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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu broušení. 

Stručně popíše nástroje a jejich 

použití. 
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 Pracovní list -   Broušení 

Broušení je velmi častý způsob obrábění a také se používá jako 

dokončovací práce-lze jím získat hladký a přesný povrch. Dále se 

broušením ostří nástroje, odstraňují se nerovnosti na povrchu(sváry 

odlitky..), dokončuje se povrch na výrobcích a také se používá pro 

dělení materiálu-rozbrušováním. 

Při otáčení brusného kotouče dochází k odběru třísek z povrchu 

obrobku pomocí tvrdých ostrých zrn. Na broušení dále používáme 

pomůcky-brousící plátna, pasty. Dále brousící nástroje - brousící 

tělíska, brousící kotouče, brousící kameny.    

Nejčastěji používané brousící nástroje jsou brousící kotouče: 

Skládají se ze zrn brusiva, což jsou ostré částečky umělého korundu 

nebo karbidu boru, karbidu křemíku. V požadovaném tvaru je drží 

a spojují pojiva,což jsou silikátové nebo keramické, pryžové hmoty. 

Podle použitého pojiva se rozlišuje, zda sejedná o kotouč tvrdý nebo 

měkký. 

Brusné kotouče se označují na boku štítkem, kde uvádí výrobce jeho 

rozměry (Dxdxš), typ, druh brusiva, pojiva a max.obvodovou rychlost 

(30m.s-1). 

Budeme-li brousit měkké materiály-požijeme tvrdý kotouč a při 

boušení tvrdých materiálů-použijeme kotouč měkký. 

Rozměry i tvary brousících kotoučů jsou normalizovány. 
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Před upnutím nového kotouče na vřeteno brusky se provádí jeho 

kontrola. Provedeme vizuelní kontrolu na zjevné trhliny. Neviditelné 

trhliny se zjišťují tak, že kotouč se nasadí volně na trn a dřevěnou 

násadou poklepeme z boku. Nemá-li kotouč trhlinky-bude znít 

jasným tónem. 

Při výměně nového kotouče dbáme těchto zásad: 

-Kotouč se na vřeteno brusky nasazuje bez násilí s vůlí.                        

-Příruby pro uchycení kotouče za stran se podkládají měkkou vložkou  

a musí mít průměr alespoň 1/3průměru ktouče.                                      

-Matice se utahují s citem.                                                                      

-Neupínáme nikdy kotouč na brusku, která má vyšší otáčky než je   

uvedeno na boku kotouče (max.obvodová rychlost).                             

-Po upnutí nového kotouče ponecháme brusku běžet naprázdno 5 min. 

Pro orovnávání kotoučů se používají orovnávače. Jsou ocelové, ze  

slinutých karbidů, diamantové. 

Provádíme tím odstraňování zamačkaných třísek z povrchu kotouče, 

obnovujeme tvar a odstraňujeme otupená zrna.  

Orovnávání se provádí při nízkých otáčkách a za mírného přitlačování 

orovnávače na kotouč. 
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Pracovní list -   Broušení 

TEST 

 

1. Jaké jsou přednosti broušení? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

2. Vyjmenuj, z čeho se skládá brusný kotouč? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

3. Podle čeho volíme brusný kotouč? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Co to jsou orovnávače a k čemu se používají? 
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Pracovní list -   Broušení 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

1. Jaké jsou přednosti broušení? 

 

2. Vyjmenuj, z čeho se skládá brusný kotouč?    

Skládá se ze zrn brusiva (umělý korund, karbid boru, karbid 

křemíku), dále z pojiva (keramická, silikáová, pryžová a určují 

vlastnost kotouče), dále z pórů –jsou nutná, aby mezi zrny zůstal 

prostor. 

3. Podle čeho volíme brusný kotouč? 

Budeme-li brousit měkké materiály-požijeme tvrdý kotouč a při 

boušení tvrdých materiálů-použijeme kotouč měkký. 

 

4. Co to jsou orovnávače a k čemu se používají? 

Mohou být keramické, ocelové, ze slinutých karbidů, diamantové. 

Jsou to nástroje, které při nízkých otáčkách kotouče přitlačujeme 

a pomalu posouváme přes celou šíři kotouče a tak dojde 

k odstranění otupených zrn a orovnání nerovností po obvodě. 
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