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Obrábění vodním paprskem s abrazivem

Princip:

K oddělování materiálu dochází vysokou

rychlostí kapaliny nebo kapaliny s abrazivem.

Rychlost vody v = 700 – 1200 m/s.

Tlak vodního paprsku je p = až 400 MPa.

Kapalina se při této rychlosti chová jako pevné

těleso a díky tomu je schopna „řezat“.

Tlaková energie se mění v kinetickou.

Ep = Ek



Obrábění laserem

Princip: 

Laserový paprsek se optickou čočkou soustředí na malou plochu

obrobku (0,001 – 0,01 mm2), na níž se vyvine teplota vyšší, než je

teplota tavení kovu, proto se kov vypaří.

Druhy laserů:

• Pevnolátkové.

• Plynové – používají se nejvíce ve strojírenství (CO
2
).

• Kapalinové.

• Polovodičové.



Soustružení dvěma laserovými paprsky

Šikmými paprsky se šroubovitou 
třískou

Kolmými paprsky s prstencovou 
třískou



Obrábění svazkem elektronů

Princip:

Metoda využívá vysoké kinetické energie elektronů,

soustředěných na malou plochu materiálu. V míst dopadu

elektronů se kinetická energie přemění na energii tepelnou,

kterou se materiál zahřeje a odpaří.

Použití:

Vrtání děr průměru 0,1 – 0,08 mm s tolerancí 0,005 mm.

Vrtání děr ložiskových kamenů hodinek.



Obrábění paprskem plazmy

Princip:

Vysokou teplotu plazmy – až 20 000℃ dochází k postupnému

odtékání a odpařování materiálu.

Použití:

Výroba dutin zápustek, vrtání děr, výroba drážek a závitů do

velmi tvrdých materiálů.



Úkoly:
• Popište obrábění proudem kapaliny.

• Jaké výhody má řezání vodním paprskem?

• Kdy a jaké abrazivo se používá?

• Popište obrábění laserem. Jaké druhy třísek vznikají?
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