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Dokončovacie spôsoby obrábania

- nástroje s nedefinovanou geometriou rezného klina,
- najviac používané pri obrábaní dielcov s požiadavkami na vysoké parametre 
presnosti obrobených plôch.
Patria sem: - brúsenie (IT9 – IT11, Ra = 0,05 – 3,2),

- honovanie (IT3 – IT8, Ra = 0,05 – 0,8),
- lapovanie (IT1 – IT5, Ra = 0,012 = 0,4),
- superfinišovanie (IT2 – IT5, Ra = 0,025 – 0,4).

1. abrazívne metódy obrábania,
2. beztrieskové spôsoby dokončovania obrobených povrchov.

Abrazívne metódy

Brúsenie
- obrábanie dielcov s požiadavkami na presnosť tvarov, rozmerov a kvalitu povrchu,
- obrábanie materiálov, ktoré nie je možné alebo  hospodárne obrábať inak,
- rozvoj strojov a nástrojov – rozšírenie na produkčné obrábanie.
- na rozdiel od frézovania rôznorodý tvar zŕn a nepravidelné rozmiestnenie po ploche 
nástroja, premenlivý (väčšinu záporný) uhol čela, vysoké vc a malé Ad. 



- schopnosť samoostrenia – málo pevné zakotvenie zrna v kotúči, otupenie 
brúsneho zrna ⇒ zvýšenie rezných síl ⇒ vylomenie ⇒ prebratie ich funkcie 
neotupenými.

Tvorba triesky pri brúsení

- veľké plastické deformácie, vonkajšie a vnútorné trenie – zohriatie triesky až na 
zápalnú teplotu, resp. teplotu tavenia,
- rezný klin – zrno – nepravidelný tvar, veľká tvrdosť, odolnosť voči teplote, 
nepravidelné polomery zaoblenia rε (rádovo 10-3), spravidla negatívny γn, veľký αn),
- rezná rýchlosť vc – obvodová rýchlosť brúsiaceho kotúča,
- posuvová rýchlosť je relatívne malá, neovplyvňuje ve.

D – priemer brúsneho kotúča (mm)
nk – frekvencia otáčania brúsneho kotúča (min-

1).
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Obr. 1 Schéma tvorenia triesky pri brúsení



KlasifikKlasifikáácia brcia brúúseniasenia

Podľa tvaru obrobeného povrchu a spôsobu jeho vytvárania:
- rovinné brúsenie (rovinná plocha),
- brúsenie do guľata (rotačný povrch),
- brúsenie na otáčavom stole (brúsenie s rotačným posuvom),
- tvarové brúsenie (závitov, ozubených kolies a pod.),
- kopírovacie brúsenie (riadená zmena posuvu, NC stroje),
- brúsenie tvarovými brúsiacimi kotúčmi (profil kotúča určuje konečný 

profil obrobku).
Podľa aktívnej časti kotúča:

- obvodové brúsenie,
- čelné brúsenie.

Podľa vzájomnej polohy kotúča a obrobku:
- vonkajšie brúsenie,
- vnútorné brúsenie.

Podľa hlavného pohybu posuvu stola vzhľadom na kotúč:
- axiálne brúsenie,
- tangenciálne brúsenie,
- radiálne brúsenie,
- obvodové zapichovacie brúsenie,
- čelné zapichovanie brúsenie.



Obr. 2 Vybrané spôsoby čelného brúsenia: 
1B – priamočiare tangenciálne, 1C –
priamočiare axiálne, 2A – otáčavé radiálne, 
2B – otáčavé tangenciálne, 2C – otáčavé
axiálne.

Obr. 3 Vybrané spôsoby obvodového 
brúsenia rovinného: 1(A,B,C) –
priamočiare radiálne, tangenciálne, 
axiálne, 2(A,B,C) – otáčavé radiálne, 
tangenciálne, axiálne; brúsenie do guľata
1(A,B,C) – vonkajšie radiálne, 
tangenciálne, axiálne, 2(A,C) – vnútorné
radiálne, axiálne.



vs - obvodová rýchlosť obrobku, m.min-1

vc – obvodová rýchlosť brúsneho kotúča, m.s-1

ap – hĺbka odoberanej vrstvy materiálu, mm,
fn – relatívny posuv brúsneho kotúča za jednu 
otáčku obrobku, mm.    
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Obr.5 Štruktúra brúsneho kotúča

Stredný prierez odoberaného materiálu

mm2

Obr.4 Zložky reznej sily pri brúsení

Obr.6 Mechanizmy opotrebenia brúsiacich nástrojov



Výroba nástrojov:
- lisovaním alebo odlievaním do formy,
- vysušenie,
- následné vypálenie, vytvrdzovanie alebo vulkanizovanie.

- druhom brusiva,
- zrnitosťou brusiva,
- tvrdosťou kotúča,
- štruktúry kotúča,
- druhu spojiva.

Kvalita brúsneho kotúča je určená:

BrBrúúsiace nsiace náástrojestroje

- sú zložené z brúsnych zŕn spojených spojivom v tuhé telesá
vhodného tvaru a rozmerov.

Podľa geometrického tvaru :
- brúsne kotúče,
- brúsne segmenty,
- brúsne kamene.



Označovanie nástrojov:
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Požiadavky na brúsiaci materiál:
- vysoká tvrdosť,
- dostatočne ostré zrná (hrany),
- primeraná pevnosť,
- dostatočne krehké (samoostrenie).

Druh brusiva - sa volí podľa brúsneho materiálu.
Príprava: surové brúsne materiály sa chemickou cestou drvia v guľových 
mlynoch a triedia podľa veľkosti, pretože kvalita rezných nástrojov závisí od 
veľkosti brúsnych zŕn.

Zrnitosť
- udáva sa číslom prípadne aj písmenom a je normalizovaná,
- volí sa podľa druhu brúsneho materiálu, kvality drsnosti                                            
povrchu a množstva odoberaného materiálu.

BrusivoBrusivo



Pravidlá pre voľbu materiálu: 
- tvrdý a krehký materiál vyžaduje jemnejšie zrno ako mäkký                                                             
a húževnatý,
- styčná plocha vplýva na vývin tepla, preto pri rovinnom,              
brúsení sa volí väčšie zrno ako pri brúsení do guľata,
- vyššia kvalita povrchu vyžaduje jemnejšie zrno,
- pre väčšie uberanie materiálu sa vyžaduje väčšie zrno.

Tvrdosť brúsneho nástroja

- odpor brúsnych zŕn proti vylomeniu z nástroja,
- závislá na pevnosti väzby nástroja (druh a množstvo spojiva),
- musí umožniť vylamovanie otupených zŕn - samoostrenie nástroja,

Platí: 
- čím tvrdší materiál brúsime, tým má byť mäkší nástroj,
- čím väčšia styčná plocha, tým mäkší má byť kotúč,
- pri brúsení prerušovaných plôch treba použiť tvrdší nástroj,
- pre menej presné a tuhé stroje sa volí tvrdší nástroj.



Spojivo

- stmeľuje a viaže brúsne zrná tak, aby nástroj mal žiadaný tvar, rozmer a 
mechanickú pevnosť.
Od spojiva závisí tvrdosť a štruktúra nástroja.

Rozdelenie spojiva:

1. Organické

- veľmi pevné, pružné a húževnaté,

- možnosť vytvorenia úzkych kotúčov,

- pre vysoké obvodové rýchlosti,

- vinikajúci samoostriaci efekt,

- najznámejšie: šelakové (E), gumové (R), umelá živica (B).



2. anorganické :
a) keramické (V) 
- najčastejšie používané, dobre znášajú teploty, 
odolnosť účinkom chladiacej kvapaliny,  sú krehké, ľahko poškoditeľné nárazom,  
majú menšiu pevnosť v ťahu,
b) silikátové (S),
c) magnezitové (O).

Diamant
Vlastnosti:

- najtvrdším prírobným materiálom, 
- s vysokou tvrdosťou,
- s vysokou  odolnosťou voči oteru,
- s vysokou pevnosťou, 
- s dobrou tepelnou vodivosťou,
- s malou tepelnou rozťažnosťou.                                                             

Nevýhoda: nevhodný na obrábanie zliatin uhlíka, železa, niklu, kobaltu, ocelí
a zliatin železa pri teplote nad 700˚.



Kubický nitrid bóru (KNB)

- pripravovaný synteticky, vzniká za vysokého tlaku a teploty, kde sú atómy bóru 
a dusíka, za prítomnosti katalyzátorov.
Vlastnosti:

- druhá najtvrdšia látka,
- s  dobrou vodivosťou,
- s molou tepelnou rozťažnosťou,  
- s vysokou tepelnou odolnosťou.

Zrná (KNB): 
- extrémne ostré (oproti diamantu),
- možnosť obrábať veľmi tvrdé materiály (55 HRC).

Využitie:
-umožňujú chladnejšie brúsenie,
-nie je potrebné orovnávanie kotúča,
-opotrebenie je pomalé, menej prašné,
-vhodný na obrábanie ocelí.



Karbid bóru B4C
- veľmi tvrdý brúsny materiál,
- výroba je drahá,
- použite len v špeciálnych prípadoch.

Karbid kremíka SiC – karborum
- vyrobený redukciou čistého kremenného piesku, alebo mletého 
kremeňa,
- vhodný na obrábanie šedej liatiny, mosadze medi, keramické hmoty a 
materiálov s malou ťahovou alebo ohybovou pevnosťou.

Kysličník hlinitý Al2O3- Korund
- najčastejšie využívaný je umelý korund – ELEKTRIT,
- vhodný na obrábanie ocele, ocele na odliatky, temperovanej liatiny a 
pod.



Najbežnejšie tvary brúsnych kotúčov:

- kotúč plochý (obr. 7a),

- plochý s veľkým otvorom (obr. 7b),

- rezací a drážkovací (obr. 7c).

- s jednostranným vybraním (obr. 7d),

- na ostrenie vrtákov (obr. 7e),

- so skoseným vybraním (obr. 7f),

- s obojstranným vybraním (obr. 7g),

- podávací kotúč pre bezhrotové brúsky (obr. 7h),

- prstencový (obr. 7i).

Obr. 7 Tvary brúsnych kotúčov



- jednostranne skosený (obr. 8j),

- obojstranne skosený (obr. 8k),

- zaoblený (obr. 8l),

- hrncovitý (obr. 8m),

- hrncovitý s veľkým otvorom (obr. 8n),

- miskovitý (obr. 8o),

- kužeľový (obr. 8p),

- na strmeňové kalibre (obr. 8q),

- tanierový (obr. 8r).

Obr. 8  Tvary brúsnych kotúčov



Upínanie kotúčov

Obr. 9  Upnutie plochého brúsneho                                                           
kotúča. Obr. 10  Upnutie čelných kotúčov

a) špeciálnym tmelom

b) lepením a súčasne prírubou

a) b)

Obr. 11  Princíp upínania

1-čap

2-príruba

3-kotúč
Obr. 12  Upnutie brúsiaceho kotúča 
lepením



Vyvažovanie

-aby pri otáčaní nedochádzalo k chveniu – nepresnosť obrobku,
- vyvažujú sa staticky na vyvažovacom stojane, alebo dynamicky                                       
na špeciálnom vyvažovacom zariadení,

Obr. 13   Princíp vyvažovania



Orovnávanie

- vytvorenie alebo obnovenie požadovaného tvaru kotúča a obnovenie                                                   
rezivosti – otupením zŕn a zanesením rezného povrchu.

Na obnovenie rezivosti sa používajú:

- diamantové orovnávače : jednokryštálové,
niekoľkokryštálové,
diamantové kladky.

- kotúčové orovnávače :   z cementovej ocele, temperovanej liatiny                          
alebo spekaných karbidov.
- ručné kameňové a rúrkové, 
- rôzne prípravky,
- zamačkávacie kladky.



Obr. 14 Oceľový orovnávač

Obr. 15 Orovnávač s veľkými zrnami

Obr. 16 Prachový orovnávač v oceľovom držiaku



Obr. 18  Profilovanie kruhových tvarov

Obr. 17 Diamantové orovnávače 

a) jednokryštálový,

b) niekoľkokryštálové,

c) diamantové kladky.



Vonkajšie brúsenie do guľata
- obrábanie valcových, kužeľových plôch, 
rotačných tvarových plôch,
- hlavný pohyb vykonáva brúsny kotúč, 
- hrotové, bezhrotové (na základe 
upnutia obrobku).

Hrotové brúsenie

-s pozdĺžnym posuvom
Obr. 20   Hrotové brúsenie s pozdĺžnym posuvom

Všeobecné rozdelenie brúsenia:

-vonkajšie brúsenie do guľata,

-vnútorné brúsenie do guľata,

-rovinné brúsenie,

-brúsenie tvarových plôch.

Obr. 19   Brúsenie valcových súčiastok
a – pozdĺžne, b – zapichovacie, c –
zapichovacie tvarové, d – tvarové, e -
bezhrotové, f – vnútorné pozdĺžne, g –
vnútorné zapichovacie



- hĺbkové brúsenie (obr.18)

Obr. 21  Hrotové hĺbkové brúsenie

- zapichovacie brúsenie (obr.19)

Obr. 22  Hrotové zapichovacie brúsenie

- tvarové brúsenie

- čelné brúsenie valcových plôch (obr.20)

Obr. 23 Čelné brúsenie valcových plôch



- brúsenie kužeľových plôch :  

a) natočením stola brúsky o príslušný uhol,

b) natočením pracovného alebo brúsneho stola,

Obr. 24  Brúsenie kužeľových plôch

c) natočením vreteníka.



Bezhrotové brúsenie

- bez upnutia obrobku, medzi dvoma kotúčmi.
- môže byť priebežné a zapichovacie
- použitie v sériovej, hromadnej výrobe pre možnosť automatizácie cyklu  

Obr. 25  Princíp bezhrotového brúsenia

1 - brúsny kotúč, 2 - podávací kotúč, 3 - obrobok, 4 - prídržná lišta



Vnútorné brúsenie

- pre presné obrábanie valcových a kužeľových plôch.

Rozdelenie:   - klasické s otáčajúcim sa obrobkom (obr.26a), 
- planétové (obr.26b).

Obr. 26  Princípy vnútorného brúsenia: - s pozdĺžnym posuvom, radiálnym prísuvom; s 
prekrytím a priesvitom; vnútorného bezhrotového; v tuhých opierkách. 



Rovinné brúsenie

- brúsenie plôch na čisto
- rozdelenie:  a)brúsenie obvodom – pre menšie plochy

b)brúsenie čelom kotúča – menej presné, výkonnejšie, 
- posuv obrobku :  priamočiary, kruhový  

Obr. 27 Princíp rovinného brúsenia

Obr. 28 Brúska na čelné brúsenie

a) s rovinným stolom

b) s kruhovým stolom



Tvarové brúsenie

- sa robí buď tvarovými kotúčmi, alebo kopírovaním.

Pri brúsení čelom sa používajú ako nástroj segmentové hlavy.

Obr. 30 Segmentová hlava

Obr. 29  Brúsenie čelom kotúča Obr. 31 Brúsenie rovinných plôch

Obr. 28 Elektrochemické brúsenie: 1 – stôl brúsky, 2 – brúsený nástroj, 3 – prívod elektrolytu, 4 –
kotúč s diamantovou vrstvou, 5 – nosný kotúč, 6 – brúsne vreteno, 7 - izolácia

Elektrochemické brúsenie

- anodické rozpúšťanie pôsobením jednosmerného
prúdu + mechanický úber kotúčom = vysoká
produktivita a trvanlivosť nástroja.



Brúsky do guľata: 

- slúžia na obrábanie valcových plôch vonkajších a vnútorných. Patria sem: 

hrotové a bezhrotové a brúsky na otvory. 

Hrotové brúsky
- na brúsenie valcových plôch, kužeľov a čelných rovinných plôch 
pomocou špeciálneho odklopného vreteníka.

Obr. 32  Hrotová brúska

1 - lôžko a stôl, 

2 - brúsny vreteník,

3 - pracovný vreteník,

4 - prestaviteľný koník.

BrBrúúsiace strojesiace stroje



Univerzálna hrotová brúska
- má dve časti : 
a) horná je uložená otočne (umožňuje brúsenie pretiahlych kužeľov),
b) otočná časť stola, umožňuje otáčanie obrobku.

Produkčná hrotová brúska
- nemá otočný stôl, nedajú sa na nej brúsiť kužele.

Bezhrotová brúska
- má dva vretenníky : 
a) brúsiaci vretenník s brúsnym kotúčom,
b) vretenník s podávacím kotúčom.

Obr. 33 Bezhrotová brúska :

1- brúsny kotúč, 2- podávací kotúč, 3- nastavitelná operka



Brúsky na otvory

- s otáčajúcim sa obrobkom,
- planétové.

Obr.  34 Brúska na otvory

1- brúsny vreteník

2- pracovný vreteník

3-lôžko
Rovinné brúsky:

- vodorovné,
- zvislé.

Špeciálne brúsky
- na konkrétny druh práce
- môžu byť na : kľukové hriadele, sústružnícke nože,                                                              
brúsky na ozubenie a brúsenie závitov.



Vodorovná rovinná brúska
- najrozšírenejšia
- upnutie obrobku na elektromagnetickom stole

Obr. 35 Vodorovná rovinná brúska

Zvislá rovinná brúska
- slúži na väčšie úbery na veľkých plochách
- použitie segmentových hláv s väčším priemerom ako je šírka brúsnej plochy

Obr. 36 Zvislá rovinná brúska



Mnohostenné brúsne zrná nedovoľujú tvorenie jednoduchých klasických triesok.
Drsnosť povrchu je tvorená stopami jednotlivých brúsnych zŕn.Na drsnosť pri 
brúsení vplýva najmä: 

- zrnitosť brúsneho kotúča,

- priečny , pozdĺžny a kruhový posuv,

- hĺbka rezu,

- chladenie,

- druh brusiva,

- tvrdosť a štruktúra kotúča,

- orovnávanie kotúča.

Charakteristika brCharakteristika brúúsených povrchovsených povrchov

Obr. 37 Schéma štruktúry povrchovej vrstvy materiálu v závislosti od rozličných dokončovacích 
spôsobov: I – plynný film adsorbovaný z atmosféry (0,2 – 0,3 nm), II – vrstva oxidov, nitridov
a oduhličených častíc kovu (1,0 – 1,5 nm), III – vrstva deformovancýh zŕn kovu (5 000 nm);

a – jemné brúsenie, b – leštenie, c – superfinišovanie.



Zníženie drsnosti:

- zmenšením zrnitosti zrna, 

- použitím chladiacej kvapaliny,

- použitím mäkších kotúčov s hutnejšou                                                              

štruktúrou,

- použitím orovnaného kotúča.

Zvýšenie drsnosti:

- zvýšením rýchlosti priečneho a 

pozdĺžneho posuvu,

-zväčšovaním hĺbky rezu.

Obr. 38 Typické profilové krivky drsnosti povrchu 
zákaldných spôsobov obrábania: 

1 – jemné sústruženie, 2 – jemné vŕtanie, 3 – jemné
frézovanie, 4 – brúsenie, 5 – vystružovanie, 6 –
preťahovanie, 7 – sústruženie diamantovým nástrojom, 8 
– honovanie, 9 – lapovanie, 10 – superfinišovanie. 
Zväčšenie y 20 000, x 200.



Oblasť plastickej deformácie zasahuje do hĺbky hs pod obrobený povrch a vy 
voláva v nej spevnenie. 
Výsledná hĺbka spevnenia je určená obalovou priamkou spevnení jednotlivých zŕn. 
Pružná deformácia he má vplyv na veľkosť trenia chrbta o obrobený povrch a je 
jednou z príčin vzniku tepla v obrobenom povrchu, ktoré sa prejavuje určitým 
zmäkčením povrchovej vrstvy.

Obr. 39 Schéma vzniku triesky

SpevSpevňňovanie povrchuovanie povrchu



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..


