
          PPrroobblléémmyy  ppřřii  bbrroouuššeenníí  ss  nneekkoonneeččnnýýmmii  bbrruussnnýýmmii  ppáássyy  aa  jjeejjiicchh  řřeeššeenníí  
 
 
 
      závada                            možné příčiny                             odstranění 
 
pás se rychle zanáší                zrnění je příliš jemné                          volit zrnitost hrubší, snížit přítlak 
                                              pryskyřičnaté nebo olejnaté dřevo      volit zrnitost hrubší a otevřený                              
                                                                                                        posyp, pás vyfoukat vzduchem 
                                              pás se příliš zahřívá                            pás ochladit stlačeným vzduchem                  
                                                                                                        špatně koncipovaná brusná patka,     
                                                                                                        snížit přítlak 
 
pás brousí pouze uprostřed    kluzný podklad na vnějších hranách   obnovit kluzný podklad 
                                              je opotřebován 
                                              brusná patka je zkroucená                  narovnat patku, nastavit rolny 
 
pás vyjíždí z brusky                brusný pás je využíván pouze             využívat pás v celé šíři 
                                               z jedné strany 
                                              pnutí pásu je malé                              zkontrolovat pnutí pásu 
                                              patka přitlačuje z jedné strany            znovu provést zavěšení 
 
papír se zespodu shrnuje       vysoká vlhkost vzduchu                     pásy skladovat v suchu (50-60°C) 
 
brusný pás se trhá                  hrany pásu jsou poškozeny                má-li hrana pásu trhliny,      
                                                                                                       nepoužívat ! Nebezpečí úrazu ! 
                                              spoj pásu je defektní                         poměrně málo kdy 
                                              nesprávný směr chodu                      dbejte na správný směr chodu  
 
na obrobku se tvoří               pod kluzným obložením se                vyčistit brusnou patku  
„mraky“                                nashromáždil prach 
                                             v přední části patky se usadila            použít podle možnosti grafitové 
                                             plstˇ(jen u plstěného obložení)          obložení 
                                             brusná patka se deformovala             seřídit ji, event.dát novou 
 
pruhovaný brusný obraz       pruhy se vtiskly do kluzného             obnovit kluzné obložení    
                                             obložení nesprávnou manipulací 
                                             (brousily se úzké obrobky s ne – 
                                              správným obložení)     
                                             nánosy klihu,tavného lepidla na        patku a kolečka očistit, dát nový  
                                             brusné patce, na kolečkách               brusný pás 
 
rýhy na povrchu vlivem        brusná patka není uprostřed              brusný pás znovu srovnat 
hran brusného pásu               brusná patka je hodně široká            vybrat užší patku nebo širší pás 
 
na obrobku jsou stopy           spojení pásu není v pořádku             vyměnit brusný pás 
po chvění                              brusná patka je příliš tvrdá                vybrat brusnou patku      
                                               (chybí polstrování)                          přizpůsobenou tvrdosti 
                                             brusný pás je místy vadný                  vyměnit brusný pás 
                                             např.přebroušením kovových 
                                             dílců         

    
 
 
 
 



 

                SSkkllaaddoovvaaccíí  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  bbrruussiivvaa  nnaa  ppooddkkllaadděě  
 
 
      Správné skladování a manipulace s brusivy na podkladě jsou mimořádně důležité, 
      aby bylo zajištěno rovnoměrné a bezporuchové používání. 
 
      Relativní vlhkost vzduchu je důležitým faktorem pro správné skladování takových  
      brusiv. Teploty poškozují vlastnosti brusiva na podkladě jen málo, pokud není kolísání  
      teploty extrémní. 
 
      Doporučujeme teplotu 15-20°C a relativní vlhkost vzduchu 35-50%. 
 
      Při nižší vlhkosti vzduchu mají brusiva na podkladě vyšší životnost i výkonnost.  
      Nižší vlhkost vzduchu nesmí vést k potížím při použití. 
 
      Kolísání nebo změny v relativní vlhkosti vzduchu mohou působit potíže. K tomu  
      dochází především na počátku topného období, kdy relativní vlhkost vzduchu spadne 
      na 10-15%, rovněž po delším dešťovém období, kdy stoupá na 80% a více. 
 
 
      Níže uvedené potíže se mohou vyskytnout na základě relativní vlhkosti vzduchu : 
 
a)   Se stoupající relativní vlhkostí se zvyšuje také vlhkost v brusivu a doba použitelnosti 
      a řezný výkon brusiva klesá. Snížení doby použitelnosti a řezného výkonu může činit 
      až 50-100% u výrobků s kožním klihem a až 25% u výrobků u umělé pryskyřice. 
 
b)   Při změně relativní vlhkosti vzduchu stoupá nebo klesá vlhkost v brusivu a může 
      docházet ke změně rozměru. Brusný materiál se vzdouvá, jestliže se podklad pro- 
      dlužuje více než činí spojení. Vysoká vlhkost vzduchu má za následek dutého  
      vzdutí zrn, u nízké relativní vlhkosti nastává vypouklé vzdutí zrna. 
      Produkty s umělou pryskyřicí mají spíše sklon ke vzdouvání než produkty s kožním 
      klihem. 
 
c)   Při stále vysoké vlhkosti vzduchu může docházet k rozšiřování podkladu, čímž se  
      mohou tvořit záhyby a může to vést k předčasnému vylámání zrna. 
 
d)   Při stále nízké vlhkosti je hlavně ohrožena lámavost. Nízký obsah vlhkosti vzduchu 
       v brusném materiálu snižuje tuhost podkladu a jeho odolnost k prasknutí. 
 
e)   Ve stadiu přechodu k nízké vlhkosti vzduchu se zhoršuje flexibilita papírových  
      produktů.  
 
f)   Při přechodu z vysoké relativní vlhkosti na nízkou může docházet ke změnám  
      vlastností u zboží, které má oblouky, takže spotřebitel si pak myslí, že výrobce 
      změnil výrobek. 
 
g) Přizpůsobení brusného materiálu k požadovaným podmínkám potřebuje čas. 

Má-li se obsah vlhkosti v brusivu zvýšit, mělo by k tomu docházet pozvolna,  
minimálně přes noc, lépe však přes nějaké delší časové období. Brusné materiály 
se nemají pokládat přímo na podlahu, zvláště pokud podlaha leží přímo nad zemí. 
Brusné výrobky by se neměli skladovat v blízkosti topných těles, zdrojů teplého 
vzduchu nebo u oken, kterými silně svítí slunce.  

 
 
 

 
 


