost, což je vlastně velikost zrn [55]. Jemnější 

zrna se používají pro dosažení menší drnosti řezaného povrchu, hrubšími zrny lze 
docílit větších úběrů, čili rychlejších řezů [35]. Zrnitost je dále popsána v kapitole 
Značení rozbrušovacích kotoučů. 

Zrna brusiva jsou při rozbrušování velmi namáhány. Jejich břity se zahřívají na 
vysokou teplotu a následně jsou chlazena okolím nebo chladící kapalinou, takže 
dochází k namáhání teplotou. Další namáhání je způsobeno od třecích sil, které 
vznikají mezi třískou a zrnem. Při záběru zrna má tříska mnohem větší objem než 
jaký mají póry mezi zrny, a tak je tříska pěchována do prostoru mezi jednotlivými zrny 
brusiva. Zatěžování zrn brusiva se zvětšuje s rostoucí obvodovou rychlostí. Materiál 
využívaný na brousicí zrna musí mít tedy vysokou tvrdost, pevnosti a odolnost vůči 
působení vysokých teplot [4]. 

Rozbrušovací kotouče se opotřebovávají jiným způsobem než nástroje 
s definovanou geometrií břitu. Nejprve dojde k opotřebení břitu zrna v řádech 
mikrometrů. Více mikrozměn ovšem vede k makroopotřebení a následně k úbytku 
nástroje, který už je okem viditelný. Mezi mikroopotřebení patří opotřebení abrazivní 
otěrem, adhezně-únavové, difúzní, chemické, plastickou deformací, křehkým lomem 
nebo vylamováním celých zrn brusiva. Nejčastější formou opotřebení je křehký lom a 
vylamování celých zrn brusiva kvůli porušení pojiva. Opotřebení vylomením celého 
zrna, makrolomem a mikrolomem zrna je zobrazeno také na obr. 37. Dochází sice ke 
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zmenšování průměru rozbrušovacího kotouče a úlomky či celá zrna se nachází mezi 
odpadem při rozbrušování, zároveň je však zajištěna pracovní schopnost nástroje. 
Z nadměrného příbytku zrn v odpadu se lze stanovit, že zvolený rozbrušovací kotouč 
nebo zvolené řezné podmínky nejsou pro dělený materiál vhodné [4].  
 Pro rozbrušování se používají materiály na bázi oxidu hlinitého neboli korundu 
(Al2O3), karbidu křemíku (SiC), nebo diamantové materiály [1, 57]. 
 Korund se získává tavbou látek, které obsahují tento oxid, například bauxit 
nebo čistý oxid hlinitý. Tavení se uskutečňuje v elektrické obloukové peci za teploty 
kolem 2 000 °C. Barvu, strukturu a vlastnosti určuje obsah oxidu hlinitého a tak lze 
rozlišit umělý korund na: bílý, hnědý a růžový. Bíly korund je vhodný na rozbrušování 
rychlořezných a korozivzdorných ocelí, hnědý korund na nízkolegované oceli, kovové 
materiály střední a vysoké pevnosti a růžový korund na vysoce legované oceli velké 
pevnosti před kalením. Obecně se korund používá na dělení ocelí, ocelí na odlitky, 
temperované litiny a tvrdé bronzy [1, 57, 58]. Bílý korund je zobrazen na obr. 38. 

 

Obr. 38 Bílý korund [59]. 

 
 Korund s oxidem zirkoničitým (Al2O3 + ZnO2) o stanovených hmotnostních 
podílech tvoří směs zirkonkorundu, kde oxid zirkoničitý má nižší tvrdost oproti 
korundu. Při rozbrušování se tedy prvně opotřebí a rozpadnou zrna oxidu 
zirkoničitého a poté až následují  zrna korundu, čímž je zajištěna samoostřící 
schopnost [1]. 
 Karbid křemíku (SiC) nazývaný také karborundum se vyrábí z křemenného 
písku a látky obsahující uhlík, jimiž jsou koks a antracit, v elektrických pecích o 
teplotě 2 100-2 200 °C. Páry kyseliny křemičité obalují uhlíkové částice vrstvami 
křemíku, dochází k tzv. křemíkování. Poté je karbidu křemíku separován od 
nezreagovaného produktu a následně drcen, mlet, prán ve vodě, magnetován a 
nakonec tříděn na sítech podle velikosti. Lze vyrobit dva typy technického karbidu 
křemíků. Zelený karbid křemíku obsahuje alespoň 97 % SiC a používá se pro 
rozbrušování šedé litiny, temperované litiny, mosazi, hliníku, minerálních, 
organických a keramických materiálů. Černý karbid křemíku s 95 % SiC je používán 
na dělení slinutých karbidů, keramických hmot a skla. Celkově je karbid křemíku 
tvrdší než korund, proto je vhodný pro již zmíněné měkké materiály, zároveň ale 
méně houževnatý [1, 58, 60]. Černý karbid křemíku je na obr. 39. 
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Obr. 39 Černý karbid křemíku [61]. 

 
 Syntetický diamant se získává z uhlíkatého materiálu konkrétně z grafitu, 
méně často ze sazí nebo dřevěného uhlí, tavbou katalyzátoru za vysokého tlaku  
p = 10-20 GPa a teploty t = 1 500-2 500 °C. Jako katalyzátor se používá kov, 
například chrom, nikl, železo, kobalt. Za těchto podmínek atomy uhlíku změní svou 
hexagonální strukturu na krychlovou, takže z měkkého grafitu se stane tvrdý 
diamant. Jeho poměrně nízká tepelná odolnost do 860 °C a afinita k železu za 
vysokých teplot vylučuje vhodnost diamantu pro dělení ocelí, uplatní se ale u tvrdých 
a křehkých materiálů jako jsou slinuté karbidy, keramika, sklo a kámen. Kromě 
syntetického diamantu se může použít i přírodní, ale v omezeném rozsahu [35, 57, 
58]. 
 Kotouče nejsou vyráběny pouze z jednoho typu brousicích zrn. Jednou 
z kombinací je již zmiňovaný zirkonkorund, dále se dělají kotouče spojením černého 
karbidu křemíku s oxidem zirkoničitým, nebo se spojí korund, oxid zirkoničitý a karbid 
křemíku do trojkombinace [1].  

2.1.1.2 Pojivo 
Funkcí pojiva je vázat brousicí zrna k sobě a vytvářet tak tvar kotouče. Lze je 

rozdělit na organická - syntetická pryskyřice a anorganická - kovová pojiva. 
Pojiva obsahující syntetickou pryskyřici se vyrábí z fenolformaldehydové a 

polyamidové pryskyřice. K dosažení tvrdosti se pojiva vytvrzují při teplotách  
170-200 °C v tunelových nebo komorových pecích. Nástroje s tímto pojivem nejsou 
tolik citlivé na nárazy a boční tlaky, jsou více elastické. Je nutné je skladovat na 
místech s co nejnižší vlhkostí  bez tepelných či chemických vlivů atmosféry, jinak by 
mohlo dojít ke změně jejich vlastností [1, 57].  

Kovová pojiva se využívají pro spojení diamantových brousicích zrn. Jsou 
složena z více druhů kovových částic, kde převládá obsah mědi, cínu, wolframu, 
hliníku, kobaltu, železa a niklu. Oproti syntetickým pryskyřicím mají kovová pojiva 
mnohem větší pevnost [1]. 

2.1.1.3 Vyztužení a přídavné chemické látky  
Sítě skelnatých vláken, které jsou napuštěny vrstvou syntetické pryskyřice, 

aby se zajistila dostatečná přilnavost, pevnost a houževnatost, tvoří vyztužení a 
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mohou se různě modifikovat podle vlastností, jež mají dosáhnout. U kotoučů s 
vyztužením se sníží riziko jejich roztržení a zvýší jejich maximální řezná rychlost a 
rychlost odebírání materiálu. 

Přidáním chemických látek lze upravit velikost pórů ve struktuře a vlastnosti 
pojiva, jako například zvýšit pevnost a otěruvzdornost, nebo zpomalit procesy 
spojené s nepříznivými podmínkami pro skladování kotouče. K umělým přiskyřicím 
se přidávají například silikáty, sulfidy, nebo halogenidy [1]. 

2.1.2 Značení rozbrušovacích kotoučů 
Existují různé druhy rozbrušovacích kotoučů a aby bylo snadné určit jejich 

strukturu a vlastnosti, tak jsou označovány dle normy ČSN ISO 525 22 4503. 
V označení jsou uvedeny tyto údaje v tomto pořadí: 

− tvar rozbrušovacího kotouče, 
− rozměry rozbrušovacího kotouče, 
− druh brousicího materiálu, 
− zrnitost, 
− tvrdost, 
− struktura, 
− druh pojiva, 
− maximální povolená pracovní rychlost kotouče. 

Příklad označení brousicího kotouče pak vypadá následovně:  
1 – 300 x 50 x 76 – A 36 L 5 V – 35 m.s-1 [35]. 
Ne vždy má výrobce stejné pořadí označení jako je uvedeno v normě. Kromě těchto 
základních informacích mohou být na kotouči uvedeny i doplňkové, které se liší 
v závislosti na výrobci, například bezpečnostní doporučení, návody, dodatky [1, 10, 
63]. 
Na obr. 40 je zobrazen kotouč značky Verto se svým značením. 

 

Obr. 40 Rozbrušovací kotouč Verto. 
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2.1.2.1 Tvar rozbrušovacího kotouče  
Označení tvaru rozbrušovacího kotouče není u všech výrobců stejné, proto by 

výrobce měl uvádět vysvětlivky ke svému značení. Jedná-li se o nejběžnější kotouč, 
a to plochý úzký kotouč, tak označení pro tvar nemusí být uvedeno. Kromě plochého 
úzkého kotouče existuje ještě zalomené provedení kotouče, jinak zvané kotouč se 
zapuštěným středem, a kuželové provedení kotouče. Pro ukázku zde jsou označení 
společnosti Lugaabrasiv a Pferd. Plochý úzký řezný kotouč je u firmy Lugaabrasiv 
označen číslem 41, kdežto u firmy Pferd písmenem T. Kotouč se zapuštěným 
středem Lugaabrasiv značí 42, Pferd uvádí značení PT. Kuželové provedení kotouče 
se ve vysvětlivkách Lugaabrasiv nevyskytuje, vyráběno je společností Pferd, kde má 
označení CT [62, 63]. Tvary kotoučů se značením firmy Pferd jsou zobrazeny na obr. 
41. 

 

Obr. 41 Rozbrušovací kotouče Pferd s označením [64], T- plochý úzký kotouč, PT- zalomené 
provedení kotouče, CT- kuželové provedení kotouče.  

Úzký plochý kotouč je vhodný pro univerzální použití. Zalomené provedení 
kotouče se využívá zejména ve slévárenství, protože upínací příruba nevystupuje 
z boční strany kotouče ven a tím nenarušuje rovinnost boční plochy kotouče. Je 
možné oddělovat nálitky u odlitků a nejsou potřeba další operace. Při rozbrušování 
kotoučem kuželového provedení nedochází k velkému tření mezi boční stranou 
kotouče a materiálem díky vybrání, sníží se tepelné ovlivnění struktury, a proto je 
kotouč vhodný pro hluboké řezy [64].  

2.1.2.2 Rozměry rozbrušovacího kotouče  
Rozměry rozbrušovacího kotouče jsou uváděny v pořadí: průměr kotouče, šířka 

kotouče, průměr upínací díry, kde D - průměr kotouče, T - šířka kotouče, u kotoučů 
se zapuštěným středem U - šířka kotouče, H - průměr upínací díry. Zápis pomocí 
označení pak vypadá následovaně: D x T x H pro úzký kotouč a kuželové provedení 
kotouče a D x U x H pro kotouč se zapuštěným středem [10, 63]. Vyznačení rozměrů 
je znázorněno na předchozím obr. 41. 

2.1.2.3 Druh brousicího materiálu 
K základnímu označení druhu brousicího materiálu se používají písmena A pro 

umělý korund, C pro karbid křemíku a D pro diamant. Pro bližší určení chemického 
složení brousicího zrna se před nebo za písmeno udávají ještě čísla a v některých 
případech i písmena. Značení se mohou lišit v závislosti na výrobci. Ve většině 
případů se však drží alespoň základního označování písmeny, pokud tomu tak není, 
výrobci uvádí vysvětlivky [1, 10, 35, 63]. Příklady značení jsou uvedeny v tab. 1 podle 
[35]. 
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Tab. 1 Značení brousicích materiálů. 

Druh brousicího materiálu Základní značení dle 
ČSN 525 22 4503 

Značení dle 
ČSN 22 4501 

Korund bílý 
A 

A 99 B 
Korund hnědý A 96 
Korund růžový A 94 
Zelený karbid křemíku 

C 
C 49 

Černý karbid křemíku C 48 
Diamant  D  D 

2.1.2.4 Zrnitost brousicího materiálu 
Zrnitost je charakteristika brusných zrn v matrici, která udává jejich velikost. Dříve 

zrnitost znamenala rozměr zrna v mikrometrech podělený deseti. Takže čím větší 
byla zrnitost, tím větší bylo zrno. Nyní platí mezinárodní normy FEPA (Federation of 
European Producers of Abrasives). Brusivo je prosíváno kontrolním sítem. 
Propadnutá zrna dostanou číslo zrnitosti, které se určí z počtu ok síta vztažených na 
jeden anglický palec, což je převedením na milimetry 25,4 mm. Z toho vyplývá, že 
čím větší je číslo zrnitosti, tím více ok se v kontrolním sítě nachází (síto je hustější) a 
zrna jsou menší (brusivo je jemnější) [55, 57]. V příloze 1 jsou uvedeny zrnitosti dle 
[55, 57, 65, 66]. 

2.1.2.5 Tvrdost brousicího materiálu 
Tvrdost brousicího materiálu určuje soudržnost brousicích zrn a pojiva. Konkrétně 

odpor pojiva proti vylamování brousicích zrn. Čím tvrdší materiál je rozbrušován, tím 
měkčí rozbrušovací kotouč je volen [57, 67]. Tvrdost se značí velkým písmenem a je 
zaznamenána v tab. 2 dle [1, 68]. 

 
Tab. 2 Značení tvrdosti kotoučů. 

Název tvrdosti 
kotouče 

Označení 
tvrdosti 

Velmi měkký D, E, F, G 
Měkký H, I, J, K 
Střední L, M, N, O 
Tvrdý  P, Q, R, S 
Velmi tvrdý T, U, V, W, X, Z 
 

2.1.2.6 Struktura brousicího materiálu 
Číslo u struktury brousicího materiálu charakterizuje vzdálenost mezi brousicími 

zrny. Vyšší číslo znamená větší vzdálenost mezi zrny, nižší číslo menší vzdálenost 
mezi zrny [57]. Konkrétní hodnoty jsou zapsány v tab. 3 dle [57]. Strukturu lze měnit 
změnou lisovacího tlaku za studena, zvýšením podílu pojiva, nebo doplněním 
pórotvorných látek [1]. 
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Tab. 3 Značení struktury brousicího materiálu. 

Název struktury 
Číselné 
značení 
struktury 

Velmi hutná 1, 2 
Hutná 3, 4 
Střední 5, 6 
Otevřená 7, 8 
Velmi otevřená 9, 10 
Zvlášť pórovitá 10 ÷ 18 
Vysokoporézní 10VS , 18VS 
 

2.1.2.7 Pojivo brousicího materiálu 
Funkce pojiva a jeho charakteristika byly zmíněny v předchozí kapitole Pojivo. 

Pojiva se označují jedním, nebo dvěmi písmeny a jsou uvedeny v tab. 4 dle [35, 57]. 
 

Tab. 4 Značení pojiva. 

Druh pojiva 

Označení dle 
normy ČSN 
ISO  525 22 

4503  
Umělá pryskyřice B 

Umělá pryskyřice s výztuží BF 
Kovové pojivo M 

 

2.1.2.8 Maximální povolená pracovní rychlost kotouče 
Maximální povolená pracovní rychlost kotouče může být uvedena na kotouči 

číslem, nebo barevným pruhem. Barvám přísluší určité maximální rychlosti, viz tab. 5 
podle [68]. 

 
Tab. 5 Značení maximální povolené pracovní rychlosti. 

Barva pruhu Maximální povolená pracovní rychlost  
[m.s-1] 

Modrá 50 
Žlutá 63 
Červená 80 
Zelená 100 
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2.2 Řezné podmínky používané při rozbrušování 

2.2.1 Kinematika rozbrušování 
Při rozbrušování koná nástroj hlavní pohyb, čímž se rozumí rotační pohyb kolem 

své osy. Rozbrušování lze dělit podle pohybu nástroje vzhledem k obrobku na [1]: 
rozbrušování přímým radiálním řezem, kde posuvový pohyb nástroje vzhledem 
k obrobku má radiální směr, rozbrušování rotujících polotovarů, kde polotovary rotují 
kolem své osy, a na rozbrušování s tangenciálním vratným posuvovým pohybem 
nástroje nebo stolu, což spočívá ve vratném přímočarém posuvovém pohybu, kde 
posuvem je změněna velikost přísuvu o danou hodnotu v kolmém směru ke směru  
hlavního posuvu po určitých průchodech [1]. 

Řezná rychlost je přibližně stejná jako obvodová rychlost rozbrušovacího kotouče 
vc ≈ vs a je charakterizována v tangenciálním směru k aktivní ploše kotouče, což je 
plocha kotouče určená k odebírání materiálu obrobku, ve zvoleném bodě D [1, 4, 5]. 
Řezná (obvodová) rychlost je vyjádřena vztahem (2.1) [5], 

 

31060 ⋅
⋅⋅

= ss
c

ndv π
 (2.1) 

 
kde:  vc [m.s-1] – řezná rychlost,  

ds [mm] – průměr rozbrušovacího kotouče, 
ns [min-1] – frekvence otáčení rozbrušovacího kotouče.  
 

Vztah pro výpočet obvodové rychlosti obrobku má smysl pouze pro rotující 
polotovary [1]. Rychlost obrobku vw lze získat ze vztahu (2.2) [5], 
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kde:  vw [m.min-1] – obvodová rychlost obrobku, 

dw [mm] – průměr obrobku, 
nw [min-1] – frekvence otáčení obrobku.  
 

Poloměr fiktivního rozbrušovacího kotouče v záběru s obrobkem o poloměru rw, jehož 
délka geometrického stylu lg je stejná jako u rozbrušovacího kotouče s poloměrem rs 
v záběru s obrobkem, se nazývá ekvivalent poloměru brousicího kotouče req a získá 
se ze vztahu (2.3) [5], 

 

sw

sw
eq rr

rrr
+
⋅

=  (2.3) 

 
kde: req [mm] – ekvivalent poloměru rozbrušovacího kotouče, 
 rw [mm] – poloměr obrobku, 
 rs [mm] – poloměr rozbrušovacího kotouče. 
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Rychlosti a nástrojové roviny jsou zakresleny na obr. 42. 

 

Obr. 42 Rychlosti pohybů řezacího kotouče a obrobku [1],  
Pr – nástrojová základní rovina, Pf – nástrojová boční rovina, Pp – nástrojová zadní rovina,  

D – zvolený bod při rozbrušování, vc – řezná rychlost rozbrušovacího kotouče,  
ns – frekvence otáčení rozbrušovacího kotouče, vfr – radiální rychlost posuvu stolu,  

vft – tangenciální rychlost posuvu stolu, nw – frekvence otáčení obrobku,  
vw – obvodová rychlost obrobku. 

 
Geometrická délka styku lg vyjadřuje část oblouku, v němž se stýká rozbrušovací 
kotouč a obrobek. Kromě ekvivalentu poloměru rozbrušovacího kotouče je závislá na 
radiálním posuvu stolu, což je definováno jako změna polohy stolu radiálním 
posuvovým pohybem vůči základu rozbrušovacího zařízení [1, 5]. 
Geometrická délka styku se vyjádří vzorcem (2.4) [5], 

 
eqrg rfl ⋅⋅= 2  (2.4) 

  
kde:  lg [mm] – geometrická délka styku, 

fr  [mm] – radiální posuv stolu, 
req [mm] – ekvivalent poloměru rozbrušovacího kotouče. 
 

Poměr rychlostí q je určen poměrem řezné rychlosti ku posuvové rychlosti [5]. Jelikož 
stůl může vykonávat různé druhy pohybu, posuvová rychlost se podle toho mění. Pro 
rozbrušování přímým radiálním řezem se ve vzorci použije rychlost radiálního posuvu 
stolu vfr, definovaná jako rychlost tohoto pohybu vzhledem k základu rozbrušovacího 
zařízení, a platí vztah (2.5) [1], 

 

fr

c

v
vq ⋅

=
60  (2.5) 

 
kde:  q [-] – poměr rychlostí, 

vc [m.min-1] – řezná rychlost, 
vfr [m.min-1] – radiální rychlost posuvu stolu. 

  
Pro rozbrušování rotujících polotovarů se používá vztah (2.6) [1], 
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w

c

v
vq ⋅

=
60

 (2.6) 

kde:  q [-] – poměr rychlostí, 
 vc [m.min-1] – řezná rychlost, 
 vw [m.min-1] – obvodová rychlost obrobku. 
 
Pro rozbrušování pojízdnými rozbrušovačkami s ručním či strojním posuvem se ve 
vztahu vyskytuje kromě řezné rychlosti rychlost tangenciálního posuvu stolu vft, což 
je tangenciální rychlost braná vzhledem k rozbrušovacímu zařízení a platí vztah (2.7) 
[1], 

ft

c

v
vq ⋅

=
60  (2.7) 

  
kde:  q [-] – poměr rychlostí, 
 vc [m.min-1] – řezná rychlost, 

vft [m.min-1] – rychlost tangenciálního posuvu stolu. 
 
Pro rozbrušování s vratným tangenciálním pohybem stolu nebo nástroje platí také 
předchozí vztah (2.7). 
 
Pokud je známa geometrická délka styku lg a poměr rychlosti q, lze získat ze vztahu 
(2.8) kinematickou délku styku lk [5], 
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kde:  lk [mm] – kinematická délka styku, 
 lg [mm] – geometrická délka styku, 

q  [-] – absolutní hodnota poměru rychlostí. 

2.2.2 Ekvivalentní tloušťka rozbrušování 
Ekvivalentní tloušťka rozbrušování heq je teoretická hodnota, která vychází 

z kontinuity materiálu, takže materiál, který vstupuje z jedné strany do řezné oblasti, 
z ní z druhé strany také vystupuje. Zavedením ekvivalentní tloušťky rozbrušování se 
zjednodušily vztahy, které by se jinak musely složitě získávat z úběru třísky 
jednotlivými brusnými zrny [35]. Ekvivalentní tloušťka rozbrušování se získá 
z následovného obecného vztahu (2.9) a závisí na rychlosti odebírání materiálu 
(objemovém výkonu) Qw definované jako objem odebraného materiálu za jednotku 
času a na šířce aktivní části kotouče bD, což je ta část povrchu kotouče určená 
k úběru materiálu [1, 5], 
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 (2.9) 

 
kde:  heq [mm] – ekvivalentní tloušťka rozbrušování, 

Qw [mm3.s-1] – objemový výkon, 
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bD [mm] – šířka aktivní části kotouče, 
vc [m.s-1] – řezná rychlost.  

Rychlost odebírání materiálu neboli objemový výkon je vyjádřen vztahem (2.10) [1], 
 

t
VQ w

w ∆
∆

=  (2.10) 

 
kde:  Qw [mm3.s-1] – rychlost odebírání materiálu (objemový výkon), 
 ΔVw [mm3] – odebraný materiál za časový interval, 
 Δt [s] – časový interval. 
 

2.2.3 Řezné síly 
Celková řezná síla F se skládá z řezné síly Fc ležící ve směru řezné rychlosti, 

pasivní síly Fp kolmé k řezané ploše a posuvové síly Ff působící kolmo na rovinu 
otáčení kotouče [1, 5]. Řezná, pasivní a posuvová síla jsou na sebe navzájem kolmé. 
Celková řezná síla leží v obecném směru mezi rozbrušovacím kotoučem a obrobkem 
[5].  

Axiální síly působící během rozbrušování na rozbrušovací kotouč jsou oproti 
ostatním silám zanedbatelné. Pokud by byly větší, došlo by k lomu kotouče. Při 
správné poloze kotouče vůči obrobku při rozbrušování se navíc tyto axiální síly 
vzájemně vyruší [1].  

Řezná síla Fc závisí na průměru odebírané vrstvy A a ta závisí na pracovním 
záběru ae a ekvivalentní tloušťce rozbrušování heq. 

Pracovní záběr ae vyjadřuje hloubku záběru rozbrušovacího kotouče měřenou 
v nástrojové boční rovině Pf v kolmém směru na hlavní posuv [1]. Vypočítá se ze 
vztahu (2.11) [1], 
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 (2.11) 

 
kde:  ae [mm] – pracovní záběr, 
 lg [mm] – geometrická délka styku, 
 req [mm] – ekvivalentní poloměr rozbrušovacího kotouče , 
 vfr [m.min-1] – radiální rychlost posuvu stolu, 
 nw [min-1] – frekvence otáčení obrobku, 
 heq [mm] – ekvivalentní tloušťka rozbrušování, 
 q [-] – poměr rychlostí. 

 
Průměr odebírané vrstvy A se poté vypočte ze vztahu (2.12) [5], 
 

eqe haA ⋅=  (2.12) 
 

kde:  A [mm2] – průřez odebírané vrstvy, 
 ae [mm] – pracovní záběr, 
 heq [mm] – ekvivalentní tloušťka rozbrušování. 

 
Řezná síla Fc se získá ze vztahu (2.13) [5], 
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AkF cc ⋅=  (2.13) 

 
kde:  Fc [N] – řezná síla, 
 kc [MPa] – měrná řezná síla, 
 A [mm2] – průřez odebírané vrstvy. 
  

Řezný výkon P se spočítá z následovného vztahu (2.14) [1], 
 

cc vFP ⋅=  (2.14) 
 

kde:  P [W] – řezný výkon, 
 Fc [N] – řezná síla, 
 vc [m.s-1] – řezná rychlost. 
 
Síly jsou zobrazeny na obr. 43. 
 

 

Obr. 43 Síly při rozbrušování [1], vc – řezná rychlost řezacího kotouče [m.s-1],  
F – celková řezná síla [N], Fc – řezná síla [N], Fp – pasivní síla [N]. 

 
2.2.4 Kvantifikace efektivnosti procesu rozbrušování 
Koeficient rozbrušování je dán poměrem odebraného materiálu Vw a objemovým 

opotřebením rozbrušovacího kotouče Vs vztaženým k určitému časovému intervalu 
daného rozbrušovacího procesu [5]. Koeficient rozbrušování se určí ze vztahu (2.15) 
[1, 5], 

 

s

w

V
VG =  (2.15) 

 
kde:  G [-] – koeficient rozbrušování, 

Vw [mm3] – odebraný materiál, 
 Vs [mm3] – objemové opotřebení rozbrušovacího kotouče. 

 
Rychlost opotřebení rozbrušovacího kotouče Qs se získá ze vztahu (2.16) [57], 
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t
VQ s

s =  (2.16) 

 
kde:  Qs [mm3.s-1] – rychlost opotřebení rozbrušovacího kotouče, 
 Vs [mm3] – objemové opotřebení rozbrušovacího kotouče, 
 t [s] – čas rozbrušování. 
 
 
Objemové opotřebení kotouče se vypočítá ze vztahu (2.17) [57], 

 
Dsss brdV ⋅∆⋅⋅= 1π  (2.17) 

 
kde:  Vs [mm3] – objemové opotřebení rozbrušovacího kotouče, 
 ds1 [mm] – vstupní průměr rozbrušovacího kotouče, 
 Δrs [mm] – tloušťka opotřebení rozbrušovacího kotouče, 
 bD [mm] – šířka aktivní části kotouče.  
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3 JEDNOTKOVÝ STROJNÍ ČAS ROZBRUŠOVÁNÍ VE VZTAHU 
S OSTATNÍMI METODAMI DĚLENÍ 

Měření jednotkového strojního času bylo provedeno u tří metod: rozbrušování 
úhlovou bruskou, dělení na pásové pile a upichování. K dělení byla zvolena 
konstrukční ocel ČSN 11 500 a ČSN 11 700 o různých průměrech s ohledem na 
možnosti dělení každé metody. 

Jednotkový strojní čas byl měřen od okamžiku dělení materiálu až po okamžik 
oddělení materiálu. V  jednotkovém strojním čase není uvažována délka náběhu a 
délka přeběhu, protože posuv byl konán ručně a při každém dělení se lišil.  

 
3.1 Rozbrušování úhlovou bruskou 
Byla provedena dvě různá rozbrušování, která se lišila děleným materiálem, 

typem rozbrušovacího kotouče a osobou obsluhující úhlovou brusku.  
 
3.1.1 Experiment č. 1 
Při rozbrušování byla použita úhlová bruska Narex EBU 15B s řeznou rychlostí  

vc = 80 m.s-1, otáčkami n = 8 300 min-1 a příkonem P = 1 050 W. Na ní byl připevněn 
rozbrušovací kotouč Coryn Spitfire 150 x 1,9 x 22,23 A46TX-BF. Rozbrušovací 
kotouč byl již mírně opotřebený a proto jeho parametry před začátkem dělení byly 
jiné než uvedené na kotouči. Po přeměření průměr kotouče dosahoval 137 mm a 
jeho šířka 1,7 mm. Jako materiál k dělení byla vybrána konstrukční ocel ČSN 11 700 
o průměrech 14,36, 25, 30 a 32,8 mm. Kromě měření jednotkového strojního času při 
dělení oceli o daných průměrech bylo zaznamenáno i opotřebení rozbrušovacího 
kotouče. Při zjišťování opotřebení kotouče byly při vícekrát provedeném dělení 
materiálu o průměru 32,8 mm naměřeny odlišné jednotkové strojní časy z důvodu 
ručního posuvu úhlové brusky. Jejich hodnoty jsou zapsány v tab. 6. Proto byly 
jednotkové strojní časy zprůměrovány na průměrný čas tpr podle vztahu (2.18).  
V tab. 7 a na obr. 44 jsou hodnoty opotřebení rozbušovacího kotouče v závisloti na 
zavedeném kumulativním čase tk, který byl získán načítáním průměrného času 
s počtem řezů. Před měřením jednotkových strojních časů, které jsou uvedeny  
v tab. 8 a na obr. 45, průměr kotouče dosahoval 119,6 mm, po skončení dosahoval 
průměr 113,2 mm.  
 
Tab. 6 Jednotkové strojní časy při dělení materiálu o průměru 32,8 mm. 

počet řezů 1 2 3 4 5 
tAS [s] 43,42 50,8 57,66 53,28 48,29 

 
 

5
... 521 ASASAS

pr
tttt +++

=
 

 

(2.18) 

kde:  tpr [s] – průměrný čas, 
 tASn [s] – jednotkové strojní časy. 
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=

+++
=prt s 

 
Tab. 7 Opotřebení kotouče. 

počet řezů 0 1 2 3 4 5 
tk[s] 0 50,69 101,38 152,07 202,76 253,45 

ØD kotouče [mm] 137 - 124,3 - 121,5 119,6 
 

 

Obr. 44 Opotřebení kotouče.  

 
Tab. 8 Jednotkové strojní časy. 

ØD materiálu [mm] 0 14,36 25 30 32,8 
tAS [s] 0 8,11 26,33 42,54 50,69 

 
Celkový čas tcelk, kdy kotouč rozbrušoval materiál, se získá jako součet všech 
jednotkových strojních časů ze vztahu (2.19): 
 

4321 ASASASAScelk ttttt +++=  (2.19) 
kde: tcelk [s] – celkový čas, kdy kotouč dělil materiál, 
 tASn [s] – jednotkové strojní časy. 
 

tcelk = 8,11+26,33+42,54+50,69 = 127,67 s 
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Obr. 45 Jednotkové strojní časy. 

 
3.1.2 Experiment č. 2 
Druhé rozbrušování bylo provedeno úhlovou bruskou Narex EBU 15-16C 

s otáčkami n = 9 000 min-1 a příkonem P = 1 600 W. K dělení byla zvolena 
konstrukční ocel ČSN 11 500 o průměrech 6,5, 12, 15,8 a 20 mm. Pro zjištění 
opotřebení kotouče byl použit kotouč A30S-BF41 o změřeném průměru 125,16 mm a 
změřené šířce 2,65 mm. Opět byly naměřeny jednotkové strojní časy při vícekrát 
provedém dělení materiálu o průměru 12 mm a zapsány do tab. 9. Jelikož se 
hodnoty lišily kvůli ručnímu posuvu úhlové brusky, byly zprůměrovány dle vztahu 
(2.20). Byl zjištěn kumulativní čas tk stejným způsobem jako v experimentu č. 1, čili 
načítáním průměrného času s počtem řezů. Následně byl použit v měření opotřebení 
rozbrušovacího kotouče, jehož hodnoty jsou v tab. 10 a obr. 46.  
Tab. 9 Jednotkové strojní časy při dělení materiálu o průměru 12 mm. 

počet řezů 1 2 3 4 5 6 
tAS [s] 93,23 50,79 72,46 38,79 32,98 28,16 

počet řezů 7 8 9 10 11 12 
tAS [s] 31,96 27,93 38,01 30,1 61,84 93,74 

 

12
... 1221 ASASAS

pr
tttt +++

=
 

 

(2.20) 

 
kde:  tpr [s] – průměrný čas, 
 tASn [s] – jednotkové strojní časy. 
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Tab. 10 Opotřebení kotouče. 

počet řezů 0 3 6 9 12 15 
tk [s] 0 149,9975 299,995 449,9925 599,99 749,9875 

ØD kotouče [mm] 125,16 125,1 124,97 124,85 124,64 123,88 

 

 

Obr. 46 Opotřebení kotouče. 

 
Pro měření jednotkových strojních časů při dělení materiálu o daných průměrech byl 
použit nový rozbrušovací kotouč typ 150 x 1,6 A46TZ SPECIAL. Rozměry byly 
překontrolovány a byla nalezena nepatrná odchylka. Skutečné rozměry a zároveň 
použité rozměry v experimentu mají hodnoty: průměr kotouče 150,3 mm a šířka 
kotouče 1,8 mm. Na konci měření průměr kotouče dosahoval hodnoty 147,7 mm. 
Jednotkové strojní časy byly měřeny dvakrát pro každý průměr a poté byly 
zprůměrovány na jednu hodnotu a jsou uvedeny v tab. 11 a znázorněny na obr. 47. 
 
Tab. 11 Jednotkové strojní časy. 
ØD materiál [mm] 0 6,5 12 15,8 20 

tAS1 [s] 0 3,84 15,04 29,7 99,07 
tAS2 [s] 0 3,32 14,64 18,7 50,06 
tpr [s] 0 3,58 14,84 24,2 74,565 

 
Celkový čas tcelk, kdy kotouč rozbrušoval materiál, se opět získá sečtením všech 
jednotkových strojních časů ze vztahu (2.21): 
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2423222114131211 ASASASASASASASASćelk ttttttttt +++++++=  (2.21) 

 
kde: tcelk [s] – celkový čas, kdy kotouč dělil materiál, 
 tASnn [s] – jednotkové strojní časy. 
 

tcelk=3,84+15,04+29,7+99,07+3,32+14,64+18,7+50,06=234,37 s 
 

 

Obr. 47 Jednotkové strojní časy. 

  

3.2 Dělení pásovou pilou 

Materiál byl použit stejný jako v experimentu č. 2, či-li konstrukční ocel  
ČSN 11 500 o průměrech 6,5, 12, 14,7, 15,8 a 20 mm. Byl dělen na pásové pile 
Bomar STG 220 G o příkonu motoru pohonu pily P = 0,99 kW a řezné rychlosti 
vc = 28-56 m.min-1. Posuv do řezu je odvozen od hmotnosti ramene pily. Hodnoty 
měření jsou uvedeny v tab. 12 a na obr. 48. 
Tab. 12 Jednotkové strojní časy. 

ØD materiál [mm] 0 6,5 12 14,7 15,8 20 
tAS [s] 0 3,33 6,31 8,18 8,9 19,02 
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Obr. 48 Jednotkové strojní časy. 

 

3.3 Dělení upichováním 

Upichování bylo prováděno břitovou destičkou LFMX 3.10-0.20SN-F2 upevněnou 
v planžetovém držáku XLCFN 2602 J 3.00. Materiálem použitým pro upichování při 
otáčkách n = 2 200 min-1 byla opět konstrukční ocel ČSN 11 500 o průměrech  
12, 15,8 a 20 mm. Posuv byl realizován ručně. Jelikož se při dělení materiálu 
posuvová rychlost měnila, lze určit jen průměrnou posuvovou rychlost vfpr, která se 
získá ze vztahu (2.22): 

AS
fpr t

Dv =  (2.22) 

kde: vfpr [mm.s-1] – průměrná posuvová rychlost, 
 D [mm] – průměr děleného materiálu, 

tAS [s] – jednotkový strojní čas. 
 
Hodnoty jsou zaznamenány v tab. 13 a obr. 49. 
Tab. 13 Jednotkové strojní časy a průměrné posuvové rychlosti. 

ØD materiál [mm] 0 12 15,8 20 
tAS [s] 0 2,81 4,82 5,19 
vfpr [mm.s-1] 0 4,27 3,28 3,85 
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Obr. 49 Jednotkové strojní časy. 

 

3.4 Porovnání výsledků experimentů 
V tab. 14 jsou zapsány hodnoty z měření opotřebení rozbrušovacího kotouče. 

Dále jsou zobrazeny na obr. 50. 
Tab. 14 Hodnoty opotřebení kotouče z experimentu č. 1, 2. 

Experiment 

Průměr kotouče 
před experimentem 

[mm] 

Průměr kotouče po 
experimentu  

[mm] 

Opotřebení 
kotouče 

[mm] 

Celkový čas 
rozbrušování 

[s] 
1 137 119,6 8,7 253,45 
2 125,16 123,88 0,64 749,988 

Experiment  

Průměr děleného 
materiálu  

[mm] Materiál ČSN Typ kotouč Úhlová bruska 
1 32,8 11 700 A46TX-BF Narex EBU 15B  

2 12 11 500 
A30S-
BF41  

Narex EBU 15-
16C  

 
Při měření jednotkových strojních časů při rozbrušování byly naměřeny také 

hodnoty opotřebení rozbrušovacích kotoučů, které jsou v tab. 15 a obr. 51, vztažené 
ke kumulativnímu času tk. 
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Obr. 50 Porovnání opotřebení kotoučů. 

Tab. 15 Hodnoty opotřebení kotouče z experimentu č. 1, 2. 

Experiment 

Průměr kotouče 
před 

experimentem 
[mm] 

Průměr kotouče 
po experimentu 

[mm] 

Opotřebení 
kotouče  

[mm] 

Celkový čas 
rozbrušování tcelk 

[s] 
1 119,6 113,2 3,2 127,67 
2 150,3 147,7 1,3 234,37 

 

 

Obr. 51 Porovnání opotřebení rozbrušovacích kotoučů. 
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Porovnání hodnot jednotkových strojních časů je zobrazeno na obr. 52. 

 

Obr. 52 Porovnání jednotkových strojních časů rozbrušování. 

Porovnání hodnot jednotkových strojních časů získaných při rozbrušování, dělení 
pásovou pilou a upichování materiálu ČSN 11 500 je zobrazeno na obr. 53. 

 

Obr. 53 Porovnání jednotkových strojních časů. 

Body byly proloženy křivkou tak, aby hodnota spolehlivosti R byla větší jak 0,9, 
proto jsou v grafech použity lineární spojnice a polynomické spojnice 2. a 3. stupně. 
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DISKUZE 

Z experimentu č. 1 a č. 2 lze vyvodit, že opotřebení kotouče nezávisí jen na času 
rozbrušování, ale na rychlosti posuvu úhlové brusky, dále na tvrdosti děleného 
materiálu a jeho průměru, typu a průměru rozbrušovacího kotouče a typu úhlové 
brusky. Z hlediska opotřebení kotouče je vhodnější pomalý posuv úhlové brusky, 
což ovšem zvyšuje celkový čas rozbrušování. Pokud by mělo být dosaženo kratších 
časů rozbrušování, rychlost posuvu úhlové brusky musí být větší. Kratších časů 
rozbrušování lze dosáhnout na úkor většího opotřebení rozbrušovacího kotouče. 
Pokud by měly být stanoveny nejvýhodnější podmínky rozbrušování, muselo by být 
provedeno více experimentů s různými typy kotoučů, úhlových brusek a s konstantní 
rychlostí posuvu úhlové brusky. Nejlépe nahradit ruční posuv za strojní.  

Z porovnání jednotkových strojních časů vyplývá, že rozbrušování ruční úhlovou 
bruskou je oproti dělení pásovou pilou a upichování časově nejméně výhodné. Při 
dělení materiálu o průměru 20 mm dosahuje jednotkový strojní čas rozbrušování 
téměř čtyřikrát vyšší hodnoty. Rozbrušování ruční úhlovou bruskou je vhodné 
zejména pro materiály o menším průměru, materiály s profily, pro plné materiály již 
tak výhodné z hlediska času není. Ruční úhlová bruska a stolní rozbrušovačka mají 
využití zejména v malosériových výrobách. Oproti soustruhu a pásové pile mají nižší 
pořizovací cenu a zaujmou malý prostor.  
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ZÁVĚR 

Tato práce je zaměřena na technologii dělení materiálu rozbrušováním. Cílem 
práce bylo porovnat jednotkový strojní čas rozbrušování vůči jednotkovým strojním 
časům u jiných metod. A změřit opotřebení rozbrušovacího kotouče. 

V této práci jsou shrnuty konvenční i nekonvenční metody dělení materiálu 
včetně technologie rozbrušování. Zmíněny jsou základní principy, použití, výhody a 
nevýhody metod. 

Dále jsou uvedeny rozbrušovací kotouče, konkrétně materiály, z nichž se vyrábí, 
značení kotoučů a řezné podmínky rozbrušování.  

Praktické část práce je věnována experimentu. Byly naměřeny hodnoty 
opotřebení rozbrušovacích kotoučů a jednotkové strojní časy při dělení materiálů. 
Z experimentu bylo zjištěno, že opotřebení rozbrušovacího kotouče závisí na mnoha 
faktorech a pro určení nejlepší podmínek pro dělení materiálu by bylo potřeba 
provést více různých experimentů. Po srovnání jednotkových strojních časů při 
dělení rozbrušováním, dělením na pásové pile a upichováním se jako časově 
nejnáročnejší metoda ukázala právě metoda rozbrušování. Pro plný materiál 
z hlediska času není vhodná. Uplatní se zejména při dělení materiálu s profilem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Jednotka Popis 
 
Al2O3 - Oxid hlinitý 
CNC - Computer Numeric Control 
CO2 - Oxid uhličitý 
ČSN - Česká státní norma 
FEPA - Federation of European Producers of 

Abrasives 
HCl - Kyselina chlorovodíková 
H2SO4 - Kyselina sírová 
HRC - Tvrdost měřená dle Rockwella 
KNB - Kubický nitrid bóru 
NaCl - Kyselina chlorovodíková 
NaClO3 - Chlorečnan sodný 
Nd-YAG - Neodym- Yttrium Aluminium Granátu 
NaNO2 - Dusitan sodný 
NaNO3 - Dusičnan sodný 
NaOH - Hydroxid sodný 
PD - Polykrystalický diamant 
SiC - Karbid křemíku 
ZnO2 - Oxid zinečnatý 
 
ae [mm] Pracovní záběr 
A [mm2] Průřez odebírané vrstvy 
bD [mm] Šířka aktivní části kotouče 
ds [mm] Průměr rozbrušovacího kotouče 
ds1 [mm] Vstupní průměr rozbrušovacího kotouče 
dw [mm] Průměr obrobku 
D [mm] Průměr děleného materiálu 
fr [mm] Radiální posuv stolu 
F [N] Celková řezná síla 
Fc [N] Řezná síla 
Fp [N] Pasivní síla 
G [-] Koeficient rozbrušování 
heq [mm] Ekvivalentní tloušťka rozbrušování 
I [W.m-2] Hustota zářivého toku 
kc [MPa] Měrná řezná síla 
lg  [mm] Geometrická délka styku 
lk [mm] Kinematická délka styku 
ns [min-1] Frekvence otáčení rozbrušovacého kotouče 
nw [min-1] Frekvence otáčení obrobku 
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p [Pa] Tlak 
Pf [-] Nástrojová boční rovina 
Pp [-] Nástrojová zadní rovina 
Pr [-] Nástrojová základní rovina 
P [W] Výkon 
q [-] Poměr rychlostí 
Qs [mm3.s-1] Rychlost opotřebení rozbrušovacího kotouče 
Qw [mm3.s-1] Rychlost odebírání materiálu (objemový 

výkon) 
req [mm] Ekvivalent poloměru rozbrušovacího kotouče 
rs [mm] Poloměr rozbrušovacího kotouče 
Δrs [mm] Tloušťka opotřebení rozbrušovacího kotouče 
rw [mm] Poloměr obrobku 
Ra [μm] Střední aritmetická hodnota drsnosti 
t [°C] Teplota 
t [s] Čas 
Δt [s] Časový interval 
tAS [s] Jednotkový strojní čas 
tcelk [s] Celkový čas 
tpr [s] Průměrný čas 
vc [m.s-1] Řezná rychlost 
vfpr [mm.s-1] Průměrná posuvová rychlost 
vfr [m.min-1] Radiální rychlost posuvu stolu 
vft [m.min-1] Tangenciální rychlosti posuvu stolu 
vs 

vw 
[m.min-1] 
[m.min-1] 

Obvodová rychlost rozbrušovacího kotouče 
Obvodová rychlost obrobku 

Vs [mm3] Objemové opotřebení rozbrušovacího 
kotouče 

Vw [mm3] Odebraný materiál 
ΔVw [mm3] Odebraný materiál za časový interval 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1  Zrnitost brousicího materiálu. 



 

 

Příloha 1 
 
Zrnitost brousicího materiálu 
 

Název 
zrnitosti 

Označení 
dle 

normy 
FEPA 

Dřívější 
značení 

dle normy 
ČSN 22 

4501 

Průměrný 
rozměr 
zrna v 

μm 

velmi hrubá 

F 4 - 4890 
F 5 - 4125 
F 6 - 3460 
F 7 - 2900 
F 8 250 2460 

F 10 200 2085 
F 12 160 1765 

hrubá 

F 14 125 1470 
F 16 119 1230 
F 20 100 1040 
F 22 80 885 
F 24 71 745 
F 30 63 625 

střední 

F 36 50 525 
F 40 40 438 
F 46 35 370 
F 54 32 310 
F 60 25 260 

jemná 

F 70 20 218 
F 80 16 185 
F 90 13 154 

F 100 12 129 
F 120 10 109 

velmi jemná 

F 150 8 82 
F 180 7 69 
F 220 6 58 
F 230 - 53,0 ± 3 
F 240 5 44,5 ± 2 

zvlášť jemná 

F 280 4 36,5 ± 
1,5 

F 320 3 29,2 ± 
1,5 

F 360 - 22,8 ± 
1,5 

F 400 M 32 17,3 ± 1 
F 500 M 22 12,8 ± 1 
F 600 M 15 9,3 ± 1 

    



 

 

    
    

extra jemná 

F 800 M 10 6,5 ± 1 
F 1000 M 7 4,5 ± 0,8 
F 1200 M 5 3,0 ± 0,5 
F 1500 - 2,0 ± 0,4 
F 2000 - 1,2 ± 0,3 

 
 


