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W wytwarzaniu maszyn i urządzeń  w coraz większym zakresie stosowane są mikrosystemy (MST), w 

których występują mikroelementy. Mikroelementy wytwarzane są zwykle z wykorzystaniem większości 

znanych metod wytwarzania makroelementów: od obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej przez 

metody erozyjne do metod przyrostowych. Coraz większe zastosowanie w wytwarzaniu 

mikroelementów znajduje obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna.  

 

1. Sformułowanie problemu 

Mikroelementy – czyli obiekty o wymiarach 100 nm – 1 mm - znajdują zastosowanie między 

innymi w członach wykonawczych MEMS (tzw. aktuatorach), których rynek rośnie w tempie 17-20% 

od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W wytwarzaniu mikroelementów stosowane są zarówno 

metody ubytkowe jak i przyrostowe. Z uwagi na wciąż rosnący rynek MEMS konieczne jest 

opracowywanie racjonalnych technologii produkcji masowej. Istotne znaczenie mają tutaj procesy 

obróbki plastycznej odlewanie oraz metody elektroformowania. Z kolei takie procesy jak obróbka 

elektroerozyjna i elektrochemiczna są mniej wydajne ale sprawdzają się w wytwarzaniu 

mikronarzędzi: mikro-kokil, mikro-form, czy mikro-matryc z materiałów metalowych. Metody te 

zostaną bardziej szczegółowo opisane w dalszej części artykułu 

 

2.  Charakterystyka metod wytwarzania mikroelementów 

Obecnie stosuje się wiele procesów wykorzystujących różne zjawiska do kształtowania 

mikroelementów. Są między innymi procesy w których element kształtowany jest w wyniku:  

 działania sił mechanicznych: skrawanie (np. wiercenie, frezowanie, toczenie), szlifowanie, 

obróbka ultradźwiękowa, obróbka plastyczna; 

  topienia i parowania: obróbka elektroerozyjna (EDM), laserowa (LBM) czy elektronowa(EBM), 

 roztwarzania i osadzania elektrochemicznego: obróbka elektrochemiczna (ECM), 

elektroformowanie (EF), 



 krzepnięcia: odlewanie, wypełnianie formy metodą wtrysku, 

 dodawania kolejnych warstw: stereolitografia, selektywne spiekanie laserowe itp. 

Istotną rolę, szczególnie w produkcji masowej, odgrywają procesy obróbki plastycznej, odlewania 

wytwarzania metoda wtrysku. W tych procesach niezwykle istotnym zagadnieniem, jest 

wytwarzanie mikronarzędzi (mikro: formy, matryce, tłoczniki , wykrojniki, stemple itp.). W coraz 

większym zakresie znajdują tutaj zastosowanie obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna. 

Możliwości racjonalnego wykorzystania tych metod w wytwarzaniu mikroelementów metalowych 

zostaną przedstawione poniżej. Na coraz szerszą skalę w wytwarzaniu mikroelementów stosowane są 

również procesy wytwarzania przyrostowego. 

 

3. Charakterystyka mikroobróbki elektroerozyjnej 

 

W obróbce elektroerozyjnej (EDM) naddatek jest usuwany z przedmiotu obrabianego w 

wyniku zjawisk towarzyszącym wyładowaniom elektrycznym (wydzielanie ciepła, wzrost 

temperatury, parowanie, topienie i rozrywanie materiału) w obszarze pomiędzy przedmiotem 

obrabianym a elektrodą roboczą. Szczelina międzyelektrodowa wypełniona jest cieczą 

dielektryczną, której zadaniem jest m.in. usuniecie produktów erozji z przestrzeni 

międzyelektrodowej. Mechanizm usuwania naddatku, oparty na wyładowaniach 

elektrycznych, powoduje, że obróbka elektroerozyjna jest racjonalną alternatywą przy 

kształtowaniu elementów wykonanych z materiałów trudno obrabialnych metodami 

skrawania tj.: utwardzona stal, węgliki, stopy o wysokiej wytrzymałości, super twarde 

materiały przewodzące prąd elektryczny (np. materiały kompozytowe na osnowie 

metalicznej, ceramika). Obróbka elektroerozyjna umożliwia wykonywanie z tych materiałów 

skomplikowanych,  swobodnych  powierzchni z wysoką dokładnością (nawet do  2 μm) co 

powoduje,  że powszechnie jest stosowana np. do wytwarzania mikro-narzędzi: form 

wtryskowych czy matryc.  Ograniczenia w stosowaniu tej metody to:  brak możliwości 

obróbki materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego, mała wydajność, duże zużycie 

elektrody roboczej (nawet 100%), występowanie warstwy  wpływów cieplnych, ograniczenia 

kształtu i wymiarów wewnętrznych z uwagi na kształt i  wymiary elektrody-narzędzia. 

Wytwarzanie mikroelementów metodą EDM można realizować w operacjach wiercenia, 

drążenia, wycinania drutem oraz frezowanie elektroerozyjne (obróbka uniwersalną elektrodą 

walcową).  

 



4. Charakterystyka mikroobróbki elektrochemicznej 

W obróbce elektrochemicznej naddatek usuwany jest atom po atomie w wyniku reakcji 

elektrochemicznych zachodzących w warstwach przyelektrodowych zgodnie z prawami 

Faradaya i Ohma, co sprzyja osiągnięciu dużej wydajności obróbki przy małej chropowatości 

powierzchni i braku zużycia narzędzia. Siły mechaniczne  działające na elektrody są 

zaniedbywalne, narzędzie się nie zużywa a właściwości warstwy wierzchniej nie ulegają 

istotnym zmianom. W obróbce elektrochemicznej dokładność jest mniejsza niż w obróbce 

elektroerozyjnej, ponieważ obok nieokreśloności położenia narzędzia w stosunku do 

przedmiotu obrabianego występuje zjawisko delokalizacji reakcji elektrochemicznych. Można 

to uzasadnić tym, ze w obróbce elektroerozyjnej dla zadanych parametrów występuję pewna 

graniczna grubość szczeliny międzyelektrodowej powyżej której wyładowania elektryczne 

nie zachodzą i naddatek z tych fragmentów powierzchni nie jest usuwany. Natomiast w 

obróbce elektrochemicznej nawet dla dużej grubości szczeliny międzyelektrodowej (~1-2 

mm) prąd przepływa przez całą powierzchnię będącą w zasięgu pola elektrycznego, zachodzą 

reakcje elektrochemiczne i naddatek usuwany. Powoduje to „rozmycie” kształtu przedmiotu 

obrabianego i zmniejszenie dokładności. Efekt ten można znacznie osłabić przez 

zastosowanie napięcia impulsowego o czasie impulsu poniżej 100 ns. Wytwarzanie 

mikroelementów metodą ECM można realizować podobnie jak w EDM w operacjach 

wiercenia, drążenia, wycinania drutem oraz frezowania (obróbka uniwersalną elektrodą 

walcową).  

 

5. Hybrydowa elektrochemiczno – elektroerozyjna technologia wytwarzania 

mikroelementów.  

Z uwagi na to, że pomiędzy obróbką elektroerozyjną i elektrochemiczną istnieje 

podobieństwo pod względem kinematycznym a urządzenia składają się z analogicznych 

zespołów powstała koncepcja technologii i stanowiska do sekwencyjnej obróbki 

elektrochemiczno elektroerozyjnej. 

Koncepcja sekwencyjnej realizacji obróbki ma na celu ominiecie wad EDM i ECM oraz 

wykorzystanie ich zalet. Na przykład w pierwszym etapie obróbki usuwane jest z duża 

wydajnością 60 – 80% naddatku przy dokładności rzędu 10 – 20 μm, pozostała część 

naddatku usuwana elektroerozyjnie z dokładnością 1 – 5 μm (Rys. 1). Zasadniczym efektem 

tej sekwencji jest radykalne skrócenie całkowitego czasu obróbki, gdyż wydajność właściwa 



3D-ECMM (ElectroChemical MicroMachining) jest nawet 10−100 krotnie większa od 

wydajności 3D-EDMM (ElectroDischarge MicroMachining) oraz uzyskanie większej niż w 

ECM dokładności. Należy przypomnieć, że w 3D-ECMM nie występuje zużycie elektrody 

roboczej. Dlatego procesy ECM i EDM realizowane są ta samą elektrodą. Oczywiście 

pomiędzy operacjami należy przełączyć układy obiegu cieczy roboczej (elektrolit -> 

dielektryk) oraz generatory impulsów napięcia (ECM ->EDM)  

W szczególnych przypadkach może wystąpić wymaganie minimalnych zmian 

właściwości warstwy wierzchniej w stosunku do rodzimego materiału (Rys. 2). Wówczas 

końcowym etapem sekwencji będzie obróbka ECM (sekwencja ECM > EDM > ECM). 

Kryteria w kolejnych etapach to optymalna wydajność, optymalna dokładność i optymalne 

właściwości warstwy wierzchniej.  Urządzenie umożliwiające taką realizacje obróbki 

przedstawia Rys. 3. 

 

6. Podsumowanie 

Zapotrzebowanie przemysłu na mikroelementy wzrasta dynamicznie od kilkunastu lat. 

Wymusza to rozwój metod wytwarzania mikroelementów. W zasadzie wszystkie metody 

wytwarzania makroelementów zostały odpowiednio zmodyfikowane i znajdują zastosowanie 

w jednostkowej seryjnej lub masowej produkcji mikroelementów. Obiecujące rezultaty 

uzyskuje się w przypadku sekwencyjnego zastosowania różnych metod w kształtowaniu tego 

samego mikroelementu. Obecnie trwają w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji 

produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prace badawczo – 

konstrukcyjne  ukierunkowane na sekwencyjne zastosowanie  w wytwarzaniu 

mikroelementów obróbek elektroerozyjnej i elektrochemicznej. 
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Rys.1. Schemat sekwencyjnej realizacji obróbki elektroerozyjno – elektrochemicznej. 

 



 

Rys. 2. Porównanie  powierzchni otworu wykonanego elektrochemicznie (lewa część rys.) 

oraz elektroerozyjnie (prawa część rysunku) [7] 

 

Rys. 3. Obrabiarka do sekwencyjnej elektroerozyjno - elektrochemicznej realizacji procesu 

kształtowania mikroelementów (Laboratorium Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji 

Produkcji Politechniki Krakowskiej). 


