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Téma: Broušení rovinných ploch 

Poznámky z následujícího tématu si zapište do sešitů na odborný výcvik. 

 

Rovinné plochy 

Rovinné plochy se nejčastěji brousí na rovinných bruskách. Broušení může být prováděné obvodem 

kotouče nebo čelem kotouče. 

  

Broušení rovinných ploch obvodem kotouče 

  Broušením obvodem kotouče se dosahuje větší přesnosti a lepší drsnosti povrchu, ale 

menšího výkonu. 

  Při broušení vykonává stůl přímočarý vratný nebo kruhový pohyb. 

  Brousí se relativně úzkým brousícím kotoučem, proto se součást zahřívá jen minimálně a 

tento ohřev způsobuje jen nepatrné deformace. 

  

Podle způsobu úběru přídavku na broušení můžeme brousit: 

1) velkým přísuvem a malým příčným posuvem 

2) malým přísuvem a velkým příčným posuvem 

Broušení druhým způsobem je možné použít jen na tuhých strojích s dostatečně širokými brusnými 

kotouči. Tento způsob je ve srovnání s prvním způsobem broušení z hlediska hospodárnosti 

výhodnější. Při broušení velkým přísuvem a malým příčným posuvem brousí kotouč jen hranou a 

rychle se opotřebovává. 

  

 

Obr. 1: Broušení rovinných ploch obvodem kotouče ( 1 - brousící kotouč, 2 - obrobek, vk - obvodová rychlost 

brousícího kotouče, s - přísuv) 



  

  

          

Obr. 2: Broušení rovinných ploch obvodem kotouče (nk - otáčky brousícího kotouče, no - otáčky obrobku) 

  

 

Obr. 3: Rovinná bruska s příčným vřeteníkem 

  

 

Obr. 4: Broušení rovinných ploch 
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Obr. 5: Broušení rovinných ploch obvodem kotouče na CNC brusce 

  

 

Broušení rovinných ploch čelem brousícího kotouče 

Tento způsob broušení je mnohem výkonnější než broušení obvodem kotouče, protože do styku 

s obrobkem přichází větší plocha brusného kotouče. Kolmost brousícího vřeteníku je seřiditelná. Při 

hrubování se brousící vřeteno nakloní o úhel 1,5° až 3°, aby se omezil vznik tepla. Při broušení na 

čisto se vřeteno nastaví kolmo, aby stopy vybroušené plochy byly od přední a zadní strany kotouče. 

Tento způsob se využívá při vytváření základních ustavovacích ploch. 

  

         

Obr. 6: Broušení rovinných ploch čelem brousícího kotouče (1 – přímočarý stůl) 

  



 

Obr. 7:  Broušená plocha při bočním rovinném broušení 

 

 

Odkazy : 

https://www.youtube.com/watch?v=mqcKhf6NTQo 

https://www.youtube.com/watch?v=BvehQtD45fI 

https://www.youtube.com/watch?v=a_eWRsFo6zE 
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https://www.youtube.com/watch?v=BvehQtD45fI
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Bezpečnost práce 

Brousící stroje jsou velmi přesné, výkonné, složité a drahé stroje, s velkým počtem složitých 

mechanismů a velmi složitým elektrickým ovládáním. K úrazům může dojít při nedostatečné 

znalosti zásad správného ovládání a řízení stroje. 

 Základní zásady bezpečné práce na brousících strojích: 

1. Brousící stroj může uvádět do chodu a obsluhovat jej jen pracovník, kterému byl stroj 

přidělen a který byl o jeho obsluze řádně poučen. 

2. Všechny převody a vyčnívající části otáčejících se součástek stroje musí být vhodným 

způsobem zakryté. 

3. Před spuštěním brusky se musí přezkoušet, zda je správně upnutý brusný kotouč na 

přírubách i na vřetenu. 

4. Nesmí se pracovat s brusným kotoučem bez ocelového ochranného krytu. 

5. Pracovní a obvodové rychlosti nesmějí překročit hodnoty uvedené na štítku brousícího 

kotouče. 

6. Při broušení za sucha se musí pracovat s odsávacím zařízením. 

7. Při práci se musí používat ochranné brýle nebo musí být stroj vybaven průhledným krytem. 

8. Stroj se musí vždy vypnout: 

 při výměně brusného kotouče 

 při upínání a odepínání obrobku 

 při čištění, mazání a seřizování stroje 

 při přerušení práce na stroji 

     9. Brousící kotouče, které se v danou chvíli nepoužívají, musí být řádně uloženy v policích, aby 

nebyly vystavené znečištění a nebezpečí poškození, které je při křehkosti kotoučů velké. 

    10. Před začátkem broušení je nutné se přesvědčit zda: 

 Obrobek je řádně upnutý, aby se při práci neuvolnil. 

 Narážky podélného pohybu stolu jsou řádně nastaveny, aby kotouč do ničeho nenarazil. 

    11. Při práci nestojí pracovník nikdy proti brusnému kotouči. 

    12. Pracovník musí být při práci soustředěný a pozorný. 

    13. Pracovník musí mít: 

  řádně upravený svůj oděv 

 zapnuté rukávy a všechny knoflíky tak, aby neměl volně odstávající části 

 vlasy si chrání pokrývkou hlavy 

 při práci u stroje nenosí prsteny, řetízky, náramky, náramkové hodinky 

 na pracovišti udržuje vzorný pořádek 

    14. Je nutné znát vlastnosti brusného kotouče a obsluhu brousícího stroje, které musí být přesně 

dodržované. 

    15. Brusič nesmí opravovat elektrické zařízení stroje, zjištěné závady ihned hlásí svému 

nadřízenému. 


