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Zvláštní způsoby obrábění

1. Elektroerozivní:
a. elektrojiskrové

řezání

hloubení

b. anodomechanické

2. Elektrochemické

a. otáčející se elektrodou

b. proudícím elektrolytem

c. elektrochemické leštění

3. Ultrazvukem
Využívá chvění k rozkmitání 

brusiva

4. Laserem Využívá tepla laseru k řezání

5. Svazkem elektronů Využívá tepla  k řezání

6. Plazmou Využívá tepla k řezání



Elektroerozivní - elektrojiskrové obrábění

Princip:

Obrábění je založeno na krátkodobém elektrickém výboji (10-4 až 10-8

sekundy) mezi elektrodami ponořenými v dielektrické kapalině

(petroleji, destilované vodě).Materiál se v důsledku výbojů zahřívá na

tavící teplotu. Na povrchu obrobku vzniká „kráter“ a dochází k

postupnému rozrušování a „odběru“ materiálu obrobku.

Použití:

V nástrojárnách k výrobě dutin zápustek, průvlaků a k opracování

slinutých karbidů.



Elektrojiskrové obrábění

Elektrojiskrové řezání Elektrojiskrové hloubení



Elektroerozivní - elektrojiskrové hloubení



Drátové řezání

S proudem dielektrika S ponorem obrobku v dielektriku



Způsoby vyplachování dielektrika



Úkol: Popište následující  obrázky



Úkoly:

• Popište způsob obrábění na obrázcích .

• Popište princip elektrojiskrového obrábění.

• Z jakého materiálu jsou nástroje u drátového řezání a hloubení?

• Jaká kapalina se zde používá?
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