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Stručný obsah projektu 

 Opus znamená dílo a posláním vysokých technických škol je naučit studenty 

i pracovníky z praxe vytvářet hodnotná a kvalitní díla. Projekt podporuje 

konkurenceschopnou spolupráci mezi FSI VUT v Brně se strojírenskou sférou 

v Jihomoravském kraji, tvořící asi 10 % HDP ČR (s podílem strojírenství přes 25 %). Projekt 

je určen pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, dále zaměstnance podnikatelského sektoru 

Jihomoravského regionu, ale i širší veřejnost.  Hlavním cílem je prohloubit vzájemnou 

koordinaci činností a tím přispět k lepšímu přenosu znalostí ze vzdělávacích a vědecko-

výzkumných institucí do praxe a jejich efektivní aplikace. Dílčím cílem je rozvoj poznání 

moderních výrobních technologií s rychlým informačním transferem do výrobní praxe se 

zpětnou vazbou na jejich optimální využití. Realizace těchto aktivit bude podpořena 

studijními pobyty studentů, pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém 

a veřejném sektoru, řešením diplomových projektů, odbornými semináři a konferencemi. 

   

Anotace v angličtině 

 The main subject of the project is strengthening of relations and collaboration among 

selected institutions for university education, research institutes, production companies and 

work agencies. A development of the eruditional network for production technologies and 

enhancing of competitiveness of the Czech Republic via a modernization of the tertiary and 

post-graduation education and improvement for research and development are also included. 

 A gradual development of information database and direct integration of the target 

project groups into that field of education makes a necessary part for supported advanced 

technologies. The partnership makes a synergy and co-ordination in other projects and 

research grants and understanding of others problems and methods for satisfactory solutions. 

 As a final output a high-tech information network of all partners producing high added 

value products and sophisticated knowledge can be expected. 
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Cíle projektu 

 Hlavním cílem je posílení vztahů a spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, 

výzkumnými organizacemi, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem 

předkládaného projektu je rovněž rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů terciárního a dalších 

vzdělávání, její propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek 

ve výzkumu a vývoji. 

 Postupným rozvojem informační databáze a integrací vzdělávání cílových skupin 

přímo do vysokoškolského studia budou oblasti (problematika) partnerství a sítě, dlouhodobě 

chápány jako nezbytná součást úspěšné odborné činnosti. Navázání partnerství a podávání 

i realizace sekundárních projektů a grantů povede rovněž ke změně chápání dílčích problémů 

jednotlivých institucí. Tyto vazby a realizované studijní i odborné spolupráce budou přímými 

výstupy projektu. Dílčím cílem projektu je podpora univerzitního mezifakultního projektu 

NETME Center (Nové technologie pro strojírenství), podávaného paralelně s tímto projektem 

v rámci operačního programu VaVpI, Prioritní osa 2: Regionální VaV centra, oblast zaměření 

- Konkurenceschopné strojírenství. Celkovým výstupem projektu bude vzájemně propojená 

a informované síť úzce spolupracujících organizací z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 

průmyslové praxe, odborného tisku a dalších podpůrných organizací s vysokou synergií 

spolupráce a vytvářených duševních a materiálních hodnot. 

  

Klíčové aktivity projektu 

 1. Spolupráce pro vytváření komunikačních i interaktivních platforem 

 2. Vzdělávací a školicí aktivity, peer-review meetings 

 3. Vznik a podpora kontaktních míst a Linky technické pomoci 

 4. Pracovní a studijní pobyty, odborné praxe a stáže 

 5. Databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací  

     s technickou tématikou 

 6. Technické, materiálové a technologické know-how 
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Předmluva 
 

Standardní technologické procesy představované třískovým obráběním a tvářením, 
rozšířené ve strojírenském průmyslu a jiných odvětvích (lékařství, kosmický výzkum, 
metrologie) na různých úrovních, využívají zcela běžně sortiment řezných a tvářecích 
nástrojů. Oproti tomu se v opodstatněných situacích využívají nekonvenční metody obrábění, 
založené na jiném principu než zmíněné standardní technologie. Nekonvenčních metod 
obrábění je několik druhů, ne všechny mají stejnoměrné využití. V současné době je 
pozorovatelná tendence jejich širšího pronikání do firem, buď samostatně nebo simultánně 
s modernizací standardních technologií, kde se v důsledku svých charakteristických vlastností 
výhodně prosazují i při jejich nahrazování. V některých případech je nekonvenční metoda 
obrábění nezastupitelná. Tuto situaci nelze ovšem brát jako obecnou zásadu, vždy je nutné 
zohlednění v konkrétních podmínkách.  

 
Tato publikace vznikla i díky spolupráci s firmami +GF+ Agie Charmilles, s.r.o, 

Technologické centrum a.s.  a AWAC, spol. s r.o., které umožňují přístup našim studentům 
v podobě exkurzí,  dále spolupracují při řešení magisterských prací a rovněž se účastní 
technických konferencí organizovaných Ústavem strojírenské technologie, Fakulty strojního 
inženýrství, Vysokého učení technického v Brně. 
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ÚVOD 
 

Tyto učební texty jsou sestaveny pro potřebu výuky nekonvenčních metod obrábění na 
technických vysokých školách a pro využití ve firmách. Stěžejní záměr je v podstatě 
podrobně informovat po technické stránce o jejich principech (charakteristikách), včetně 
vývoje, neřeší se zde detailně ekonomické poměry, bezpečnost práce a ekologie při jejich 
nasazení v konkrétních podmínkách. Jde o to, aby na základě znalosti technických parametrů 
nekonvenčních metod obrábění mohl odpovědný pracovník firmy (ředitel, manažer, majitel) 
rozhodnout, zda je možno nekonvenční metody obrábění ve firmě provozovat za známých 
ekonomických skutečností, které jsou pro firmu příznivé a současně bezproblémově zaručují 
kvalitní výrobek pro koncového zákazníka. Tato limitující pravidla pak zpětně působí na 
úroveň a rozvoj průmyslové oblasti. Výraznějším využíváním nekonvenčních metod obrábění 
ve firmách lze podporovat i současný trend vývoje – přechod k nanotechnologiím. U 
standardních technologií řezný nástroj odebírá z polotovaru přebytečný materiál ve formě 
třísek, tvářecí nástroj plastickou deformací přetváří polotovar do konečného tvaru. U 
nekonvenčních metod obrábění jde o jiný druh interakce nástroje vůči polotovaru. Využívají 
se tu mechanické, fyzikální, elektrické a chemické jevy k oddělování částic materiálu od sebe, 
přímý kontakt nástroje s obrobkem nemusí vždy být. Právě moderní vyspělá technika 
umožnila strojová zařízení pro tento typ obrábění posunout vývojem na pomyslnou špičkovou 
úroveň. Existuje několik renomovaných firem, které tato kvalitní zařízení produkují a 
samozřejmě dále ve svých výzkumných a vývojových zázemích stále zdokonalují. Ne 
náhodou dochází vlivem světového trhu ke slučování firem, tradiční značky jsou zpravidla 
zachovávány. Některé firmy se zaměřují jen na produkci spotřebního materiálu (nástroje, 
náhradní díly). Pokud se zákazník/uživatel na tyto firmy orientuje, je provoz nekonvenčních 
metod obrábění bez vážných problémů. Jde o rozšířenou záležitost, která je podporována 
dealery. Činnost dealerů umožňuje vyhnout se začátečnickým i profesionálním problémům se 
zaváděním a provozem. Detaily problémů se zpravidla neuvádějí v centrálních katalogových 
databázích výrobců, takže jejich dohledání pak zákazníka/uživatele zdržuje. Vezme-li se 
v úvahu konkrétní proces, který je nově projektován a realizován, vyvstane přirozeně otázka, 
které zařízení ze zmíněných databází zvolit jako nejvhodnější, tedy jak a dle kterých kriterií se 
při jeho volbě řídit, aby využití špičkových produktů bylo opodstatněné, nestačí se zabývat 
jen nákupem zařízení, musí se zohlednit celá situace, související s provozem. Uváží-li se, že 
v současné době se většina technologických procesů ve firmách (ať už jsou firmy malé nebo 
velké) situuje na CNC stroje, nejinak je tomu i u nekonvenčních metod obrábění. Moderní 
strojová zařízení jsou vybavena špičkovými CNC řídicími systémy, které v podstatě řízením 
ve více souřadnicových osách umožňují zvládat i náročné technologie, které by byly v jiných 
podmínkách problémové. Úspěšnost zde záleží ve spojení možností CNC strojů s vysoce 
odbornými technologickými zkušenostmi (např. kusová výroba, bezobslužné pracoviště, 
vysoká přesnost výrobku, obrábění těžkoobrobitelných materiálů, výrazné snížení neshodných 
výrobků, omezení mezioperačních kontrol). Řešené výjimečně složité situace mohou přinést i 
určitý nový poznatek, o který lze dodatečně rozšířit katalogové databáze. Co tedy přinese 
blízká budoucnost a co zákazníci/uživatelé od dalšího vývoje očekávají, tak tyto upřesňující 
odpovědi je možno individuálně hledat při návštěvě výstavních akcí (BVV, EMO) a 
zákaznických dnů (dny otevřených dveří), v dostupných zdrojích (odborné publikace, www), 
nebo při hlubším zájmu při návštěvě firem samotných. 
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1  ROZDĚLENÍ NEKONVENČNÍCH METOD OBRÁBĚNÍ 
 

Nekonvenční metody jsou všechny metody, kde dochází k oddělování materiálu jiným 
způsobem než řezným klínem. Znázorněno na obr.1.1 
 
 
 

 
Obr.1.1 Konvenční odběr materiálu řezným  
         klínem4 

 
 
Dle fyzikálního principu dělíme nekonvenční metody na: 
 

• elektrické technologie,  
o elektroerozivní,  
o anodomechanické,  
o elektrokontaktní, 

• paprskové technologie,  
o metoda světelného paprsku – laser, 
o metoda vodního paprsku,  
o metoda plasmového paprsku, 

• ultrazvukové technologie, 
• chemické technologie, 
• elektrochemické technologie. 
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2  ELEKTRICKÉ TECHNOLOGIE 
 

Základním principem těchto metod je přímé využití elektrické energie bez přeměny na 
mechanickou energii. Metody se vyznačují těmito základními vlastnostmi: 
 

• všechny elektricky vodivé materiály se dají  obrábět přibližně stejnou rychlostí, 
• relativně snadná reprodukce tvaru nástroje do obrobku, 
• náhrada ruční nástrojařské práce, 
• možnost pracovat s malými silami na nástroj a tím obrábět málo pevné a křehké 

materiály. 
 
 
2.1 Elektroerozívní obrábění (EDM – Electrical Discharge Machining)1,4,5 

 
Vliv elektrické jiskry na povrch elektrod je dávno známou skutečností. Tento jev byl 

pokládán za nežádoucí a škodlivý především na povrchu elektrických kontaktů. Jev byl 
zkoumán hlavně s cílem ho co nejvíce potlačit a takto prodloužit životnost elektrických 
kontaktů. První pokusy využít tento jev elektroerozívního účinku proběhly ve 40. letech 
minulého století v tehdejším Sovětském svazu, následně v USA a ve Švýcarsku. 
 
Základní pochody při elektroerozi5 

 
Ve výchozím stavu máme  dvě elektrody ve vzájemné vzdálenosti 1 – 500 μm. Prostor je 

vyplněn dielektrickou kapalinou (izolant schopný polarizace). Elektrody jsou připojeny na 
zdroj elektrického napětí  s určitým vnitřním odporem. V prostoru mezi  elektrodami 
probíhají předvýbojové pochody, končící průrazem dielektrika a následně elektrickým 
výbojem. Délka výboje a jeho charakter závisí na elektrických parametrech zdroje napětí  
generátoru. Vlastní výboj je charakterizován výbojovým kanálem se silnými tepelnými, 
tlakovými, elektrickými a strukturálními efekty působícími na povrch  elektrod. Tento kanál 
je tvořen plazmou, což je stav hmoty složené ze směsi elektricky nabitých a neutrálních částic 
v různých kvantových stavech a snaží se udržet neutrální stav bez rozdílů koncentrací opačně 
nabitých elektrických částic. Částice vykonávají tepelně neuspořádaný pohyb, který se 
vyznačuje vysokými teplotami. Plazmový kanál je velmi nehomogenní, dobře vodivý a 
umožňuje proto protékání velkého elektrického proudu. Tento proces způsobuje na povrchu 
elektrod tvarové a strukturální změny, kde energie uvolněná v kanále působí na elektrody a 
přenáší se na ně následujícími způsoby: 
 

• bombardováním nabitými částicemi, elektrony na anodu, ionty na katodu, 
• termickým bombardováním částicemi tvořícími kanál, 
• výměnou energie prostřednictvím horkých par a plynů vytékajících z elektrod, 
• tepelným zářením. 

 
Po přerušení toku elektrického proudu tekoucího výbojovým kanálem dojde k zániku 

kanálu. Podmínky pro vznik dalšího výboje jsou velmi podobné, ale už nejsou shodné jako 
před prvním výbojem. 
 
Vlastní průraz dielektrika 
 

Vlastní průraz dielektrika má následnou zjednodušenou podobu. Znázorněno na obr. 2.1. 
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Máme dvě elektrody A a B z různých materiálů ve vzdálenosti d. Prostor je vyplněn 
dielektrickou kapalinou.  

 
Obr. 2.1 Homogenní elektrické pole mezi  

elektrodami5 

 
Na elektrody působí trvale elektrické napětí U. V prostoru mezi elektrodami je homogenní 

elektrické pole, charakterizované vektorem intenzity elektrického pole E pro něž platí, 
 

                                           gradVE −=            [ ]V                                   (2.1)                                 

                                            
d
UE =                     [ ]1−Vm                              (2.2) 

 
kde  V je elektrický potenciál. Při postupném zvyšování napětí U od nuly teče mezi 

elektrodami nepatrný proud přibližně úměrný napětí U. Při určité hodnotě napětí dojde 
k průrazu a proud prudce stoupne. Jeho hodnota je omezena vnitřním odporem zdroje 
elektrického napětí. Hodnota napětí, kdy došlo k průrazu se nazývá průrazným napětím Upr  a 
intenzita elektrického pole průraznou intenzitou Epr. Hodnotu průrazné intenzity Epr ovlivňuje 
především použité dielektrikum, materiál elektrod dále teplota a tlak. Jako dielektrické 
kapaliny se nejvíce používají cyklické uhlovodíky (petrolej, transformátorový olej, případně 
syntetické oleje apod.) a to především při elektroerozi hloubení. Při drátovém řezání se 
používá jako dielektrikum deionizovaná voda. Jako materiál elektrod se používají různé kovy 
a jejich slitiny a dále důležitým materiálem je grafit. Průrazné vlastnosti kapalného dielektrika 
podléhají určité všeobecné zákonitosti. Při vzdálenosti elektrod d > 0,5 mm  lze hovořit o 
lineární závislosti průrazného napětí na vzdálenosti elektrod. Při různých vzdálenostech 
dochází tedy k průrazu při stejné intenzitě elektrického pole tzv. dielektrická pevnost [ ]1−Vm . 
Pohybujeme-li se ve vzdálenosti d < 0,5 mm  a zkracujeme-li ji, tak lineární závislost už 
neplatí a elektrická pevnost a u hodnoty d = 0,01 mm je již několikanásobkem. Znázorněno na 
obr. 2.2. 
 

 
Obr. 2.2 Závislost průrazového gradientu na  
               vzdálenosti elektrod5 
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Jev je způsoben tvořením mikrovrstev s jinou větší průraznou pevností kolem elektrod 

vlivem následného elektrického pole v jejich těsné blízkosti. Průrazná pevnost těchto vrstev se 
příliš nemění. Průraznou pevnost dále ovlivňuje tvar elektrody. Ostré hrany, malé poloměry, 
hroty snižují průraznou pevnost a vzniká tzv. sršení. 
 
Vliv znečištění dielektrika 
 

V průběhu elektroerozívního obrábění se dielektrická kapalina rychle znečistí zplodinami 
jiskrového procesu. Nečistota mají následující charakter: 
 

• kovové vodivé kuličky, 
• nepravidelné nevodivé nečistoty, 
• nepravidelná vodivá zrna sazí. 

 
Vliv nečistot na průraznou pevnost je značný. U homogenního čistého dielektrika při 

napětí na elektrodách 500 V může být vzdálenost elektrod až 5 μm, ale u znečištěného 
dielektrika je nutno ji zvětšit až na 100 μm, což je nevýhodné z hlediska dosahovaného 
výsledku elektroeroze. Vodivé částice dále mohou vytvořit tzv. můstky mezi elektrodami a 
tyto jsou zárodkem nekontrolovatelného průrazu. Optimální vzdálenost mezi elektrodami tzv. 
jiskrová mezera se  pohybuje okolo 20  μm a tomu musí odpovídat úroveň znečištění 
dielektrika.  
 
Vliv výboje na povrch elektrod 
 

Plazmový kanál působí na povrch elektrod jako tepelný plošný ohraničený zdroj. 
Znázorněno na obr. 2.3. Dodané teplo v ploše se částečně odvádí materiálem elektrody a dále 
se spotřebovává na roztavení a odpaření materiálu elektrody, tedy změnu skupenství. 

 
 

 

 
 
 
K-plazmový kanál 
 
R-roztavený materiál 
 
E-povrch elektrody 
 
I-izotermy  

 
Obr.2.3  Průběh teplot v okolí styku plazmového kanálu s elektrodou5 

 
Délka impulsu  ovlivňuje množství odděleného materiálu elektrody V. Znázorněno na 

obr.2.4. 
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ti - doba trvání 
    impulsu 
 
tio- optimální trvání  
      impulsu 
 

Obr.2.4 Závislost erozí odděleného materiálu elektrody na délce impulsu5 

 
Mechanismy transportu 
 

Roztavený a vypařený materiál se transportuje následujícími mechanismy: 
• expanze par, 
• vyvření kapalného materiálu, 
• výtok vlivem magneto-hydrodynamických sil, 
• elektrostatické vytrhávání pevného materiálu (tvoří krátery). 

 
Tvary kráterů znázorněny na obr.2.5. 

 

 
velký kráter 
 
 
malý kráter 
 
 
zvrásnění 

Obr. 2.5 Řez povrchem elektrody přetvořené elektrickým výbojem5 

 
Krátery vznikají vlivem elektrostatického vytrhávání pevného materiálu. Znázorněno na 

obr.2.6 a obr. 2.7. 

 
 

Obr. 2.6 Vznik prstencového kráteru migrací 
               plazmového kanálu5 

Obr. 2.7 Vznik malých kráterů v okolí vlivem 
              štěpení plazmového kanálu.5 
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Volba polarity elektrod 
 

Ve výbojovém kanále převládá na počátku tzv. elektronová vodivost ( to znamená, že více 
energie se uvolňuje v oblasti anody. Tento jev nastává při krátkých impulsech. Obrobek je 
potom zapojen jako kladný – anoda a elektroda jako záporná – katoda. 
Použijeme –li naopak dlouhé impulsy, potom převládá vodivost iontová a více energie se 
uvolňuje v oblasti katody a potom použijeme opačné zapojení anoda jako nástroj a katoda 
jako obrobek. 
 
Množství odebraného materiálu  
 

Množství odebraného materiálu nám definuje tzv. relativní úběr, kde: 
 

                                               100⋅=
o

n

V
Vγ    (%)                                        (2.3) 

 
Vo – (mm3 . min-1) množství odebraného materiálu obrobku  
Vn – (mm3 . min-1) množství odebraného materiálu nástroje 
 

Podmínky elektroeroze je nutno volit tak, aby množství odebraného materiálu obrobku Vo 
bylo maximální a naopak množství odebraného materiálu nástroje Vn bylo minimální. 
 
Generátory pro elektroerozívní obrábění 
 
Generátory pro elektroerozi prošly dlouhým vývojem a dělí na následující druhy: 
 

• relaxační generátory, 
• nezávislé generátory, 
• polovodičové generátory. 

 
Relaxační generátory RC a RLC 
 

Činnost těchto generátorů spočívá v periodickém opakování nabíjení kondenzátoru přes 
odpor a jeho vybíjení v jiskřišti. Tato činnost závisí na poměrech v jiskřišti, především na 
opakovací frekvenci. Proto se tyto generátory označují jako závislé. Znázorněno na obr. 2.8. 

 
 

 
 

Obr. 2.8 Schéma RC generátoru a časový průběh napětí Uj a proudu Ij 
5 
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Kondenzátor C paralelně zapojený k jiskřišti J  tvořenému elektrodami nástroje  a 
obrobku, se nabíjí ze zdroje stejnosměrného napětí  U0  přes odpor R na napětí, při kterém 
nastane průraz  dielektrika. Náboj nahromaděný na kondenzátoru se v krátkém čase vybije 
vzniklým výbojem. Energie na kondenzátoru o kapacitě C v okamžiku průrazu nabitém na 
napětí Uc je dána vztahem: 
 

                                                  CW U cc ⋅= 2

2
1                                        (2.4) 

 
Uc (V) je napětí na kondenzároru a C (F) je jeho kapacita. Cca polovina energie 

nahromaděné na kondenzátoru se dodá do výboje, takže účinnost vybíjení je asi 50%. Dále 
polovina energie odebírané ze zdroje stejnosměrného napětí  se ztrácí na předřazeném odporu 
R (Ω).Výsledná celková účinnost potom nedosahuje ani 25%.  
Opakovací frekvence je dána nabíjecí časovou konstantou Kn: 
 

                                                      Kn = R.C                                            (2.5) 
 

Pro dosažení úrovně napětí na kondenzátoru  Uc = 0,8 U0 je potřebný nabíjecí čas : 
 

                                               tn = 2Kn = 2RC                                        (2.6) 
 

Opakovací frekvence potom: 
 

                                                   
RC

fo 2
1

=                                             (2.7) 

 
Pokud bude jiné průrazné napětí Uc  bude jiná i vybíjecí frekvence fo. Pro tuto závislost na 

poměrech v jiskřišti se nazývají tyto generátory jako závislé.  
 

Výhody: 
• poměrná jednoduchost, 
• spolehlivost. 

 
Nevýhody: 
• nízké technologické parametry, 
• velký úbytek elektrody (nástroje), způsobený změnou elektronové vodivosti 

plazmového kanálu na iontovou na konci vybíjení. 
 

Uspořádání polarity na závislém generátoru + pól anoda na obrobku a – pól katoda na 
nástroji (tzv. normální polarita) 
 
RLC generátory 
 

Zařazením indukčnosti do serie s jiskřištěm lze dosáhnout časové změny průběhu 
vybíjecího proudu. Doba trvání výboje se časově prodlouží, přičemž se omezí intenzita 
vybíjecího proudu. Znázorněno na obr. 2.9. 
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Obr. 2.9 Schéma RLC generátoru a časový  průběh napětí Uj a proudu Ij v jiskřišti5 

 
 
Kondenzátor C s indukčností L tvoří kmitavý obvod. Případná polovodičová dioda brání 

v průrazu v opačném směru a svede překmity proudu mimo jiskřiště. Snížení úbytku 
elektrody (nástroje) se dosáhne zejména při hrubování. Možnost změn elektrických parametrů 
z hlediska těchto logických požadavků je malá a je obtížné najít vhodné technologické 
podmínky pro elektroerozívní proces. 
 
Nezávislé generátory 
 

Již nejsou závislé na poměrech v jiskřišti a umožňují generaci impulzů  vhodného tvaru 
s vyšší energií v jednotlivých výbojích a s vyšší frekvencí . 

 
Nezávislé rotační generátory 
 

Opakovací frekvence  a výkon jsou určeny konstrukcí generátoru a hnacím motorem. 
Polovodičová dioda brání průrazu v jiskřišti opačným směrem. Rotační generátory mívají 
opakovací frekvenci impulsů  400 Hz se střídáním délky trvání impulsů k délce mezery 1 : 1 
až  1 : 2. Protože doba impulsů je dlouhá, při výboji převládá čas působení iontové vodivosti v 

 

 
 

Obr. 2.10 Schéma rotačního nezávislého generátoru a časový  průběh napětí Uj a proudu Ij 
v jiskřišti5 

 
plazmovém kanále, používá se opačná polarita, kladný pól + je zapojen na nástrojovou 
elektrodu (anoda) a záporný pól – na obrobek (katoda). Rotační generátory jsou vhodné pro 
hrubování, umožňují velké výkony jednotlivých impulsů. Nevýhodou je nutnost přídavného 
RL generátoru na dokončování. Znázorněno na obr. 2.10. 
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Polovodičové generátory 
 

Tyto generátory již umožňují široké nastavení elektrických parametrů a vyznačují se 
vysokou spolehlivostí. Tranzistorové generátory  umožňují měnit frekvenci pulsů v rozsahu 
500 Hz až  50 kHz. Znázorněno na obr. 2.11. 
  
 

 
Obr. 2.12 Schéma polovodičového generátoru5 

 
Výkonové tranzistory T1 – Tn  jsou buzeny ze zesilovače Z, který dodává zesílené impulzy 

od multivibrátoru  MV.  Počtem zapojených tranzistorů je určován proud impulzů v jiskřišti J. 
Frekvence a spínací poměr  (délka trvání impulzu k délce prodlevy mezi impulzy) je dán 
multivibrátorem MV. 
 
2.2 Elektroeroze – hloubení (EDM Sinking) 
 

 Hloubení je založeno na posuvu nástrojové elektrody proti obrobku jak je znázorněno na 
obr. Průrazové napětí je závislé na vzdálenosti elektrod. Zvětšíme-li vzdálenost elektrod 
průboj nenastane (tzv. stav  naprázdno). Zmenšíme-li vzdálenost, průboje budou nastávat při 
nižším napětí čemuž odpovídají nižší energie a účinek elektroerozivního procesu bude malý. 
Regulace posuvu musí zajistit stálou optimální vzdálenost mezi elektrodami během celého 
procesu elektroeroze. Znázorněno na obr. 2.13. 

 

 

A - akční člen 
 
Z  - zesilovač 
 
D – difernční člen 
 
Ujs- napětí úměrné  
       střednímu napětí 
       v jiskřišti 
 
Už – žádané napětí   
         v jiskřišti 

Obr. 2.13 Regulace posuvu nástrojové elektrody5 

 
• rychlost a směr posuvu nástrojové elektrody je odvislá od napěťových poměrů 

v jiskřišti, 
• vstupní veličina regulátoru je napětí na elektrodách v jiskřišti a jeho velikost závisí na 

mezielektrodové vzdálenosti, 
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• střední napětí v jiskřišti  Ujs se porovnává  v diferenčním členu s žádanou hodnotou 
středního napětí Už, která odpovídá požadované mezielektrodové vzdálenosti d, 

• odchylky vstupní veličiny od žádané se zesilují  v zesilovači Z na potřebnou energii a 
budí akční člen, který vykonává posuv nástrojové elektrody. (akční člen A bývá 
elektromechanický u těžších strojů elektrohydraulický).  

 
Pozn.: Při malých energiích v jednotlivých výbojích je potřebná mezielektrodová vzdálenost 
velmi malá (5-10 μm). 
 

Udržování vzdálenosti je velmi obtížné i s velmi dobrým regulátorem. Pro zlepšení 
procesu kmitá elektroda ve směru posuvu do záběru. Amplituda kmitu se pohybuje v mezích  
0,005 - 0,02 mm. Tento jev se i dále používá i k realizaci stranových pohybů a umožňuje nám 
vyrobit relativně jednoduchou elektrodou tzv. rozjížděním do stran (rozkmitáním) i složitější 
tvary dutin.4 Znázorněno na obr. 2.14. 

 

  

  
Obr. 2.14. Možné tvary dutin4 

 
Kvalita povrchu daná střední aritmetickou úchylkou profilu se posuzuje při 

elektroerozivním hloubení dle stupnice designe VDI.  Znázorněno na obr. 2.15 
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Obr. 2.15 Převod VDI a Ra 
 
 

Materiály elektrod  
 
Rozdělení a vlastnosti materiálových elektrod: 
 
• čisté kovy – měď, wolfram, 
• slitiny – mosaz, bronz, 
• nekovy – grafit. 

 
Tyto materiály elektrod splňují dva hlavní požadavky, to znamená velkou tepelnou 

vodivost a vysoký bod tavení. 
 

Vybrané materiály: 
 

• měď – dobře vodivá, málo se opotřebovává, 
• mosaz – snadno obrobitelná, více se opotřebovává, levná, 
• grafit - dobře vodivý, málo se opotřebovává, snadno obrobitelný, teplota tavení 

3000ºC, znečišťuje dielektrikum, 
• wolfram – na výrobu velmi malých otvorů cca 0,2 mm, teplota tavení 3390ºC, 
• slitiny  - měď –wolfram, stříbro – wolfram, drahé spékané materiály na výrobu 

hlubokých drážek. 
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Charakter povrchu po elektroerozivním obrábění znázorněn na obr.2.16. 
 

 
Obr. 2.16 Ovlivněná oblast po elektroerozi hloubení 

 
 
A – vrstva roztaveného kovu 10-40 μm přetavená s mírným oduhličením s tvrdostí cca 
        60 HRC 
 
B – oblast  vykazující znečištění vlivem difuze materiálu elektrody do hloubky cca 250 μm 
 
C – tepelně ovlivněná oblast cca 400 μm 
 

U drátové elektroeroze vzhledem k minimální ploše elektrody je ovlivnění povrchu 
především typu A tzv. bílá vrstva. 
 
 
2.3 Elektroeroze – drátové řezání ( WEDM -Wire Electrical Discharge Machining)1,5,6 

 
Metoda je zobrazena na obr. 2.17 a je výhodná všude tam, kde je třeba zhotovit různé 

tvarové díly, které by při klasickém způsobu výroby vyžadovaly naprostou odlišnou 
technologičnost konstrukce. Používaly by se různá dělená konstrukční řešení, která pak 
umožní aplikaci tvarového broušení a jsou vysoce náročná na přesnost jednotlivých dílů. 
Rovněž následná montáž a slícování je vysoce náročné.  

A 

B 

C 
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Obr. 2.17  Princip drátové elektroeroze 

 
Naopak drátové elektroerozívní řezání je metoda pro výrobu těchto rovinných tvarů velmi 

výhodná. Naprosto nezastupitelné místo má dnes drátové elektroerozívní řezání při výrobě 
přesných lisovacích nástrojů, především ke stříhání rotor statorových plechů, dále nástrojů na 
výrobu různých tvarů brzdového obložení, dále kombinovaných nástrojů pro výrobu 
tvarových výlisků apod. Tvary možných brzdových obložení, které jsou základním vstupním 
údajem pro konstrukci střižného nástroje, jsou znázorněny na obr. 2.18 

 

 

 

Obr. 2.18 Tvary možných kontur brzdového obložení 
 



21 
 

Lisovací nástroj dále vyžaduje obdobné součásti jako kotevní desku, vodící desku apod., 
kde se řežou identické kontury pouze s jinou vůlí. U nástrojů na rotor statorové plechy, kde se 
řeže často i cca 100 jednotlivých kontur, musí být vzájemná poloha zaručena do 0,01 mm a 
požadavky na průměrnou aritmetickou úchylku profilu splněny v rozmezí 0,8 - 0,4 Ra. 
Příklad typické střižnice na rotor statorové plechy je uveden na obr. 2.19. 
 

 
Obr. 2.19 Střižnice s 12 konturami10  

 
Tuto kvalitu jsou schopné běžné řezací drátové stroje dosáhnout. Špičkové elektroerozívní 

řezačky pracují s přesností až 0,003 mm a průměrnou aritmetickou úchylku profilu 0,2 Ra, ale 
tyto parametry jsou již dosažitelné na úkor produktivity řezání. Dále u většiny strojů dochází 
k  oduhličení povrchové mikrovrstvy (tzv. bílá vrstva), což má za následek její změknutí. 
Tloušťka této mikrovrstvy se pohybuje kolem 0,01mm a u špičkových strojů je 
minimalizována (0,003 mm). Vedoucí světoví výrobci elektroerozívních drátových řezaček 
jako GF Agie Charmilles,  Mitsubishi, Fanuc deklarují u nových špičkových  strojů prakticky 
téměř nulovou oduhličenou vrstvu. Výsledek elektroerozívního drátového řezání pokud má 
dosáhnou špičkové kvality, tak může být zajištěn pouze při dodržení všech technologických 
pokynů výrobce. Zásadní podmínkou je používání doporučených drátů pro jednotlivé 
technologie elektroerozivního řezání, kterými příslušný stroj disponuje. Jen tak lze dosáhnout  
výsledných parametrů řezání garantovaných výrobcem. Dále je bezpodmínečně nutné 
dodržovat termíny a úkony pravidelné údržby např. výměna filtrů.  

 
Dráty pro elektroerozi 

 
Dráty pro elektroerozi se  používají nepovlakované a povlakované v průměrech o rozmezí 

0,03 – 0,33 mm. Nejčastějším rozměrem je 0,2 a 0,25mm.  
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Obr. 2.20 Průřezy povlakovaných  drátů6 

 
V současné době převládá použití povlakovaných drátů, jejichž průřezy jsou uvedeny na 

obr. 2.20. Dále se pro řezání především malých s přesných dílů používají dráty s více povlaky 
na bázi mědi a stříbra s ocelovým jádrem. Příklad takového vícevrstvého drátu je  na obr.  

 

 
Obr. 2.21 Vícevrstvý drát6 

 
Tyto vícevrstvé dráty se vyrábějí v průměrech 0,02 -0,1 mm. Dráty se dodávají v cívkách 

a po projetí erodovaným materiálem končí ve sběrné paletě nebo jsou před tím stříhány přímo 
na stroji na malé délky, aby zabraly v paletě co nejméně prostoru. Použité dráty jsou dále 
recyklovány. Příklad cívky znázorněn na obr. 2.22 

 
 

 

 
Obr. 2.22 Jednotlivé typy cívek6 

 
Příklady typů drátů. 

 
Mosazný drát BercoCut Special CuZn37 
Dodávané pevnosti v tahu:   400; 500 a 900 Nmm-2 
Dodávané průměry drátu:    0,10;  0,15;  0,20;  0,25;  0,30 mm 
Dodáván na cívkách:           K100 - 1,6 kg; K125 - 3,5 kg; K160 - 6 kg; K200 - 16 kg; 
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                                              K250 - 25 kg; K355 - 45 kg 
Určený pro všechny typy drátových řezaček. 
  
Mosazný drát BercoCut Pro H CuZn37 
Dodávané pevnosti  v tahu:   900 Nmm-2 
Dodávané průměry drátu:     0,25;  0,30 mm 
Dodáván na cívkách:             K160 - 8 kg; K200 - 16 kg; P5 - 5 kg; P10 - 10 kg 
Určený pro všechny typy drátových řezaček. 
  
Mosazný drát BercoCut Pro S CuZn37 
Dodávané pevnosti  v tahu:   500 Nmm-2 
Dodávané průměry drátu:      0,25 mm 
Dodáván na cívkách:              K160 - 8 kg; K200 - 16 kg 
Určený pro všechny typy drátových řezaček. 
  
Povlakovaný rychlořezný drát BroncoCut X CuZn37 
Dodávané pevnosti  v tahu:   420; 430; 520 a 800 Nmm-2 
Typy (dle pevnosti v tahu):    BroncoCut, BroncoCut X; HX; W 
Dodávané průměry drátu:     0,15;  0,20;  0,25;  0,30 mm 
Dodáván na cívkách:            K100 - 1,6 kg; K125 - 3,5 kg; K160 - 6 kg; K200 - 16 kg; 
                                               K250 - 25 kg; K355 - 45 kg, P3R - 3 kg; P5R - 5 kg; 
                                               P10 - 10 kg; P15 - 15 kg 

 
Tento vysoce výkonný a víceúčelový EDM drát se speciálním bohatým zinkovým 

povlakem je vhodný, jak pro přesné řezání, tak pro vysokorychlostní řezaní. Nejvhodnější pro 
drátové řezačky Charmilles. 
 
Povlakovaný rychlořezný drát CobraCut A 
Dodávané pevnosti  v tahu:   500; 600; 800 a 900 Nmm-2 
Typy (dle pevnostiv tahu):    CobraCut, CobraCut A; G; B; D;  S 
Dodávané průměry drátu:     0,07;  0,1;  0,15;  0,20;  0,25;  0,30; 0,33 mm 
Dodáván na cívkách:            K100 - 1,6 kg; K125 - 3,5 kg; K160 - 6 kg; K200 - 16 kg; 
                                               K250 - 25 kg; K355 - 45 kg 
Tvrdý drát povlakovaný zinkem určený pro drátové řezačky Agie. 
  

Pro drátové řezačky Agie jsou dále doporučené dráty na bázi wolframu a molybdenu o 
malých průměrech (0,03; 0,05; 0,07), které jsou určeny pro přesné stroje s doplňkovým 
označením typu generátoru SF + F. Dodávané dráty musí být lesklé bez jakékoliv stopy po 
korozi, bez ohybu a kroucení. Při rozvinutém stavu nesmí být prohnutí drátu na délce 250 mm 
větší než 25 mm, jak je znázorněno na obr. 2.23. 

 

 
Obr. 2.23 Prohnutí drátu  

 
 

250 

25 
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Orientační doba proběhu drátu je znázorněna v následující tabulce 2.1.. 

 
Tab. 2.1 Orientační doba proběhu drátu 

 
 

 
Elektrody (trubičky) pro startovací otvory a malé díry.7 

 
Drátová elektroeroze vyžaduje startovací otvor na provlečení drátu ve výchozí poloze. 

Startovací otvor většinou o průměru 3 mm se vyrábí buď klasickou technologií za měkka 
nebo elektroerozí hloubením na děrovacích hloubičkách. Trubičky pro děrovací stroje 
znázorněny v následující tab. 2.2. 
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Tab.2.2 Trubičky pro děrovací stroje 

 

Vnější průměr DA: Vnitřní průměr DI: 

0,20 mm 0,10 mm 
0,40 mm 0,10 mm 
0,60 mm 0,15 mm 
0,80 mm 0,20 mm 
1,00 mm 0,30 mm 
1,50 mm 0,35 mm 
2,00 mm 0,40 mm 
2,50 mm 0,40 mm 
3,00 mm 0,45 mm 
4,00 mm 0,50 mm 

 
       Měděné trubičky s více kanálky mají následující tvary a průměry, znázorněno v tab. 2.3. 
Délka trubiček je 150 a 300mm. 

Tab. 2.3 Měděné trubičky s více kanálky 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Koncepce strojů pro drátové řezání 
 

Na obr. 2.24 je drátová řezačka AgieCharmilles CUT 20 jako představitel současného 
elektroerozivního drátového řezacího stroje pro běžné použití především v nástrojářské 
strojírenské výrobě. 

 

 
 

 

  : 0,8 mm - 1,5 mm 

   : 1,6 mm - 2,2 mm 

   : 2,3 mm -10,0 mm 
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Obr. 2.24 Drátová řezačka AgieCharmilles CUT 20 

 
Schématické konstrukční řešení elektroerozivní drátové řezačky typu Agiecut Classic je 

naznačeno na obr 2.25. Pohyb os zajišťuje CNC řízení a vypočítává přejížděcí souřadnice os a 
posílá je k řízení os. Tam probíhá další zpracování, aby každá osa obdržela příslušné 
odpovídající příkazy. 

 
Obr. 2.25 Elektroerozívní drátová řezačka (schéma)10 

 
Všechny osa jsou ovládány bezkartáčkovými střídavými servomotory a poněvadž tepelné 

účinky na mechanické součástky jsou irelevantní, provádí se měření krokovými detektory na 
osách motorů. Směry os jsou znázorněny na obr. 2.26. 
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Obr. 2.26 Směry os10 

 
Osy X a Y definují základní rovinu, osy U a V definují pomocnou rovinu a osa Z definuje 

vzdálenost základní a pomocné roviny, jinými slova výšku dílce. Pro programování pohybů 
os platí následující pravidla: 

 
• souřadnicový systém se vztahuje na dílec, 
• dílec je vždy považován za stojící a je to tedy nástroj ( v našem případě drát), který se 

vzhledem k souřadnicovému systému pohybuje. 
 

Pracovní prostor stroje drátové řezačky AgieCharmilles CUT30 je znázorněn na obr.2.27 
 

 
Obr.2.27 Pracovní prostor drátové řezačky 

 
Mezi nejdůležitější konstrukční prvky každé drátové řezačky patří systém vedení drátu. 

Vodítka mohou být kruhová, kdy pro každý průměr drátu je potřeba jiné vodítko a nebo 
prizmatická, která se dají použít pro více průměrů drátu obr. 2.28. 
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Obr. 2.28 Kruhová a prizmatická vodítka 

 
 

Systém vedení drát musí dále umožňovat řezání pod úhlem. Konstrukční řešení může být 
dvojí a to, kdy vodítka zůstávají v kolmém  i naklopeném stavu svislá a nebo dle patentově 
chráněného řešení firmy Agie, kdy  se naklápí celý systém vedení hlav a pozice drátu vůči 
vodítkům se nemění, což je konstrukčně i finančně velmi náročné řešení. Situace je 
zjednodušeně znázorněna na obr. 2.29. 
 

  

 
 

Obr. 2.29 Schéma naklápění vodítek 
 
Vodicí hlavy 
 

Vodicí hlavy zajišťují kromě přesného a spolehlivého vedení drátu i zabezpečení 
proudového napájení drátu a vyplachování řezu. Horní hlava má dále za úkol drát zastřihávat 
a navlékat. Situace je znázorněna na obr. 2.30. 
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Obr. 2.30 Vodicí hlavy10 

 
 
 
Konicita řezu  
 

Konicita řezu je závislá na výšce dílce a CNC řízení ji omezuje na 30º u dílců do 100mm 
výšky a tato  konicita pozvolna klesá na cca 14º při 250 mm výšky dílce. Toto je dáno 
maximální pojezdovou dráhou os U a V, která činí 70 mm. Situace  je znázorněna a graficky 
vyjádřena na obr. 2.31. 
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Obr. 2.31 Závislost konicity řezu na výšce10 

 
Až do konicity 2º drát veden horním a dolním vodítkem drátu, od 2º do 30º přebírají tuto 

funkci toroidy, které  jsou umístěny blíže k dílci. Situace je znázorněna na obr. 2.32. 
 

 

 

 

Obr. 2.32 Konicita a vedení drátu10 
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V další části se bude pojednávat o konkrétní technologické metodice doporučené firmou 
Agie. Doporučení jsou obecného charakteru a konkrétně jsou použitelná pro stroj Agie 270 
SF + F HSS, což je drátová řezačka, umožňující dosáhnou přesnějších hodnot tolerancí a 
jakosti povrchu a dále její generátor umožňuje řezání materiálů na bázi slinutých karbidů. 
 
Metodika stanovení tolerancí 
 

Zaručená tolerance se netýká pouze rovinné plochy, ale musí být v mezích po celé výšce 
obrobku. Je nutné minimalizovat problém tzv. „soudečkovitosti“ obrobku obr. 2.33. 
 

 
Obr. 2.33 Soudečkovitost obrobku10 

 
 
Měření TKM

  tolerance 

Kontrolní body, na kterých se měří jsou naznačeny na obr. 2.34. 

 

 

Obr.2.34 Kontrolní body pro měření TKM
10 

 
Příklad výpočtu  TKM dle obr. 2.34. 
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Definice úchylky v rozích TE. 
 
Stanovení úchylky v rozích TE  znázorněno na obr. 2.35. 
 

  
Obr. 2.35 Úchylka v rozích TE  a její korekce10 

 
Úchylku v rozích TE lze korigovat pomocí přídavného zařízení tzv.AGIEPILOT. 

 
Konstrukční omezení při drátovém řezání 
 

Nejmenší dosažitelný vnější radius na obrobku R odpovídá polovině šířky řezu. 
Standartně doporučená hodnota vnějšího radiu se činí cca 0.3 mm. Nejmenší vnitřní radius r 
rovněž odpovídá polovině šířky řezu a standartně doporučená hodnota vnitřního radiu se činí 
cca 0.2 mm. Obecně platí, že konstrukční kontura pro drátové řezání musí být tečně napojena 
malými  oblouky. Specifická situace se týká řešení ostrého rohu, kdy je nutné provést dráhu 
smyčky, aby drát nebyl v kontaktu s bodem ostrého rohu než se střed drátu přesune o úhel 
rohu. Pokud by tomu tak nebylo, tak v místě ostrého rohu by po dobu přesunu probíhala 
elektroeroze a roh by nemohl být ostrý. Situaci řeší dráha smyčky znázorněná na obr. 2.36. 
 

 
 

Obr. 2.36 Oblouky a ostrý roh při drátovém řezání10 
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Hlavní a dokončovací řez 
 

Drátová elektroeroze pracuje s hlavním řezem a jedním nebo více dokončovacími řezy. 
Základní situace při řezání matrice je znázorněna na obr. 2.37. Matricí se rozumí takový 
obrobek, kdy je pro nás výrobkem vnější tvar a vnitřní tvar je odpadem, který ale může být 
využit pro výrobu menších dílů. 
 

 

 
Obr. 2.37 Hlavní a dokončovací řez10 

 
Technologické parametry 
 

Technologické parametry a jejich kombinace jsou uloženy v paměti řídicího systému 
stroje v určitém konkrétním adresáři a jsou navolitelné podle typu stroje např. pro Agiecut 
HSS je uložení technologických parametrů následující:  
 

                                                D:\12s\T                                               (2.9) 
  

Každý záznam je opatřen kodovým jménem (Code), který obsahuje vlastnosti dle 
následující struktury: 
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Příslušná kombinaei kódu se určí dle tabulek nebo ji určí program „Kovoprog“ pro 
drátové řezání s příslušným postprocesorem Agie. V obou případech se vychází 
z výkresových údajů konkrétně Ra, výška řezu, řezaný materiál a dále technologických údajů 
jako je  průměr drátu a typ drátu. Hodnota tolerancí TKM  a TE  se pohybují v závislosti na 
požadované Ra, která je prioritní. Některé kódy ještě dávají možnost výběru mezi dvěma 
hodnotami úchylek rohů.  
 

Příklad tabulky technologického kódu 
 
Tabulka technologického kódu pro vstupní podmínky: 

• materiál obrobku ocel, 
• drát Cobracut A průměr 0,25 mm, 
• výška dílce 50 mm, 
• požadovaná Ra 0,3 ( odpovídající TKM=±0,003, TE=0,006-0,01). 
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Kombinaci  kódu se určí např. dle tabulky. 2.4. 

 
Tab.2.4

 
 

Z informací v tabulce 2.4 se zjistí kromě technologického kódu AAGCCE_5 ještě další 
důležité údaje: 

 
• velikost korekce hlavního řezu d = 0.264 mm, 
• počet řezů (jeden hlavní a tři dokončovací), 
• orientační rychlost pohybu drátu VSM= 0,7mm.min-1. 

 
V knihovně technologických kódů se najde tabulka odpovídající kódu AAGCCE_5. 

Znázorněno v tabulce 2.5. 
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Tab.2.5 

 

Význam jednotlivých polí v tabulce zahrnuje parametry generátoru pod souhrnným 
označením T a parametry drátu pod souhrnným označením S: 

 
H – výška řezu,  
HS – hlavní řez,  
NS1 – NS3 – dokončovací řezy. 
 

Parametry generátoru T zahrnuje následující tabulka 2.6: 
    
          Tab.2.6 

 
 
 
M – vliv materiálu, výšky a druhu řezu (0 - 99) 
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I – vybíjecí proud (0 - 20A) 
P – vybíjecí výkon  
td – podíl impulsů na volnoběhu (10 – 93%), situace znázorněna na obr. 2.38. 
 

 

 

  
Obr. 2.38 Vliv parametru td

10 

 
VS – konstantní rychlost posuvu mm . min-1 
ISH – výška amplitudy 
TON – délka impulsů (0,4 – 5,6 μs) 
REG – funkce posuvu  

- 00 plný řez 
- 01 dokončovací řez s regulovaným posuvem 
- 08 dokončovací řez s konstantním posuvem 

ACO – funkce strategie rohů (Agiepilot) 
 

Parametry drátu S zahrnuje následující tabulka 2.7: 
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     Tab. 2.7 

 
Cw – třída drátu 

- 1 pro dráty do průměru 0,1 mm 
- 2 pro dráty od průměru 0,15 mm 

Fw – tažná síla drátu (1,25 – 25 N) 
Aw – rychlost odvíjení drátu (30 – 300 mm.s-1) 
p – vyplachovací tlak (bar) 
B – stav lázně 
K – dielektrická vodivost  

- 1 – 15 μS.cm-1 při řezání v lázni 
- 1 – 200 μS.cm-1 při řezání bez lázně 

Q – způsob výplachu 
Str – strategie rohů, najíždění do obrysu a vyjíždění z obrysu 
 
 
d – korekce polohy drátu vůči kontuře v jednotlivých řezech 
VS – rychlost  (mm. min-1) 
VSM – střední rychlost všech řezů při řezání přímky v mm . min-1 (v rozích se snižuje) 
 
Význam sloučených parametrů 
 

Při řešení přípravy NC programu se používají pro jednotlivé řezy sloučené  parametry T,  
S a korekce D. Výchozími údaji jsou data z výkresu, obráběný materiál a především průměrná 
aritmetická úchylka profilu Ra. 

 
Pro hlavní řez HS  platí následující parametry: 
 
• T95, S95, D1 pro najetí ze startovacího bodu na konturu, 
• T01, S01, D1 pro pohyb po kontuře. 
 
Pro např. 3 dokončovací řezy NS1, NS2 a NS3 platí následující parametry: 
 
• T02, S02, D2 pro první dokončovací řez NS2, 
• T03, S03, D3 pro druhý dokončovací řez NS3, 
• T04, S04, D4 pro třetí dokončovací řez NS4. 

 
Pro vyjetí z obrysu nebo odříznutí tzv. můstku a při znovu najetí při přetržení drátu platí 

parametry: 
 
• T96, S96, D1 jedná se v podstatě o hrubovací řez, 
• T00, S00  parametry při znovu najetí při přetržení drátu. 
 
Tyto sloučené parametry přiřazují z kódu technologie příslušné dílčí hodnoty výše 

uvedených tabulkových parametrů. 
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Strategie řezání 
 

 
Strategie řezání je rozdílná podle toho, jsou li řezány jedna nebo více kontur charakteru 

matrice nebo jedna či více kontur charakteru razníku. Pro případ řezání matric je nutné 
definovat přesný polotovar, konkrétně jeho technologické základny, podle kterých se ustaví 
výchozí poloha obrobku vůči výchozí poloze řezacího drátu. Možné situace polohy 
startovacího otvoru vůči technologickým základnám jsou znázorněny na obr.2.39.  

 

 
 

Obr. 2.39 Startovací otvory od technologické základny od hrany nebo od otvorů10 

 
Strategie řezání matric 

 
Nejobecnějším příkladem je řezání více obrysů matric (na jednom obrobku) hlavním a 

následně dokončovacími řezy, jak je znázorněno na obr.2.40. Hlavní řez všech obrysů se 
provede až do odpovídajících stop bodů, přičemž odpad zůstane viset na tzv. můstku. Směr 
řezání je proti ručičkám hodinovým. Vypadávající díly se upevní lepidlem a přemostí 
měděným páskem, aby zůstala zachována vodivost mezi díly i v okamžiku odlomení. Provede 
se dělící řez tzv. odříznutí můstku ve směru ručiček hodinových ze startovacího bodu. 
Vypadávající díly se odstraní a provedou se všechny dokončovací řezy již bez stop bodů. 
 

    
Obr.2.40 Technika řezání matric10 
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Pozn.: U malých odpadů  někdy obsluhy končící můstek odlomí a vyjmou a vynechají úkon 
upevnění a přemostění odpadu. Stop bod se v takovém případě umísťuje cca 0,3 mm od konce 
řezu. 

 

Strategie řezání razníků 

Polotovar razníku nesmí tvořit rozříznutý kroužek neboť vlivem vnitřního pnutí může 
materiál začít pružit a to se okamžitě projeví na přesnosti řezání. Na následujícím obr.2.41. Je 
uvedeno správné výchozí uspořádání se startovacím bodem a chybné s najetím z vnějšího 
prostoru. 

 
 

Obr.2.41 Správná a chybná výchozí pozice10 

 
Nejobvyklejší případ řezání více obrysů kontur razníků na jednom polotovaru obrobku je 

znázorněn na obr.2.42. 
 

   
Obr. 2.42 Technika řezání razníků10 

 
Nejprve  je proveden hlavní řez na všech obrysech a následně dokončovací řezy proti 

směru ručiček hodinových vždy až do odpovídající polohy můstku. Jednotlivé díly (razníky) 
jsou upevněny lepidlem a přemostěny měděným páskem. Je proveden dělící řez s nebo bez 
odpovídajících dokončovacích řezů ve směru ručiček hodinových ze startovacího otvoru. 
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Pozn.: V případě dělícího řezu bez dokončovacích řezů může obsluha vynechat úkon 
upevnění a přemostění a odlomit končící můstek. Stop bod se v takovém případě umísťuje cca 
0,3 mm od konce řezu. 

 
 

 

Obr. 2.43 Dělicí řez s přídavkem na dobroušení10 

Detailní situace řešení dořezu můstku s a bez dokončovacích řezů je znázorněna na obr. 
2.43 a obr. 2.44. V  případě dořezu můstku bez dokončovacích řezů se rovněž předpokládá 
možnost reverzace pohybu drátu a není potom nutné striktně vyjíždět ze startovacího bodu. 

 

Obr. 2.44 Dělicí řez se všemi dořezy10 

Reverzace pohybu drátu po kontuře zkracuje čas o úkon ustřižení drátu a navlečení drátu 
ve startovacím bodě. Z hlediska celkové koncepce technologie řezání je ale vždy bezpečnější 
způsob  vyjetí ze startovacího bodu. 

Programování elektroerozivních drátových řezaček 

Pro programování se používají bud´ programová vybavení  přímo od dodavatele, které 
bývají finančně náročnější např. Agiesoft GP, Agievision nebo externí programové vybavení  
jako je např. Kovoprog. Každý z těchto systémů musí zajistit pro obsluhu pohodlné zadávání 
údajů a v konečné podobě vygenerování NC programu v ISO funkcích, které vyžaduje řídící 
systém stroje. Základní ISO fce pro drátovou elektroerozi jsou následující: 
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%  začátek programu 
N  číslo věty 
:  číslo hlavní věty 
X  osa X 
Y  osa Y 
I  střed kruhu k ose X 
J  střed kruhu k ose Y 
U  osa U v pomocné rovině 
V  osa V v pomocné rovině 
Q  sklon drátu axiálně k ose X 
R   sklon drátu axiálně k ose Y 
G01  lineární interpolace 
G02  kruhová interpolace CW 
G03  kruhová interpolace CCW 
G40  interpolace bez korekce 
G41  kruhová interpolace kužel či válec 
G42  kruhová interpolace s Q a R 
G43  aktivace kuželového registru 
G44  interpolace s kuželem 
G45  návrat do původní polohy 
M00  stop 
M02  konec programu 
M21  polohování s drátem  
M22   polohování bez drátu 
M63  ustřihnout drát 
M62  navléci drát 
T  registr generátoru 
S  registr drátu 
D  registr korekce 
P  registr kuželu 
 
2.4 Anodomechanické obrábění 
 

Metoda je založena na tepelném účinku el. proudu  a současně i jeho elektrochemickém 
působení.  Na obr. 2.45 je znázorněna základní koncepce zařízení. Obrobek je zapojen na 
kladném pólu stejnosměrného napětí a malou silou přitlačován  k hladkému povrchu 
rotujícího kotouče, který je zapojen jako záporná elektroda. Do místa styku se přivádí 
elektrolyt vytvářející pasivační vrstvu, která brání přímému styku obrobku s nástrojem. 
Rotující kotouč stírá vytvořený anodový film pouze v místech obrábění, kde dochází na 
mikrovyvýšeninách  ke vzniku jiskrových výbojů a malých elrktrických oblouků, které 
rozruší obráběný povrch svým tepelným a tlakovým účinkem. Dále dochází v menším 
měřítku i k rozpouštění materiálu neboť jsou současně i vytvořeny podmínky elektrolýzy. 
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Obr. 2.45 Schéma anodomechanického obrábění5 

 
Jako elektrolyt se používá vodní sklo (křemičitan sodný) SiO2Na2O o měrné hmotnosti 

1,3g cm-3. Jako příměs se přidává glykol nebo glycerin pro zabránění tuhnutí. Používané 
napětí 12 – 24 V ovlivňuje kvalitu povrchu. Čím vyšší napětí tím vyšší výkon, ale i drsnost 
povrchu. Dosahovaná hodnota průměrné aritmetické úchylky profilu činí Ra = 12,6 μm. 
Obvodová rychlost kotouče se pohybuje v rozmezí 8 – 12  m s-1. Anodomechanické obrábění 
s používá především na dělení materiálu, zejména nerezavějících ocelí, žáropevných a 
magnetických slitin, ocelolitiny atd. 

 
Anodomechanická pila PA 30 
 

Hlavní parametry stroje: 
 
• výška stroje      1105 mm 
• půdorys stroje     630 x 850 mm 
• max. průměr řezacího kotouče  ø300 mm 
• max. průměr obrobku    ø30 mm 
• otáčky motoru     1400 ot.·min-1 
• otáčky kotouče    735 ot.·min-1 
• příkon motoru     0,3 kW 
• objem nádrže      50 l 
• max. pracovní proud    40 A 
• celkový příkon stroje    2 kW 
• dopravované množství prac. kapaliny 30 l·min-1 
 
Umístění stroje vyžaduje  zvláštní betonový podklad v blízkosti odpadu se sklonem 

podlahy ke kanálu a přívod teplé vody. Elektrické připojení dle Esč. Hlavní části stroje jsou 
následující: 

• fréma svařená z plechu tl. 4,5 mm, která v levé části má zdroj el. stejnosměrného 
proudu a v pravé části nádrž chladící kapaliny; čerpadlo CRN3 dopravuje kapalinu do 
místa řezu; ventilátor ULR 250 slouží ke chlazení zdroje; nádrž má dva vypouštěcí 
otvory a umožňuje vyprázdnění celé nádrže nebo uzavřený pracovní cyklus,  

• vřeteník je uložený na valivých ložiskách a skládá se ze saní, vřetene a hnacího 
motoru; převod je realizován klínovým řemenem a obvodová rychlost kotouče 
ø300mm je cca 12 m ø300 mm ·s-1; tl. kotouče je 0,2 ÷ 0,6 mm a lze ho upotřebit až 
do ø200mm; proud se do kotouče přivádí dvěma mědigrafitovými kartáči o průřezu 
6cm2, 
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• upínač je opatřený dvěma výměnnými prizmami, které se mění dle průměru materiálu, 
• kryt vřeteníku chrání obsluhu před pracovní kapalinou,zdroj proudu se skládá 

z transformátoru 3x380V/3x22V; střídavý proud se usměrňuje 3-fázovým selenovým 
usměrňovačem; ovládací panel obsahuje hlavní vypínač, indikaci napětí a proudu a 
ovládaní zdroje nastavením pracovních stupňů. 

 
Technologie řezání 

 
Technologie řezání je dána volbou pracovních stupňů uvedených v tab.2.8. 
 

Tab. 2.8    

stupeň pracovní napětí 
V 

pracovní proud 
A použití 

I 

16 ÷26 

0 ÷10 
ocel od ø 5 
SK od ø 5 

 

II 0 ÷14 
ocel ø 5 ÷ 30 
SK od ø 10 

 

III 0 ÷22 
ocel ø 10 ÷ 30 

SK od ø 20 
 

IV 0 ÷40 ocel ø 15 ÷ 30 
 

 
Přesnost řezání závisí na průměru materiálu. Orientační hodnoty uvedeny v tab. 2.9. 
  

Tab. 2.9     
Ø materiálu (mm) 5 10 20 30 

úchylka (mm) ±0,15 ±0,25 ±0,5 ±0,75 
 

Doba řezání pro ocelový materiál je znázorněna na obr.2.46. Pro slinutý karbid platí jsou 
časy cca trojnásobné. 
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Obr. 2.46 Průběh doby řezání pro jednotlivé průměry 

 
 
2.5 Elektrokontaktní obrábění 

Princip metody spočívá v kontaktu mezi elektrodami při obrábění (bez dotyku se proces 
neuskuteční). Kontakt může být: 

• nepřetržitý (elektrifrikční pily), 
• intervalový (pouze k vytvoření obloukového výboje). 

Základní schéma zařízení je znázorněno na obr.2.47, kde  T značí transformátor, N 
nástroj, O obrobek, V přívod stlačeného vzduchu nebo vody a P posuv obrobku. 

 

Obr. 2.47 Schéma elektrokontaktního obrábění5 

                10                 20                   30                  40                 50      I (A)  
 

     t 
(min) 
       5 
 
 
       4 
 
 
       3 
 
 
       2 
 
 
       1 

ø20 

ø10 

ø5 
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Metoda dále využívá střídavý proud. El. impulsy  se tvoří přímo změnou povrchu 
stýkajících se elektrod při stálém připojení proudu. Při přiblížení nástroje elektrody a obrobku 
nastává krátkodobý oblouk materiál se roztavuje , roste jeho odpor a současně se uvolňuje 
velké množství tepla. Aby nedošlo ke svaření elektrod je nutný jejich vzájemný pohyb 
(rotování elektrody nástroje). Tímto vzájemným pohybem ploch elektrod nastává přerušování 
kontaktů a v těchto místech se tvoří nové oblouky. Od el. oblouků na rozdíl od el. 
průbojcových jisker vznikají jen malé tlakové vlny, které nestačí k odstranění roztaveného 
materiálu. Proto se na elektrodě nástroji vytváří výstupky nebo se do místa styku zavede 
stlačený vzduch nebo voda a takto se odstraní roztavený materiál. Pracovní napětí se 
pohybuje  v hodnotách 6 ÷ 12 ÷ 25 ÷ 40 V. Nízkonapěťový proces (do 12 V) používá vyšší 
přítlačný tlak. Při vyšším napětí převládá účinek el. energie  a přítlačný tlak je nižší. Využití 
el. energie  je při elektrokontaktní metodě cca 40 x větší než při jiskrové metodě. Tepelně 
ovlivněná oblast je proto při elektrokontaktní metodě značná a závisí na napětí. Při 12V je 
v rozmezí 1 ÷ 3 mm , při 40 V je  v rozmezí 4 ÷ 15 mm. Současně při vyšším napětí roste 
počet trhlin. Obvodová rychlost kotouče  cca 20 ÷ 60 m s-1. Opotřebení kotouč je hlavně po 
stranách, což má vliv na přesnost. Běžná odchylka se pohybuje v rozmezí ±2 mm při 
hrubování, při dokončování ±1 mm. Dosažitelná hodnota průměrné aritmetické úchylky 
profilu Ra = 6,3 μm. V místech, kde se kotouč stýká boky s obrobkem vznikají návary, které 
lze ovlivnit usměrněním vody a vzduchu. Z hlediska pracovního prostředí je tato metoda 
nepříjemná hlukem a rozstřikováním kapének kovu po okolí a ultrafialové záření. Výkon 
může dosáhnout až 30 cm3 min-1 při použití vzduchu a až  200 cm3 min-1 při užití vody jako 
vyplachovadla. 
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3 PAPRSKOVÉ TECHNOLOGIE  

Zahrnují metodu vodního paprsku, obrábění paprskem laseru a obrábění paprskem 
plazmy. Všechny metody jsou charakteru plošného dělení materiálu. 

3.1 Technologie vodního paprsku (WJM Water Jet Machining),2,3,9 

Počátky obrábění vodním paprskem sahají do roku 1970, kdy byl použit na dělení dřeva a 
plastů. Posléze v roce 1983 přidáním abraziva byla metoda použita při americkém kosmickém 
programu na řezání skla a keramiky.  

Princip řezání vodním paprskem se dělí na dvě základní metody a to: 

• čistý vodní paprsek,  
• vodní paprsek s přísadou abraziva (AWJ Abrasive Waterjet).  

Podstatou metody dělení materiálu je  obrušování děleného materiálu  tlakem vodního 
paprsku. Pracovní tlak se pohybuje  v rozmezí 800 – 4100 Bar. Tlakovým zdrojem jsou 
speciální tlaková čerpadla, která se liší příkonem (9 -75 kW) a průtokem vody 1,2 -7,5 l min-1. 
Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené tryskou (drahý kámen safír průměr 0,4 mm). Příklad 
strojního zařízení řezání vodním paprskem je znázorněn na obr. 3.1. 

 
 
 

Schéma pracoviště abrazivního vodního paprsku je znázorněno na obr. 3.2. 
 
 
 
 

 
Obr. 3.1 Stroj WJ 2030B- 1Z- EKO3 
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Obr. 3.2 Schéma vodního paprsku s abrazivem  

 
 
Celkové schéma pracoviště vodního paprsku se zvýrazněnými hlavními částmi multiplikátoru 
je znázorněno na obr. 3.3.  
 

 
 

Obr. 3.3 Celkové schéma pracoviště vodního paprsku3 
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Čistý vodní paprsek se používá na nekovové materiály (lamináty, koberce, sklotextil, 
gumo textil, papír lepenka), rychlost řezání je potom cca 5 m·min-1 (laminát) až do 400 
m·min-1 (papír), schéma řezací hlavy znázorněno na obr. 3.4. 

 

Obr. 3.5 Vodní tryska bez abraziva1 

Vodní paprsek s abrazivem se používá na tvrdé materiály (ocel, titan, kobalt, SK, kámen), 
zde se rychlost řezání pohybuje od 10 m·min-1 (sklo, hliník) až do 2500 m·min-1 (papír), lze 
řezat více vrstev materiálu, rychlost závisí na množství abraziva v paprsku. Konečný proud 
vody s abrazivem  je zachycován ve vaně s kuličkami. Schéma trysky pro abrazivní řezání je 
znázorněno na  obr. 3.6. 
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Obr. 3.6 Směšovací komora pro abrazivní řezání1 

 

 

 

Jako abrazivo se používají následující materiály: 

• křemičitý písek (nevhodný ze zdravotního hlediska, ucpává plíce a způsobuje 
silikózu) 

• olivín zelený (zrna kulovitého tvaru s četnými rýhami, malé opotřebení směšovací 
trysky) 

• granát indický (zrna kulovitého tvaru, kvalitní abrazivo často používané) 

U abraziva se posuzuje tzv. zrnitost mesh. Jedná se o počet ok fiktivního síta na 1”, 
kterým ještě příslušné abrazivo propadne, jak je znázorněno na obr. 3.6. 
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Obr. 3.7  Hodnota mesh = 4 

 

Standardní velikost mesh běžně používaná bývá cca 80 – 120. Příčný rozměr zrna se 
pohybuje cca 0,15 mm. Orientační ekonomické údaje jsou následující: 

• cena abraziva kolísá v rozmezí 7 – 10 Kč/kg což je na hranici rentability recyklace, 
• cena obrazivní trysky činí cca 2000 Kč a její životnost je cca 60 hodin, 
• cena vodní trysky činí cca 500 Kč a její životnost je rovněž cca 60 hodin, 
• cena diamantové vodní trysky činí cca 15000 Kč a její  životnost je cca 4 měsíce při 

dvousměnném provozu, 
• likvidace 1 tuny abraziva stojí cca 1000 Kč. 

Kvalita a přesnost řezu je ovlivněna především výškou součásti. Dosažitelná průměrná 
aritmetická úchylka profilu je Ra 3,2  a přesnost řezu ±0,2. Výhodou je, že řez je naprosto 
studený a bez otřepů. Detailní zobrazení tvaru paprsku po ztrátě tlaku je na obr. 3.8 vlivem 
ztráty tlaku se proud zaobluje pod poloměrem r a úhlem α mezi skutečným směrem proudu a 
výchozím kolmým stavem.       

1“ 

1“ 
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Obr. 3.8 Schématické znázornění procesu řezání vodním paprskem2 

 
Kvalita povrchu po řezání vodním paprskem je závislá na rychlosti posuvu řezací hlavy. 

Při rychlosti v = 13mm .min-1  bylo zjištěno, že v celém úseku řezu se objevuje zóna 
opotřebení materiálu. Deformační zóna se projevuje minimálně, kazy (rýhy) nejsou téměř 
viditelné. Úhel vychýlení paprsku mezi skutečným směrem a výchozím směrem  je nepatrný  
( = 0- 0.5°), viz obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9 Vzorek řezaný při v = 13 mm .min-1 
 
 
Při rychlosti v = 53 mm.min-1 bylo zjištěno, že deformační zóna se projevuje ve dvou 

třetinách celkové hloubky řezu. Povrchové kazy – rýhy – jsou značně viditelné, zasahují do 
hloubky cca 2 mm. Z důvodu vysoké rychlosti vznikla reverzní odchylka kolmosti a neúplný 
konec řezu v rozsahu cca 10 mm. Viz obr. 3.10. 
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Obr. 3.10 Vzorek řezaný při v = 53 mm .min-1 
 

K posouzení kvality povrchu se používá 5 stupnů jakosti, kde u prvních  tří lze zároveň 
použít jako kriterium průměrnou aritmetickou úchylku profilu Ra. Jednotlivé stupně jsou 
uvedeny v tabulce 3.1.         
 

  Tab. 3.1 Kvalitativní stupně povrchu po vodním paprsku 
 

Kvalitativní 
stupeň Charakteristika 

Ra v 
horní 

kontuře 
[mm] 

Ra v 
dolní 

kontuře 
[mm] 

Přesnost v 
horní 

kontuře 
[mm] 

Přesnost v 
dolní 

kontuře 
[mm] Úkos 

Q5 nejlepší řez pod 3,2 cca 3,2 ± 0,1 ± 0,1 

většinou 
mírný 
podřez 

Q4 kvalitní řez cca 3,2 cca 6,2 ± 0,1 ± 0,1 
většinou 

minimální 

Q3 střední řez cca 4,0 cca 12,5 ± 0,15 

dle typu a 
síly 

materiálu 

dle typu a 
síly 

materiálu 

Q2 hrubý řez cca 4,0 do 25 ± 0,2 

dle typu a 
síly 

materiálu 

dle typu a 
síly 

materiálu 

Q1 dělící řez 4,0-6,3 do 40 ± 0,2 

dle typu a 
síly 

materiálu 
výrazný 

úkos do + 

Vizuální rozlišení jednotlivých stupňů jakosti povrchu je znázorněno na obr. 3.11. 
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Obr. 3.11 Jednotlivé stupně jakosti povrchu3 

Závislost Ra na posuvu pro jednotlivé hloubky pro konkrétní materiál je uvedena na obr. 
3.12 Rovnice sumarizující data z jednotlivých křivek udává orientační závislost výsledné 
aritmetické úchylky profilu Ra na hloubce (proměnná x) a na rychlosti posuvu vf (proměnná 
y) 

 
Obr. 3.12 Závislost  Ra na rychlosti posuvu  vf pro jednotlivé hloubky 

Množství abraziva ve vodním paprsku již ovlivňuje Ra podstatně méně a určující je 
závislost na hloubce obr. 3.13, kde je znázorněna situace pro ocel 11375. 
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Obr.3.13 Závislost Ra na hmotnostním toku abraziva ma 

 Úhel zkosení řezné hrany je ovlivněn vzdáleností trysky od materiálu, kdy při standardní 
vzdálenosti 2mm dosahuje cca 1,2º, ale při vzdálenosti 15mm dosahuje cca 3,8º. Na úhel 
zkosení má dále vliv posuvová rychlost vf a to takový, že při určité rychlosti vf0 se zkosení 
téměř neprojeví při odchylce od této rychlosti do + nebo do – se již zkosení projeví jedním 
nebo druhým směrem viz obr.3.14, kde  (vf-  <   vf0  <  vf+) 

   
vf- vf0 vf+ 

Obr. 3.14 Závislost zkosení na rychlosti3 
Řezání abrazivním vodním paprskem je metoda, která si poradí s 99 % všech možných 

technických materiálů, nicméně materiál zatížený velkým vnitřním pnutím protisměrného 
charakteru jako je např. tvrzené  sklo řezat nelze. Sklo se tepelně zpracovává rychlým 
ochlazením proudem vzduch z 620 º C a v materiálu vzniká protisměrné tahové a tlakové 
pnutí obr. 3.15.   

 

Obr. 3.15 Protisměrné pnutí v tvrzeném sklu 
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Situace při pokusu použití abrazivního vodního paprsku je znázorněna na obr. 3.16. 

 

Obr. 3.16 Najetí do materiálu charakteru tvrzeného skla 

Abrazivní vodní paprsek sice dokáže proniknout do tvrzeného skla jako do každého jiného 
materiálu, ale po krátkém najetí do materiálu dojde vlivem vnitřního pnutí k roztříštění skla 
obr. 3.17. Průběh řezání znázorněn na přiloženém videu Voda_kalené_sklo.wmv. 

 

Obr. 3.17 Po krátkém najetí dojde k roztříštění tvrzeného skla 
 

Vývoj v oblasti abrazivního vodního paprsku směřuje  od řezání ve 2 D k prostorovému 
řezání pod úhlem do 60 º a programovému směrování paprsku, které zásadně ovlivňuje 
výslednou rovinnost řezané plochy. Přesnost za „určitých podmínek“ u špičkových strojů 
abrazivního vodního paprsku bývá udávána až „0,02 mm na 1 m“ a opakované najetí 
v přesnosti 0,025 mm. Koncepce stroje MACH 4 firmy FLOW pro řezání pod úhlem je na 
obr. 3.18. 
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Obr. 3.18 Koncepce stroje MACH 4 firmy FLOW 

 
Na obr. 3.19 je stroj firmy PVT při šikmém řezání. Čas řezání obrobku 13 minut 
 

   
 

Obr. 3.19 Šikmé řezání na stroji FREE BEAM 
 
Průběh šikmého řezání je znázorněn na přiložených videích  Řezání_pod_úhlem1.avi a 

Řezání_pod_úhlem2.avi. 

3.2 Technologie laserového paprsku (Laser Beam Machining – LBM)1,8 

Laserové technologie byly známé od 50.let 20 století a k průmyslovému využití došlo až 
v polovině 60. let. při vrtání diamantových kalibrů. Laser jinými slovy volně přeloženo 
z angličtiny je zesilování světla stimulovanou emisí záření. Základní zjednodušené schéma je 
znázorněno na obr. 3.20. 
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Obr. 3.20 Základní schéma laseru 

Foton F pohybující se ve směru osy trubice strhne další fotony a vyvolá lavinu ve stejném 
směru. Část fotonů projde polopropustným zrcadlem  Z2 a část se odrazí. Strhne další fotony 
a odrazí se od od zrcadla Z1. Děj se opakuje a světlo v aktivním prostředí se zesiluje. Fotony  
s jiným s směrem  po několika odrazech z aktivního prostředí vystoupí a děje se dál neúčastní. 

Základní vlastnosti: 

• světlo má monochromatický charakter (jednu vlnovou délku), 
• dobrá směrovost paprsku (malá rozbíhavost svazku cca 1μm), 
• vysoký zářivý výkon (až 1012 W. m -2). 

Aktivní prostředí 

Aktivní prostředí může být tvořeno pevnými nebo plynnými látkami.  

Pevné látky jsou: 

• kysličník hlinitý Al2O3 v krystalické podobě, 
• Nd-YAG izotermický krystal Y3 Al5 O12 (1% neodymium, ytrium, aluminium, 

kyslík). 

Plynné látky jsou: 

• argon, 
• helium – neon  (10 : 1), 
• kysličník uhličitý CO2  (dá se dobře regulovat). 

Čerpací systém 

Slouží k vybuzení atomů pro laserový efekt a může mít různou podobu: 

zrcadlo 
Z1 

zrcadlo Z2 
polopropustné  

čerpací systém 

čerpací systém 

aktivní 
prostředí F 

spínač 
paprsku 

světelný 
paprsek 

hubice 
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• optické čerpání, 
• elektrický výboj, 
• chemická reakce, 
• radiové vlny, 
• magnetické pole. 

Ve strojírenské praxi se nejčastěji používá CO2  laser, jehož schéma je na obr. 3.21. 

 
Obr. 3.22 Schéma laseru CO2 

Fyzikální charakteristika laseru 

 Laserové světlo vzniká v prostředí elektromagnetického záření potlačením spontánní 
emise na úkor vynucené emise záření. Samovolná emise záření vzniká, když vybuzené atomy 
s energetickou hladinou E2 se snaží zaujmout hladinu s nižší energií E1 a přitom emitují 
kvantum světelného záření s frekvencí  ν, kde platí vztah: 

 
                                          E2  -  E1 =  h . ν                                           (3.1) 

Planckova konstanta se značí h a má hodnotu 6,626 . 10-34 J.s. 

Hustota energie svazku I (J. cm-2) je energie připadající na jednotku plochy kolmou ke 
směru šíření svazku. Vyvine se teplota cca 104 ºC, což stačí na roztavení či odpaření obrobku. 

Výkon svazku P (W) je energie svazku vyzářená za 1 s. 

Špičkový výkon Ps  (W) u pulzních laserů – energie vyzářená za jednotku doby trvání 
pulzu. 

 Lasery mohou pracovat v časově rozdílných závislých režimech, znázorněno na obr.3.23: 

• kontinuální režim (continuous wave – cw ) znázorněno na obr., 
• pulzní režim (pulsed wave – pw ) znázorněno na obr.,  
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• zvláštní režim tzv. (Q – switched – Qs), což je kontinuální režim s vysokou energií 
svazku. 

 

Obr. 3.23 Laser s kontinuálním a pulzním režimem 
 

 
Příčný profil svazku je dán tzv. módovou strukturou označovanou jako TEM (transverse 

electromagnetic mode). Základní profily jsou znázorněny na obr.3.24, kde mód TEM00 je 
nejvhodnější pro řezání. 
 

 
Obr. 3.24 Módové struktury 

 
U laseru na bázi CO2  se dále posuzuje intenzita paprsků dopadajících na plochu, která se 

řídí Gausovým rozdělením, kde skutečný profil svazku je pro mód TEM00 znázorněný na obr. 
3.25. 
 

   P 
(W) 

t (s) 

střední výkon 
pulzních laserů 
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Obr.3.25 Skutečný profil svazku u CO2 laseru 

 
 

Účinnost laseru závisí na druhu, polovodičových laserů činí až 30 %, u plynových laserů 
se pohybuje kolem 7 % a ostatní energie se ztrácí na teplo. Základní konstrukční koncepce 
laseru je znázorněna na obr.  3.26. 
 

 
Obr. 3.26 Laserové pracoviště s podávacím stolem8 

 
A – rezonátor     G – filtr odsávaného vzduchu 
B – skříň MCS   H – ochranný plot 
C – skříň ovládání     I – otočný podavač 
D – panel PC      J – výměnný stůl 
E – chladící jednotka     K– zásobník plechů 
F – laserový stroj     L – světelná závora 

skutečný profil 
(Gausův) 
 

integrovaný 
profil 
požadovaný 
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Na obr.3.27 je znázorněn pracovní prostor laserového pracoviště při vypalování dílců 

z tabule plechu. 
 

 
Obr. 3.27 Pracovní prostor laserového zařízení 

 
 

Důležitou součástí laserového zařízení je laserová řezací hlava, jejíž základní díly jsou 
znázorněny na obr.3.28. 
 
 

 
Obr.3.28  Základní části laserové řezací hlavy 

 
Schématické znázornění základního uspořádání laserových hlav s pohyblivým držákem 

dýzy nebo pohyblivým držákem čočky je uvedeno na obr. 3.29. 

kryt 

čočka ZnSe 
tělo řezné 
hlavy 

přívod plynu 
(O2 nebo N2) příruba 
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Obr. 3.29 Základní uspořádání laserových hlav1 

 
Z rozměrového hlediska se nejčastěji používají dvě velikosti řezné hlavy a to 5´´ a 7,5´´, 

pomocí kterých můžeme nastavit různou ohniskovou vzdálenost. V řezné hlavě se vedený 
laserový paprsek zaostřuje pomocí zinkové selenidové čočky ZnSe a dokáže fokusovat 
paprsek o vlnové délce 10,6 μm. Čočka nemusí propouštět viditelné světlo. 
 

Pozn.: Použití materiálu ZnSe představuje určité bezpečnostní riziko neboť v případě 
destrukce čočky ať již neopatrnou manipulací nebo zpětným odrazem paprsku za provozu 
dochází k odpařování par materiálu ZnSe, které jsou jedovaté. V případě takové havárie je 
nutné evakuovat zaměstnance a halu důkladně odvětrat. 
 

Hlava u moderních laserových řezacích strojů je schopna kopírovat nerovnosti řezaného 
materiál. Princip detekce je založen na měření kapacity mezi tryskou a řezaným plechem, 
jejího vyhodnocení a následné korekce vzdálenosti řezací hlavy od materiálu. Tato funkce je 
samozřejmě možná jen u vodivých materiálů. Taktilní detekce je mechanického charakteru a 
lze ji požít pro jakýkoliv materiál, ale používá se výhradně pro materiál nevodivý. 
 

Proces laserového řezání je možné rozdělit do 3 hlavních skupin: 
 

• laserové fůzní řezání (tavné), 
• laserové pálící řezání, 
• laserové sublimační řezání. 

 
 

Při laserovém fůzním  řezání je  materiál  lokálně roztaven  a  tento  roztavený materiál  je 
odstraněn z vyřezané drážky pomocí proudu plynu tvořeného dusíkem. Materiál je 
odstraňován v tekuté podobě, což je také důvodem, proč se tento proces nazývá také tavné 
řezání. Fůzní řezání umožňuje nezoxidované řezy na nerezových materiálech a titanu. Poloha 
ohniska laserového paprsku je znázorněna na obr. 3.30. Fůzní řezání je pomalejší než pálící. 
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Obr. 3.30. Ohnisko při laserovém fůzním řezání 8 

 
Při laserovém pálícím řezání je do mezery vháněn kyslík jako řezací plyn a roztavený 

materiál shoří. Metoda je rychlejší než fůzní řezání, ale kvalita povrchu je horší a rovněž 
tepelné ovlivnění je větší. Poloha ohniska znázorněna na obr. 3.31. 
 
 

 
Obr. 3.31 Ohnisko při laserovém pálícím řezání 8 

 
Při laserovém sublimačním řezání je materiál odpařován pomocí velkého výkonu laserového 
záření. Tloušťka materiálu musí být v relaci s průměrem laserového paprsku. Metoda není 
vhodná pro dřevo a keramiku. Poloha ohniska při sublimačním řezání je znázorněna na obr. 
3.32. 
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Obr. 3.32 Ohnisko při laserovém sublimačním řezání 8 

 
Z hlediska strategie laserového řezání je třeba volit strategii najetí do materiálu mimo 

řezanou konturu, kde se paprsek materiálem propálí a následně po oblouku najede na konturu 
jak je znázorněno na obr. 3.33. 

 
 

 
Obr. 3.33 Propálení a najetí na vnitřní konturu 

 
 
Kriteria pro hodnocení struktury povrchu po řezání laserem  jsou znázorněna na obr. 3.34. 
 

 
Obr. 3.34 Kriteria pro hodnocení struktury povrchu po řezání laserem 1 
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Význam jednotlivých veličin na obr. je následující: 
 

• Rz  výška nerovností, 
• u    nepravidelnost spáry, 
• α    vychýlení paprsku, 
• r    zaoblení vlivem řezání, 
• ΔS náběhová a výběhová oblast při řezání (0,1 -0,2 mm), 
• M  měřená oblast pro určení hodnot Rz, u, α. 

 
Technologické parametry pro řezání laserem v běžné strojírenské praxi. 
 

Jako polotovary se používají plechy o rozměru 3000 x 1500 mm. Vzhledem k neustálému 
vývoji těchto zařízení jsou následující údaje o tl. řezaného materiálu považovány za orientační 
a jsou standardně dosažitelné: 
 

• konstrukční ocel černá    25 mm, 
• korozivzdorná ocel    12 mm, 
• hliník,  dural        6 mm, 
• mosaz        4 mm, 
• organické sklo    30 mm,  
• dřevo      50 mm. 

 
Řezání trubek je obvyklé do ø 300 mm a délky 2400 mm a profily jsou omezeny 

rozměrem 200 x 200 mm. 
 
Pro svařování laserem platí rozměrové omezení ø 300 mm u rotačního výrobku a u 

plošného výrobku 3000 x 1500 mm. Hloubka provaření činí 5 mm. 
 
Další aplikace a vývojové směry použití laseru. 
 
Z hlediska konstrukční koncepce laseru je třeba se zmínit o prostorovém laseru 

v podstatně složitějším provedení, kde laserová hlava je schopna konat pohyb ve více osách a 
současně zůstat kolmo vůči řezanému povrchu. Ekonomicky výhodné je nasazení 
prostorového laseru pouze v hromadné výrobě automobilového průmyslu. Mezi další aplikace 
patří výroba přesných malých otvorů v těžkoobrobitelných materiálech v nekovových a 
elektricky nevodivých materiálech (koridy, keramika atd.), dále výroba průvlaků v drahých 
kamenech (diamant), ve slinutých karbidech, trysky karburátoru, mikroelektronické součásti 
atd. Laser lze s úspěchem použít i na řezání a gravuru dřeva, akrylu a podobných mat. Příklad 
zařízení CO2 laseru  s pracovní plochou 1270 x 710 mm o výkonu 60 – 200 W  je na obr. 
3.35. 
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Obr. 3.35 Laser CO2  pro řezání a gravuru dřeva 

 
 
3.3 Technologie plazmového paprsku (Plasma Beam Machining  PBM)1 

 
Metoda se používá od 50. let 20. století. Základním principem je postupné  odtavování a 

odpařování materiálu obrobku paprskem plazmy vystupujícím vysokou rychlostí 
z plazmového hořáku. Plazmou označujeme směs volných elektronů pozitivně nabitých iontů 
a neutrálních atomů o vysoké teplotě 17000 – 33000 ºC. Plazma bývá označována jako čtvrtý 
stav hmoty. Atomy a ionty už nejsou v soudržném stavu a pohybují se zcela chaoticky. 
Stabilizaci plazmového oblouku tedy vytvoření a udržení technicky kvalitní plazmy lze 
ovlivnit následujícími parametry: 

 
• tvarem dýzy plazmového hořáku, 
• použitým plynem, 
• vodou (chlazením hořáku), 
• teplotou a elektrickou vodivostí (zvýšení proudu zvyšuje teplotu a el. vodivost 

plazmy), 
• hustotou proudu plazmy. 

 
Plazmové zařízení se skládá ze zdroje energie, ionizátoru, plazmového hořáku a NC nebo 

CNC řídícího systému. Pracovní prostor kombinovaného plazmového řezacího stroje je 
znázorněn na obr. 3.36. 
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Obr. 3.36 Pracovní prostor kombinovaného plazmového 
                 řezacího stroje 

 
 

Základní konfigurace plazmového hořáku je znázorněna na obr. 3.37.  

 
Obr. 3.37 Základní konfigurace plazmového hořáku 1  

 
Plazmová zařízení se dále dělí dle použitého oblouku na dva základní typy: 

 
• transferovaný (přenesený) plazmový oblouk obr. 3.38, 
• netransferovaný (nepřenesený) plazmový oblouk obr.3.39. 
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Obr. 3.38 Transferovaný plazmový oblouk 1 

 
Transferovaný plazmový oblouk je určen pro vodivé materiály a vzniká mezi elektrodou 

uvnitř plazmového hořáku a materiálem. Jeho použití je převažující a označuje se Plasma Arc 
Machining  (PAM). 
 

 
Obr. 3.39 Netransferovaný plazmový oblouk 1 

 
Netransferovaný plazmový oblouk vzniká v samotném plazmovém hořáku mezi dvěma 

elektrodami. Používá se na nevodivé materiály a označuje se  Plasma Beam Machining 
(PBM). V obou případech musí plazmový hořák splňovat následující funkce: 
 

• přívod proudu na elektrodu, 
• přívod pracovních plynů, 
• tvarování plazmového oblouku, 
• nasměrování paprsku na místo řezání. 

 
Plazmové hořáky je možné dále členit dle výkonu, způsobu chlazení, druhu materiálu 

katody (wolfram, zirkon, hafnium) a složení plazmového plynu, jehož funkce jsou následující: 
• ionizované plazmové plyny přímo v oblouku jako argon (Ar), argon a vodík argon a 

(Ar + H2), helium (He), dusík (N2),kysličník uhličitý (CO2) a vzduch, 
• plyny sloužící k zúžení paprsku na výstupu (fokusaci), používá se většinou argon 

(Ar), argon a vodík (Ar + H2), argon a dusík (Ar + N2) nebo dusík (N2),  
• plyny sloužící k ochraně paprsku a prostoru tavení před účinky atmosféry, obvykle 

argon (Ar). 
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Dle způsobu chlazení dělíme hořáky na chlazení plynem a přímé nebo nepřímé chlazení 

vodou obr. 3.40. 
 

 
Obr. 3.40 Přímé a nepřímé chlazení vodou a chlazení plynem 1 

 
Celková koncepce hořáků a vlastní chlazení ovlivňuje stabilizaci plazmy. Potřebný výkon 

vysokonapěťového zdroje může dosahovat až 250kW a velikost stejnosměrného proudu se 
pohybuje v rozmezí 50 – 1000 A při napětí 100 -250 V. Rychlost řezání závisí od tloušťky 
materiálu. Ocel tl. 16mm lze řezat rychlostí cca 1,9 m/min, kdy výkon při stabilizaci plynem 
je cca 15kW ale při stabilizaci vstřikováním vody cca 90 kW. Vzdálenost hořáku od materiálu 
(stand off) se běžně pohybuje v rozmezí 6 – 10 mm, ale může být až 75 mm, což značně 
zvyšuje požadavky na výkon paprsku. Průměr dýzy hořáku se pohybuje v rozmezí 0,79 – 
6,35mm. Přesnost metody dosahuje ±0,25 mm, záleží na tloušťce materiálu, která se běžně 
pohybuje v rozmezí 35 -50 mm. U výkonnějších strojů může dosáhnout tl. I větších hodnot, 
ale na úkor kvality povrchu. Tady musíme počítat s Ra v hodnotě 12,5 a horší a dále se 
šikmou spárou nestejného úhlu. Stav je způsoben  vířivým pohybem plynu ve směru 
hodinových ručiček. Současně zde je tepelně ovlivněná vrstva cca 2 mm, takže musíme 
počítat s přídavkem na dokončovací obrábění. Z hlediska enviromentálních aspektů tato 
technologie plazmového řezání negativně ovlivňuje pracovní prostředí. Odpařovaný materiál 
produkuje škodlivé výpary nebezpečných a rizikových látek mnohdy i s karcinogenními 
účinky. Určitým řešením je koncepce plazmového stolu, kde je obrobek umístěn ve vaně a 
vlastní řezání  probíhá pod vodou. Tento způsob značně omezuje vznikající exhalace, ale je 
nákladnější. 
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3.4 Porovnání jednotlivých paprskových metod 
 
Porovnání jednotlivých paprskových metod je provedeno v tabulce 3.2 

 
Tab. 3.2 

Parametr Paprsková metoda 
Plasma (PAM). Laser (LBM) Voda (AWJ) 

Dělitelné materiály Železné a neželezné 
kovy 

Materiály kromě těch 
s vysokou světelnou 
odrazivostí 

Téměř všechny 
materiály 

Teplota řezu Horký řez Teplý řez Studený řez 
Vliv teplota řezu na 
materiál 

Velký  Malý  Žádný  

Kolmost řezu Velký nepravidelný 
sklon 

Mírný sklon Mírný sklon 

Výronek na řezné 
spáře 

Řez většinou bez 
výronku 

Řez většinou bez 
výronku 

Řez vždy bez 
výronku 

Kvalita řezané 
plochy 

Výrazné vlny 
„striace“ 

Malá drsnost Velmi malá 
drsnost dle řezné 
rychlosti nahoře, 
ale dole vlny 
„striace“ 

Vliv tvrdosti 
řezaného materiálu 
na rychlost 

Nemá vliv Nemá vliv Mírně snižuje 
řeznou rychlost 

Řezání plastů Nelze  Omezeně  Je vhodné 
Řezání 
kompozitních 
materálů,  

Je možné, pokud 
jsou na bázi kovů 

Je možné, pokud 
mají složky stejnou 
teplotu tavení 

Je vhodné 

Řezání keramika, 
skla, kamene 

Nelze  Omezeně  Je vhodné 

Reliéfní obrábění Nelze  Je možné Velmi omezeně 
Velikost materiálu Velké dílce  Velké i malé dílce Velké i malé dílce 
Tloušťka materiálu 
standardní 

Střední a silné 
polotovary 

Malé a střední 
polotovary do 
 25 mm 

Všechny tl. Od 
fólií až po silné 
polotovary  
(300 mm) 

Vliv na pracovní 
prostředí 

Velké exhalace a 
hluk 

Malé exhalace a hluk Hluk 

Jakost povrchu Ra 
cca. měřitelné u 
malých tl. 

12,4 Až 3,2 Až 3,2 

Běžné tolerance 
rozměrů cca. u 
malých tl. 

Velký rozptyl až 
±0,25 

Až  ±0,1  ±0,1 
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4 ULTRAZVUKOVÉ TECHNOLOGIE 
 
Ultrazvukové technologie se uplatňují ve více oblastech a to jak technických tak např. 

v lékařských oborech. Ve výrobních technologiích se užívá aplikace obrábění. 
   
4.1 Obrábění ultrazvukem5 

 
Obrábění ultrazvukem je založeno na působení nástroje kmitajícího frekvencí 10 – 40 kHz  

s amplitudou 10 – 100 μm kolmo na obráběný povrch, přičemž se do místa styku vhání brusná 
emulze. Úběru dochází mechanickým i hydrodynamickým účinkem. Abrazivní  zrna přejímají 
přes brousicí emulzi od kmitajícího nástroje kmitavou kinetickou energii a jejich rázy narušují 
povrch jak obrobku tak nástroje. Hydrodynamické účinky se projevují kavitací. Působením 
ultrazvukových kmitů vznikají krátkodobé impulsy vysokého tlaku kapaliny až 100 mPa. 
Tyto vysokotlaké způsobují výbuchy drobných plynových bublin, tyto působí na abrazivní 
zrna, která narážejí na obráběný povrch a narušují ho. Ultrazvuková hlavice zařízení na 
obrábění ultrazvukem je znázorněna na obr.4.1. 
 

 
Obr.4.1 Ultrazvuková hlavice (měnič) 5 

 
 

Celkové schéma uspořádání zařízení je znázorněno na obr. 4.2. Ultrazvuková hlavice 
(měnič) na obr.4.1 je zařízení měnící elektrickou kmitavou energii na mechanické kmity. 
Používá se magnetostrikce. Feromagnetické jádro z tenkých dynamových plechů je vloženo 
do budící cívky na jejíž vinutí se přivádí elektrický proud o frekvenci 10 – 40 kHz  
z generátoru. Působením magnetostrikce se jádro prodlužuje a zkracuje ve frekvencích 
budícího proudu. Na jádro se upevňuje koncentrátor (nástavec), který zvětšuje axiální 
amplitudu na činném dolním konci, kde je upnut nástroj. Teplo se odvádí chlazením. 
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Obr.4.2  Celkové schéma uspořádání ultrazvukového zařízení 5 

 
Operační parametry ultrazvukového zařízení: 

 
• příkon 200 ÷ 4000 W, 
• frekvence  10 ÷ 40 kHz, 
• amplituda 0,1÷ 0,06 mm, 
• síla posuvu < 50 N, 
• posuv hlavice 0,05 ÷ 2,5 mm . min-1, 
• pracovní kapalina (voda, olej), 
• abrazivum karbid bóru (mesh 100 ÷ 200), 
• dosažitelná hloubka úběru < 60 mm, 
• dosažitelná přesnost cca 0,02 mm, 
• dosažitelná Ra 0,5 ÷ 0,8. 

 
Použití této technologie je vhodné  na obrábění křehkých a tvrdých materiálů elektricky 

nevodivých,  na obrábění neprůchozích i průchozích děr malých průměrů, na řezání tenkých 
destiček germaniových a křemíkových krystalů a při hloubení složitých tvarů a reliéfů. 
 
Nástroje pro ultrazvukové obrábění 
 

Jako materiál nástrojů pro ultrazvukové obrábění se používá nízkouhlíková ocel, měď, 
mosaz, případně slinuté karbidy. Při hloubení otvoru nástrojem s plochým čelem velmi rychle 
klesá dosahovaný výkon (posuv) s hloubkou otvoru. Proto je vhodné použít pro hloubení 
dlouhých děr nástroj s mezikruhovým průřezem. Zajištění průtoku emulze s abrazivem se 
provádí odsáváním středním otvorem. Situace je znázorněna na obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Vrtání ultrazvukem s odsáváním emulze s abrazivem 5 

   
Závislost rychlosti posuvu na poměru malého a velkého průměru ultrazvukového nástroje 

při stálé přítlačné síle je znázorněn na obr. 4.4. 
 

 
Obr. 4.4 Závislost rychlosti posuvu na poměru d/D 5 

 
Poměr malého a velkého průměru ultrazvukového nástroje v rozmezí 0,6 ÷ 0,8 je 

optimální pro dosažení největší velikosti posuvu. 
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Příklad podmínek pro konkrétní obrábění ultrazvukovou metodou 300 děr průměr 7H8 
hloubky 5 mm. 
 

1. typ abraziva B4C (karbid bóru):  
- zrnitost (mesh) 173, 
- zastoupení v suspenzi 20%, 
- prostředí H2O. 

 
2. Podmínky obrábění: 

- frekvence 20 kHz, 
- amplituda 0,002¨ =0,051mm, 
- měrný úběr 0,016 in3·min-1= 262 mm3·min-1, 
- přítlačná síla 15 N. 

 

3. Doba obrábění: 
 

objem odebíraného materiálu   
 

                           nhdV ⋅⋅
⋅

=
4

2π                                                 (4.1) 

 
3

2

577203005
4
7 mmV =⋅⋅
⋅

=
π  

 
        doba obrábění t  = objem odebíraného materiálu V / měrný objem Vm 

 

                                            
mV

Vt =                                                              (4.2) 

 
 

                                            min220
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5 CHEMICKÉ TECHNOLOGIE 
 

Chemické metody úběru materiálu využívají chemické reakce v plynném nebo kapalném 
prostředí na odstranění částic (atomů nebo molekul) materiálu. Počátky těchto metod se datují 
do  poloviny 20.století, kdy v roce 1953 Manuel C. Sanz  realizoval odleptávání přebytečné 
hmotnosti leteckých dílců a nechal si patentovat tzv. chemické frézování „Chem – Mill“). 
Chemické metody využívají tři základní účinky chemické reakce na tvarování dílců: 

 
• chemické obrábění využívající účinek leptání kyselinami nebo zásadami, 
• fotochemické obrábění, což je chemické leptání tvarových otvorů do velmi tenkých 

materiálů (fólií) s využitím poznatků fotografické techniky, 
• termické odstraňování materiálu účinkem chemické reakce. 

 
Výsledek  procesů odběru materiálu těmito metodami je závislý na experimentálních 

zkušenostech a zručnosti obsluhy což není výhodné (vliv lidského faktoru). 
 
5.1 Chemické obrábění (CM Chemical Machining)1 

 
Princip metody spočívá v řízeném odleptávání materiálu z povrchu obrobku až o 0,5“ (cca 

10 ÷ 12,7 mm). Řízené odleptávání je založeno na  chemické reakci mezi obráběným 
materiálem a reaktivním prostředím. Leptací roztok je chemická sloučenina standardně 
dostupných chemikálií s přísadami na zvýšení snášivosti. Přehled doporučených leptadel a 
možností dosažení Ra je znázorněn v tabulce 5.1: 

 
         Tab. 5.1 

Leptaný materiál Leptadlo Ra 
Hliníkové slitiny NaOH + Na2S 1,5÷4 
Nízkolegované oceli HNO3 1÷2 
Korozivzdorné oceli HNO3 0,75÷1,5 
Titanové slitiny HF,  HNO3 0,75÷1,5 
Hořčíkové slitiny H2SO4 1÷1,5 

 
Místa, která mají zůstat neporušena se chrání maskou (chemicky odolná látka, která lze 

snadno nanést i odstranit). Používají se většinou guma, neoprén, polyvinylchlorid, polyetylén. 
Maska se nanáší buď nátěrem nebo nástřikem v tloušťce 0,2 – 0,4 mm. Schéma chemického 
obrábění je znázorněno na obr.5.1. Malé díly se v leptacích lázních umísťují v koších, velké 
se zavěšují. Rozměry lázně mohou být až 3,7 x 15 m. Intenzita úběru materiálu se pohybuje  
cca 0,025 mm .min-1. Kvalita opracovaného povrchu je závislá na kvalitě polotovaru. 
Optimální povrch polotovaru je bez rýh, jamek, ostrých rohů, hlubokých a ostrých drážek 
v dílcích.  
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Obr. 5.1 Schéma chemického obrábění 

 
Při leptání dále dochází ke zkreslení, jehož typická podoba je znázorněna na obr. 5.2. 

 
 

 
Obr. 5.2 Zkreslení při leptání 1 

 
Nerovnoměrný výsledný  leptaný povrch je rovněž typický pro svařovaný, pájený či 

odlévaný materiál v důsledku jeho nehomogenní a pórovité struktury, jak je znázorněno na 
obr. 5.3. a obr. 5.4., kde je porovnán mechanicky a chemicky obrobený povrch 
s nehomogenní pórovitou strukturou. 
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Obr. 5.3 Povrch po mechanickém opracování 1 

 
Čím vyšší hustota rozložení atomů, tím horší leptatelnost, jak je znázorněno na obr.5.4. 

 
 

 

 
Obr.5.4  Povrch po  chemickém opracování (leptání) 1 

 
 
Typické defekty na povrchu chemicky opracovaných dílců jsou uvedeny na obr.5.5. 
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Obr. 5.5 Typické defekty na povrchu chemicky opracovaných dilců 1 

 
Nejčastěji chemicky zpracovávaným materiálem je hliník a jeho slitiny a to především 

v leteckém průmyslu k odstraňování přebytečné hmotnosti.  
 

Technologický sled při obrábění slitiny Al chemickou metodou: 
 
a)   Čistění povrchu: 

- odmaštění v trichloretylénu, 
- moření v 5% roztoku NaOH při 40º C, 
- moření pro odstranění kalu Al2 O3 v 15÷30% roztoku kyseliny dusičné HNO3, 
- moření pro zvýšení přilnavosti masky v kyselině sírové H2SO4, 

b) Nanášení ochranné masky v rozmezí 0.15÷0,4 mm. Materiál guma, neoprén, 
polyvinylchlorid, sušení masky 2÷8 hodin. 

c) Orýsování leptaných ploch dle požadovaného tvaru a odlomení přebytečné masky. 
d) Leptání v hydroxidu sodném NaOH rychlostí cca 0,025 mm·min-1. Šikmým 

umístěním míchače do roztoku cca pod 45º se zamezí možnému hromadění vodíku 
pod maskou. Míchání roztoku a chlazení udržuje stálou teplotu leptacího roztoku což 
je podmínka pro rovnoměrný úběr materiálu. Doba leptání je odvislá od hloubky 
odebírané vrstvy, odolnosti masky a chemického účinku prostředí. 
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e) Omytí a zbavení zbytku leptadla. 
f) Odstranění masky. 
g) Kontrola kvality povrchu. 
h) Případné mechanické přeleštění povrchu. 
 
Výhody chemického obrábění: 
 
• nevzniká žádné vnitřní pnutí, 
• rovnoměrné tvarování, 
• možnost zhotovit úzké štěrbiny, 
• lze opracovat většinu ocelí a slitin, 
• tvrdost a křehkost materiálu nemá žádný vliv, 
• velikost dílce limitována jen velikostí nádrže, 
• dosažitelná tolerance ±0,25 mm, 
• relativně nízké náklady, nichž největší položku činí cena chemikálií. 
 
Nevýhody chemického obrábění: 
 
• tzv. nekontrolované podřezání pod maskou, 
• nelze vytvářet ostré hrany, 
• nutná homogenní struktura materiálu, 
• případná nutnost mechanického přeleštění povrchu po leptání, 
• zvýšené požadavky na bezpečnost práce a na manipulaci s chemickými látkami a 

jejich zneškodňováním, 
• riziko znečištění ovzduší. 
 
Použití technologie CM mimo letectví je výhodné při výrobě desek plošných spojů a při 

výrobě tvarových otvorů do tenkých fólií, kde by např. lisování způsobilo deformace a otřepy. 
 

5.2  Fotochemické obrábění (PCM Photochemical Machining)1 

 
je modifikací chemického obrábění, kdy materiál je odebírán z povrchu chemickou 

metodou a maska je vytvářena pomocí fotografické techniky. Metoda je určena především pro 
tvarování fólií o malé tloušťce cca 0,003 ÷ 1,25 mm  (0,05“) z tvrdý a křehkých materiálů 
v celkové přesnosti cca 0,13mm. 

 
Technologický sled při obrábění fotochemickou metodou: 
 
a) příprava grafického návrhu v několikanásobném zvětšení, příprava fotonegativu 

redukovaná na požadované rozměry dílce, 
b) chemické očistění polotovaru včetně moření, 
c) nanesení fotografické ochranné masky fotosensitivní látky (fotorezist) ve velmi tenké 

vrstvě stříkáním nebo máčením, 
d) připravený negativ požadovaného tvaru se položí na polotovar a vystaví se světelnému 

záření o určité vlnové délce, dle druhu materiálu masky trvá doba expozice 10 ÷ 30 s, 
ozářená místa se vytvrdí, 

e) takto připravený polotovar se vloží do leptací nádrže nebo je leptadlem stříkán a 
nevytvrzené oblasti jsou rozpouštěny, nejčastěji používané leptadlo pro oceli je chlorid 
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železitý FeCl3 v různých koncentracích a pro hliník a jeho slitiny je to 20% roztok 
hydroxidu sodného NaOH, úběr materiálu je v rozmezí 0,01 ÷ 0,05 mm·min-1, 

f) očistění od ochranné masky, kontrola kvality. 
 

Limitní hodnoty rozměrů dílce pro fotochemické obrábění jsou uvedeny na obr.5.5. 
 

 
Obr.5.5 Limitní hodnoty rozměrů dílců při PCM 1 

 
Leptatelnost jednotlivých druhů materiálů je  uvedena v tabulce 5.2.  
 
  Tab.5.2 

Materiál: Hodnocení leptatelnosti: 
uhlíkové oceli, měď, mosaz, bronz, zinek,  
nikl, hliník, hořčík, dobrá 

korozivzdorné oceli, uspokojivá 
molybden, vanad, chróm, olovo, mangan, 
 zirkon, stříbro ,zlato,  méně uspokojivá 

wolfram, tantal, titan, niob. špatná 
 
Výhody fotochemického obrábění: 
 
• nízké náklady na zařízení, 
• možnost efektivního využití CAD systému při tvorbě předloh (negativu), 
• tenké folie nejsou deformovány působením mechanických sil, jako např. při upnutí, 
• velká flexibilita navrhovaných tvarů. 
 
Nevýhody fotochemického obrábění: 
 
• požadavek na zručnost obsluhy, 
• zvýšené požadavky na bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami (výpary 

leptadel silně korozívní), 
• nelze vytvářet ostré hrany. 
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Typické použití fotochemického obrábění: 
 
• desky plošných spojů, 
• rotor statorové plechy el.motorů, 
• matrice el.kontaktů ze slitin niklu. 
   
 

5.3 Termické odstraňování otřepů (TEM Thermal Energy Metod) 1 

 
Chemicko-tepelný proces odstraňuje otřepy z obrobků uložených v uzavřené komoře 

účinkem jednorázové tepelné vlny o teplotě 3000 ÷ 3300ºC. Tepelná vlna vznikne vznícením 
směsi vodíku a kyslíku (poměr 2 : 1 až 1 : 1) a působí velmi krátkou dobu 2÷3 ms. Zapálení 
směsi je provedeno elektrickou jiskrou. Charakteristickým znakem otřepů je malý poměr 
hmotnosti vůči povrch v porovnání s celým obrobkem. To umožňuje, že se otřepy za velmi 
krátký čas ohřejí na reakční teplotu a spolu s přebytečným kyslíkem shoří na oxidy kovů, 
které se usadí na stěnách komory nebo povrchu obrobku, odkud se následně odstraní 
oplachem vodou. Ocel k dalšímu tepelnému zpracování a dále zinek, bronz a  slitiny hliníku 
se nemusí dále oplachovat. Teplota obrobku nesmí přesáhnout 180ºC u  kovů (obvykle cca 
100 ºC) a 70 ºC u nekovů. 
 
Výhody termického odstraňování otřepů: 
 

• možnost automatizace výrobního procesu, 
• spolehlivost v dutinách a hlubokých otvorech, 
• minimální vliv lidského faktoru. 

 
Za nevýhodu lze považovat, že není 100% náhradou mechanického odjehlení. 

 
5.4  Elektrochemické obrábění (ECM Electrochemical Machining)1 

 
je proces, při kterém se dosahuje úběr materiálu elektrochemickým rozpouštěním 

anodicky polarizovaného obrobku. Jedná se o bezsilové opracování, při kterém nevzniká 
napětí pod obrobeným povrchem a otřepy. 

 
Hlavní použití: 
 
• automobilový průmysl, 
• implantáty a protézy v lékařství, 
• letecký průmysl, lopatky turbín motorů, 
• výroba tvářecích nástrojů. 
 
V porovnání s chemickými metodami jsou přesnější a umožňují větší úběr. 

 
Princip elektrochemického úběru materiálu 

 
Jedná se o řízený lokalizovaný úběr materiálu jeho anodickým rozpouštěním v elektrolytu, 

kde obrobek je anoda a nástroj je katoda, jejíž tvar se kopíruje do obráběné plochy. Elektrolyt 
protéká mezerou  (gap) mezi elektrodami zapojenými do obvodu stejnosměrného napětí. 
Elektrochemické obrábění je vlastně obrácený proces galvanického pokovování. 
Charakteristickým znakem je vysoká hodnota proudové hustoty  až 500 A· cm-2 což je 
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mnohonásobně více než při galvanizaci. Konfigurace nástroj obrobek na začátku a konci 
procesu je znázorněna na obr. 5.6. Charakteristický je nepatrný úbytek nástrojové elektrody, 
nedochází tedy k výrazné změně tvaru. 

 

 
Obr. 5.6 Stav na začátku a konci elektrochemického obrábění 1 

 
Elektrolýza je děj, který probíhá na atomární úrovni, kdy přenos el. náboje se děje 

pohybem iontů a elektronů. Příklad elektrolýzy železa ve vodě je znázorněn na obr. 5.7. 
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Obr. 5.7 Elektrolýza železa ve vodě 1 

 
 
Děj na anodě je tvořen  anodickým  rozpouštěním  železa dle rovnice: 

 
                                       eFeFe 2+→ ++                                       (5.1) 

 
Děj na katodě je tvořen rozkladem vody na vodík a hydroxidové ionty dle rovnice: 

 
                                  −+→+ OHHeOH 222 22                            (5.2) 

 
Vzniklý iont Fe++ reaguje s přítomnými OH − ionty  a vzniká dobře rozpustný hydroxid 

železnatý dle rovnice: 
 

                                              222 )(2 OHFeHOHFe +→+                                     (5.3) 

 
Tyto děje redukce a oxidace probíhají souběžně a nazývají se primární děje. Jako 

sekundární děj  probíhá reakce hydroxidu železnatého s kyslíkem přítomným ve vodě na 
nerozpustný hydroxid železitý dle rovnice: 
 

                        3222 )(42)(4 OHFeOOHOHFe →++                   (5.4) 
 

Nerozpustný hydroxid železitý  se usazuje na dně nádrže. 
 
Výkon elektrochemického obrábění 
 

Dle Faradayova zákona je dán množstvím rozpuštěného materiálu za jednotku času a je 
závislé na intenzitě proudu I (A) a čase t (s). 

 
                                             tIqV c ⋅⋅=                                         (5.6) 

Intenzita el.proudu může dosáhnout až 20 000 A a qc  je elektrochemický ekvivalent 
(materiálová konstanta) vyjadřující množství látky vyloučené proudem 1 A za 1 s (q·A-1·s-1). 
Je to proměnný parametr, který se mění s mocenstvím kovu ve sloučenině. Z toho vyplývá i 
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nerovnoměrná rychlost rozpouštění kovů ve slitině, kde celková produktivita závisí na 
elektrochemických ekvivalentech jednotlivých složek. 
 

                                               
nF

Mqc ⋅
=                                                  (5.7)       

 
kde  M je molekulová hmotnost (g), F je Faradayův náboj (A·s) a n je počet nábojů. 

Elektrochemický ekvivalent kovů v závislosti na jejich mocenství ve sloučeninách  je uveden 
v tab. 5.3. 

 
Tab. 5.3.    
Materiál Měrná hmotnost 

g·cm-3 
Mocenství Ekvivalent  

q·A-1·s-1 
hliník 2,71 Al3+ 93 ·10-6 

wolfram 19,2 W5+ 

W6+ 
380·10-6 

316·10-6 
železo 7,86 Fe2+ 

Fe3+ 
289·10-6 
193·10-6 

kobalt 8,86 Co2+ 
Co3+ 

305·10-6 
203·10-6 

chróm 7,16 Cr3+ 
Cr6+ 

179·10-6 
90·10-6 

titan 4,5 Ti4+ 123·10-6 
 

Velikost posuvu je cca 0,02 mm·s-1. Jako měřítko výkonu se zároveň posuzuje rychlost 
vnikání elektrody do obráběného materiálu. Změnou proudové hustoty j (A·mm2) ji můžeme 
ovlivnit.   

                                         vt = qm · j (mm·min-1)                                   (5.8) 
 

Člen qm (mm3·A-1·min-1) je materiálová konstanta měrný úběr a závisí na hmotnosti před 
obráběním a po obrábění m1(g), m2 (g), měrné hmotnosti ρ(g·mm-2), střední hodnotě 
el.proudu Ist (A)a času jeho působení t (min). 

                                              
tI

mmq
st

m ⋅⋅
−

=
ρ

21                                          (5.9) 

 
Celkový odebraný materiál Qv (mm3·min-1),  kde s (mm2) je velikost obrobené plochy. 

 
                                                 Qv = vt · s                                           (5.10) 

 
Úběr materiálu tedy závisí na velikosti proudové hustoty, která jej ovlivňuje: 
 
• pracovní napětí (5 ÷ 30V ss napětí), 
• složení elektrolytu a rychlost jeho proudění, 
• materiál obrobku, 
• mezera mezi nástrojem a obrobkem, znázorněno na obr. 5.8 
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Obr. 5.8 Závislost proudové hustoty na velikosti mezery 

 
Na obr. 5.9  jsou znázorněny parametry mezery při elektrochemickém obrábění, kde sf 

je čelní mezera v rozmezí 0,1÷0,8 mm  a ss je boční mezera v rozmezí 0,5÷1,3 mm.   
 

 
Obr. 5.9  Parametry mezery při elektrochemickém obrábění 

 
 
Funkce elektrolytu: 
 
• vedení el.proudu, 
• odplavení zplodin chemické reakce, 
• odvod tepla. 

 
Tlak elektrolytu se pohybuje v rozmezí 5÷15·105 Pa. 

 
Požadované vlastnosti elektrolytu: 

 
• dobrá el. vodivost, 
• trvanlivost, 
• fyziologická nezávadnost včetně reakčních zplodin, 
• pasivita proti strojnímu zařízení. 
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Používané elektrolyty jsou uvedeny v tab. 5.4. 
 
 

Tab. 5.4    

Druh % 
koncentrace  

Obráběný 
materiál Hodnocení 

NaCL 
chlorid sodný 5÷20 

legované i nelegované 
oceli, slitiny niklu a 
kobaltu 

netoxický, laciný, 
silný korozní účinek 

NaCLO3 
chlorečnan 

sodný 
25÷45 nástrojové oceli 

dobrá kvalita povrchu, 
velký úběr, sklon ke 
vznícení 

NaNO3 
dusičnan sodný 10÷20 

oceli, slitiny niklu,  
kobaltu, mědi, zinku a 
hliníku 

sklon k pasivaci u 
ocelí, universální, 
nedráždí pokožku, 
udržuje hodnotu pH 

NaNO2 dusitan 
sodný do 12 slitiny mědi toxický  

Na2SO4 
síran sodný 10 slitiny mědi netoxický, ale 

dráždivý 
HCl, H2SO4 

kyseliny 
chlorovodíkova 

a sírová  

do 12 slitiny niklu, chromu a 
kobaltu 

na jemné povrchy, 
netvoří nerozpustné 
hydroxidy, náročné na 
bezpečnost 

NaOH 
hydroxid sodný do 10 wolfram, molybden náročné na bezpečnost 

 
Vlivem změny kyselosti elektrolytu hodnota pH roste až k rozmezí 10÷11. Tato změna 

zvyšuje sklon k pasivaci kovů hlavně u železa, niklu a jejich slitin a snižuje schopnost 
anodického rozpouštění až o 20%. Elektrolyty se stabilizují přidáním kyseliny dusičné HNO3  
která upravuje hodnotu pH na přijatelné rozmezí 6÷8  a zvyšuje tak životnost elektrolytu. 

 
Pasivační jev při ECM 

 
Intenzita rozpouštění kovů závisí na proudové hustotě. Její zvyšování je však omezeno 

průvodními sekundárními jevy. Jedná se o tzv. pasivaci, která brání dalšímu rozpouštění kovu 
a je zde nežádoucím jevem. Její průběh je zřetelný na polarizační křivce obr. 5.10. Přechodem 
el. proudu mezi  dvěma elektrodami se vytváří potenciální spád. S rostoucí proudovou 
hustotou se zvyšuje  rozpouštění kovu na anodě, kde se proudová hustota v aktivní oblasti 
zvedá až k určité maximální hodnotě, t.j. kritické  pasivační proudové hustotě A při potenciálu 
B.  Oblast A÷B je aktivní oblast. S dalším zvyšováním potenciálu proudová hustota klesá a 
při překročení pasivačního potenciálu přechází kov do pasivačního stavu, kde je anodický děj 
zpravidla velmi zpomalený, kde C÷D je oblast  pasivace v porovnání s maximální rychlostí 
v aktivním stavu, ale nezastavuje se a ustálí se na určité hodnotě proudu v pasivním stavu. 
Potenciál D je tzv. transpasivační potenciál a D÷E je transpasivační oblast. Maximální 
rychlost, kterou je možné obrábět  při ECM je tedy omezena kritickou pasivační proudovou 
hustotou charakteristickou pro daný kov a dané prostředí (elektrolyt). Pasivační vrstvu, která 
se vytvoří na obráběném povrchu při překročení kritické proudové hustoty ovlivňuje 
především elektrická vodivost této vrstvy. Vrstvy oxidů kovů jako Fe, Ni mají dobrou el. 
vodivost  Pasivační vrstvy kovů jako Al, Ti, Ta jsou naopak málo vodivé nebo dokonale 
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izolační. Vliv na pasivaci má i elektrolyt, který může mít pasivační účinek např. NaNO3 a 
nebo nepasivční jako NaCl s téměř 100% účinností úběru.  

 

 
Obr. 5.10 Polarizační křivka 

 
Dále má velký vliv rychlost proudění elektrolytu tedy schopnost odstranit roztavený kov. 

Při staticky probíhajícím procesu lze použít proudovou hustotu max. 0,2÷0,5 A·cm-2, kdy se 
ještě netvoří pasivační vrstva, např při el.chem. leštění či odstraňování otřepů. Tam, kde je 
zjištěno dostatečné proudění elektrolytu, se ionizující částice kovu odstraňují a tím se 
zamezuje vzniku pasivační vrstvy. Proudová hustota se potom pohybuje v oblasti 
100÷230A·cm-2. Elektrolyt je dále nutné čistit filtrací, odstřeďováním případně pomocí 
speciálních látek způsobujících koagulaci usazenin.  Znečištění elektrolytu se vyjadřuje 
poměrem hmotnosti nečistot ku hmotnosti elektrolytu. 

 
Vliv materiálu obrobku na úběr při ECM 
 

Celkový úběr materiálu při elektrolýze je dán Faradayovým zákonem t.j. el.ekvivalentem 
každého kovu, a dále vlivem  proudové hustoty. Mechanické vlastnosti jako tvrdost 
houževnatost nemají výrazný vliv na ECM obrábění, nicméně tvrdost povrchové vrstvy 
zakalené oceli snižuje rychlost úběru. U materiálu obsahujícího uhlík vzniká problém s jeho 
usazováním na anodě, kde tvoří povlak, způsobuje nerovnoměrný úběr a zhoršuje kvalitu 
povrchu. Na usazování uhlíku má především vliv forma, v jaké se v materiálu vyskytuje a 
teprve pak %C. Např. ocel 11 600 s 0,43 % C má větší tendenci k usazování uhlíku než např. 
ocel 14 100 s obsahem 0,9 % C. Tam, kde je množství uhlíku velké např. šedá litina to již 
neplatí a tento materiál nelze metodou ECM prakticky vůbec obrábět. Při elektrochemickém 
obrábění se dále projevují všechny vady materiálu a historie zpracování jako směr vlákna po 
tažení, stopy po kování atd. 
 
Materiál nástrojových elektrod 

 
Při elektrochemickém obrábění se materiál nástrojových elektrod prakticky 

neopotřebovává. Při správné uspořádání zůstává povrch elektrod stále stejný bez usazenin. 
Nástrojové elektrody a obrobky se poškozují pouze při zkratech. Materiál nástrojových 
elektrod musí mít velkou elektrickou a tepelnou vodivost, nesmí se v elektrolytu rozpouštět 
ani na povrchu vytvářet nežádoucí povlaky. Používá se především měď a mosaz. Hliník a 
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jeho slitiny jsou na elektrody nevhodné neboť inklinují ke tvorbě pasivační vrstvy. Nástrojové 
elektrody se vyrábějí běžným třískovým obráběním. Pracovní povrch je vhodné vyleštit, aby 
se zabránilo usazování zplodin. Někdy se při výrobě elektrody používá i ECM, kdy 
požadovaná elektroda se zapojí na anodu a pomocí vzorového modelu ve funkci nástrojové 
elektrody se provede překopírování potřebných tvarů a rozměrů do nástrojové elektrody. 
Tento způsob je častý při výrobě turbínových lopatek. 

 
Regulace posuvu při ECM 

 
Regulační   systémy  elektrochemického  obrábění  mohou  být  spojité  nebo  nespojité.  
 

Nespojité systémy 
 
 Tyto pracují tak, že se v určitých časových intervalech zjišťuje velikost mezielektrodové 

mezery a podle velikosti odchylky od požadované hodnoty se upravuje rychlost posuvu 
nástrojové elektrody. Vzdálenost se odměřuje při přerušení procesu vypnutím proudu 
případně i uzavřením přívodu elektrolytu. Nástrojová elektroda se pak posouvá do zkratu 
s obrobkem a snímačem se měří délka této dráhy. Jeli odměřená vzdálenost větší než 
požadovaná, zvětší se rychlost posuvu nástrojové elektrody a naopak při menší vzdálenosti se 
sníží rychlost posuvu. Po odměření vzdálenosti se nástrojová elektroda oddálí od obrobku do 
nominální vzdálenosti a proces pokračuje upravenou rychlostí nástrojové elektrody. Výhodou 
tohoto přetržitého procesu je možnost poměrně přesného dodržování vzdálenosti mezi 
elektrodami. Je tak zabráněno vzniku zkratu v období mezi přerušeními tím, že doba mezi 
přerušeními kratší než čas, za který by vlivem vyšší rychlosti posunu než úběru došlo 
k nežádoucímu dotyku elektrod. 

 
Spojité systémy 

 
Spojitá regulace je velmi obtížná neboť proces ECM je ovlivněn nastavitelným stabilním 

napětím U, dále proudovou hustotou j, měrnou vodivostí elektrolytu κ a velikostí obráběné 
plochy S. Jako vstupní hodnota regulátoru posuvu je odchylka proudové hustoty j. Spojité 
vyhodnocení všech těchto uvedených veličin umožňuje až  CNC řízení procesu ECM. 

 
Základní schéma zařízení pro elektrochemické hloubení je uvedeno na obr. 5.11. 
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Obr. 5.11 Schéma zařízení pro elektrochemické obrábění 1 

 
Vlastnosti opracovaného povrchu  

 
Průměrná aritmetická úchylka profilu závisí na materiálu obrobku. Slitiny niklu, kobaltu a 

korozivzdorné oceli mají dosažitelné Ra =0,13÷0,37μm, u běžných ocelí se dosažitelné Ra 
pohybuje v rozmezí  0,63÷1,25μm. Dosažitelná přesnost se pohybuje v rozmezí 0,25 mm.  

Oblasti praktického použití ECM: 
 
• hloubení tvarů a otvorů, 
• dělení materiálu, 
• broušení, 
• leštění, 
• popisování. 
 

ECM hloubení tvarů a otvorů 
Různé druhy nástrojů pro elektrochemické hloubení tvarů a otvorů např. pro zhotovení 

dlouhého kuželového otvoru, lopatky turbíny nebo osazeného otvoru jsou na obr. 5.12. 
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Obr. 5.12 Různé druhy nástrojů pro ECM 1 

ECM dělení materiálu 
 
Schéma ECM dělení materiálu je znázorněno na obr. 5.13. 
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Obr. 5.13 ECM dělení materiálu 1 

 
ECM broušení (ECG – Electrolytical Grinding) 

 
Elektrochemické broušení se dělí na dva druhy: 
 
• s vázaným brusivem 
• s volným brusivem 
 
Většina materiálu při elektrochemickém broušení je odstraňována elektrolyticky a jen 

malá část (5÷10%) abrazivním účinkem brousicích zrn. Typické rozsahy provozních a 
dosahovaných parametrů ECM broušení: 

 
• proudová hustota 100÷240 A·cm-2, 
• stejnosměrné napětí 4÷8 V, 
• úběr cca 1,6 cm3·min.-1, 
• dosahovaná Ra 0,2÷0,3 μm, 
• dosažitelná přesnost  ±0,025 mm. 
 
Ve srovnání s konvečním broušení má ECM broušení vyšší úběr materiálu, nižší tepelné 

účinky, dosahuje lepší Ra povrchu cca o 0,1. Nevýhodou je zaoblování ostrých hran v místě 
prvního střetu kotouče obrobkem. Zde má rozhodující vliv elektrolyt např. dusičnan sodný má 
tendenci k zaoblování hran naopak křemičitan sodný (vodní sklo) má spíše účinek na 
zachování ostrých hran. 
 
ECM broušení s vázaným brusivem 

 
ECM broušení s vázaným brusivem je znázorněno na obr.5.14, kde kotouč záporné 

elektrody (katody) je pokryt diamantovými nebo korundovými zrny, která nedovolují přímý 
kontakt mezi nástrojem (kotoučem) a obrobkem (anodou) a vytváří mezeru cca 0,025mm. 
Elektrolyt je do prostoru obrábění přiváděn dýzou. 
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Obr. 5.14 ECM broušení s vázaným brusivem 1 

 
 

ECM broušení s volným brusivem 
 

ECM broušení s volným brusivem je jednodušší verze, kdy volné brusivo se přivádí ve 
směsi s elektrolytem mezi kotouč (katodu) a obrobek (anodu). Volné brusivo vytváří izolační 
mezeru. Tento způsob je vhodný pro tvarové broušení neboť usnadňuje výrobu tvarového 
kotouč mechanickým obráběním. 
 
Srovnání ECM broušení s klasickým. 
 
Výhody: 
 

• nezpevňuje povrch, 
• eliminuje jiskření, 
• povrch je bez otřepů, 
• menší opotřebení kotouče (životnost cca 8x větší)  

 
Nevýhody: 
 
• vyšší náklady, 
• omezení na vodivé obrobky, 
• oddělené umístění stroje kvůli povaze elektrolytu, 
• nutnost ekologické likvidace elektrolytu. 

 
 
ECM leštění 
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Elektrochemické leštění je jedna z nejstarších metod úprav povrchu. Leštěný povrch je 

zapojen jako anoda v elektrolytu kyselé povahy (např. H3PO4). Leštící účinek vzniká tím, že 
na povrchu obráběného kovu se usazuje vrstva produktů anodového rozpouštění, čímž se 
usazuje hlavně v prohlubeninách zatímco na vyvýšeninách jen minimálně. V důsledku 
velkého el. odporu usazenin v prohlubeninách vzniká na výstupcích mnohem větší hustota 
el.proudu a nastává zde  intenzivní anodické rozpouštění, čímž se výstupky snižují.  Povrch se 
postupně vyrovnává, prohlubně se zahlazují až dojde k anodickému rozpouštění na celém 
povrchu a tím je proces ukončen. Výsledný povrch je hladký a lesklý.  Případné opotřebení 
elektrolytu se projeví matným zabarvením povrchu. Schéma ECM leštění je znázorněno na 
obr. 5.15. 

 

 
Obr. 5.15 Schéma ECM leštění 

 
ECM popisování 

 
Elektrochemický popis je relativně jednoduchá metoda, kdy je nejprve vytvořena na 

běžném psacím stroji šablona požadovaného popisu a následně elektrochemickou cestou 
přenesena na broušený povrch popisované součástky. Používá se především u nástrojů. 
Pracoviště ECM popisování je nutno umístit do samostatné místnosti se zajištěnou cirkulací 
vzduchu. V současné době je metoda nahrazována kvalitnějším a produktivnějším popisem 
laserem. 

 
Vliv ECM na životní prostředí 

 
 Bezpečnostní rizika a vliv elektrochemického obrábění na životní prostředí jsou 

schématicky znázorněna na obr. 5.16. 
 

elektrolyt 

- 
nástroj 
(katoda

 

+ 
obrobek 
(anoda) 
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Obr. 5.16 Bezpečnostní rizika ECM obrábění 

 
 
Při práci je potřeba dodržovat předepsané bezpečnostní a hygienické předpisy vztahující 

se k ochraně očí, pokožky a dýchacích cest. 
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