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Superfinišování

Superfinišování je dokončovací způsob

obrábění válcových ploch, nejčastěji

vnějších.

Provádí se brousícími superfinišovacími

kameny uchycenými ve zvláštní

superfinišovací hlavě, která se k obráběné

ploše přitlačuje tlakem

p = 0,25 MPa.



Superfinišování vnějších válcových ploch

Superfinišovací hlava s kameny je přitlačována na obrobek, koná

kmitavý pohyb podél obráběné plochy a posouvá se ve směru osy

obrobku. Obrobek se otáčí obvodovou rychlostí až 40 m/min.



Princip superfinišování

Mezi styčné plochy kamenů a obrobku se přivádí

kapalina (směs oleje a petroleje), která vytvoří

film, jehož tloušťka je regulována tlakem kamenů.

Na začátku je na vrcholcích nerovností tlak

maximální, kapalina je zde vytlačena a dojde ke

styku kamenů s obrobek, tedy k obrábění.

Postupně se styčná plocha zvětšuje, tlak snižuje a

při vysoké hladkosti plochy je tak nízký, že kameny

film kapaliny nevytlačí a úběr materiálu přestává,

superfinišování je ukončeno.



Superfinišování

Jakost obrobených ploch:

Ra = 0,025 – 0,1	�m

Přesnost:

IT1 ÷ IT4

Předchozí obrábění = broušení s

přídavkem na superfinišování

0,005 ÷ 0,02 mm.

Produktivita je vysoká, čas

superfinišování dobře připravené

plochy je 30 ÷ 60 s.



Superfinišované součásti

Použití:

• Čepy.

• Písty.

• Konce hřídelů pro kluzná 

uložení.

• Valivé prvky ložisek.

• Části rozvodových 

hydraulických zařízení.



Úkoly:

• Popište princip superfinišování podle obrázku.

• Z čeho jsou superfinišovací kameny? V čem jsou upevněny?

• Jaké plochy se superfinišují?
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