
Jemné brúsiace a leštiace nástroje 
Brusivo na podložke 

 
 

 

Pre opracovanie rôznych geometrií 
nástrojov a materiálov ponúka PFERD 
širokú ponuku nástrojov s brusivom na 
podložke: 
• COMBICLICK fíbre 
• Fíbrové kotúče 
• COMBIDISC brúsne kotúče 
• Brúsne čiapky a pásy 
• Brúsne vejáre a kolesá 
• Brúsne hárky a rolky a pod. 
Brusivá na podložke sa používajú na 
sucho alebo za mokra. 
 

 Konštrukcia brusiva na podložke 

 
❶ Nosič 
Na podložke je nanesené pojivo 
a brúsne zrno. Podložky sa odlišujú 
svojimi vlastnosťami ako odolnosť proti 
roztrhnutiu, flexibilita a odolnosť proti 
opotrebeniu. Voľba podložky vplýva na 
následné použitie: 
 
Papier: 
Hlavné použitie papierových podložiek 
je v drevárskom priemysle a pri ručnom 
použití, ako napr. tesári, maliari 
a lakovači. V strojárskom priemysle sa 
používajú zriedkavo. Na výrobu sa 
používa papier s hmotnosťou 70 až 100 
g/m2. Ťažšie papiere sa používajú pre 
strojové brúsne pásy. 
 
Tkanina: 
Táto podložka sa používa pre brusivo na 
podložke pre opracovanie kovov. 
 
Vulkanfíber: 
Tento materiál sa používa v rôznych 
hrúbkach na výrobu vulkanfíbrových 
kotúčov. Vulkanfíber je veľmi stabilný, 
robustný nosič a je odolný proti 
opotrebeniu. 
 
Pojivo 
Pri výrobe brusiva na podložke sa na 
fixovanie brúsneho zrna používajú 
rôzne druhy živice. Ako prvé sa nanesie 
na podložku základné pojivo (❷). 
Následne je nanesené rovnomerne 
brúsne zrno a následne z dôvodu 
zvýšenej agresivity usporiadané. 
Zafixovanie zrna sa docieli krycím 
pojivom (❸) a chráni zrno pred 
vznikajúcimi silami a zaťažením pri 
brúsnom procese. 

 ❹ Brúsne zrno 

 
 
Správna voľba brúsneho zrna má silný 
vplyv  na kvalitu brúseného povrchu 
a efektivitu priemyselných nákladov. 
Najčastejšie materiály pre brúsne zrno 
sú: 
Korund A: 
Ako brusivo sa používa veľký počet 
typov korundu. Môžete použiť tavený 
alebo spekaný tvar. Tvrdosť a ťažnosť je 
možné ovplyvniť špeciálnymi 
technológiami výroby. Pre brusivá na 
podložke sa používa normál korund s 
„ostrými hranami“. 
Keramické zrno CO: 
Pri spekaných korundoch sa rozlišujú 
spekané bauxitové korundy a Sol-Gel 
korundy. Pre brusivá na podložke sú 
používané Sol-Gel korundy ako 
keramické zrno. Tento vysoko moderný 
brúsny materiál je na základe vysokej 
ťažnosti a dobrej samoostriacej 
schopnosti mnohostranne použitý. 
Zirkonkorund Z: 
Zirkonkorund tavnou zmesou 
z hlinikového oxidu a zirkon korundu. 
V porovnaní s korundom sa 
zirkonkorund vyznačuje nižšou 
tvrdosťou, ale vyššou ťažnosťou. Vysoký 
obsah zirkónového oxidu má saostriaci 
efekt a vedie k vynikajúcemu brúsnemu 
výkonu pri chladnejšom reze a vysokej 
životnosti. 
Silícium karbid: 
Silícium karbid je synteticky vyrobené 
brúsne zrno, ktoré má veľmi ostré 
hrany, malú ťažnosť a veľmi vysokú 
tvrdosť. Je zvlášť vhodné na pracovanie 
titanu, hliníka, bronzov, kameňa 
a umelej hmoty. 

 Diamantové zrno: 
Diamantové brúsne zrno je najtvrdší 
brúsny materiál. Skladá sa z čistého 
uhlíka v kryštalickej forme. Brúsne 
materiály s diamantom sa vyrábajú pri 
vysokej teplote a tlaku synteticky. 
Vlastnosti diamantového brúsneho zrna 
je možné pri rôznych syntézach meniť 
a prispôsobiť brúsnemu nástroju. 
Veľkosť zrna: 
Rôzne veľkosti zrna pre brusivá na 
podložke sú stanovené v ISO 6344 
a prevzaté u FEPA štandardu: 
• hrubé: P80-60-50-40-36-24-20-16-

12 
• stredné: P280-240-220-180-150-

120-100 
• jemné: P600-500-400-360-320 
• super jemné: P1500-1200-1000-

800 
 
❺ Aktívna brúsna vrstva 
Vďaka použitiu aktívnej brúsnej vrstve 
je brúsny výkon výrazne zvýšený 
a teplota povrchu materiálu znížená. 
Toto je dôležité u opracovania 
materiálov citlivých na teplo ako nerez. 
ABRASIVSERVIS nástroje vybavené 
aktívnou brúsnou vrstvou sú označené 
„COOL“. 

 

 


