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Elektrochemické obrábění otáčející se elektrodou

Princip:

Pasivní vrstvička z obrobku

odstraňuje otáčejícím se

nástrojem. Mezi nástroj a obrobek

se přivádí proud elektrolytu s

jemně rozptýleným brusivem.

Použití:

Broušení nástrojů, břitových

destiček ze slinutého karbidu.



Elektrochemické obrábění proudícím elektrolytem

Princip:

K odstraňování pasivní vrstvičky se

používá elektrolyt proudící mezi

elektrodami. Nástroj, katoda má

negativní tvar obrobku. Obrobek,

anoda, kopíruje tvar katody.

Použití:

Obrábění různých tvarů.



Elektrochemické leštění

Je založeno na principu

elektrochemické koroze.

Používá se především pro přípravu

metalografických vzorků pod

mikroskop.

Nástroj = katoda.

Obrobek = anoda.

K urychlení procesu se míchadlem

„rozproudí“ elektrolyt.



Obrábění ultrazvukem

Princip:

K úběru materiálu dochází abrazivním účinkem

brusiva rozkmitaným ultrazvukem.

Mezi ultrazvukem rozkmitaný nástroj (má

negativní tvar dutiny) a obráběný materiál je

přiváděna kapalina s brusivem.

Abraze = otěr.

Brusivo = karbid křemíku, bóru, diamantový

prášek.

Použití:

Na formy různých tvarů z tvrdých a křehkých

materiálů.



Obrábění ultrazvukem



Úkoly:

• Popište způsoby výroby na obrázcích.

• Kde se tyto způsoby výroby používají?

• Jak rozdělujeme elektrochemické způsoby obrábění?  
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