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Nekonvenční způsoby obrábění – elektroerozivní 

obrábění

Zatím si jen prohlédněte. Budeme to probírat v

úterý.
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Elektroerozívní metody obrábění



Elektroerozívní metody obrábění

jev založený na odebírání 
částic povrchových vrstev 
materiálů 

úběr materiálu je vyvolán 
periodicky se opakujícími 
elektrickými výboji mezi 
nástrojem a obrobkem

tavením a odpařováním jsou 
oddělovány velmi malé částice

jsou odplavovány dielektrickou 
kapalinou

jedná se tedy o elektrickou 
erozi 



Elektroerozívní metody obrábění

1)  Elektrojiskrové hloubení

základní metoda 
elektroerozivního obrábění 

vytváří se tak zejména vnitřní 
plocha složitých tvarů, 
zápustek, střižných nástrojů 
apod.

jednu elektrodu tvoří nástroj

je negativnem obráběné plochy

druhou tvoří obrobek

materiál nástroje – měď, 
mosaz, grafit



Elektroerozívní metody obrábění

1)  Elektrojiskrové hloubení

Výhody:

možnost obrábění vodivých materiálů bez ohledu na jejich 
mechanické vlastnosti

na obrobek nepůsobí žádné mechanické zatížení

jednoduchá výroba nástrojových elektrod

na hranách obrobků nezůstávají otřepy

automatizace výrobního procesu                                                                                               

Nevýhody:

nutnost ponoření obrobku do kapaliny v průběhu obrábění

materiál je vystaven teplotnímu namáhání, čímž mohou 
vzniknout trhliny



Elektroerozívní metody obrábění

2) Elektrojiskrové řezání

tato metoda se vyznačuje minimální šířkou řezu 

uplatňuje se při výrobě střižných a lisovacích nástrojů 

elektrodou je tenký drát, který se průběžně odvíjí 

z cívky  

je napínán konstantní silou 

prostor mezi obrobkem a drátem je zaplněn 

dielektrickou kapalinou



Elektroerozívní metody obrábění

2) Elektrojiskrové řezání

elektrody jsou vyráběny mědi a jejich slitin, molybdenu, 

případně povlakované dráty obsahující vysoké procento 

zinku
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