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Nekonvenčné metódy obrábania
- spôsoby obrábania, ktoré v prevažnej miere nevyužívajú mechanickú prácu pre úber

materiálu (na rozdiel od klasických technológii trieskového obrábania),

- založené na fyzikálnom, fyzikálno-chemickom princípe alebo netradičnom zdroji pohybu 
mechanických metód,

- v niektorých prípadoch jediný možný spôsob výroby súčiastky.

Dôvody zavádzania a rozširovania nekonvenčných metód:

- zvyšujúci sa podiel ťažkoobrobiteľných materiálov (žiarupevné a žiaruvzdorné, 
vysokopevné) v konštrukciách súčiastok,

- tvarová zložitosť súčiastok, strihacích a tvárniacich nástrojov, kokíl pre tlakové liatie a 
foriem pre lisovanie plastických hmôt,

- výroba rezných nástrojov z RO a SK (napr.  monolitné tvarové nástroje),

- komplexnosť obrábaných tvarov foriem a zápustiek pre tvárnenie (úplne nové konštrukčné
poňatie výrobkov),

- výroba presných miniatúrnych súčiastok,

- produktivita s cieľom vytvoriť predpoklady pre zavedenie automatizácie výroby pre stroje s 
CNC riadením a systémy CAD/CAM a CIM.



Výhody nekonvenčných metód:

- obrobiteľnosť materiálu nezávisí na mechanických vlastnostiach, ale na fyzikálnych,

- obrábanie je bezsilové a tepelné zaťaženie obrobku minimálne.

Nedostatky nekonvenčných metód:

- malá produktivita a vysoká energetická náročnosť,

- vysoká obstarávacia cena obrábacích strojov,

- vysoká merná práca vynaložená na obrobenie jednotkového objemu.

Spôsob obrábania Objemový výkon 
(cm3.min-1) 

Merná práca  
(J.mm-3) 

Príkon obrábacieho 
stroja (kW) 

Sústruženie, frézovanie až 1 000 1 – 10 5 – 50 
Brúsenie 5 – 100 5 – 200 5 – 150 
Elektroerozívne obrábnie 5 100 – 1 000 10 
Plazmové obrábanie 100 500 – 1 000 50 – 150 
Obrábanie elektrónovým lúčom 0,01 1 500 100 
Obrábanie laserom 0,005 až 3 000 5 – 15 
Elektrochemické obrábanie 15 – 25 10 – 100 200 
Obrábanie  ultrazvukom 10 1 000 – 3 000 1 - 5 
 

Tab. 1: Porovnanie produktivity a energetickej náročnosti niektorých konvenčných a nekonvenčných metód 
obrábania



Rozdelenie nekonvenčných metód obrábania

Elektro - tepelné prncípy   
 Elektroerozívne obrábanie  EDM – Electro Discharge Machining 
 Obrábanie lúčmi koncentrovanej energie  
 Fotónov (laser) LBM – Laser Beam Machining 
 Elektrónov EBM – Electron Beam Machining 
 Iónov IBM – Ion Beam Machining 
 Plazmy PBM – Plasma Beam Machining 
Elektro – chemický princíp  
 Elektro – chemické obrábanie ECM – Elektro-Chemical Machining 
Chemický princíp  
 Chemické obrábanie CHM – Chemical Machining  
Mechanické princípy  
 Abrazívne obrábanie  
 Ultrazvuk USM – Ultrasonic Machining 
 Vodný lúč WJM – Water Jet Machining 
 Prúd brusiva AJM – Abrasive Jet Machining 
 

Tab. 2: Základné rozdelenie nekonvenčných metód obrábania



Elektrotepelné metódy
- princíp: odtavovanie a odparovanie mikroobjemu materiálu zohriateho na vysokú teplotu 

koncentráciou značnej energie na malej ploche obrobku.

Podľa využitie elektrickej energie delíme na 2 skupiny:

- elektroerózia – využitie priamo v podobe výbojov,

- lúč častíc s vysokou energiou – využitie na vytvorenie podmienok pre jeho vznik.

Elektroerozívne obrábanie

- podstata: elektrický výboj, ku ktorému dochádza medzi dvoma kovovými vodivými 
elektródami umiestnenými v dielektriku.

- cieľ: opakovanými výbojmi na jednej elektróde (obrobku) dosiahnuť maximálny úber
materiálu a na druhej elektróde (nástroji) čo najmenší úbytok).

Podmienky ovplyvňujúce proces obrábania:

- spôsob dodávania energie – zapojenie obvodu, polarita, elektrické charakteristiky výboja, 
čas trvania a frekvencia výbojov,

- voľba materiálu nástrojovej elektródy pre obrábaný materiál a účel použitia,

- vhodné pracovné prostredie – dielektrikum a jeho vlastnosti.



Podľa časového priebehu energie dodávanej do miesta výboja sú výboje:

- elektrickou iskrou,

- nestacionárnym krátkodobým elektrickým oblúkom – impulzom.
Elektroiskrový spôsob

- krátka doba výboja (10-4 – 10-7 s), vysoká frekvencia (0,1 – 200 kHz), elektrónová
vodivosť,

- vysoká koncentrácia energie (105 – 107 W.mm-2) spôsobená tepelným účinkom dopadu 
elektrónov, teplota až 10 000°C,

- krátke trvanie výbojov s malou energiou (10-5 – 10-1 J) = menší úber materiálu jedným 
výbojom (menšie krátery) ⇒ lepšia drsnosť povrchu (Ra = 0,8 – 0,2 µm),

- zdroje prúdu: závislé relaxačné generátory (RC, RLC), U = 80 – 300 V, P = 0,5 – 20 kW, 
úber 1 000 mm3.min-1 (oceľ), 200 mm3.min-1 (SK)

Obr. 1 Schéma RC generátora
Obr. 2 Schéma impulzného generátora



Elektroimpulzný spôsob

- energia krátkodobých oblúkových výbojov, energia výbojov až 100 J, 

- doba výboja dlhšia (10-3 – 5.10-1 s), väčšie časové využitie a rovnaká polarita v priebehu 
výboja = väčšie úbery.

- vysoká prúdová hustota (až 1 000 A.mm-2), nižšie napätie (20 – 100 V) i frekvencia ⇒
prevažne iónová vodivosť, menšie teploty (3 500°C).

- zdroje prúdu: nezávislé na pracovných pomeroch a medzere, úber 10 000 mm3.min-1 .

Elektrokontaktný spôsob

- využíva energiu nestacionárnych kontaktných oblúkových výbojov a tepla priechodu 
elektrického náboja v čase kontaktu elektród,

- pohyblivá (rotačná) elektróda má zárezy pre ľahšie odstraňovanie nataveného materiálu a 
vyvolanie prerušovaných výbojov,

- zdroj prúdu: transformátor striedavého napätia (10 –30 V), P = 10 – 250 kW, f = 50 – 500 
Hz,

- iónová vodivosť, t = 0,01 s – striedavý a asymetrický priebeh, úber až 1 00 cm2.min-1 pri 
rezaní materiálu.



Nástrojové elektródy: z vodivých materiálov (kovov - Cu, mosadz, oceľ, W. Mo a pod. alebo 
grafitu – pre veľkoobjemové hĺbenie, alebo ich zmesi).

Pracovné prostredie (dielektrikum): izolátor medzi elektródami, odvádza teplo a odobrané
častice materiálu z pracovného priestoru. Musia mať dostatočné dielektrické vlastnosti, 
viskozitu, zmáčavosť, vyšší bod vzplanutia, hygienickú a ekologickú nezávadnosť. 
Najčastejšie: ľahké oleje, deionizovaná voda a špeciálne elektrolyty. Čistenie a pohyb medzi 
elektródami.

Obr. 3 Schéma elektrokontaktného obrábania

Anódomechanický spôsob

- kombinácia elektrokontaktného a elektroiskrového úberu pri jednosmernom napätí s 
elektrochemickým úberom (pri nízkych napätiach zdroja) + mechanické odstraňovanie 
pasivačnej vrstvy.

Obr. 5 Schéma technológii

Obr. 4 Úbytok nástrojovej 
elektródy



Technologické aplikácie:

- hĺbenie dutín – výroba strižných nástrojov, foriem pre odlievanie a lisovanie plastov, 
zápustiek a tvárniaceho náradia. Ekonomické už pri kusovej výrobe. Pôvodne kopírovacie 
obrábanie, dnes CNC. Presnosť až 0,01mm, drsnosť Ra = 0,8 až 0,4 µm). Jedna elektróda-
kužeľový otvor (bočné výboje), dnes 1 s malým priemerom – viacosové riadenie. 

- leštenie povrchu – pre zlepšenie drsnosti povrchu foriem a zápustiek  až na Ra = 0,2 µm. 
Používa impulzy s nízkou energiou a krátkou dobou trvania (10-6 s).

- rezanie drôtovou elektródou – nástroj je tenký drôt odvíjaný, aby sa nezhoršovala 
presnosť jeho opotrebovaním. El. výbojmi medzi elektródou a obrobkom sa vytvára 
pracovná medzera a tým aj príslušný tvar a rozmer. Požiadavky na elektródu: vysoká
elektrická vodivosť, dostatočná mechanická pevnosť, úzke tolerancie rozmeru a tvaru. 
Materiál: meď, mosadz (väčšie prierezy), Mo – jemné rezu (drôt s ø = 0,03 – 0,07 mm). 
Tepelná stabilizácia stroja.

- mikrodierovanie – jemná mechanika, miniatúrne súčiastky. Priemer otvorov 0,1 až 5 mm, 
hĺbka do 100 mm. Špeciálne stroje: malá energia a krátky čas impulzu, špeciálne vedenie 
elektródy – napr. sklenená kapilára, optické polohovanie nástroja, ktorý je z W drôtu.

- elektrokontaktné obrábanie – hlavne pre delenie materiálu veľkých prierezov. 
Nahrádzane plazmou. Nevýhody: nízka kvalita povrchu, tepelné ovplyvnenie povrchovej 
vrstvy, energetická náročnosť, hluk, rozstrek kovu, vznik UV žiarenia.



Obr. 6 Schéma hĺbenia U-elektródou

Obr. 7 Vychyľovanie elektródy 
pri elektroerozívnom obrábaní

Obr. 8 Hĺbenie, rezanie drôtom a dierovanie



- využitie fotónovej energie – rozklad a odstraňovanie materiálu tepelným pôsobením 
svetelného žiarenia,

- lúč je možné sústrediť na veľmi malú plochu ⇒ najvyššiu hustota výkonu (výstupná energia 
10 – 15 J, trvanie impulzu 1 ms, výkon 10 – 15 kW. Plocha 10-4 mm2 (priemer svetelnej 
stopy 0,01 mm) ⇒ hustota výkonu 108 W.mm-2 – nedosiahnuteľná inými metódami.

Používané typy laserov:

- lasery na pevnej fáze (pulzný režim) – rubín (Al2O3 + Cr2O3), granát (Nd – YAG), Nd –
sklo,

- plynové lasery (kontinuálne žiarenie) – CO2, CO2 + H2, N2, Ar2, He2, Ne2 atď. 

Obrábanie laserom

Výhody aplikácie laseru

- možnosť používať pre rôzne technologické účely bez výmeny pracovného „nástroja“,

- tichá a čistá prevádzka,

- mnohonásobné využitie jediného zdroja (sústava zrkadiel a vláknovej optiky),

- bezsilový spôsob obrábania s minimálnou TOO,

- možnosť obrábať aj ťažkoobobiteľné materiály s vysokou rýchlosťou obrábania,

- mimoriadne úzka rezná medzera (fokusovaný lúč),

- možnosť rezať všetkými smermi, možnosť rezať pomocou CNC systémov.



Technologické aplikácie

- rezanie materiálov – vytavením materiálu resp. vyvolaním tepelných napätí prekračujúcich 
Rm. Vytavenie – rezanie kovov a niektorých dielektrických materiálov. Hrúbka rezaného 
materiálu od 0,01 do 20 mm (podľa výkonu lasera), rýchlosť rezania 1 až 8 m.min-1 (max. 
15 m.min-1), šírka rezu 0,2 – 0,5, max. 1,5 mm. Účinok ovplyvnený odrazivosťou – čierne 
matné nátery. Použitie kyslíka – zvýšenie reznej rýchlosti o 40 %.

- vŕtanie – odstránenie lokálne roztaveného a odparovaného materiálu sústredeným lúčom. 
Používajú sa pulzné lasery rubínové a YAG s energiou impulzu od 10mJ do 10-20 J, dĺžka 
trvania impulzu 0,1 až niekoľko desiatok ms. Ekonomicky výhodné pre vŕtanie malých 
otvorov do tenkých materiálov.

- značkovanie a popisovanie, - zváranie materiálu,

- tepelné spracovanie, nanášanie povlakov a legovanie. 

Obrábanie elektrónovým lúčom
- vysoká hustota el. kúča, až 109 W.cm-2 ovládateľného magnetickým poľom.

Termické procesy – materiál sa v mieste dopadu odparuje. V pulznom režime (napr. vŕtanie) 
neprebieha kontinuálne, ale v postupných erupciách. 

Netermické procesy

-obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov (keramika, tvrdé zliatiny, drahokamy, Ta, Ti, W, 
špeciálne zliatiny),

- impulzné obrábanie (t = 2 µs – 00,1 s, f = 0.5 – 10 kHz).



- anódové napätie 80 – 150 kV, prúd 0,3 – 20 mA, hrúbka obrábaných mat. 0,5 – 1 mm.

Výhody: - vysoká účinnosť (> 95 %),

- nižšie náklady na prevádzku stroja (v porovnaní s laserom),

- jednoduchšie usporiadanie, možnosť regulovať energiu a čas impulzu.

Nevýhoda: nutnosť obrábať vo vákuu.

Aplikácie: vŕtanie veľkého počtu malých dier (ø < 50 µm) podľa rastra, gravírovanie 
hybridných obvodov pri výrobe polovodičov.

- pôsobenie iónov na obrábaný materiál vo vákuu.

- zdroj iónov – Ar, U = 300 – 500 V.

Obrábanie iónovým lúčom

Výhody (v porovnaní s  chemickým obrábaním):

- možnosť obrábať takmer všetky materiály,

- vyššia hodnota úberu,

- obrábanie úplne ovládateľné, presnosť lepšia ako 100 nm,

- dobrá kontrola rozptylu lúča,

- vysoká kontrola obrobeného povrchu a kolmosti stien obrobených drážok.

Obr. 9 Schéma vŕtania EBM

elektrónový 
zväzok pary kovu



Aplikácie:

- vytváranie matríc (frézovanie, gravírovanie) pri výrobe integrovaných obvodov,

- čistenie a hladenie povrchu,

- reaktívne iónové leptanie – ióny F smerované na povrch, ich Ek odstraňuje produkty reakcii.

Obrábanie lúčom plazmy
- predovšetkým pre rezanie materiálov – extrémne vysoká teplota (> 10 000°C) vytvorená

rozpadom molekúl plynu za vysokého vývinu tepla pri prechode oblúkom horiacim medzi 
netaviacou sa elektródou (katódou -) a rezaným materiálom (anódou +). Oblúk prenesený, 
materiál tavený a vytláčaný z rezu kinetickou energiou prúdu.

Plyny:

- plazmové – priamo privádzané do oblúka a ionizované (Ar, Ar + H2, He, N2),

- fokusačné – zužujúce lúč plazmy po opustení dýzy horáka (Ar, Ar + H2, Ar + N2, N2),

- ochranné – obklopujú lúč plazmy a tavný kúpeľ, chránia ich pred účinkom atmosféry.

Najčastejšia technologická aplikácia: rezanie.

1. Horák s plynovou stabilizáciou – prenesený alebo neprenesený oblúk – hlavne rezanie 
ušľachtilých ocelí a neželezných kovov. I až 500 A, h = 150 mm. Pri rezaní vznik dymu, 
prachu, hluku a UV žiarenia, preto plazmové rezanie so stlačeným vzduchom. 



2. Horák so vstrekovaním vody – hydroterm systém – rezná dýza má prídavné otvory, ktorými 
sa do plazmového lúča vstrekuje voda – zvyšovanie trvanlivosti dýzy. Rezanie 
konštrukčných ocelí, vysoko legovaných ocelí, Al, Ti, Cu. Rezať je možné aj pod vodou. I 
až 600 A⇒ vysoké rezné rýchlosti.

Plazmu je možné využiť aj pre zváranie, tepelnú úpravu povrchu, vytváranie povlakov, 
zlepšenie obrobiteľnosti ohrevom koreňa triesky.

Obr. 10 Schéma spôsobov ECM



Elektrochemické obrábanie
- metóda beztrieskové (bezsilového) riadeného obrábania elektricky vodivých materiálov.

- k úberu materiálu dochádza riadenou elektrolýzou – anodickým rozpúšťaním, pi ktorom sa 
prechodom jednosmerného prúdu elektrolytom obrábaná plocha (anóda) rozpúšťa a tvar 
nástroja (katódy) sa kopíruje na obrobok. 

Základné problémy: prenos hmoty a prenos náboja, špecifické podmienky: relatívny posuv 
elektród, malá medzielektródová vzdialenosť (0,05 až 1 mm), značná rýchlosť prúdenia 
elektrolytu, vysoká prúdová hustota (až 500 A.cm-2), členitý tvar elektród.

Obrábanie sa riadi Faradayovými zákonmi. Ak dochádza k pasivácii, treba povrch 
depasivovať, napr. aktívnymi činidlami v elektrolyte, prúdiacim elektrolytom, mechanicky 
(abrazívnymi zrnami) alebo elektricky (zmeny polarity, výboje).

Vlastnosti elektrolytu

1. Vysoká rozpustnosť a značný stupeň disociácie iónov.

2. Musí obsahovať iba katióny, ktoré pri reakciách vytvárajú na katóde plyn (s ohľadom na 
stálosť katódy – nástroja).

3. Na anóde by mala prebiehať hlavne reakcia anodického rozpúšťania bez tvorby oxidov.

4. Konečné reakčné produkty by mali vytvárať filtrovateľné nerozpustné zlúčeniny.

5. Správna merná elektrická vodivosť závislá na teplote a koncentrácii elektrolytu.



Spôsoby EC obrábania

- delenie hlavne podľa intenzity úberu materiálu a spôsobu odstraňovania produktov reakcii:

1. EC obrábanie s núteným odstraňovaním produktov pasivácie

A. EC obrábanie s prúdiacim elektrolytom

- EC hĺbenie tvarov a dutín (priestorové formy, tvarové otvory, obrábanie vonk. tvarov),

- EC hĺbenie otvorov malých priemerov,

- EC odstraňovanie ostrín,

- EC delenie materiálov.

B. EC obrábanie s mechanickýcm odstraňovaním produktov reakcie (anódomechanické)

- EC brúsenie a lapovanie,

- EC honovanie.

2. EC povrchové obrábanie  s núteným odstraňovaním produktov reakcie

- EC leštenie,

- EC povrchové značenie

EC hĺbenie tvarov a dutín 

- priestorové formy, tvarové otvory, obrábanie vonkajších tvarových otvorov



- medzi nástrojom a obrobkom pracovná medzera 0,05 – 2 mm, ňou preteká elektrolyt rýchlosťou
10 – 60 m.s-1 pri tlaku až 2,5 MPa, hustota prúdu až 1 000 A.cm-2, U do 30 V, prísuvová rýchlosť
el. 0,5 – 10 m.min-1,

- nástroj: mosadz, Cu, korózivzdorná oceľ, grafit a jeho kombinácia s Cu, príp. nástroje 
povlakované SiC a Si3N4.

- náročné riadenie – súčasne veľké množstvo premenných a navzájom závislých veličín,

- presnosti: jednoduché tvary ± 0,01 mm, zložitejšie od ± 0,05 mm do ± 0,2 mm, drsnosť Ra = 0,2 –
2 μm.

EC hĺbenie otvorov 

- malé otvory pod 1 mm v ťažkoobrobiteľných liatinách, napr. pre chladenie v turbínových 
lopatkách, ktoré nie je možné vŕtať zvyčajným spôsobom.

EC odstraňovanie ostrín a leštenie 

- tvarové celistvé alebo segmentové elektródy pre otvory, ozubené kolesá, kombinované s leštením 
(odstraňovanie ostrín s malou výškou+leštenie).

EC delenie materiálov 

- pre rezanie materiálov z ťažkoobrobiteľných materiálov,

Základné varianty

- EC delenie materiálu rotujúcim kotúčom,

- EC rezanie drôtovou elektródou,

- EC rezanie štrbinovým nástrojom, napr. tvaru U-trubice.



EC obrábanie s mechanickým odstraňovaním produktov reakcie

- spôsoby založené na princípe anodického rozpúšťania kovu v elektrolyte pri prechode 
jednosmerného prúdu,

- od EC tvarových spôsobov sa odlišujú tým, že produkty reakcii sa odstraňujú mechanickou 
cestou. 

EC brúsenie

- pomocou elektricky vodivých brúsnych kotúčov – pre obrábanie SK.

- úber až 1,5 mm3.min-1, obrábanie bez silových a tepelných účinkov – vylúčenie napätí a 
vzniku trhliniek, bez ostrín, podstatne menšie opotrebenie brúsiaceho kotúča, vysoká kvalita 
povrchu, dlhšia životnosť nástrojov.

- grafitové brúsiace kotúče preveľmi členité tvary, kovové z ocele alebo liatiny.

EC lapovanie – brúsiaci prostriedok (SiC, diamant) sa privádza súčasne s elektrolytom 

EC honovanie

- v sériovej a hromadnej výrobe (až 6-násobná produktivita), dokončovanie otvorov.

- honovacie kamene – najčastejšie korund, karbid kremíka, diamant v keramickej väzbe.



Povrchové obrábanie bez odstraňovania produktov reakcie – plošné obrábanie

Elektrochemické leštenie 

- anódické rozpúšťanie výstupkov a nerovností povrchu kovov v elektrolyte pri prechode 
jednosmerného prúdu.

- elektrolyt: vodné roztoky minerálnych kyselín (HCl, H2PO3, H2SO4), prípadne organické
elektrolyty

- dokončovanie nádob z nehrdzavejúcich materiálov (potravinársky priemysel), dokončovanie 
súčiastok, kde je vylúčené mechanické namáhanie (fólie, tenkostenné rúrky atď.).

EC povrchové značenie

- lokálne usmernené anódické rozpúšťanie materiálu povrchu značeného predmetu,

- nesilový, netermický spôsob, nespôsobuje štruktúrne a chemické zmeny (na rozdiel od 
lasera, elektroerózie).

Kombinované metódy elektrochemického, -erozívneho a mechanického obrábania

- kombinácia EC a EDM, materiál odoberaný anódickým rozpúšťaním a erozívnymi výbojmi,

- v praxi najrozšírenejšie anódomechanické rezanie ťažkoobrobiteľných materiálov.

- produkty reakcii: hydroxidy kovov a drobné guľôčky stuhnutého kovu. 



Metódy obrábania chemickými reakciami
Základné princípy: - chemické obrábanie,

- termické odstraňovanie ostrín.

Chemické obrábanie (leptanie)

- riadené odleptávanie vrstiev materiálu s hrúbkou niekoľko stotín mm až niekoľko mm z 
povrchu, založení na chemickej reakcii obr. materiálu s pracovným povrchom (kyselina, 
hydroxid),

- neleptané miesta – ochranný náter zo špeciálnych lakov a živíc (hrúbka 0,15 – 2 mm).

- teplota kúpeľa 75 – 80°C, rýchlosť rozpúšťania 0,01 – 0,4 mm/min, hrúbka odoberanej 
vrstvy teoreticky neobmedzená, prakticky do 10 mm, sklon súčiastky 45°.

- nemožnosť vytvoriť ostré hrany.

Termické odstraňovanie ostrín

- v uzatvorenej komore s obrobkami el. iskrou zapálená zmes H a O, t reakcie až 3 500°C,

- ostriny - malý pomer m/S, v krátkej dobe zhoria na oxidy kovov. 

- intenzita odstránenia závislá na pomere H2:O2, viac O2 = väčšie zaoblenie hrán.



Nekonvenčné metódy abrazívneho obrábania
Ultrazvukové obrábanie

- riadené rozrušovanie obrábaného materiálu účinkom úderu abrazívnych zŕn nachádzajúcich 
sa medzi obrábaným povrchom a nástrojom, ktorý je v pozdĺžnom smere rozkmitávaný na 
UZ frekvenciu,

- abrazívne zrná rozkmitané na vysokú f prenikajú do povrchu materiálu a v prípade 
riadeného pritláčania nástroja k obrobku kopírujú tvar prac. časti nástroja do obrobku, 

- pracovné prostredie: kvapalina unášajúca zrná a tlmiaca kmitanie,

- určené pre obrábanie tvrdých a krehkých materiálov (sklo, Si, ferity, Ge, keramika, grafit, 
kevlar, SK atď.) do 10. stupňa podľa Mohse. Plastické materiály sú UZ abrazívnymi 
metódami prakticky neobrobiteľné,

- magnetostrikčné meniče, frekvencia 18-25 kHz, výkon 0,2 – 4 kW.
Technologické aplikácie UZ abrazívneho obrábania

a) rezanie (delenie) materiálu (tyčí kremeňa, rubínu na doštičky do hrúbky 5 mm),

b) hĺbenie tvarov a priebežných otvorov (hrúbka súčiastok do 10 mm),

c) brúsenie rovinných plôch.

Výkon UZ obrábania ovplyvňuje amplitúda kmitania, prítlak nástroja, tvar koncentrátora, 
zrnitosť brusiva, kvapalina. Presnosť 0,02 – 0,05 mm, drsnosť Ra = 0,4 – 1,6 μm). 

Nástroje sú z ocele, Cu a mosadze. 



Nekonvenčné spôsoby trieskového obrábania
Podstata je založená na ohreve materiálu pre zníženie jeho pevnosti, čím sa znižuje práca potrebná na 
jeho odrezanie vo forme triesky.

Úplný ohrev – vhodný pre vŕtanie alebo frézovanie hlbokých otvorov alebo drážok.

- elektrickým odporom alebo v peci (elektrická, plynová) – na stroji alebo mimo stroja,

- využitím  tepla z predchádzajúcej operácie (rozbrusovanie za tepla – delenie materiálu v hutníckej 
výrobe).

Miestny ohrev – zohrieva sa oblasť vytvárania triesky.

- plynovým horákom (zlá vymedziteľnosť miesta ohrevu),

- elektrickým oblúkom,

- indukčne (obmedzený rozsah dosiahnuteľných teplôt a druhov materiálov obrobkov),

- plazmou (dobre regulovateľný, je možné lokalizovať do oblasti pre reznú hranu nástroja),

- laserom (dobre regulovateľný, možnosť lokalizovať do oblasti pred reznú hranu nástroja),

- trením (delenie materiálu trecími pílami).

Obr. 11 Schéma použitia ultrazvuku



Ďakujem vám za pozornosť.


